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REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

  
  
Nr. Prot. 43/1/10        

 
VENDIM Nr. 20 

 
Për miratimin e rregullores 

“Për Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit”. 
 
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 15.06.2010, konform procedurave të përcaktuara me 
dispozitat e ligjit bazë dhe rregulloren e brendshme të ART, shqyrtoi materialin e 
paraqitur nga Departamenti i Telekomunikacionit dhe Zyra Ligjore e ART-së mbi 
projekt rregulloren “Për zgjedhjen dhe parazgjedhjen e operatorit”  
  

BAZA LIGJORE: 
 
Në përputhje dhe bazuar në;  

- nenet, neni 1 paragrafi 2, nenit 4 paragrafi 4 dhe nenit 48 të Ligjit për 
Telekomunikacion Nr. 2002/07,  të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-085, 

- pikës 2.1 të dokumetit Politikat e Sektorit të Telekomunikacionit 
dt.13.06.2007,  

- Planit të Veprimit të Partneritetit Europian,  
- Direktivës 98/61/EC të Parlamentit dhe Këshillit Evropian e cila e 

amendamenton Direktivën 97/33/EC për bartshmërinë e numrave dhe 
parazgjedhjen e operatorit, Direktivës 2002/22/EC e Parlamentit dhe 
Këshillit Evropian për shërbimet universale dhe të drejtat e shfrytëzuesve 
në rrjetat dhe shërbimet e komunikimeve elektronike (Direktiva për 
Shërbimin Universal).  
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V Ë R E H E T se: 
 

- Drafti i projektrregullores “Për zgjedhjen dhe parazgjedhjen e operatorit” 
është përgatitur ne përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës.  

- Përpara paraqitjes për miratim në Bordin Drejtues, projekt rregullorja është 
kaluar në procedurat adekuate të këshillimit publik duke respektuar te gjitha 
afatet dhe procedurat ligjore, si dhe është marrë dhe mendimi i zyrës ligjore 
pranë ART-së. 

 
ATEHERE: 

Me qëllim të;  
 

a) Nxitjes së konkurrencë produktive në një mjedis të liberalizuar të 
telekomunikimeve,  

b) Përfitimit nga ana e konsumatorëve nga shërbimet telekomunikuese që u 
përshtaten më së miri nevojave të tyre, në veçanti sa i përket çmimit dhe 
cilësisë si dhe  

c) Nisur nga fakti se kjo teknikë e aplikuar (zgjedhja-parazgjedhja) nxit 
operatorët të ulin çmimet, zvogëlojnë koston dhe të paraqesin shërbime të 
reja më shpejtë, duke sjellë kështu përfitime për të gjithë konsumatorët. 

 
dhe hartimit të kushteve të përgjithshme rregullatore Bordi i ART-së, 

 
VENDOSI: 

I. Të miratojë Rregulloren “Për zgjedhjen dhe parazgjedhjen e operatorit” 
bashkëlidhur këtij vendimi.  

 
II. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga bordi i ART-së. 

 
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, 15.06.2010   Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit 
       

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 
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Aktvendimi i dërgohet: 
 

- Operatorëve të licencuar 
- Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit dhe  

--  Arkivit   
 


