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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

  

  

NNrr..  PPrroott..  006677//AA//1122                

  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  224400  

  
 

Vendimi i Komisionit  
 

Për  
mbylljen e procedimit administrativ të filluar me vendimin Nr. 213, për  

‘Zgjidhjen e mos-marrëveshjes mbi shfrytëzimin e fijeve optike të operatorit PTK sh.a.,  
midis operatorëve; N.P.SH. Artmotion dhe PTK sh.a 

 

 

Në mbështetje të nenit 11 të Ligjit të Telekomunikacionit Nr.2002/7, i ndryshuar me Ligjin Nr. 

03/L-085; Rregulloren për procedurën e zgjidhjes së konflikteve, të datës 11 qershor 2007 (Ref. 

ART Nr. Prot. 183/07); Nenit 7 të Rregullores për të drejtën e shtegut dhe shfrytëzimin e përbashkët 

të infrastrukturës, të datës 19 Mars 2012 (Ref. ART Nr. Prot. 030/B/12); Nenit 11 të Licencës së 

operatorit PTK sh.a. për Instalimin, mirëmbajtjen dhe operimin e rrjetit komunikues fiks në 

territorin e Kosovës, e datës; 30 Korrik 2004 (Ref. ART Nr. Prot. 110/04); Komisioni për zgjidhjen e 

konfliktit i themeluar me aktvendimin administrativ Nr. 213 (Ref. ART Nr. Prot. 040/A/12) të datës; 

23 Maj 2012 dhe i përbërë nga,  

 

1) z. Ilir Imeri,   Kryesues i Komisionit 

2) znj. Magbule Shkodra, Anëtare e Komisionit 

3) znj. Rrezarta Ajeti  Anëtare e Komisionit 

 

pas administrimit të veprimeve të parapara me procedurat për zgjedhjen e konfliktit në rastin e 

ankesës së parashtruar nga operatori N.P.SH. Artmotion lidhur me çështjen e shfrytëzimit të 

fibrave optik të operatorit PTK sh.a., si dhe pas shqyrtimit dhe verifikimit të të gjitha fakteve dhe 

argumenteve të dokumentuara nga palët në konflikt të sistemuara dhe dokumentuar në raportin 

përfundimtar (Ref. ART Nr. Prot. 066/A/12, dt. 01/08/2012), 

Me qëllim dhe në funksion të; 

i. arritjes së qëllimeve si të shtjelluara në pjesën e arsyetimit të këtij aktvendimi; dhe 

ii. jetësimit të dispozitave të legjislacionit të aplikueshëm të potencuara në pjesën e bazës 
ligjore 

atëherë Komisioni për Zgjedhjen e Konfliktit, vendosi si më poshtë, 
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VV  EE  NN  DD  II  MM  

  

I. Obligohet operatori PTK sh.a. që të lejoj bashkë-shfrytëzimin e infrastrukturës së saj 

telekomunikuese, gjegjësisht mundësoj dhënien në shfrytëzim të fibrit optik të pa-ndriçuar 

në pikat e prezencës, respektivisht relacionet si në vijim; 

a. Relacioni; Fushë Kosovë – Mitrovicë  (1 fije optike) 

b. Relacioni; Fushë Kosovë – Ferizaj   (1 fije optike) 

II. Obligohet operatori N.P.SH. Artmotion që të dorëzoj të gjitha dokumentet e nevojshme me 

qëllim të arritjes së marrëveshjes. 

III. Procedura dhe kushtet për shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës të specifikuar në 

pikën (I) të këtij aktvendimi të përcaktohen në/me marrëveshjen e arritur në mes palëve. 

IV. Çmimi i huazimit të fibrit të pa ndriçuar është/mbetet çështje që duhet të përcaktohet nga 

pronari i infrastrukturës, në këtë rast operatori PTK Sh.A. në përputhje me procedurat e 

përcaktuara në nenin 11 të Rregullores për të drejtën e shtegut dhe shfrytëzimin e përbashkët 

të infrastrukturës (Ref. ART Nr. Prot. 030/B/12); 

V. Obligohen palët që të depozitojnë në ART një kopje të marrëveshjes të nënshkruar brenda 

pesë (5) ditëve nga data e nënshkrimit të saj.  

VI. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do publikohet në ueb faqen www.art-ks.org  

  

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

  

Duke pas parasysh objektivat e bëra publike të ART-së, për mbështetjen e fuqishme rreth shtrirjes 

së infrastrukturës atje ku vlerësohet se kjo i kontribuon rritjes së konkurrencës dhe përkrahjen për 

bashkë-shfrytëzimin e infrastrukturës duke kufizuar mundësinë e duplifikimeve të mundshme 

dhe shtyrë investimet në zonat tjera të pa-mbuluara, dhe në këtë mënyrë ngritjen e cilësisë se 

shërbimeve për përdoruesit fundor, komisioni gjatë administrimit të procedurës së zgjidhjes se 

konfliktit, në veçanti ka analizuar nevojat reale të palës parashtruese te kërkesës për bashkë-

shfrytëzim të infrastrukturës telekomunikuese si dhe mundësitë e operatorit PTK sh.a. për ofrimin 

e një shërbimi të tillë. 

Komisioni gjatë trajtimit të lëndës dhe administrimit të procedurës për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes ka pasur parasysh edhe faktet si në vijim; 

− Tregu i linjave me qira të bazuar në kapacitet është subjekt i rregullimit ex-ante (rregullimi 

asimetrik), respektivisht operatori i cili gëzon FNT është i obliguar në përmbushjen e 

obligimeve rregullatore në dhënien e qasjes për operatoret tjerë në kushte të barabarta, jo-

diskriminuese dhe me çmime të orientuara në kosto dhe miratuara nga ART; 
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− Tregu i fijeve optike të pa-ndriçuara (dark fiber) nuk i nënshtrohet rregullimit ex-ante, por bën 

pjesë në të ashtu quajturën ‘rregullim simetrik’ dhe është subjekt i marrëveshjes komerciale ne 

mes pronarit te infrastrukturës dhe operatorit që dëshiron ta shfrytëzoj atë infrastrukturë. 

Prandaj, në përputhje me dispozitat e akteve ligjore dhe nën-ligjore të referuara deri më tani, 

dokumenteve shtesë të vendeve të ndryshme të BE-se, si dhe duke marre parasysh gjendjen 

aktuale ne zhvillimin e tregut te telekomunikacionit ne Republikën e Kosovës, Komisioni duke i 

marrë për bazë edhe arsyetimet e paraqitura dhe shpalosura nga palët e adresuara gjatë 

procedurës së zgjedhjes së mosmarrëveshjes, ka konstatuar këto gjetje si në vijim; 

- PTK sh.a në trasetë e kërkuara nga pala parashtruese e ankesës ka numër të mjaftueshëm të fijeve 

optike; 

 

- Duplifikimi i një infrastrukture të tillë do të ishte ekonomikisht i pa-arsyeshëm dhe i pa nevojshëm; 

 

- PTK sh.a. nuk ka arritur të argumentoj mjaftueshëm me ndonjë plan/projekt biznesi se cilat janë 

nevojat reale të saj dhe sa është numri i fijeve optike të pa ndriçuara; 

 

- Çmimi i huazimit të fibrit të pa ndriçuar është çështje që duhet të negociohet mes palëve me rastin e 

nënshkrimit të marrëveshjes, në përputhje me procedurat e përcaktuara në Rregulloren për të drejtën 

e shtegut dhe shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës; 

 

- PTK sh.a. ka të drejtë në përdorimin e infrastrukturës së saj vetëm për nevojat e veta duke arsyetuar 

qartë gamen e shërbimeve që dëshiron të ofroj/përdor si dhe duke arsyetuar kapacitetet e nevojshme 

për ofrimin e shërbimeve në fjalë; 

 

- PTK sh.a. ka paraqitur alternativë tjetër (linja të bazuara në ‘kapacitet’) të bashkë-shfrytëzimit të 

infrastrukturës së saj në segmentet e kërkuara nga operatori Artmotion. 

 

- Zhvillimet e shërbimeve brezgjëra nëpër shtetet e zhvilluara tregojnë se bashkë-shfrytëzimi i 

infrastrukturës është i domosdoshëm dhe kontribuon në fokusimin e investimeve dhe resurseve tjera 

në produkte inovative dhe ngritjen e kualitetit të shërbimeve për konsumatorin; 

 

Megjithatë, duke e konsideruar si të rëndësishme marrjen e opinioneve finale të palëve në 

mosmarrëveshje, komisioni funksional përmes shkresës së datës; 23 Korrik 2012 (Ref. ART Nr. 

Prot. 1319/2/12) ka kërkuar komentet dhe opinionet finale me shkrim lidhur me konstatimet e 

nxjerra nga Komisioni të listuara si më lartë.  

Palët gjatë afatit të përcaktuar nga komisioni (7 ditë) nuk kanë paraqitur mospajtime ndaj 

konstatimeve/gjetjeve të komisionit dhe me datë; 27 Korrik 2012 operatori PTK sh.a. ka dorëzuar 

komentet e saj (Ref. ART Nr. Prot. 1328/2/12), përmes së cilës potencohet se ‘...PTK sh.A. është në 

përpjekje serioze të përpilimit të çmimorës edhe për shërbimet dark fiber...’ 

Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi.  

 

 



Faqe 4 nga 4 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

TTeell::  ++  338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++  338811  3388  221122  339999;;    

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrtt--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg 

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee;;    

Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë pranë Bordit Drejtues të ART-së brenda afatit 

kohorë prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita kur pala është njoftuar me vendimin. 

 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  0022//0088//22001122                            KKrryyeessuueessii  ii  KKoommiissiioonniitt  

  

IIlliirr  IImmeerrii  

 

______________________________  

 

AAnnëëttaarrëëtt  ee  KKoommiissiioonniitt::  

               

Magbule Shkodra, ______________ 

Rrezarta Ajeti, ______________ 

  

 

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

- Palëve në konflikt, 

- Anëtarëve të Bordit Drejtues të ART-së,  

- Arkivit  

  
  

  


