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NNrr..  PPrroott..  002211//BB//1155  

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  664455 

Për 

Zgjidhjen e Mos-marrëveshjeve  

për përdorimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike (shtyllave) të operatorit ‘PTK 

Sh.A’ - njësia biznesore Telekomi i Kosovës nga  

operatorët; ‘IPKO Telecommunications’ LLC dhe ‘Kujtesa.Net’ Sh.P.K.  

 
Në mbështetje të nenit nenit 3, paragrafi 1) dhe 3); neni 9, paragrafi 3) pika 7); nenit 10, paragrafi 8) 

dhe 10), nenit 24 paragrafi 1), 2), 4) dhe 6) neni 79, paragrafi 2) dhe neni 84 paragrafi 1) dhe 5) të 

Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si; Ligji); nenit 7 paragrafi 2) dhe 7) të 

Rregullores Nr. 14 për të Drejtën e Shtegut dhe Shfrytëzimin e Përbashkët të Infrastrukturës (Ref. 

Nr.Prot. 030/B/12;  tutje referuar si; Rregullorja);, Vendimin Nr. 612 për Inicimin e procesit për 

zgjidhjen e mos-marrëveshjeve për përdorimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike 

(shtyllave) të operatorit PTK Sh.A. nga operatori IPKO Telecommunications LLC  dhe Kujtesa.Net 

Sh.P.K. (Ref. ARKEP Nr. Prot. 016/B/15);, dhe në referim të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr. Prot. 

161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si; ARKEP 

ose Autoriteti), Bordi i ARKEP i përbërë nga; 

 

1) z. Ekrem Hoxha, Kryetar 

2) z. Besnik Berisha, Anëtar   

3) z. Nijazi Ademaj, Anëtar 

 
në mbledhjen e LXVIII) me radhë të mbajtur më datat; 4 dhe 5 Maj 2015 pas shqyrtimit të Raportit të 

Komisionit Funksional, me Konstatimet dhe Rekomandime lidhur me pikëne  3) të rendit të ditës 

respektivisht çështjen e përdorimit të infrastruktures (shtyllave) te operatorit ‘PTK Sh.A’ nga 

operatoret ‘IPKO Telecommunications LLC’ dhe ‘Kujtesa.Net’ Sh.P.K. (Ref. Nr.Prot. 462/2/15, 

dt.27/04/2015), 

Atëherë, Bordi i ARKEP, vendosi si më poshtë; 

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 
I. Obligohen operatorët, PTK SH.A,  IPKO Telecommunications LLC dhe Kujtesa.Net sh.p.k. 

që të negociojnë me mirëbesim dhe të arrijnë marrëveshje për bashkë shfrytëzim të 

infrastrukturës/shtyllave për instalimin dhe shtrirjen e rrjetit me qëllim të ofrimit të 

shërbimeve të komunikimeve elektronike për përdoruesit fundor.  
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II. Marrëveshja duhet të arrihet në afat prej dyzet e pesë (45) ditësh nga data e hyrjes në fuqi e 

këtij vendimi dhe të dorëzohet në ARKEP në afat prej 5 ditësh nga data e lidhjes së saj.   

III. Ky vendimi është përfundimtar dhe hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit.  

A R S Y E T I M 

 
Autoriteti me Vendimin nr. 612 (Ref. Nr. Prot. 016/B/15), ka autorizuar fillimin e procesit për 

zgjidhjen e mos-marrëveshjeve për përdorimin e infrastrukturës (shtyllave) të operatorit ‘PTK Sh.A’ 

nga operatoret ‘IPKO Telecommunications’ LLC dhe ‘Kujtesa.Net’ Sh.P.K. dhe ka caktuar 

Komisionin Funksional për shqyrtimin  e kësaj çështje. Procedurën për zgjidhjen e mos-marrëveshjes 

Autoriteti në bazë tё vendimit Nr. 612 e ka filluar me vet-iniciativë duke marr për bazë gjendjen si në 

vijim. 

Me datë; 11 korrik 2014 Autoriteti ka pranuar njoftimit nga operatori, PTK Sh.A. lidhur me 

shfrytëzimin e pa-autorizuar të shtyllave të PTK/TiK nga operatoret tjerë të licencuar dhe ka 

paralajmëruar se do të bënë largimin e kabllove nga shtyllat e saj meqë vendosja e 

infrastrukturës/shtyllave është bërë me investime të PTK SH.A./TiK dhe ato janë të dedikuara 

ekskluzivisht për qëllime dhe nevoja të PTK SH.A./TiK. (Ref. Nr. Prot. 626/2/14)  

Komisioni Funksional ka administruar dhe dorëzuar Bordit materialin si në vijim; 

(1) Më datë; 01/04/2014 PTK Sh.A. i është drejtuar IPKO-s me një shkresë (Ref. Nr.Prot. 03-1689/14, për 

IPKO), ku njofton IPKO-n se është duke shfrytëzuar shtyllat e PTK/TiK (rreth 850 shtylla) pa ndonjë 

autorizim apo marrëveshje përkatëse, dhe njëkohësisht e njofton IPKO-n, që në afat prej 1 muaji nga 

data e pranimit të shkresës në fjalë, të liroj të gjitha shtyllat prej çdo instalimi, meqë këto shtylla janë të 

dedikuara për qëllime dhe nevoja të PTK/TiK. 

(2) Më datë; 01/04/2014 PTK Sh.A. i është drejtuar Kujtesa.Net me një shkrese (Ref. Nr.Prot. 03-

1689/14, për Kujtesa.Net), ku njofton Kujtesa.Net se është duke shfrytëzuar shtyllat e PTK/TiK (rreth 

1140 shtylla) pa ndonjë autorizim apo marrëveshje përkatëse, dhe njëkohësisht e njofton IPKO-n, qe ne 

afat prej 1 muaji nga data e pranimit te shkresës ne fjale, te liroj te gjitha shtyllat prej çdo instalimi, 

meqë këto shtylla janë te dedikuara për qëllime dhe nevoja te PTK/TiK. 

(3) Më datë; 11/07/2014 PTK Sh.A. i është drejtuar Autoritetit Rregullator për Komunikime Elektronike 

dhe Postare (tutje ARKEP) me shkresën (PTK Sh.A. Ref.Nr.Prot.626/2/14) ku njofton ARKEP ne 

lidhje me shfrytëzimin e paautorizuar te shtyllave te PTK SH.A./TiK nga operatorët e licencuar dhe 

paralajmëron veprimet e PTK SH.A. për largimin e kabllove nga shtyllat e Telekomit. 

(4) Më date; 23 korrik 2014, është mbajtur takim në ARKEP (Ref. e-mail: Wednesday, July 23, 2014 9:06 

AM) mes zyrtareve të ARKEP dhe atyre të PTK Sh. A. ne lidhje me njoftimin e PTK Sh.A. për 

shfrytëzimin e paautorizuar të shtyllave të PTK nga operatorët e licencuar (Ref. shkresa: dt. 

11/07/2014, Nr.Prot. 626/2/14). 
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(5) Më datë; 07/08/2014, ARKEP i dërgon PTK Sh.A. shkresë, përmes se cilës ka kërkuar informata shtesë 

dhe me të detajuara rreth operatorëve dhe llojin e infrastrukturës, te cilën e përdorin operatorët në fjalë. 

(Ref. Nr.Prot. 707/02/14) 

(6) Më datë; 25/08/2014, PTK Sh.A. i përgjigjet ARKEP në shkresën e dt. 07.08.2014 (Ref. Nr.Prot. 

707/02/14), duke dërguar materialin me të dhënat e kërkuara lidhur me shtyllat e TiK që shfrytëzohen 

nga operatorët tjerë. Gjithashtu, PTK Sh.A. ka bashkangjitur edhe korrespondencat, të cilat PTK Sh.A. 

ka pasur me IPKO dhe Kujtesa.Net, ku Kujtesa.Net nuk ka reaguar në shkresën e PTK Sh.A., ndërsa 

IPKO ka shprehe gatishmëri për bashkëpunim, ku edhe janë organizuar ekipe te përbashkëta për 

incizimin e gjendjen ne terren (Ref. e-mail: Monday, August 25, 2014 3:58 PM) dhe (ref. dt. 

10.09.2014 Nr.Prot. 77/2/2014) 

(7) Më datë; 26/09/2014, ARKEP i drejtohet IPKO-s përmes një shkrese (Ref: Nr.Prot.812/2/14), duke e 

njoftuar dhe i kërkuar informata shtese lidhur me shkresën e PTK Sh.A./TiK mbi shfrytëzimin e pa-

autorizuar të shtyllave të TiK. 

(8) Më datë; 26/09/2014, ARKEP i drejtohet Kujtesa.Net përmes një shkrese (ref: 813/2/14), duke e 

njoftuar dhe kërkuar informata shtesë lidhur me shkresën e PTK Sh.A./TiK mbi shfrytëzimin e pa-

autorizuar te shtyllave të TiK. 

(9) Më datë; 26/09/2014, IPKO i përgjigjet shkresës se ARKEP (Ref. dt. 26.09.2014; Nr.Prot. 812/2/14), 

përmes e-mail dhe dokumenteve tjera te bashkangjitura (Ref: e-mail Tuesday, October 07, 2014 3:56 

PM, dt. 08.10.2014 Nr.Prot. 826/2/14, dhe dt. 13.10.2014 Nr.prot. 842/2/14). Nga përgjigjet e 

pranuara nga IPKO Autoriteti është njoftuar se ekziston një dallim i dukshëm nga shënimet që 

posedon IPKO ndaj atyre qe ka deklaruar PTK sa i përket numrit te shtyllave që janë duke u përdorur. 

Në anën tjetër, Kujtesa.Net nuk i është përgjigjur shkresës së ARKEP (Ref. dt. 26.09.2014, Nr.Prot. 

813/2/14). 

(10) Më datë; 10/10/2014, ARKEP i drejtohet përsëri Kujtesa.Net me te njëjtën shkrese të datës 26.09.2014 

(Ref: Nr.Prot. 813/2/14), duke e njoftuar dhe i kërkuar informata shtese lidhur me shkresën e PTK 

Sh.A./TiK mbi shfrytëzimin e pa-autorizuar te shtyllave te TiK (ref: e-mail Friday, October 10, 2014 

9:57 AM). Megjithatë, ARKEP përsëri nuk pranon ndonjë përgjigje nga Kujtesa.Net në lidhje me 

shkresën (Ref. dt. 26/09/2014 Nr.Prot. 813/2/14). 

(11) Më datë 27/11/2014, Bordi i ARKEP unanimisht nxjerri udhëzimin që DKE të vazhdoj me procedurat 

e mbledhjes se te dhënave përfshi edhe dërgimin e vërejtjes përfundimtare për ofruesin e shërbimeve të 

komunikimeve elektronike, Kujtesa.Net (Ref: e-mail Wednesday, Decembr 10, 2014 12:31 PM, 

Konkluzion). Së këndejmi, më datë 21/01/2015, ARKEP i dërgon Kujtesa.Net VERJETJEN 

PËRFUNDIMTARE lidhur me shkresën e PTK Sh.A./TiK mbi shfrytëzimin e paautorizuar te 

shtyllave te TiK (Ref: dt. 21.01.2015 Nr.Prot. 070/2/15). 

(12) Më datë 23/01/2015, ARKEP i dërgon PTK Sh.A./TiK një shkresë, duke i kërkuar informata shtese 

lidhur me çështjen e shfrytëzimit te shtyllave te TiK nga ofruesit tjerë te shërbimeve të komunikimeve 

elektronike (Ref: dt. 23.01.2015 Nr.Prot. 096/2/15). 
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(13) Më datë 26/01/2015, ARKEP pranon përgjigje nga Kujtesa.Net (ref: nr.prot. 112/2/15) ne lidhje me 

shkresën e ARKEP, ku është deklaruar se ka marrëveshje me KEDS kurse PTK ka marrëveshje me këtë 

te fundit për bashke shfrytëzim te shtyllave, e cila si model bazohet ne numrin e shtyllave te përdorura 

(Ref: dt. 21.01.2015 Nr.Prot. 070/2/15). 

(14) Më datë 28/01/2015, ARKEP pranon përgjigje nga PTK Sh.A./TiK ne lidhje me shkresën (Ref: dt. 

23.01.2015 Nr.Prot. 096/2/15), duke ofruar informata shtese lidhur me çështjen e shfrytëzimit të 

shtyllave të TiK nga ofruesit tjerë të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike. 

(15) Më datë 26/03/2015, ARKEP merr vendim Nr. 612 për Inicimin e Procesit për zgjidhjen e mos-

marrëveshjeve për përdorimin e infrastrukturës (shtyllave) te operatorit ‘PTK Sh.A.’ nga operatorët 

‘IPKO Telecommunications LLC’ dhe ‘Kujtesa.Net’ Sh.P.K. (Ref. Nr.Prot. 016/B/15).  

(16) Më datë 27/03/2015, IPKO kontakton PTK Sh.A./TiK, duke i kërkuar takim ne mënyrë qe te arrijnë 

një marrëveshje në lidhje me shfrytëzimin e shtyllave te PTK Sh.A./TiK nga ana e IPKO-s dhe 

lehtësimin e këtij procesi, si dhe te merren vesh edhe për shtyllat e IPKO-s te cilat shfrytëzohen nga 

PTK Sh.A./TiK (Ref: e-mail Friday, March 27, 2015 3:02 PM). 

(17) Më datë 31/03/2015, PTK Sh.A./TiK i përgjigjet IPKO-s, duke thënë se ne lidhje me çështjen e 

përdorimit te shtyllave, ARKEP ka iniciuar një proces dhe se duhet te presim një koordinim nga ana e 

ARKEP ne pajtim me vendimin e ARKEP Nr. 612 te datës 26.03.2015 (Ref: e-mail Tuesday, March 

31, 2015 9:51 AM). 

(18) Më datë 02/04/2015, ARKEP përmes një shkrese/e-mail-i (Ref. Thursday, April 02, 2015 1:12 PM) i 

kërkon PTK Sh.A./TiK të jep argumente dhe arsye të qëndrueshme mbi të cilat e bazon kërkesën e saj 

për largimin e infrastrukturës se komunikimeve elektronike te operatorëve alternativ nga shtyllat e 

PTK/TiK. 

(19) Më datë 02/04/2015, ARKEP përmes një shkrese/e-mail-i (Ref. Thursday, April 02, 2015 1:26 PM) i 

kërkon IPKO-s qe te dërgoj marrëveshjen/et lidhur me përdorimin e shtyllave te KEDS-it apo te 

operatorëve tjerë për qëllime të shtrirjes se infrastrukturës se komunikimeve elektronike. 

(20) Më datë 02/04/2015, ARKEP përmes një shkrese/e-mail-i (Ref. Thursday, April 02, 2015 1:27 PM) i 

kërkon Kujtesa.Net qe te dërgoj marrëveshjen/et lidhur me përdorimin e shtyllave te KEDS-it apo te 

operatorëve tjerë për qëllime te shtrirjes se infrastrukturës se komunikimeve elektronike. 

(21) Më datë 07/04/2015, ARKEP pranon përgjigjen nga IPKO ne lidhje me kërkesën e ARKEP (pika 23), 

duke e ofruar kontratën që IPKO ka me KEDS (ish-KEK) për bashke shfrytëzimin e shtyllave. (Ref. e-

mail Thursday, April 7, 2015 4:23 PM, IPKO dt. 07.04.2015 Nr.Prot: 3790). 

(22) Më datë 07/04/2015, ARKEP pranon përgjigjen nga Kujtesa.Net ne lidhje me kërkesën e ARKEP (pika 

24), duke e ofruar kontratën që Kujtesa.Net ka me KEDS (ish-KEK) për bashke shfrytëzimin e 

shtyllave. (Ref. ARKEP dt. 07.04.2015 Nr.Prot: 364/2/15). 

(23) Më datë 08/04/2015, ARKEP pranon përgjigjen nga PTK Sh.A./TiK lidhur me kërkesën e ARKEP 

(pika 22), duke e shprehe gatishmërinë për bashkëpunim me operatorët tjerë në treg (IPKO dhe 

Kujtesa) lidhur me shfrytëzimin e përbashkët të shtyllave, qe janë asete të PTK-së, dhe e konsiderojnë 
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te nevojshëm qe ARKEP të organizoj një takim te pare te përbashkët ku palët do te shprehin qëndrimet 

përkatëse, sepse është me shume rëndësi për palët që me komisione të përbashkëta te konstatojnë se pari 

gjendjen aktuale dhe pastaj te hyjmë eventualisht ne marrëveshje te ndërsjella (Ref. e-mail Wednesday, 

April 8, 2015 3:59 PM). 

(24) Më datë 20/04/2015, ARKEP u benë ftesë për takim PTK Sh.A./TiK, IPKO-s dhe Kujtesa.Net, lidhur 

me çështjen e zgjidhjes se mos-marrëveshjeve për përdorimin e infrastrukturës, data e takimit 

22/04/2015 (Ref. e-mail Monday, April 20, 2015 2:38 PM). Në këtë takim kanë marrë pjesë 

përfaqësuesit e tre operatorëve. 

Duke pas parasysh gjithë atë që u tha më lartë dhe dispozitat në vazhdim; 

- Në nenin 10 paragrafi 8) i Ligjit nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si; 

Ligji) përcaktohet se Autoriteti;  ‘zgjidhë mosmarrëveshjet, duke përfshirë ato që lidhen me çështjet e 

përdorimit të përbashkët të faciliteteve dhe pasurive në mes të ndërmarrësve’. 

 

- Neni 10 paragrafi 10) i Ligjit përcakton se Autoriteti; ‘Monitoron dhe rregullon përdorimin e 

përbashkët të faciliteteve dhe pasurive’. 

 
- Neni 24, Përdorimi i përbashkët i faciliteteve dhe aseteve – paragrafi 1) përcakton se; ‘Në 

qoftë se një ofrues i rrjeteve publike të komunikimeve elektronike nuk mund ta realizojë të drejtën për 

të instaluar infrastrukturën e domosdoshme të komunikimeve elektronike, ose shpenzimet për 

realizimin e të drejtës së tillë janë disproporcionalisht të larta, Autoriteti mund të kërkojë nga cilido 

ofrues i rrjeteve të komunikimeve elektronike ose nga një përson tjetër që kontrollon infrastrukturën 

përkatëse që të lejojë, në kushte jo diskriminuese, bashkë ndarjen e infrastrukturës ekzistuese të 

komunikimeve elektronike, si dhe të tubacioneve të tjera përkatëse, kanaleve kabllore, kolektorëve, 

kullave, shtyllave, ndërtesave dhe objekteve tjera ose instalimin e infrastrukturës së komunikimeve 

elektronike, aty ku ajo është me kosto të arsyeshme dhe nuk kërkon punë të rëndësishme shtesë’.  

 

- Neni 24 paragrafi 2) përcakton se; ‘Autoriteti do të inkurajojë ndërmarrësit e rrjeteve publike të 

komunikimit për arritjen e marrëveshjeve për shfrytëzimin e përbashkët të faciliteteve dhe aseteve’. 

 
- Neni 24 paragrafi 4) përcakton se; ‘Përmes marrëveshjes ndërmjet palëve, shfrytëzuesi 

infrastrukturës do t’i paguajë një tarifë të duhur personit, infrastruktura e të cilit është duke u 

përdorur’. 

 
- Neni 24 paragrafi 6) përcaktohet  se; Një ndërmarrës i rrjetit publik të komunikimeve mund të 

refuzojë kërkesën për përdorimin e përbashkët të faciliteteve dhe aseteve, në qoftë se shfrytëzimi i 

përbashkët i faciliteteve dhe aseteve është teknikisht i parealizueshëm, ose dëmton integritetin dhe 

sigurinë e rrjetit. 

 

- Neni 84 paragrafi 1) i Ligjit përcakton se; ‘Autoriteti, bazuar në kornizën e procedurës paraprake 

jashtëgjyqësore dhe të detyrueshme, zgjidh mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me subjektin e këtij ligji 

që shfaqen në mes të ndërmarrësve që ofrojnë rrjeta dhe/ose shërbime të komunikimeve elektronike, 

duke përfshirë edhe ato të cilat lidhen me çështjet e përdorimit të përbashkët të faciliteteve dhe aseteve’. 
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- Neni 84 paragrafi 5) përcakton se; ‘Autoriteti zgjidhë mosmarrëveshjen në përputhje me parimet 

dhe objektivat e këtij ligji, si dhe në përputhje me parimet e përqendrimit dhe efikasitetit të kostos, 

bashkëpunimit, konkurrencës, gatishmërisë dhe barazisë procedurale të palëve të referuara në 

dispozitat përkatëse të legjislacionit në fuqi që do të aplikohen mutatis mutandis, përveç nëse 

parashihet ndryshe në këtë ligj’. 

 

- Neni 9 – objektivat, paragrafi 3.7 përcakton se; ‘Autoriteti siguron dhe nxit konkurrencën 

efektive në ofrimin e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike, facilitetet shoqëruese dhe 

shërbimet e tjera duke; 

3.3 promovuar dhe siguruar konkurrence te lire dhe efektive ne sektorin e komunikimeve elektronike; 

3.7. siguruar mos-diskriminimin dhe barazinë në trajtimin e ofruesve të rrjeteve dhe 

shërbimeve të komunikimeve elektronike; 

- Neni 3, Parimet për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike, paragrafi 1)   

përcakton se; ‘Rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve elektronike duhet të bazohet në parimet e 

menaxhimit dhe përdorimit efektiv të burimeve të kufizuara, neutralitetit teknologjik, ekuivalencës 

funksionale, proporcionalitetit, rregullimit minimal të domosdoshëm, sigurisë ligjore në një treg 

dinamik, zhvillimit ekonomik, duke siguruar konkurrencë efektive, mbrojtje të të drejtave të 

konsumatorit, objektivitet të kritereve, kushteve dhe procedurave rregullatore, transparencë 

dhe mos-diskriminim’. 

 
- Në bazë të Rregullores Nr. 14 për të drejtën e shtegut dhe shfrytëzimin e përbashkët te 

infrastrukturës Nr. Prot, 030/B/12 në nenin 7 paragrafi 2 - Shfrytëzimi i përbashkët i 

Infrastrukturës përcaktohet se; ‘Autoriteti mund të kërkojë që ndonjë operator ose nga personat 

tjerë që kontrollojnë infrastrukturën përkatëse që të lejojnë, në kushte jo-diskriminuese shfrytëzimin e 

përbashkët të infrastrukturës ekzistuese, ose shtrirjen e infrastrukturës së komunikimeve elektronike 

kur kjo kosto është efikase dhe nuk kërkon punë të konsiderueshme shtesë’. 

 

- Në bazë të Rregullores Nr. 14, neni 7 paragrafi 6 përcaktohet se; ‘Refuzimi i pronarit të 

infrastrukturës që ta lidh Marrëveshjen me operatorin duhet të jetë i bazuar dhe argumentet’. 

 

Autoriteti me dt. 22 Prill 2015 ka mbajtur një takim të përbashkët me operatorët; PTK, IPKO dhe 

Kujtesa me qëllim që t’iu epet mundësia edhe njëherë të deklarohen lidhur me çështjen dhe te 

përafrojnë mendimet. Nga të dhënat e referuara më lartë, është vërejtur se ekziston një mos 

përputhje në mes të deklaratave të PTK lidhur me numrin e shtyllave qe përdoren nga operatoret 

tjerë nga deklaratat e IPKO dhe Kujtesa.Net. Prandaj, me ndërmjetësimin e Autoritetit gjatë këtij 

takimi operatorët u akorduan që të themelojnë një komision të përbashkët për të verifikuar gjendjen 

në terren. Së këndejmi, palët u zotuan se do kryejnë këto veprime në afat prej 45 ditësh dhe lidhur 

me veprimet qe do te ndërmarrin operatoret do ta mbajnë të informuar Autoritetit. 

Andaj, me qëllim të; 

 Respektimit të detyrimeve ligjore të përcaktuar me kornizën rregullatore; 
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 Realizimit të zgjidhjes së përshtatshme për shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës 

(shtyllave); dhe 

 

 Krijimit të kushteve ofrimin e shërbimeve cilësore dhe pa pengesa për përdoruesit fundor 

(Konsumatorët).  

Atëherë, Bordi i Autoritetit ka vendosur sikurse në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 
Këshilla Juridike; 

Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në Gjykatën Kompetente, 

brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit.  

 

PPrriisshhttiinnëë,,  2299//  0055//  22001155        

                                                      AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

 

                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

                  KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt    

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 

 Operatorit, PTK Sh.A njësi biznesore Telekomi i Kosovës, 

 Oparatorëve, IPKO Telecommunications LLC dhe Kujtesa.Net sh.p.k., 

 Antarëve të Komisionit Funksional për zgjidhje të mosmarrveshjes, ARKEP 

 Arkivit të ARKEP. 
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