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VVEENNDDIIMM  NNrr..  222266  

 
Në mbështetje të nenit 6 paragrafi 1, të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të 

ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085 dhe në referim të neneve 20 dhe 22 të Rregullores së 

Brendshme të Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART), Bordi Drejtues i ART-së i 

përbërë nga, 

 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar, 

2) z. Lulzim Kurtaj Anëtar, 

3) z. Naser Shala  Anëtar, 

4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 

në mbledhjen e XXXVI me radhë të datës; 18 Qershor 2012, sipas procedurave të përcaktuara 

pas dëgjimit dhe shqyrtimit të trajtimeve plotësuese të ekspertëve të ART-së respektivisht të 

Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave në referim të shqyrtimit përfundimtar mbi 

kthimin e brezit në gjerësi prej 3.6 MHz në brezin 900 MHz të shërbimit GSM si të referuar 

me pikat 5.1) dhe 5.2) të memos zyrtare të ART drejtuar menaxhmentit të operatorit, PTK 

Sh.A/Vala (Ref. Nr. Prot. 594/2 /11), mbështetur në dispozitat e legjislacionit vijues, qoftë 

primar apo sekondar si më poshtë të referuar; 

 

i. Nenit 26 paragrafi 4), neni, 63 paragrafi 2, pika c) dhe paragrafi 4 të Ligjit të 

Telekomunikacionit Nr. 2002/7, i amendamentur me ligjin Nr. 03/L-085;   

ii. Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës (Ref. Nr. Prot. 10/35, dt. 01/09/2011) 

iii. Vendimit Nr. 134, (Ref. ART Nr. Prot. 053/B/11, datë; 12 tetor 2011), 

iv. Vendimit Nr. 135 (Ref. ART Nr. Prot. 054/B/11 datë; 12 tetor 2011),, 

v. Pikat 5.1 dhe 5.2 të Memos Zyrtare /shkresës përcjellëse sqaruese (Ref. ART Nr. Prot 

594/2 /11, datë; 13 tetor 2011), 

vi. Licencën Nr. 111/04, datë; 30 korrik 2004 për instalimin, mirëmbajtjen dhe operimin 

e rrjetës se komunikimeve mobile GSM në territorin e Kosovës, 

 

vendosi si më poshtë,  

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 
I. Operatori PTK Sh.A/Vala obligohet të liroj brezin 2 x 3.6 MHz të shfrytëzueshëm për 

shërbimet GSM. 

 



II. Afati i përcaktuar për lirim të brezit, i përcaktuar me pikën I) duhet të lirohet jo më 

vonë se me datë; 31 Dhjetor, 2012.  

 
III. Blloku frekuencor 2 x 10 MHz në brezin GSM 900 i mbetur në dispozicion për 

operatorin PTK Sh.A/Vala pas datës; 31 Dhjetor 2012 deri në përfundim të 

vlefshmërisë së licencës, Nr. 111/04 të lëshuar nga ART do të jetë; 

 
a) Blloku frekuencor 2 x 10 MHz nga 890.2 – 900 & 935.2 - 945 MHz  

b) Kanalet frekuencore 1 – 50 gjithsej 50 kanale frekuencore dhe kanalin 

mbrojtës 0 (GCH 0)  me frekuence 890.00 MHz. 

  

IV. Bordi autorizoi Departamentin e Telekomunikacionit dhe Menaxhimit të 

Frekuencave brenda ART-së që në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit të 

Telekomunikacionit dhe dispozitiveve të pikave II) dhe III) të këtij aktvendimi pas 

ushtrimit të verifikimeve dhe inspektimeve plotësuese të paraqes ndryshimet 

përkatëse në licencën Nr. 111/04 të operatorit, PTK Sh.A/ Vala. 

 

V. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Bordi i ART-së. 

 

 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM    

 
Duke pasur parasysh mandatin e Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART), 

politikat e sektorit të telekomunikimeve, ligjin e telekomunikacionit dhe vendimet duke 

filluar nga ato të ish Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit (MTPT) si pjesë 

e IPVQ (Ref: Vendimi për Licencimin e shërbimeve GSM në Kosovë të datës; 17 Dhjetor, 2003), 

kërkesës së PTK sh.a/Vala për ndarje të brezit në 1800 MHz, trajtimit dhe formulimit të 

qëndrimit të ART-së lidhur me ketë kërkesë është detyrë qenësore që ART nga 

këndvështrimi i parimeve bazë rregullatore (si transparenca, mos-diskriminimi, gjegjësisht 

trajtimi i barabartë) të bëj vlerësimin e brezeve te alokuara duke përfshirë në këtëe proces 

edhe lirimin e një pjese të brezit 2 x 3.6 MHz nga brezi aktual 2x13,6 MHz në GSM 900 të 

përcaktuar më parë me licencen,  Nr. 111/04, për çka me kohë ART ka njoftuar operatorin  

PTK Sh. A /Vala. 

E gjithë arsyeshmëria dhe bazueshmëria ligjore është sistemuar dhe paraqitur me aktet 

normative si më sipër të referuara, në funksion të jetësimit të dispozitave të ligjit dhe 

rregulloreve të aplikueshme të cilat janë në harmoni dhe referim të plotë të praktikave 

referente ndërlidhur me përcaktimin/ndarjen e brezeve frekuencore dhe për më shumë kjo 

është në harmoni të plotë me obligimet ligjore të percaktuar me Ligjin e telekomunikacionit 

në fuqi dhe me objektivat e Qeverisë së Kosovës për zhvillimin e sektorit të 

telekomunikimeve si dhe legjislacionin  sekondar.   

Në fund e vlerësojmë qe këto masa janë tregues i fuqishëm i përkushtimit të vendit tonë në 

trajtim jo diskriminues për te gjithë operatoret/ofruesit e shërbimeve aktiv dhe atraktimit e 

investitorëve potencial në të ardhmen në fushën e shërbimeve telekomunikuese në vendin 



tonë dhe pozitivisht do të perceptohet si qartësi rregullatore dhe konsistencë në jetësim të 

politikave në shtegun afatgjatë. 

 

ART përmes vendimeve dhe shkresave sqaruese të publikuara gjatë pjesës së dytë të vitit 

2011 ka fuqizuar dhe implmentuar vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, (Ref. Nr. 

10/35, të datës; 01/09/2011) për alokimin e bllokut frekuencor 2 x 10 MHz në brezin 1800 MHz 

për operatorin, PTK sh.a/Vala duke vendosur se me fillim nga, 1 Janari, 2012 ky brez do të 

jetë i lejuar për shfrytëzim efektiv dhe të plotë në funksion të ofrimit të shërbimeve 

telekomunikuese mobile GSM.   

 

Fuqizimi i dispozitivit të këtij aktvendimi, nënkupton përcaktimin e detyrimit të operatorit 

PTK Sh.A/Vala për lirimin e pjesës së brezit prej 2x 3.6 MH nga brezi aktual në shfrytëzim  2 

x 13,6 MHz dhe ndërprerjen e shfrytëzimit të mëtejme të këtij brezi me fillim nga 

01/01/2013 nga ana e operatorit PTK Sh.A/Vala (për çka PTK Sh. A /Vala ka qene e  njoftuar 

edhe më parë).  

 

ART konfom praktikave dhe parimeve bazë për rregullimin e tregut të telekomunikimeve, 

në funksion të zbatimit efektiv të vendimeve të saja do mbaj konsideratën e trajtimit të 

kërkesës për rishikim të afatit kohor të përcaktuar për lirimin e brezit, nëse një kërkesë e tillë 

paraqitet së paku tridhjetë (30) ditë para afatit të sanksionuar me pikën II) të këtij 

aktvendimi kundrejt dorëzimit të dokumentacionit të kompletuar teknik dhe administrativ 

mbi arsyeshmërinë e kërkesës eventuale të parashtruar nga ana e operatorit PTK 

Sh.A/Vala..  

 

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee    

Kundër këtij vendimi lejohet ankesë në pajtim me Ligjin për Procedurën Administrative, 

ndërsa pas fuqizimit të vendimit pala e pakënaqur mund të iniciojë procedurë gjyqësore 

pranë gjykatës kompetente. 

 

VVëërrtteettiimm  

Më këtë vendim konfirmohet se ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me ligjet dhe 

udhëzimet e aplikueshme në Republikën e Kosovës, në pajtueshmëri me kontratën dhe  

rregullat e procedurës së ART-së.  

  

  

PPrriisshhttiinnëë,,  2288//0066//22001122        AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

  

                  EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

                                      KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

Lulzim Kurtaj  Anëtar i Bordit 

Naser  Shala  Anëtar i Bordit 

Nijazi Ademaj  Anëtar i Bordit  

  



AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

  

- Operatorit PTK SHA 

- Ministritë të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik /Kryesues i Komitetit për 

Privatizimin e PTK Sh.A 

- Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave, ART 

- Departamentit të Telekomunikacionit, ART 

- Arkivit të ART-së 


