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Nr. Prot. 30/1/10        
 

VENDIMI Nr. 13  
 

Për 
“Përmbushjen e obligimeve mbrojtëse ndaj operatorit alternativ, përfshirë edhe 

asimetrisë në terminimin e thirrjeve” 
 
 
Bordi 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 datës 31.03.2010, shqyrtoi dokumentin e përgatitur nga Departamenti i 
Telekomunikacionit (Ref. Aneks A), duke pas dhe marrë për bazë argumentet, faktet dhe 
rrethanat e mëposhtme;  
 

1) Faktin se asimetria në terminimin e thirrjeve mobil-mobil duhet, dhe aplikohet 
vetëm për periudha të caktuara kohore deri sa të krijohen kushtet më të 
përshtatshme për operatorët e rinj dhe krijimit të një ambienti jo-diskriminues me 
një konkurrencë të mirëfilltë,    

2) Faktin se mbulueshmëria e territorit të Republikës së Kosovës nga operatori 
alternativ mobil IPKO Telecommunications LLC (IPKO) ka arritur shkallen e 
dëshirueshme dhe në përputhje të plotë me kushtet e Licencës përkatëse,  

3) Nivelin aktual të konkurrencës ku operatori alternativ IPKO posedon një përqindje 
të konsiderueshme të tregut të telefonisë mobile,  

4) Bazuar në koeficientin aktual të asimetrisë për terminimin e thirrjeve mobile 
ndërmjet operatorit publik VALA dhe IPKO, dhe njëherit shkallën e zvogëlimit të 
deritashëm, 

5) Pjekurinë e tregut të telefonisë mobile në momentin e hyrjes së operatorit IPKO, që 
njëherit ka qenë faktor i rëndësishëm në determinizmin e rritjes së shkallës së 



Faqe 2 nga 3 
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penetrimit në nivel kombëtar dhe së këndejmi përcaktimit të afatit kohor të 
aplikimit të asimetrisë, 

6) Zgjatja e panevojshme e aplikimit të koeficientit të asimetrisë mund të ketë efekt të 
kundërt krahasuar me momentin e krijimit të kushteve për një konkurrencë të 
mirëfilltë si dhe  

7) Trafiku i zhvilluar në mes të operatorëve e cila zhvillohet mbi 90% brenda rrjetit   

    

dhe me qëllim që ART të: 
 

1) Realizoj obligimin e saj për te krijuar kushtet e barabarta dhe një ambient të 
favorshëm për një konkurrence të mirëfilltë për të gjithë ofruesit e shërbimeve 
telekomunikuese, 

2) Përmbushë objektivin për të ndjekur parimet dhe principin e mbrojtjes së interesit 
të shfrytëzuesve, promovimit të risive dhe zhvillimit të gjithëmbarshëm të sektorit 
të telekomunikacionit, 

3) Nxisë lëvizjen e çmimeve në korrelacion sa më të afërt me koston dhe paraqitjes së 
shërbimeve të reja, të cilat sjellin përfitime më të mëdha për konsumatorin dhe  

4) Realizoj zgjidhje, të cilat janë plotësisht në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, 
direktivat dhe rekomandimet e BE-së, dhe praktikat e mira të shteteve rajonale dhe 
ndërkombëtare. 

 
ndërlidhur me eliminimin e asimetrisë ndërmjet operatorëve mobil që kanë të bëjnë me 
terminimin e thirrjeve mobile-mobile, Bordi i ART-së, në përputhje me kompetencat e 
saja dhe procedurat e përcaktuara me rregulloren e brendshme të ART-së, vendosi si më 
poshtë, 

 
V E N D I M 

 
1) Konstaton se institucionet e shtetit të Kosovës, kanë përmbushur gjitha obligimet 

mbrojtëse ndaj operatorit alternativ të parashikuara me pakon tenderuese,   
 

a. Përfshirë këtu plotësimin e konditave të cilat kanë shërbyer si justifikim për 
aplikim të asimetrisë 

  
2) Konstaton se me përfundim të muajit Prill, 2010 përmbushen edhe obligimet 

kontraktuese mes palëve subjekte të marrëveshjes së interkoneksionit (Nr. Ref. 
ART.071/09)  
  

3) Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga bordi i ART-së. 
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BAZA LIGJORE 
 
Vendimi, mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar;  
 

1. Kapitulli 1, neni 1 paragrafi 1, dhe neni 6 paragrafi 1; Kapitulli 3 neni 11 paragrafi 
7; Kapitulli 10, neni 53, paragrafi 3, neni 56, paragrafi 7 dhe 8, të Ligjit për 
Telekomunikacion Nr.2002/7, date; 8 maj, 2003, i ndryshuar me ligjin Nr.03/L-085, 
date; 13 Qershor, 2008;  

2. Licencën e datës; 30.07.2004, (ART Ref. Nr.111/04) të PTK/VALA për instalimin, 
mirëmbajtjen dhe operimin e rrjetit GSM ne territorin e Republikës se Kosovës; 

3. Licencën e datës; 06.03.2007 (ART Ref. Nr.77/07) të Konzorciumit 
Ipkonet/Telekom Sllovenije/Mobitel, për instalimin, mirëmbajtjen dhe operimin e 
rrjetit GSM ne territorin e Republikës se Kosovës; Neni 2, paragrafi 2.6; 

4. Dokumentin politikat e sektorit të telekomunikacionit të aprovuar nga Qeveria e 
Kosovës në mbledhjen e datës 13 qershor 2007 (vendimi, ART Ref. Nr.02/255), 
promovimin e konkurrencës dhe ambientit jodiskriminues (2.1.); 

5. Vendimin e ART-së të datës 21 shtator, 2007 (ART Ref. Nr. 215/07), paragrafi 3 

    

    

Këshilla Juridike - Ky vendim është përfundimtar dhe kundër tij nuk lejohet ankesa. Ky 
vendim u nënshtrohet çfarëdo shqyrtimi përmes procedurave administrative gjyqësore të 
parapara me ligjet në fuqi.  
 
Prishtinë, 12.04.2010 
      Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit 
 
        Ekrem Hoxha,  

Kryetar i Bordit 
Besnik Berisha  Anëtar 
Lulzim Kurtaj  Anëtar 
Naser Shala   Anëtar 
Nijazi Ademaj  Anëtar 
 
 
Aktvendimi i dërgohet: 
 

• Operatorëve  

• Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit  

• Departamentit të Telekomunikacionit, ART 

• Arkivit të ART-së  


