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REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 

Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit 
Telecommunication Regulatory Authority 
Regulativni Autoritet Telekomunikacije 

 

  
NNrr..PPrroott..  006644//BB//1111                

  
VVEENNDDIIMM  NNrr..  114488  

  
PPëërr  

MMiirraattiimmiinn  ee  RRrreegguulllloorreess    
‘‘MMbbii  PPrroocceedduurraatt  ddhhee  PPaarriimmeett  ee  IInnssppeekkttiimmiitt  ttëë  zzhhvviilllluuaarraa  nnggaa    

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt’’  
 

 

Bazuar në nenin 4 paragrafi (4) dhe nenin 6 paragrafi (1), të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr. 
2002/07, të ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085 dhe në referim te nenit 20 dhe 22 të Rregullores 
së Brendshme të Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit, Bordi i Autoritetit Rregullator 
të Telekomunikacionit (ART) 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 XXVIII të bordit të mbajtur me datë; 15 dhe 17 Nëntor, 2011, sipas procedurave 
përcaktuara me dispozitat e ligjit bazë dhe Rregulloren e Brendshme të ART-së, mori në 
shqyrtim final materialin e paraqitur nga departamentet funksionale dhe zyra e shërbimeve 
postare, lidhur me draft rregulloren për ‘Rregulloren mbi Procedurat dhe Parimet e 
Inspektimit të zhvilluara nga ana e Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit’. 
 
Nga diskutimi; 

  
VVËËRREEHHEETT  ssee;;  

 

− Draft rregullorja ‘Rregulloren mbi Procedurat dhe Parimet e Inspektimit të zhvilluara 
nga ana e Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit’, 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;  

− Përpara paraqitjes për miratim pranë Bordit Drejtues, draft rregullorja ka kaluar në 
procedurat adekuate të këshillimit publik duke respektuar të gjitha afatet dhe 
procedurat ligjore, si dhe është marrë edhe mendimi i zyrës ligjore pranë ART-së; 

− Draft rregullorja përcakton detyrat dhe përgjegjësitë e njësive relevante dhe të inspektorit, 
përkufizon obligimet e palëve (operatorëve të licencuar dhe subjekteve tjera) qe janë 
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subjekt i inspektimit nga ana e ART-së përfshi këtu edhe afatet kohore për 
administrimin e proceseve dhe vendimeve që dalin nga procedurat e administruara.  

− 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; 
 

- jetësimit të provizioneve të ligjit të telekomunikacionit dhe në funksion të monitorimit 
(mbikëqyrjes) aktive 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; 

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

 
Bordi i ART-së, 

VVEENNDDOOSSII  
 

I. Miratimin e Rregullores për ‘Rregulloren mbi Procedurat dhe Parimet e Inspektimit 
të zhvilluara nga ana e Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit’, materialit 
bashkangjitur këtij vendimi. 
 

II. Në funksion të implementimit të dispozitave si të parapara me nenin 9 të rregullores,  
themelohet Njësia Koordinuese e Inspektimit si komision i përhershëm funksional 
brenda ART-së në/me përbërje; 

  
a) Besnik Berisha Kryesues  
b) Visar Halimi  Anëtar 
c) Ilir Imeri  Anëtar dhe 
d) Nazim Rahimi Anëtar  

 

III. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Bordi i ART-së. 
 
Vendimi mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar. 

  
BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  

 
1) Nenet, neni 2 paragrafi (4), neni 6 paragrafi (1) dhe (8) neni 14 paragrafët prej (1) deri në (4) 

dhe nenit 15 paragrafët prej (1) deri në (5) të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të 
ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85,  
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2) Dispozitat e neneve 6, 26 dhe 27 të Ligjit mbi Shërbimet Postare, Ligj Nr. 03/L-173, datë 15 
Prill 2010, dhe  

3) Nenet, 20 dhe 22 të Rregullores së Brendshme të ART-së, dt. 21/06/2006, Nr. Prot. 161/06. 
  
  
KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee    
 

Kundër këtij vendimi lejohet ankesë në pajtim me Ligjin për Procedurën Administrative, 
ndërsa pas plotëfuqizimit të vendimit pala e pa-kënaqur mund të inicioj procedurë gjyqësore 
tek gjykata kompetente.  
 
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. 
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  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 
- Departamenteve dhe Zyrave të ART-së 
- Zyrës së Shërbimit Postar pranë ART-së  
- Arkivit të ART-së 


