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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  
 

NNrr..PPrroott..  003388//BB//1111                
  

VV  EE  NN  DD  II  MM  NNrr..  111155  
  

PPëërr  
MMiirraattiimmiinn  ee  ddookkuummeennttiitt  ppëërr  kkëësshhiilllliimm  ppuubblliikk  ppëërr  

‘‘TTëë  ddhhëënnaatt  ssttaattiissttiikkoorree  ppeerriiooddiikkee  ttëë  nnddëërrmmaarrrrjjeevvee  ppëërr  ooppeerriimmiinn  ee  rrrrjjeetteevvee  ddhhee//oossee  
sshhëërrbbiimmeevvee  tteelleekkoommuunniikkuueessee  ddhhee  ooppeerraattoorrëëvvee  ppoossttaarr’’  

 

Bordi i ART-së i përbërë nga, 
 

1) z. Ekrem Hoxha   Kryetar 
2) z. Besnik Berisha  Anëtar 
3) z. Lulzim Kurtaj   Anëtar 
4) z. Nijazi Ademaj   Anëtar 

 
 
në mbledhjen e XXV të bordit të mbajtur me datë; 13 & 14, Korrik 2011, sipas procedurave të 

përcaktuara me dispozitat e ligjit bazë dhe Rregulloren e Brendshme të ART-së, shqyrtoi 

materialin e paraqitur nga Departamenti i Telekomunikacionit dhe Zyra e Sherbimeve 

Postare, lidhur me draft rregullore për ‘Të dhënat statistikore të ndërmarrjeve për operimin 

e rrjeteve dhe/ose shërbimeve telekomunikuese dhe operatorëve postar’ 

 
Nga diskutimi: 

VVËËRREEHHEETT  ssee;;  
 

Draft rregullorja “Të dhënat statistikore periodike të ndërmarrjeve për operimin e rrjeteve 

dhe/ose shërbimeve telekomunikuese dhe operatorëve postar”, është përgatitur në përputhje 

me kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës dhe ky dokument shërben për të rritur efikasitetin e 

kryerjes së përgjegjësive të ART-së. 

Draft rregullorja përcakton mënyrën e dorëzimit të të dhënave periodike për shërbimet dhe 
rrjetet e telekomunikacionit, të ofruara nga ndërmarrjet e licencuara nga ART, si dhe të 
operatorëve postar. Po ashtu, përcakton detyrimet dhe afatet kohore për ndërmarrjet për 
dërgimin e të dhënave.  
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Kjo rregullore zbatohet ndaj të gjitha ndërmarrjeve, të cilat ofrojnë shërbime telekomunikuese 
dhe postare, të cilët janë licencuar nga ART dhe bëjnë pjesë në regjistrin e ndërmarrjeve të 
publikuar në faqen zyrtare të ART-së. 
 

AATTËËHHEERRËË::  
 
Me qëllim të; 
 

- krijimit të kornizës ligjore për të dhënat statistikore periodike të ndërmarrjeve të 
rrjeteve dhe/ose shërbimeve telekomunikuese dhe operatorëve postar, përfshirë këtu 
edhe afatet kohore për dorëzimin e të dhënave; 

- jetësimit të provizioneve të ligjit të telekomunikacionit dhe në funksion të monitorimit 
aktiv të tregut të telekomunikacionit dhe shërbimeve postare në Republikën e Kosovës; 

- krijimit të kushteve për një konkurrencë efektive në tregun e telekomunikacionit dhe 
shërbimeve postare; 

- gjenerimit të raporteve dhe të dhënave tjera periodike dhe informimit sa më të saktë 
për të gjitha palët e interesit; 

- realizimit të zgjidhjeve, të cilat janë në përputhje me praktikat e mira të shteteve 
evropiane dhe më gjerë, 

 
Bordi i ART-së, 
 

VVEENNDDOOSSII  
 

 

1) Miratimin e dokumentit për këshillim publik për ‘Të dhënat statistikore të 
ndërmarrjeve për operimin e rrjeteve dhe/ose shërbimeve telekomunikuese dhe 
operatorëve postar’. 
 

2) Procesi i këshillimit fillon më datë; 19 Korrik 2011, dhe përfundon më datë; 19 Gusht 
2011. 
 

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

  
BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  

 
 

1) Nenit 1, pika (2); nenit 4, pika (4); nenit 12 pika (1), (2) dhe (3) të Ligjit të 
Telekomunikacionit Nr.2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr.03/L-085;  

2) Nenit 6 pika 1.13 të Ligjit për Shërbimet Postare Nr. 03/l-175; 

3) Pika 2.1 e dokumentit të Politikave të Sektorit të Telekomunikacionit të datës 
13/06/2007, Nr.195/07;  

4) Neneve 20 dhe 22 të Rregullores së brendshme të ART-së. 
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KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee    
Ky vendim është përfundimtar dhe kundër tij nuk lejohet ankesa.  

Ky vendim i nënshtrohet çfarëdo shqyrtimi përmes procedurave administrative gjyqësore të 

parapara me ligjet në fuqi. 

 
VVëërrtteettiimm    
Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret 

dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së ART-së. 

 
 

PPrriisshhttiinnëë,,  1188//0077//22001111                                          AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
  

  EEkkrreemm  HHooxxhhaa  
KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt    

BBeesnik Berisha, Anëtar i Bordit 
Lulzim Kurtaj,            Anëtar i Bordit 
Nijazi Ademaj, Anëtar i Bordit 
 

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  
 

- Operatorëve dhe ofruesve të shërbimeve telekomunikuese 

- Operatorëve postar 

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik 

- Arkivit të ART-së 


