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        REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO 

  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 

  

NNrr..  PPrroott..  004411//BB//1122                    

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  222200  

 

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

ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085;, nenit 44 pika (2) të ligjit nr. 03/L-173 për Shërbime Postare 

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 trajtimit/shqyrtimit të rekomandimit të Sektorit të Shërbimeve Postare (SSHP), analizimit 

të materialeve dhe dëshmive të pranuara dhe konstatimeve dhe klasifikimit të lëndës si 

shkelje/kundërvajtje administrative si sanksionuar dhe paraparë me nenin 43 pika (1.2) dhe 

nenin 44 pika (1.2. dhe pika 2) të Ligjit nr. 03/L173 për Shërbime Postare, neni 4, neni 10 pika 

(10.1), nenet 14, 53 dhe 76 të Udhëzimit Administrativ Nr. 2005/04 për rregullimin e 

shërbimeve universale postare; duke pas/marrë për bazë dispozitat e legjislacionin vijues, 

qoftë primar apo sekondar si dhe faktet dhe rrethanat e mëposhtme; 

 

- Nenet: neni 6 pika (1.8 dhe 1.9); neni 15 pika (1 dhe 2); neni 19;  neni 28 pika (1.1 dhe 

1.2); neni 36 pika (1); neni 37 pika (1); neni  43 pika (1.2); neni 44 pika (1.2 dhe 2); të 

ligjit nr. 03/L-173 për Shërbime Postare; 

- Nenet: neni 4; neni 10 pika (10.1); neni 14; 53 dhe neni 76; i UA nr. 2005/04, për 

rregullimin e Shërbimeve Universale Postare; 

- Raporti me Rekomandimet e ART-së, (Ref. Nr. Prot. 643/2/11 dt, 26/10/2011); 

- Raportin e monitorimit /inspektimit te SSHP për periudhën e TM1 & TM2 /2012 me 

gjetjet (faktet, provat) dhe rekomandimet përcjellëse (Ref. Nr. Prot. 1230/2/12-A, dt. 

19/06/2012). 

 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

 

 

Me gjithë njohjen e detyrimeve ligjore për respektimin e detyrimeve të përkufizuara me 

dispozitat e akteve normative të specifikuara në pjesën hyrëse të këtij aktvendimi (baza 

ligjore) dhe në veçanti mbështetur në rekomandimet e qarta të komunikuara nga ART 
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përmes memove zyrtare për evitimin e mos-përmbushjeve të konstatuara përmes 

raportit me rekomandime të vitit 2011, pas monitorimit dhe inspektimit të 13 pikave të 

operatorit postar PTK Sh.a/ Posta e Kosovës dhe në trajtim të ankesave të 

konsumatorit/shfrytëzuesit rezulton se; 

 

a) PTK Sh.A/Posta e Kosovës, ka lejuar inkasim të kundërligjshëm duke inkasuar taksë 

postare të pa-deklaruar/paraparë në tarifat/çmimoren për shërbime postare; 

b) PTK Sh.A/Posta e Kosovës në disa raste ka bërë inkasim më të lartë se sa është 

paraparë në tarifat/çmimoren për shërbime postare, dhe në kundërshtim me 

dispozitat e lartcekura dhe gjatë aplikimit/përdorimit të tarifave ; 

c) PTK Sh.A/Posta e Kosovës, edhe përkundër kërkesës së ART–së, memos zyrtare 

/shkresa rekomanduese e datës; 26/10/2011 nuk i ka kryer/realizuar shërbimet 

postare në përputhje të plotë me dispozitat e ligjore dhe aktet tjera në fuqi dhe nuk ka 

imlementuar në tërësi udhëzimet dhe rekomandimet e SSHP pranë ART-së; 

d) PTK Sh.A/Posta e Kosovës, përkatësisht stafi drejtues i saj nuk ka qenë kooperativë 

dhe në nivel të bashkëpunimit, mes tjerash duke neglizhuar kërkesat zyrtare të ART-

së për informim në çështje me interes të trajtuara nga ART në procedura të 

rregullta zyrtare, duke mos u përgjigjur asnjëherë në kërkesat/shkresat zyrtare të 

ART-së, lidhur me kërkimin e dërgesës së apostrofuar nga pala e ankuar.  

  

Me qëllim të;  

  

i. Eliminimit të parregullsive në procesin e realizimit të shërbimeve postare, ngritjen e 

cilësisë së realizimit të shërbimeve dhe transparencën ndaj 

konsumatorëve/shfrytëzuesve;  

ii. Eliminimit të dukurive të tarifimit jo të ligjshëm të  konsumatorëve/shfrytëzuesve;  

iii. Eliminimit të dukurisë së mbi-tarifimit të konsumatorëve/shfrytëzuesve të 

shërbimeve postare nga Posta e Kosovës; 

iv. Implementimit të dispozitave të ligjit dhe akteve tjera nënligjore në fuqi; dhe 

v. Implementimit të rekomandimeve të ART, të dala nga aktivitetet e rregullta 

monitoruese apo inspektimeve specifike;  

 

Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit nxjerr këtë,  

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Operatori, PTK Sh.A / Posta e Kosovës, i shqiptohet ndëshkimi me gjobë në 

shumën prej tre mijë eurove (3,000.00 €), në emër dhe për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të ligjit të shërbimeve postare dhe rregullores për 

rregullimin e shërbimeve universale postare, si të tilla të specifikuara në pjesën e 

arsyetimit të këtij aktvendimi. 

 

II. Operatori, PTK Sh.A / Posta e Kosovës, obligohet të paguaj shumën prej 3,000.00 €, 

jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga dita e pranimit të aktvendimit. 
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III. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga bordi i ART-së. 

 

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,,  2211//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::  

 

- PTK Sh.A. /Postës së Kosovës 

- Zyrës së Financave të ART-së 

- Sektorit të Shërbimit Postar 

- Arkivit të ART-së 


