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NNrr..  PPrroott..  001188//  BB//  1155                

 

VVEENNDDIIMM    NNrr..  663366  

 
Në mbështetje të neneve; neni 10 paragrafët (4) dhe (12);, neni 79 paragrafi (2) të Ligjit Nr. 04/L-

109 për Komunikime Elektronike, (tutje referuar si;  Ligji ose LKE); në përputhje me dispozitat e 

aplikueshme nga Rregullorja Nr. 17 për Pagesat për Shfrytëzimin e Radio Frekuencave dhe 

Rregullorja Nr. 22 për Dhënien dhe Shfrytëzimin e Radio Frekuencave, të cituara në pjesën e 

arsyetimit të këtij aktvendimi dhe referencave tek pjesa e bazës ligjore; si dhe në përputhje me 

dispozitat e nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr. Prot. 161/06), të Autoritetit Rregullativ 

për Komunikime Elektronike dhe Postare (tutje referuar si; Autoriteti), Bordi i Autoritetit në përbërje 

nga,  

 
1) z. Ekrem Hoxha Kryetar i Bordit 

2) z. Besnik Berisha Anëtar i Bordit 

3) z. Nijazi Ademaj Anëtar i Bordit 

 
në mbledhjen e LXVIII) të Bordit të mbajtur me datat; 4 dhe 5 Maj, 2015 bazuar në;  

 
a) shqyrtimin e materialeve të përgatitura dhe prezantuara nga njësitë funksionale, ajo e 

Departamentit të Radio-monitorimit dhe Inspektimit (DRMI) dhe Departamenti për 

Menaxhimin e Frekuencave (DMF), për operatorin PTK Sh.A. njësia biznesore Telekomi i 

Kosovës (tutje referuar si; operatori ose TiK); 

 
b) në referim të raportit me gjetjet dhe konstatimet e përdorimit të pa-autorizuar nga ana e 

TiK të resurseve frekuencore në brezin frekuencor 400- 405 dhe 410-415  MHz breze këto të 

të përcaktuara nga Autoriteti për;  

 
- Brezi frekuencor 399.9 – 405 MHz, sipas Tabelës Kombëtare të Shpërndarjes dhe 

Shfrytëzimit të Spektrit Radio Frekuencor në Republikën e Kosovës është i dedikuar 

për përdorim kryesor; ‘PPDR - Public Protection and Disaster Relief’;  

 
- Ndërsa brezi frekeuncor 410 - 420 MHz është i dedikuar për përdorim kryesor; ‘Private 

Mobile Radio PMR & PAMR dhe PPDR apo referuar si shërbimet e lëvizshme tokësore’;  

  
c) kualifikimit dhe klasifikimit të lëndës objekt i shqyrtimit si veprim në mos-pajtueshmëri 

dhe kundërshtim me aktet e aplikueshme juridike me të cilat përcaktohen termet dhe 

kushtet për shfrytëzimin e resurseve të komunikimeve elektronike me çka është konstatuar 

dështimi dhe është konsumuar veprimi i shkeljes administrative si të normuar me dhe 

sipas paragrafit 1) të nenit 101 të LKE-së; 
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d) Procesverbalit nga seanca dëgjimore e administruar me datë; 07/04/2015 dhe të përfshirë  

si material shkresor gjatë shqyrtimit nga Bordi  

(Ref. shkresa elektronike/e-mail i qarkulluar me dt. Wed 4/8/2015 4:46 PM; 

  
Autoriteti, me qëllim të; 

 
e) jetësimit të mandatit ligjor dhe objektivit strategjik të Autoritetit për evidentimin, evitimin 

dhe ndalimin e çdo shfrytëzimi të pa-autorizuar të resurseve të komunikimeve elektronike 

(radio frekuencave) referuar këtu spektrit (brezit) frekuencor; 400 - 405 MHz & 410 - 415 MHz; 

 
f) mbikëqyrjes dhe sjelljes në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit dhe legjislacionit sekondar 

rregullator të aplikueshëm të nxjerr nga Autoriteti dhe kushteve e termeve të licencës-ave 

në posedim nga ana e njësive biznesore të operatorit;  

 
g) gjetjeve dhe konfirmimeve të paraqitura sipas raportit të DRMI-së të datës; 27 Shkurt, 2015 

të dërguar për vëmendje të operatorit me ftesën për seancën e dëgjimit publik (Ref. shkresa 

elektronike/e-mail i datës; Wed 4/1/2015 9:35 AM); 

 
Nga shqyrtimi përmbyllës i dosjes së lëndës Autoriteti;  

  
V Ë R E N se; 

 
1) Gjetjet e raportit të matjes së datës; 27 Shkurt, 2015 të realizuar dhe evidentuar pranë 

Autoritetit sipas autorizimit (Ref. ARKEP Nr. Prot. 006/1/15) dhe të shqyrtuar në mbledhjet e 

rregullta të Bordit, (Ref. mbledhja e LXVI dhe e LXVIII) i shoqëruar me mendimin profesional 

nga zyrtarët përgjegjës të njësisë funksionale dhe përgjegjëse për menaxhimin e 

frekuencave të paraqitur sipas shkresës së brendshme zyrtare të datës; 06 mars, 2015, kanë 

identifikuar dhe konfirmuar shfrytëzimin e pa-autorizuar kanaleve frekuencore në brezin 

frekuencor; 400 - 405 MHz të çiftuar me brezin 410 – 415 MHz që rezulton si shfrytëzim 

jashtë standardeve të rekomandimeve/vendimeve evropiane dhe shërbimeve të dedikuara 

për këtë brezë dhe përcaktimeve nga Plani Kombëtar i Radio Frekuencave i miratuar nga 

Autoriteti; 

 
2) Operatori ka ngritur dhe mbajtur operativ një rrjet të gjerë dhe mirë të integruar të 

infrastrukturës telekomunikuese të shtrirë në nivel vendi duke trasmetuar sinjal 

telekomunikues nga Yagi antenat për sherbime fikse Pikë-Pikë me ndihmën e të cilit është 

mundësuar ndërlidhja e konsumatoreve në rastet kur kanë munguar qasja në rrjetet e 

bakrit dhe te njëjtat janë dhe shfrytëzohen për transmetim të zërit për konsumatorët e TiK; 

 
3) 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, ka ngritur rrjet të integruar dhe me këtë ka kryer veprimin e shfrytëzimit 

në mënyrë të pa-autorizuar dhe për qëllime komerciale të kanaleve frekuencore në brezet e 

sipër cituara; 
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4) Raporti zyrtar i monitorimit i realizuar përgjatë datave; 11 deri 23 Shkurt 2015, ka provuar 

dhe konfirmuar faktet dhe rrethanat e përdorimit të pa-autorizuar të kanaleve frekuencore 

ku shihet se shfrytëzimi i këtyre resurseve bëhet në mënyrë duplekse dhe kanalet janë 

përcaktuar ashtu që çiftimi i tyre është bërë në mes të brezave 400 - 405 MHz dhe 410 - 415 

MHz dhe siç potencuar më lartë, duke konstatuar se kjo mënyrë e shfrytëzimit nuk është e 

bazuar në asnjë rekomandim apo normë të lejuar sipas legjislacionit të aplikueshëm dhe 

shërbimeve të përcaktura me Planin Kombëtar të Radio Frekuencave; 

 
5) Në brezin 400 - 405 MHz aktualisht deri në këtë shqyrtim Autoriteti nuk ka autorizuar 

asnjë shfrytëzues të autorizuar dhe se ky brez nuk është i përfshirë sipas dispozitave të 

aplikueshme të Rregullores Nr. 17 për Pagesat për Shfrytëzimin e Radio Frekuencave, 

gjersa brezi 410 – 415 MHz është i përfshirë me dispozitat e Rregullores Nr. 17 dhe 

meqënëse ky brez shfrytëzohet si i pandarë me brezin 420 - 425 MHz;  

 
6) Metodologjia e përllogaritjes së sanksionit ekonomik mbështetet në periudhën kohore nga 

hyrja në fuqi dhe fillimi efektiv i zbatimit të dispozitave të Ligjit Nr. 04/L-109 për 

Komunikimet Elektronike (Referuar; Kreut XVI – mbikëqyrja e pajtueshmërisë me këtë Ligj) dhe 

raporteve zyrtare të auditimit për vitet 2013 dhe 2014 si dhe projeksioneve të konfirmuara 

nga përfaqësuesit e operatorit në seancën dëgjimore të datës; 07/04/2015; 

 

7) Analiza ligjore dhe rregullatore e bërë nga Autoriteti referuar arsyetimit të metodologjisë 

së përllogaritjes së dëmit ekonomik respektivisht masës proporcionale të sanksionit 

ekonomik ka marr në konsideratë faktet dhe rrethanat duke i cilësuar si rrethana 

lehtësuese;  

 

- faktin notar (publik) të trendit të rënies së lartë të të hyrave nga shërbimet e telefonisë 

fikse të operatorit dhe operimet me humbje ekonomike të operatorit;  

 
- faktin se Rregullatori nuk ka të autorizuar shfrytëzimin e resurseve në brezin subjekt i 

shqyrtimit si dhe nuk ka pas interferenca të shkaktuara me dëme për palët e treta; 

 
- faktin se angazhimi i këtyre resurseve nga ana e operatorit nuk ka pas tendencë dhe 

impakt deformimin e konkurrencës së shërbimeve mes operatorëve dhe në mënyrë 

indirekte i ka shërbyer qëllimit dhe objektivave për shtrirje dhe qasje në shërbimet 

publike të konsumatorëve në shërbimet publike të telefonisë fikse; si dhe  

 
- pjesëmarrja e konsumatorëve të shërbyer përmes këtij rrjeti në nivel të portfolios së 

konsumatorëve të operatorit nuk është më e madhe në mesataren e saj se 0.0005%;, 

 
gjersa si rrethana rënduese janë marr parasysh; 

 
- mos-pajtueshmëria e përsëritur e përdorimit të pa-autorizuar të resurseve radio 

frekuencore; si dhe  

- mos-notifikimi i Autoritetit për përdorim të resurseve; 
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AA  TT  ËË  HH  EE  RR  ËË;;  

Meqenëse se;  

A. Gjetjet dhe konfirmimet e mësipërme nga ushtrimi i mbikëqyrjes me kërkesat e akteve 

ligjore të aplikueshme si të paraqitura në pjesën e bazës ligjore dhe të arsyetimit të këtij 

aktvendimi, provojnë se operatori ka ndërmarr dhe kryer veprime në kundërshtim me 

normat e aplikueshme dhe kushtet dhe termet për përfshirje, shfrytëzim të resurseve të 

komunikimeve elektronike (brezeve/kanaleve frekuencore) dhe vendimeve të Autoritetit;  

 

B. Autoriteti përmes nxjerrjes së konkluzionit dhe dhënies së mundësisë së paraqitjes së 

provave shtesë nga ana e operatorit për të arsyetuar veprimin e konsideruar në 

kundërshtimin me aktet e aplikueshme, si dhe në referim të procedurës së paraparë me 

nën-paragrafin 1.3) të paragrafit 1) të nenit 99 të Ligjit, ka përmbushur obligimin ligjor 

duke lejuar afat kohor më të gjatë kohor për evitimin e pa-rregullsive brenda afatit kohor të 

përcaktuar nga Autoriteti sipas pikës I) të këtij Aktvendimi duke i mundësuar operatorit të 

drejtën e paraqitjes së arsyetimit-eve gjegjësisht evitimin e pa-rregullsive të evidentuara 

dhe të dokumentuara nga ana e Autoritetit;  

 
C. Brezi frekuencor 410 - 430 MHz sipas Planit Kombëtar të Radio Frekuencave është i 

përcaktuar për ofrimin e shërbimeve PMR/PAMR duke planifikuar dhe dedikuar që  

resurset frekuencore të përcaktohen sipas Rekomandimeve Evropiane T/R 25-08, 

Vendimeve, ECC/DEC/(04)06, ECC/DEC/(06)06 e të cilat dokumente ndërkombëtare janë 

të përfshira si pjesë integrale dhe të fuqizuara sipas Planit Kombëtar të Radio Frekuencave; 

 
Duke pasur në konsideratë se; 

i. Ligji për Komunikime Elektronike dhe Politikat e Sektorit të Komunikimeve Elektronike – 

‘Axhenda Digjitale për Kosovën, 2013 – 2020’ e miratuar sipas vendimit të Qeverisë së 

Kosovës, Nr. 02/119, dt. 13/03/2013 dhe aktet e aplikueshme rregullatore (Plani i 

Përdorimit të Radio Frekuencave) përcaktojnë detyrimin ligjor të Autoritetit për menaxhim 

efikas dhe efektiv të resurseve të komunikimeve elektronike dhe stimuloj zhvillimet në 

sektor mes tjerash edhe përmes hapjes dhe dhënies në shfrytëzim të brezeve të reja dhe si të 

caktuara nga Autoriteti, të spektrit radio frekuencor për zhvillimin e shërbimeve 

brezëgjëra, ku dhe në veçanti i referohemi procesit dhe procedurës së Ankandit Publik të 

administruar nga Autoriteti për brezet frekuencore 3.4 deri 3.8 GHz të cilat janë të 

përshtatshme për ofrimin e shërbimeve të realizuara nga operatori ku operatori pa dhënë 

arsyetime të qëndrueshme nuk ka marr pjesë në ankand; 

ii. Zbatimit të frymës dhe dispozitave të ligjit dhe akteve tjera nënligjore në fuqi, dhe 

autorizimeve të Autoritetit në ushtrim të mandatit sipas parimeve dhe në veprim ‘Ex-

Officio’ për ndërmarrjen e masave proporcionale me qëllim të sigurimit të pajtueshmërisë 

përfshi shqiptimin e masave të sanksionit ekonomik; 
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iii. Autoriteti përmes shqiptimit të masës proporcionale të ndëshkimit i ka marrë në 

konsideratë të gjitha rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese të evidentuara dhe 

përgjegjësinë e operatorit; 

Për këto arsye dhe me qëllim të;   

iv. Parandalimit dhe eliminimit e pa-rregullsive në shfrytëzimin e resurseve frekuencore si 

resurse të kufizuara; 

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

autorizuara që qojnë në përparësi konkurruese; 

vi. Sigurimit të 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;  

vii. Orientimin e ndërmarrësve dhe operatorëve aktual dhe atyre prospektiv drejt arritjes së 

zgjidhjeve të qëndrueshme ekonomike dhe teknike të bazuara në ligjet dhe legjislacionin 

sekondar rregullator të aplikueshëm dhe vendimeve ekzekutive të Autoritetit;   

Nga si më sipër dhe duke pas në konsideratë njohjen e detyrimeve ligjore të operatorit për 

respektimin e gjitha detyrimeve të përkufizuara me dispozitat e akteve ligjore të specifikuara në 

pjesën e bazës ligjore të këtij aktvendimi, duke u mbështetur në provat, rrethanat e provuara dhe 

arsyetimet e ndërlidhura nga pikat e mësipërme të këtij aktvendimi, Autoriteti nxjerr këtë, 

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 
I. Operatori, PTK Sh.A njësia biznesore Telekomi i Kosovës, urdhërohet që brenda afatit 

kohor prej JO më vonë se një qind e tetëdhjetë (180) ditëve nga data efektive e këtij 

vendimi, të ndërpresë shfrytëzimin e pa-autorizuar të kanaleve në brezet frekuencore 400 

deri 415 MHz në gjitha pikat ku ka në përdorim kanale frekuncore të këtyre brezeve 

frekuencore në nivel vendi. 

 

II. Operatori, PTK Sh.A njësia biznesore Telekomi i Kosovës, obligohet që brenda afatit kohor 

prej një qind e njëzet (120) ditëve nga data efektive e këtij vendimi (afat i ndërmjetëm) të 

paraqes raportin e detajizuar mbi statusin dhe dinamikën e realizimit të urdhërit për 

ndërprerje të shfrytëzimit të pa-autorizuar. 

 

III. Operatori, PTK Sh.A njësia biznesore Telekomi i Kosovës, ngarkohet me detyrimin për 

pagesën  të shumës prej gjashtë mijë e dyqind e tridhjetë e tetë euro e nëntë dhjetë e pesë 

cent (6,238.95 €), për shkak të konstatimit të mos-pajtueshmërisë me dispozitat e Ligjit dhe 

rregullave dhe kushteve për shfrytëzimin e resurseve radio frekuencore respektivisht 

përdorimit të pa-autorizuar të resurseve radio frekuencore.  
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IV. Obligohet PTK Sh.A njësia biznesore Telekomi i Kosovës, të paguajë shumën prej 6,238.95 

€, me detyrim efektiv të kompletimit të pagesës brenda tridhjetë ditëve (30) nga data 

efektive e aktvendimit. 

 
V. Operatori, PTK Sh.A njësia biznesore Telekomi i Kosovës, në rast të mos-zbatimit të 

dispozitivit të këtij aktvendimi para-lajmërohet mbi inicimin e procesit administrativ për 

shqiptimin e sanksionit ekonomik (ndëshkimit me gjobë) në emër dhe për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të Ligjit të aplikueshëm, si të paraparë me dispozitat e 

paragrafit 2) të nenit 101 të Ligjit. 

 
VI. Pjesë integrale të këtij vendimi1 janë;  

 

i. Shtojca 1) ‘Raporti i Matjeve’ që provon shfrytëzimin e pa-autorizuar të brezeve 

(kanaleve) frekuencore; dhe  

ii. Shtojca 2) – Metodologjia e Përllogaritjes së masës së sanksionit ekonomik. 

 
VII. Ky vendim publikohet në ueb-faqen www.arkep-rks.org    

 
VIII. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE  

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

 
- Kreu II, neni 10 paragrafi 12); 

- Kreu VII, neni 47 paragrafët 1), 4), 5) dhe 6);   

- Kreu XII dhe XVI, Nenet; neni 79 paragrafi 2);  neni 99 paragrafët 1) dhe 2); neni 101 

paragrafët 1) dhe 2);   

- Kreu XVII, nenet; neni 106 paragrafi 1) dhe neni 109 të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet 

Elektronike; 

- Rregullores Nr. 17 për Pagesat për shfrytëzim të radio frekuencave (Ref. Nr. Prot. 082/B/12); 

- Rregullores Nr. 22 për Dhënien dhe Shfrytëzimin e radio Frekuencore (Ref. Nr. Prot. 

054/B/14);  

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

 
Këshilla Juridike; 

Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në Gjykatën 

Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit; 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  2222//  0055//  22001155                                      

                                                           
1 Mbështetur dhe në referim të bazës ligjore; paragrafi 3) i nenit 10) dhe paragrafi 4) i nenit 18) të LKE-së;, 

nenit 12 (përjashtimet e qasjes në dokument publik) të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike si dhe Ligjit 

mbi Procedurën Administrative, këto dy dokumente nuk do jenë pjesë e dokumentacionit të publikuar në 

faqen zyrtare të Autoritetit pasi që përmbajnë të dhëna konfidenciale që janë dhe duhet të mbesin në pronësi 

të subjektit të aktvendimit dhe organit që ka nxjerr aktin administrativ  

http://www.arkep-rks.org/
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            AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

            

    EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

- Operatorit PTK Sh.A./TiK 

- Departamentit të Radio-monitorimit dhe Inspektimit, ARKEP 

- Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave, ARKEP 

- Departamentit Ligjor dhe Administratës për vëmendje të Zyrës së Financave, ARKEP 

--  Arkivit të ARKEP  


