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Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
 
NNrr..PPrroott..  006633//BB//1122                

  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  226677  

  

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

2002/07, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-085, dhe në referim të nenit 20 të Rregullores së 

Brendshme (Ref. ART Nr. Prot. 161/06) të Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (tutje 

ART), Bordi Drejtues (tutje BoD) i përbërë nga; 

 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 

2) z. Besnik Berisha Anëtar 

3) z. Naser Shala  Anëtar 

4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 

në mbledhjen e XXXX të Bordit Drejtues të mbajtur me datë 18 Tetor, 2012, sipas procedurave të 

përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, mbështetur në konkluzionet e dala nga 

trajtimi i pikës 1) të mbledhjes së XXXIX të BoD, sipas procedurave të përcaktuara me aktet 

normative të aplikueshme dhe si të referuara në pjesën e bazës ligjore të këtij aktvendimi, dhe me 

qëllim të;  

 
i. jetësimit të dispozitave të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës mbi liberalizimin 

e mëtutjeshëm të shërbimeve telekomunikuese mobile që do mundësojnë shfrytëzimin e 

resurseve frekuencore në dispozicion nga operatorët ekzistues të licencuar për ofrimin e 

shërbimeve dhe rrjetave telekomunikuese mobile për aplikimin e teknologjive të reja, 

respektivisht ofrimin e shërbimeve dhe rrjetave të gjeneratave të ardhshme të shërbimeve 

telekomunikuese mobile brezëgjera në territorin e Republikës së Kosovës, 

 
ii. avancimit të procesit të autorizuar nga BoD mbi inicimin e procedurave për autorizimin e 

shërbimeve dhe rrjetave të gjeneratave të ardhshme të shërbimeve telekomunikuese 

brezëgjëra,  

 
iii. arritjes së qëllimeve të Ligjit për Telekomunikacionit dhe objektivit rregullator për 

rregullim të aktiviteteve telekomunikuese bazuar në parimin e neutralitetit teknologjik 

dhe kornizën rregullatore të BE-së për telekomunikimet,  

 
iv. promovimit të konkurrencës dhe infrastrukturës efikase në sektorin e telekomunikimeve,  
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v. mundësimit gjegjësisht garantimit të shërbimeve të duhura e të përshtatshme në territorin 

e Republikës së Kosovës. 

 

Bordi Drejtues i ART-së vendosi si më poshtë, 

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Caktohet Grupi Punues i Ekspertëve, në përbërje prej; 

  

- Besnik Berisha  Kryetar 

- Lulzim Kurtaj   Anëtar  

- Ilir Imeri  Anëtar 

- Visar Halimi  Anëtar 

- Arijan Qorolli  Anëtar 

- Astrit Ajvazi   Anëtar dhe  

- Rrezarta Ajeti  Anëtare 

 

II. Grupit Punues të Ekspertëve i delegohet autorizimi dhe ngarkohet përgjegjësia për 

hartimin e draft dokumentacionit teknik, legal dhe ekonomik përfshi edhe metodologjinë 

e përllogaritjes së vlerës së shërbimeve të lejuara, metodologji kjo e cila duhet ti 

prezentohet Bordit Drejtues për shqyrtim dhe miratim. 

 

III. Mandati dhe detyrat e Grupit Punues të Ekspertëve si të përkufizuara me nenin II, fillon 

me fuqizimin e këtij aktvendimi dhe duhet të përfundoj JO me vonë se deri me 17 Dhjetor, 

2012.   

 

IV. Grupi Punues i Ekspertëve do kompensohet me rastin e fuqizimit të aktvendimeve për 

liberalizimin e shërbimeve telekomunikuese dhe niveli i kompensimeve do përcaktohet 

me vendim të veçantë nga Bordit Drejtues pas sigurimit të fondit dhe autorizimit përkatës 

të lëshuar nga autoriteti-et kompetente për buxhet. 

 
V. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit të tij.  

  

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE  

  

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

 

a) Nenet, neni 4 paragrafët 2) dhe 4), neni 6 paragrafët 1) dhe 8) të Ligjit për 

Telekomunikacionin Nr. 2002/7, i amandamentur me Ligjin Nr. 03/L-085; 

b) Neni 12 paragrafi 3) i Ligjit për Qasje në Dokumentet Publike Nr. 03/L-215; 

c) Neni 2 i Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 04/88, datë; 24 Gusht, 2012; 

d) Neni 20 i Rregullores së Brendshme të ART-së (Ref. Nr. Prot. 161/06). 

e) Konkluzioni i BoD i dal nga shqyrtimi i pikës 1) të mbledhjes së XXXIX të BoD (Ref. ART 

Nr. Prot. 060/B/12) 
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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. 

 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  2255//  1100//  22001122                                                AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

  

                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

                  KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt    

 

Besnik Berisha  Anëtar i Bordit 

Naser Shala  Anëtar i Bordit 

Nijazi Ademaj     Anëtar i Bordit    

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

  

- Anëtareve të Grupit Punues të Ekspertëve,  

- Departamenteve të ART-së, 

- Administratës së ART-së dhe 

- Arkivit  


