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NNrr..  PPrroott..  005588//BB//1122                    
 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  225533  

 
Në mbështetje të neneve; nenit 4 paragrafi 4), nenit 6 paragrafi 1), të Ligjit mbi 

Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085 (tutje; Ligji); dhe në 

referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullator të 

Telekomunikacionit (tutje; ART), Nr. 161/06, Bordi Drejtues (tutje; BoD) i ART-së i përbërë 

nga, 

 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 

2) z. Besnik Berisha Anëtar  

3) z. Lulzim Kurtaj Anëtar 

4) z. Naser Shala  Anëtar 

5) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 

në mbledhjen e XXXIX me radhë të mbajtur me datë; 20 Shtator 2012, sipas procedurave të 

përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, mori në shqyrtim përfundimtar 

dokumentacionin e lëndës së sistemuar nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave 

për ofruesin e shërbimeve të telekomunikacionit, PTK Sh.A/Vala (tutje; Operatori) në referim 

të çështjeve mbi;  

 

- ushtrimin e verifikimit mbi zbatimin e urdhrit për ndërprerjen e shfrytezimit të pa-

autorizuar të brezit E-GSM, brenda afatit kohor si të sanksionuar me pikën IV) të 

aktvendimit administrativ, Nr. 223 (Ref. ART Nr. Prot. 045/B/12, dt. 22/06/2012);  

 

- raportit të matjeve të kryera nga Sektori i Radio-monitorimit pranë ART-së i 

emërtuar si Shtojca a), (Ref. Raporti Intern Nr. Prot. 009/I/12, datë; 20/09/2012) që 

provon vazhdimin e shfrytëzimit të pa-autorizuar të brezit (kanaleve) frekuencore; 

dhe  

 

- klasifikimit të lëndës si kundërvajtje administrative bazuar në kualifikimin e 

veprimeve gjegjësisht mos-veprimit të operatorit si shkelje esenciale të dispozitave të 

Ligjit,  

 

Nga shqyrtimi i dosjes së lëndës dhe diskutimet Bordi Drejtues;  

 

VV  ËË  RR  EE  NN  ssee;;    
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1) PTK disponon me resurse të mjaftueshme për një planifikim të mirë të frekuencave 
dhe organizim të rrjetave në funksion të ofrimit të shërbimeve kualitative për klientët 

e saj; 

 

2) Operatori, me gjithë njohjen e detyrimeve ligjore për respektimin e detyrimeve të 
përkufizuara me dispozitat e akteve normative të specifikuara në pjesën e bazës 

ligjore të këtij aktvendimi, dhe në veçanti në referim të urdhrit eksplicit të 

sanksionuar me dispozitivin e pikës IV) të aktvendimit administrativ Nr. 223 përmes 

së cilit aktvendim operatori është urdhëruar që të ndërpresë shfrytëzimin e pa-

autorizuar të spektrit frekuencor, ka vazhduar përdorimin e pa-autorizuar për 

qëllime komerciale duke ofruar shërbime të telefonisë mobile në brezin EGSM 

kryesisht në zonat urbane të Republikës së Kosovës; 

 

3) Raporti intern i monitorimit i autorizuar sipas planit të rregullt të monitorimeve të 
kryera nga Sektori i Radio-monitorimit për periudhën TM31;, autorizimit shtesë të 

deleguar nga BoD në mbështetje të konkluzionit të dal nga mbledhja e XXXVII e BoD 

dhe në referim të pretendimeve dhe ‘argumenteve’ të paraqitura nga operatori 

përmes kërkesës e protokolluar pranë ART-së (Ref. Nr. Prot. 1343/2/12, dt. 03/08/2012) 

dhe shkresës elektronike së operatorit të datës; Mon 9/10/2012 10:56 AM, provon 

dhe konfirmon faktet dhe rrethanat e mëposhtme;  

 

3.1 Operatori ka dështuar në zbatim të urdhrit të ART-së, gjegjësisht në përmbushje 
të plotë të obligimit për ndërprerjen e shfrytëzimit të pa-autorizuar të brezit 

frekuencor E-GSM; duke mbajtur aktiv përdorimin e resurseve në shumicën e 

zonave urbane të vendit, si qytetet; Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, Pejë, Gjakovë, 

Vushtrri, Mitrovicë) në brezin frekuencor (880 – 890 & 925 – 935 MHz) gjegjësisht 

ne kanale frekuencor (975 - 1023) gjersa është vërejtur (konstatuar) reduktim i 

shfrytëzimit brezit në qytetet si; Prizreni, Suhareka dhe Gjakova ku është 

regjistruar fillimi i shfrytëzimit të brezit frekuencor 1800 MHz;  

 

3.2 Operatori, përmes kërkesës për vazhdim të lejimit të përdorimit për periudhë 
kohore shtesë deri me datë; 31 Dhjetor, 2012 dhe arsyeshmërisë përcjellëse të 

përcjell në referim të ndërhyrjeve (interferencave) nga operatorët e vendeve 

fqinje, nuk ka ofruar asnjë argument valid që do të ishte i justifikueshëm për 

rregullatorin bazuar në ligjin në fuqi dhe parimet bazë të rregullimit për dhe/mbi 

pa-mundësinë e realizimit të urdhrit për ndërprerje të shfrytëzimit të pa-

autorizuar; 

 

3.3 Operatori, ka vazhduar tejkalimin e kushteve të parapara me Nenin 16 (16.1) të 
Licencës (Nr. 111/04, datë; 30 korrik 2004), për instalimin, mirëmbajtjen dhe 

operimin e rrjetës së komunikimeve mobile GSM në territorin e Kosovës,;   

  

AA  TT  ËË  HH  EE  RR  ËË;;  
 

                                                
1 Periudha Korrik – Shtator, 2012 
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Me qëllim të;   

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

ii. Parandalimin dhe eliminimin e pa-rregullsive në shfrytëzimin e resurseve frekuencore; 

iii. Ndjekjes së principeve konkurrencës fer dhe efektive duke mos lejuar aktivitete te pa-

autorizuara që qojnë në përparësi konkurruese; 

iv. Sigurimin e qartësisë së nevojshme rregullatore dhe administrative për operim me 

kushte të barabarta, konkurrencë efektive, nivel të avancuar të transparencës së 

aplikuar nga ana e operatorëve dhe ofruesve të shërbimeve telekomunikuese; si dhe 

v. Orientimin e palëve drejt arritjes së zgjidhjeve të qëndrueshme ekonomike dhe teknike 

të bazuara në ligjet aplikative, kornizën e akteve normative rregullatore dhe 

vendimeve të ART-së,  

 

për këto arsye Bordi Drejtues i ART-së, bazuar në provat dhe rrethanat e provuara nga pikat 

e mësipërm (Ref. Pikat; 1, 2 dhe 2.1 deri 2.4) të këtij aktvendimi në përputhje me dispozitat e 

Ligjit të Telekomunikacionit, Udhëzimin Administrativ, Nr. 2004/3, Bordi i Autoritetit 

Rregullator të Telekomunikacionit nxjerr këtë,  

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  
 

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

dyqind e pesëdhjetëmijë eurove (250,000.00€), në emër dhe për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit.  

 

II. Operatori, PTK Sh.A/Vala urdhërohet të ndërpresë shfrytëzimin e pa-autorizuar 

të brezit E-GSM, brenda afatit 60 ditor, gjegjesisht më së voni deri me; 3 Dhjetor 

2012. 
 

III. Obligohet operatori PTK Sh.A/Vala, të paguajë shumën prej dyqind e 

pesëdhjetëmijë eurove (250,000.00 €), me detyrim efektiv të kompletimit të 

pagesës brenda dyzetë e pesë ditëve (45) nga data efektive e aktvendimit. 

 
IV. Pjesë integrale e këtij vendimi është Shtojca 1) - Raporti i matjeve që provon 

vazhdimin e shfrytëzimit të pa-autorizuar të brezit (kanaleve) frekuencore. 

 

V. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Bordi Drejtues i ART-së. 

 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  

 

Vendimi, mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar;  

 

A. Nenet, neni 4 paragrafi (2) dhe (4), neni 6 paragrafi (1), nenit 11 paragrafi (8) të Ligjit 
të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85,  
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B. Nenet, 21 paragrafët 1 dhe 2), neni 22 paragrafi 1), neni 28 paragrafi (2) dhe neni 63 
paragrafi (2) pika c) të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, i amendamentur me 

ligjin Nr. 03/L-085;  

 

C. Nenin 3 pika b), c), d) dhe f), të Udhëzimit Administrativ Nr. 2004/3, mbi Caktimin e 
Dënimeve për Kundërvajtjet nga Telekomunikacioni. 

 

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 Drejtues i ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me 

rregulloret dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e 

procedurës së Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit. 

  
  

PPrriisshhttiinnëë,,  2288//  0099//  22001122              AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt

                

                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

 

Besnik Berisha  Anëtar i Bordit 

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 


