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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  
  
  

NNrr..  PPrroott..  005544//BB//1122  

  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  224488  

PPëërr    

TTrraannssffeerriimmiinn  ee  LLiicceennccaavvee    

 

 
Në mbështetje të nenit 4 paragrafi (4), nenit 6 paragrafi (1) i Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr. 

2002/07, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 03/L-085 (tutje referuar - Ligji); në përputhje me 

nenin 20 të Rregullores së brendshme, Nr. Prot. 161/06, të Autoritetit Rregullator të 

Telekomunikacionit (ART), Bordi Drejtues i ART i përbërë nga,  

 
1) z. Ekrem Hoxha Kryetar i Bordit 

2) z. Lulzim Kurtaj Anëtar i Bordit 

3) z. Naser Shala  Anëtar i Bordit 

4) z Nijazi Ademaj Anëtar i Bordit 

 

në mbledhjen e XXXVI të Bordit Drejtues të mbajtur me datë; 18 Qershor 2012, sipas rendit të 

ditës dhe procedurës së përcaktuar për punën e BoD, mori në shqyrtim;   

 

- Rekomandimin e Komisionit për Licencim, Autorizim dhe Monitorim (KLAM), të dal nga 

mbledhja e II me datë; 18/06/2012 (Ref. Procesverbali i KLAM me Nr. Prot. 046/A/12) për 

autorizimin e transferimit të licencave;  

 

o Licencës për Ofrimin e Shërbimeve të Internetit (Ref. ART Nr. Prot. 117/L/11), dhe  

o Licencës për Ofrimin e Shërbimeve me Vlerë të Shtuar, (Ref. ART Nr. Prot. 116/L/11); 

 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE  

  

1) Ligji për Telekomunikacionin Nr. 2002/7, i ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-085, neni 26 
paragrafët (2) dhe (3). 

2) Nenit 18.1 të Licencës për Ofrimin e Shërbimeve me Vlerë të Shtuar të datës; 06 Maj 2011 

(Ref. ART Nr. Prot. 116/L/11), si dhe nenit 16.1 të Licencës për Ofrimin e Shërbimeve të 

Internetit të datës 06 Maj 2011 (Ref. ART Nr. Prot. 117/L/11), 

 

Nga shqyrtimi i materialit shkresor, të përbërë nga; 
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i. Kërkesës së ndërmarrjes ‘Negenet’ sh.p.k. për ndryshimin e subjektit juridik (titullarit) të 

licencave, respektivisht transferim të licencave nga ndërmarrja N.T.SH. ‘Negeneti’ në 

‘Negenet’ sh.p.k. (Ref. ART Nr. Prot. 1163/2/12) 

ii. Rekomandimit të KLAM-it (Ref. Procesverbali i KLAM me Nr. Prot. 046/A/12) për 

autorizimin e transferimit të licencave; 

iii. Arsyeshmërisë (relacioni shpjegues) së/mbi aktvendimin. 

 

në referim të bazës ligjore të sipërcituar,  

 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM      

  

Në referim të dispozitave të Ligjit për Telekomunikacion,  

- neni 26 paragrafi (2), përcakton se i licencuari duhet të raportoj në ART çdo ndryshim në 

statusin ligjor, civil apo tatimor.  

- Neni 26 paragrafi (3) i Ligjit për Telekomunikacionit, përkufizon se asnjë licencë nuk 

mund t’i transferohet asnjë personi, pa miratimin paraprak të ART-së.  

- Neni 18.1 i Licencës për Ofrimin e Shërbimeve me Vlerë të Shtuar të datës; 06 Maj 2011 

(Ref. ART Nr. Prot. 116/L/11), si dhe nenit 16.1 i Licencës për Ofrimin e Shërbimeve të 

Internetit, të datës; 06 Maj 2011 (Ref. ART Nr. Prot. 117/L/11), përkufizojnë se licenca mund 

të modifikohet në përputhje me dispozitat e nenit 26 të Ligjit për Telekomunikacionit. 

Meqenëse në rastin e rekomanduar nga KLAM kemi të bëjmë me rastin e ndërrimit të llojit të 

organizimit të shoqërisë tregtare (ndërmarrjes) nga forma e organizimit si ndërmarrje individuale 

në shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, rrjedhimisht dhe një përkufizim i tillë e lejon dhe 

kualifikon qartazi ndryshimin e formës së organizmit të ndërmarrjes (licencuarit), me kusht që i 

licencuarit të njoftoj ART për atë ndryshim.  

Në përfundim të interpretimit të bazës ligjore dhe rekomandimit të KLAM lidhur me kërkesën e 

ndërmarrjes së sipërshënuar BoD nxjerr këtë;  

 
VV  EE  NN  DD  II  MM  

  

I. Aprovohet kërkesa e ndërmarrjes ‘Negenet’ sh.p.k. për transferimin e licencave. 

II. Autorizohet modifikimi (ndryshimi) i neneve 1.1 të Licencave Nr. 116/L/11 (Licenca për 

ofrimin e shërbimeve të Internetit) dhe Nr. 117/L/11 (Licenca për ofrimin e shërbimeve 

me vlerë të shtuar).  

Modifikimi (ndryshimi dhe plotësimi) i neneve të mësipërme kanë të bëjnë me 

transferimin e të drejtave nga subjekti juridik N.T.Sh. ‘NEGENETI’ në subjektin juridik 

‘Negenet’ Sh.p.k. 
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III. Të gjitha kushtet dhe dispozitat tjera të licencave të sipërpërmendur me nenin II të këtij 

aktvendimi mbeten të pandryshuara. 

IV. Të gjitha të drejtat dhe detyrimet tjera të përcaktuara me licencat e lartpërmendura do të 

transferohen nga N.T.Sh. ‘NEGENETI’ në ‘Negenet’ Sh.p.k. 

V. Obligohet Departamenti i Telekomunikacionit që të bëj përditësimin (azhurnimin) e 

regjistrit të operatorëve/ofruesve të shërbimeve telekomunikuese.     

VI. Vendimi hyn në fuqi datën e nënshkrimit nga Bordi Drejtues i ART-së dhe do të 

publikohet në ueb faqen www.art-ks.org  

  

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee;;    

Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa por mund të hapet konflikt administrativ në Gjykatën 

kompetente në afatin prej 30 ditësh. 

  

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    

  

Lulzim Kurtaj  Anëtar i Bordit 

Naser Shala  Anëtar i Bordit 

Nijazi Ademaj  Anëtar i Bordit 

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

- ‘Negenet’ Sh.P.K. 
- Departamentit të Telekomunikacionit, ART 
- Arkivit  


