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Nr. Prot. 014/B/16 

 

VENDIM Nr. 800 

Për 

Shqiptimin e Sanksionit Ekonomik për Shfrytëzimin e Pa – Autorizuar të Brezit Frekuencor  (400 

– 405 MHz dhe 410 - 415 MHz) 

për  

Operatorin Telekomi i Kosovës Sh.A  

 

Në mbështetje të nenit 3 paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 7), nenit 45, paragrafi 2), nenit 46, paragrafi 

1), nenit 47 paragrafi 1), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2), nenit 99 paragrafi 1) dhe 2), nenit 101 paragrafi 

2) dhe 3) dhe nenit 102 paragrafi 9.1), paragrafi 9.4 dhe paragrafi 10) të Ligjit Nr. 04/L-109 për 

Komunikimet Elektronike (tutje - Ligji ose LKE); neni 7 paragrafi 4) dhe 5) i Rregullores Nr. 22 për 

Dhënien dhe Shfrytëzimin e Radio Frekuencave dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. 

Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje - ARKEP 

ose Autoriteti), Bordi i ARKEP i përbërë nga: 

 

1) z. Kreshnik Gashi, Kryetar 

2) z. Nijazi Ademaj, Anëtar  

3) z. Hazir Hajdari, Anëtar  

4) z. Bahri Anadolli, Anëtar 

5) z. Shqiprim Pula, Anëtar 

 

në mbledhjen e 5-të, të mbajtur më datë: 08 prill 2016, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës  dhe 

Rekomandimit Nr. Prot. 287/2/16 të dt. 31/03/2016, unanimisht vendosi si më poshtë: 

 

V E N D I M 

 

I. Operatorit Telekomi i Kosovës Sh.A i shqiptohet sanksioni ekonomik në vlerë prej 1,947.80€ 

(një mijë e nëntëqind  e dyzet e shtatë euro e tetëdhjetë cent) për shfrytëzimin e pa autorizuar 

të brezit frekuencor 400 - 405 MHz dhe 410 – 415 MHz.  

II. Obligohet operatori Telekomi i Kosovës Sh.A. të  paguajë sanksionin ekonomik të 

përcaktuar në pikën I të këtij vendimi  në afat prej tridhjetë (30) ditësh nga data e hyrjes në 

fuqi të këtij vendimi.  
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III. Obligohet operatori Telekomi i Kosovës Sh.A. që të ndëpres shfrytëzimin e pa autorizuar të 

brezit frekuencor 400 – 405 MHz dhe 410– 415 MHz  në afat prej dymbëdhjetë (12) muajsh 

nga  data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.  

IV. Ky vendimi ёshtё pёrfundimtar dhe hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit.  

ARSYETIMI 

Bazuar në Vendimin Nr.636. (Nr. Prot.018/B/15 dt. 25/05/2015) operatori Telekomi i Kosovës Sh.A. 

është urdhëruar që brenda afatit kohore prej 180 ditëve të bëjë ndërprerje e pa autorizuar të brezit 

frekuencor 400-405 MHz dhe 410-415 MHz, Departamenti për Radio-monitorim dhe Inspektim 

(DRMI) si njësi përgjegjëse ka realizaur matje në nivel vendi me qëllim të verifikimi të zbatimit të 

vendimit në fjale, me ç’rast ka identifikuar vazhdimin e përdorimit në mënyrë të pa autorizuar të 

brezit frekuencor 400 - 405 MHz të çiftuar me brezin 410 – 415 MHz nga operatori TiK. 

Bordi i Autoritetit në  mbledhjen e IV- të, të mbajtuar me dt. 04 mars 2016, ka shqyrtuar raportin e  

matjeve lidhur me vazhdimin e përdorimit të paautorizuar të brezit frekeuncor 400 – 405 MHz & 

410-415 MHz nga operatori Telekomi i Kosovës Sh.A (Ref. Nr.Prot.119/2/16; dt 08/02/2016) dhe ka  

konstatuar mospërmbushje e kushteve si të përcaktuara me vendimin Nr. 636 (Ref .Nr. Prot 018/B/15; 

dt. 25/05/2015) gjegjësisht: 

- mosrespektim i afateve kohore prej një qind e njëzet (120) ditëve nga operatori Telekomi i 

Kosovës Sh.A. që të paraqes raport të detajuar lidhur me gjendjen dhe dinamiken e realizimit 

të urdhrit të Autoritetit për ndërprerjen e shfrytëzimit të pa autorizuar. 

- mosrespektim të urdhrit të Autoritetit që brenda afatit kohor prej jo me vonë së një qind e 

tetëdhjetë (180) ditëve të bëjë ndërprerjen e shfrytëzimit të pa autorizuar të kanaleve 

frekuencore në brezin 400 - 405 MHz dhe 410-415 MHz.  

Me qëllim të verifikimit sa më të detajuar të gjendjes faktike Bordi ka formuar komisionin për  

mbajtjen e një seance me përfaqësuesit e operatorit dhe ka pranuar sqarimet edhe në mënyrë të 

shkruar nga operatori me anë të shkresës së dt. 18/03/2016, nr. prot. 211/2/16 si në vijim:  

- Zvogëlimin nga 130 Sisteme Point to Poinit në nivel vendi në 91 aktuale;  

 

- Zvogëlim të numrit të konsumatorëve, në ofrim të shërbimeve të telefonisë fikse (ze dhe fax) 

përmes  shfrytëzim të resurseve frekuencore  nga rrjeta  Point to Poinit në  brezin 400–405 

MHz & 410–415 MHz, nga 355 në 248 konsumatorë; 

 

- Dështimin e procedurave të prokurimit (dy herë) për projektin për zëvendësimin e pajisjeve 

aktuale me ato CPR Customer Premises Equipment të ndërlidhura me infrastrukturën LTE; 

 

-  Mundësin e implementimit të produktit “Call Forwarding” si zëvendësim për shërbimet që 

aktualisht ofron; 
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- Pamundësisë së ndërprerjes së shërbimeve të konsumatorëve si, Qendra Shëndetësore, 

Policisë, Shkolla dhe pika Doganore dhe Biznese në zona rurale. 

 

Duke pas parasysh atë që u tha më lartë Autoriteti ka konstatuar faktet si në vijim:  

 

- Telekomi i Kosovës nuk ka respektuar afatet kohore si të përcaktuara me vendimin nr. 636, për 

njoftim lidhur me dinamiken e realizimit të urdhërit dhe ndërprerjen e shfrytëzimit të 

paautorizuar; 

 

- Angazhimin në përmbushjen e detyrimit lidhur me ndërprerjen e përdorimit të brezit frekuencor 

400–405MHz & 410–415MHz për ofrimin e shërbimit të telefonisë fikse, me çka edhe ka rezultuar 

në uljen e numrit të pikave (nga 130 në 91 pika),  përkatësisht për  107 konsumatorë  është bërë 

zgjidhje  tjetër teknike; 

 

- Shërbimet e telefonisë fikse konsiderohen si shërbime univerzale edhe pse Autoriteti ende nuk 

ka caktuar asnjë operator për ofrimin e shërbimeve të tilla dhe në rastin konkret konsumatorët 

në zona rurale rrezikojnë të mbeten pa shërbime; 

 
- Përdoruesit e shërbimeve të telefonisë fikse (zërit dhe fax) përmes kësaj teknologjije përveç 

bizneseve janë edhe Qendra të Policisë së Kosovës, Shëndetësore,  Shkolla dhe pika Doganore në 

zona rurale; 

 

- Nuk ka interferenca dhe dëme të shkaktuara palëve të treta, po ashtu përdorimi i këtyre 

resurseve nuk i ka ofruar operatorit përparësi, respektivisht operatori nuk ka deformuar 

konkurrencën në treg; 

  

- Operatori për çdo blerje duhet të ju nënshtrohet ligjit të prokurimit publike dhe për këtë shkak 

dy herë ka dështuar të blejë pajisjet që t’u bëjë zgjidhje teknike konsumatorëve të saj 

 

- Të hyrat mesatare për përdoruesit fundorë në telefoninë fikse  janë në rënie të vazhdueshme,  

nga 12.35 euro  në vitin  2013,  në 9.4 euro në vitin  2015 (rënie prej 24.30%) dhe penetrimi i 

telefonisë fikse vazhdon të jetë mjaft i ulët në vendin tonë. 

 
Duke pas parasysh atë që u tha më lartë dhe dispozitat e Ligjit, respektivisht: 

 

Neni 101 paragrafi 2 përcakton se: “në rast se ndërmarrësi bënë shkelje dhe i përsërit shkeljet, Autoriteti ka 

të drejt të dënojë ndërmarrësin deri në dhjetë përqind  (10 %) nga të hyrat vjetore nga aktiviteti që kanë të bëjë 

me komunikime elektronike”, mirëpo  paragrafi 3 i këtij neni përcakton se: “kur të ardhurat vjetore të 

ndërmarrësve që iu referohen paragrafëve 1) dhe 2) të këtij neni janë më të vogla se tetëdhjetë e pesë mijë 

(85,000) Euro, dënimi i shqiptuar duhet të jetë deri në tremijë (3,000) Euro dhe në rastet e shkeljeve të 

përsëritura dënimi i shqiptuar mund të jetë deri në dhjetë mijë (10,000) Euro.”  
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Poashtu, në bazë të nenit 102 paragrafi 9.2  përcaktohet se gjatë shqiptimit të sanksionit ekonomik 

ndaj ndërmarrësit duhet pasur parasysh sasinë e të ardhurave që ndërmarrësi ka marrë si rezultat i 

shkeljes. 

 

Në bazë të nenit 102 paragrafi 10 përcaktohet se: “në rrethana lehtësuese duhet të përfshihen veprimet e 

ndërmarrësve në fjalë, të ndërmarra me vetiniciativë për të parandaluar pasojat e dëmshme të shkeljeve, si dhe 

ndihma e ndërmarrësve dhënë Autoritetit gjatë hetimit të shkeljeve, kompensimi i humbjeve, ose eliminimi i 

dëmeve të shkaktuara. “   

  
Andaj, Bordi i Autoritetit ka vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi. 

 

Këshilla Juridike; 

Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa por mund të hapet konflikt administrativ në Gjykatën 

kompetente në afatin prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e pranimit të këtij vendimi. 

 

Prishtine, 15/ 04/ 2016  

                                       

Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

 

           Kreshnik GASHI 

                       Kryetar i Bordit 

 

Aktvendimi  i dërgohet: 

 

-  Telekomi i Kosovës Sh.A 

- Departamentit të Radio-monitorimit dhe Inspektimit, ARKEP 

- Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave, ARKEP 

- Departamentit Ligjor dhe  Zyrës së Financave, ARKEP 

- Arkivit të ARKEP 

  


