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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
 

NNrr..  PPrroott..  004455//BB//1122                    
 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  222233  

 
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 shqyrtimit të dokumentacionit të sistemuar nga Departamenti për Menaxhimin e 

Frekuencave për ofruesin e shërbimeve të telekomunikacionit, PTK Sh.A/Vala në referim të 

çështjes mbi shfrytëzimin e brezit E-GSM;, raportet e matjeve të kryera nga Sektori i Radio-

monitorimit pranë ART-së që kanë provuar shfrytëzimin e pa-autorizuar të brezit (kanaleve) 

frekuencore; dhe klasifikimit të lëndës si shkelje/kundërvajtje administrative si të 

sanksionuar dhe paraparë me dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo 

sekondar; 

 

i. Nenin 28 paragrafi 2, neni 35 paragrafi 1 dhe neni 63 paragrafi 2 pika c) të Ligjit të 

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

ii. Nenin 7.1.2) të Vendimit të Bordit të ART-së, Ref. Vendimi Nr. 27, Nr. Prot. 60/1/10, 

datë; 26/08/2010 për ‘Ndryshim, plotësim të Rregullores për dhënien e Licencave për 

akordimin e së drejtës për shfrytëzim të radio frekuencave’ ART Nr. 008/08, dt. 10/01/2008, 

iii. Rregullores për Tarifimin e Spektrit Frekuencor, ART Nr. 95/1/10, dt. 22/10/10, dhe  

iv. Nenin 3 pika b), c), d) dhe f), të Udhëzimit Administrativ Nr. 2004/3, mbi Caktimin e 

Dënimeve për Kundërvajtjet nga Telekomunikacioni 

 

si dhe duke pas/marrë për bazë argumentet, faktet dhe rrethanat e mëposhtme; 

 

1) Pikën 5.2 të Memos Zyrtare /shkresën sqaruese të ART-së (Ref. Nr. Prot. 594/2 /11, 

datë; 13/10/2012;   
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2) Raportin intern1 të matjeve të Sektorit të Radio-monitorimit të datës; 04/06/2012, që 

provojnë dhe argumentojnë  shfrytëzimin e brezit E-GSM (GSM 900) nga operatori 

PTK Sh.A/Vala në tërë territorin e Republikës së Kosovës (qytetet; Prishtinë, Prizren, 

Suharekë, Gjilan, Kamenicë, Ferizaj, Pejë, Gjakovë, Vushtrri, Mitrovicë) dhe në tërë 

brezin frekuencor (880 – 890 & 925 – 935 MHz) me gjithsej 49 kanale frekuencore (975 

– 1023); 

 

3) Shkresën e dërguar nga PTK Sh.A/Vala, (Ref. PTK Nr. Prot. 03/2-2519/12 dt. 

17/05/2012) e pranuar nga ART me Ref. Nr. Prot. 1152/2/12, dt. 17/05/2012, përmes 

së cilës kërkohet shtyrja e afatit të lirimit të brezit E-GSM (GSM 900). 

 
 

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 kërkesat eksplicite të komunikuara nga ART përmes 

memos zyrtare /shkresës sqaruese në interpretim të vendimeve të ART-së ku i kërkohet 

PTK Sh.A/Vala që të evitoj interferencat nga operimi i sistemeve të saja në kanalet tjera 

frekuencore të ndryshme nga to të alokuara nga ART, pas monitorimit të kryer nga sektori i 

radio-monitorimit rezulton se PTK Sh.a /Vala ka; 

 

a) Shfrytëzuar në formë të pa-autorizuar brezin frekuencor E-GSM (880.2 – 889.8 & 

925.2 – 934.8 MHz) me dhe për qëllime të ofrimit të shërbimeve të telefonisë mobile 

për qëllime komerciale;  

 

b) Tejkaluar kushtet e parapara me pikën 3 të Licencës Nr. 111/04, datë; 30 korrik 2004, 

për instalimin, mirëmbajtjen dhe operimin e rrjetës së komunikimeve mobile GSM në 

territorin e Kosovës, me theks të veçantë tejkalimin e shfrytëzimit të brezit 

frekuencore E-GSM për shërbime të telefonisë mobile;   

 

Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit bazuar në faktet e provuara nga pikat e 

mësipërm {Ref. pikat; a), b) dhe 3)} të këtij aktvendimi në përputhje me dispozitat e Ligjit të 

Telekomunikacionit, Udhëzimin Administrativ, Nr. 2004/3, ka vendosur si në diapozitivin e 

pikës I) të këtij aktvendimi ndërsa në përputhje me dispozitat e ‘Rregullores për Tarifimin e 

Spektrit Frekuencor’, (Ref. ART Nr. Prot. 95/1/10, dt. 22/10/2010), Departamenti për 

Menaxhimin e Frekuencave ka bërë përllogaritjen2 e vlerës financiare për shfrytëzimin e 

spektrit frekuencor për periudhën tre mujore duke i shtuar kësaj tarife edhe shtesën 

financiare në lartësi prej 10% të vlerës së tarifë së aplikuar, si të parapatë me nenin 7.1.2) të 

Vendimit Nr. 27,  dt.  26 Gusht, 2010, për ’Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores për dhënien e 

                                                 
1  Shtojca A) - gjetjet e raportit intern i janë paraqitur BoD të ART-së në mbledhjen e XXXVI dhe raporti si i tillë i 
bashkëngjitet këtij aktvendimi 
2  Shtojca B) - Përllogaritja e detyrimit është bërë për shfrytëzimin e kanaleve frekuencore gjatë periudhës tre (3) 
mujore të vitit 2012 (17 Maj deri 17 Gusht, 2012) duke përfshirë /përllogaritur edhe 10% shtesë të vlerës së tarifës 
vjetore/mujore 
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licencave për akordimin e së drejtës  për shfrytëzimin e Radio Frekuencave’, duke vendosur kështu 

si në diapozitivin e pikës II) të këtij aktvendimi. 

Me qëllim të;  

  

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

ii. Identifikimin, parandalimin dhe eliminimin e parregullsive në shfrytëzimin e 

resurseve frekuencore; 

iii. Krijimin  e  një ambienti të përshtatshëm, transparent dhe jo-diskriminues për të gjithë 

ofruesit e shërbimeve telekomunikuese në territorin e Republikës se Kosovës.  

 

Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit nxjerr këtë,  

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Operatori, PTK Sh.A/Vala, i shqiptohet ndëshkimi me gjobë në shumën prej 

njëqind e pesëdhjetëmijë eurove (150,000.00 €), në emër dhe për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të ligjit të telekomunikacionit (shfrytëzimit të 

pa-autorizuar të spektrit frekuencor). 

 

II. Obligohet operatori PTK Sh.A /Vala, të paguaj shumën prej njëqind e pesëmijë e 

shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë euro e shtatëdhjetë cent (105,778.70 €), në emër të 

tarifes vjetore për shfrytëzimin e kanaleve frekuencore në brezin frekuencor E-

GSM për ofrimin e shërbimeve mobile GSM. 

 

III. Totali i detyrimeve të operatorit PTK Sh.A/Vala, të përcaktuar në pikat I) dhe II) 

të dispozitivit të këtij aktvendimi është dyqind e pesëdhjetëmijë e shtatëqind e 

shtatëdhjetë e tetë euro e shtatëdhjetë cent (250,778.70 €) me detyrim të pagesës së 

plotë jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga dita e pranimit të aktvendimit. 

 

IV. Operatori, PTK Sh.A/Vala urdhërohet të ndërpresë shfrytezimin e pa-autorizuar 

të brezit E-GSM, brenda afatit 3 mujor gjegjesisht, deri me; 17 Gusht 2012. 

 

V. 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.  
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PPrriisshhttiinnëë,,  2222//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 Sh.A/Vala 

- Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave, DMF/ART 

- Zyrës së Financave të ART-së   

- Arkivit të ART-së 


