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REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
 
NNrr..  PPrroott..  002233//BB//1111                      
  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  8822  
  

ppëërr  
  

MMiirraattiimmiinn  ee  RRrreegguulllloorreess  
  

‘‘BBaasshhkkëë--sshhffrryyttëëzziimmii,,  ii  pplloottëë  ddhhee  ii  ppëërrbbaasshhkkëëtt  ii  LLaakkuutt  //  nnëënn  LLaakkuutt  LLookkaall’’  
  
 

Bazuar në nenet, neni 4 paragrafi 4 dhe neni 6, paragrafi 1, të Ligjit mbi 
Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085, Bordi i Autoritetit 
Rregullator të Telekomunikacionit (ART) 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 08.04.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e 
Brendshme të Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART), shqyrtoi draft 
rregulloren dhe dokumentacionin përcjellës të përgatitur nga Departamenti i 
Telekomunikacionit me asistencën dhe mbikëqyrje profesionale nga ekspertë të 
Komisionit Evropian/TAIEX, për miratimin e dokumentit ‘Bashkëshfrytëzimi, i plotë 
dhe i përbashkët i Lakut / nën Lakut Lokal’’..  
 
Nga diskutimi: 

 
VVËËRREEHHEETT  ssee;;    

 
- Draft Rregullorja për ‘Bashkëshfrytëzimin, e plotë dhe të përbashkët të Lakut / 

nën Lakut Lokal’’  është përgatitur në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator 
përkatës nacional duke marrë në konsideratë të plotë direktivat, rekomandimet 
dhe praktikat e mira të shteteve të Bashkimit Evropian dhe nga shtetet e rajonit,  
 

- Përpara paraqitjes për miratim pranë Bordin Drejtues, draft rregullorja është 
kaluar në procedurat adekuate të këshillimit publik duke respektuar të gjitha afatet 
dhe procedurat ligjore, si dhe është marrë dhe mendimi i zyrës ligjore të ART-së. 
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Dokumenti përcakton kushtet për publikimin e Ofertës Referuese nga Operatori i cili 
është i obliguar të ofrojë qasje për bashkëshfrytezimin e plotë dhe të perbashket të Lakut 
/ nën Lakut Lokal. 

E gjitha kjo bëhet në  funksion të promovimit dhe liberalizimit të tregut dhe krijimit të 
kushteve uniforme për të gjithë aktorët në këto tregje si dhe për  hyrësit e potencial. 
 

  
AATTËËHHEERRËË::  

  
Me qëllim të;   

- implementimit të dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit, nderlidhur me 
promovimin e investimeve dhe konkurrences së lirë në tregun e telekomunikimeve 
në Republikën e Kosovës,  

- adaptimit dhe zbatimit të politikave, që synojnë të forcojnë liberalizimin e plotë 
dhe krijimin e një ambienti të hapur dhe konkurrent me qëllim të tërheqjes së 
investitorëve të huaj dhe përmirësimit të kualitetit të shërbimeve, 

- sigurimit që ndërmarrjet/ofruesit e shërbimeve telekomunikuese nuk do të 
diskriminohen dhe do të kenë mundësi të barabarta  sipas kushteve të drejta, 
objektive dhe transparente  për të fituar qasje në rrjetin e operatoreve te përcaktuar 
me fuqi të ndjeshëm në treg, 

- realizimit të zgjidhjeve, 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. 

 

Bordi i ART-së merr këtë,  

  
VV  EE  NN  DD  II  MM::  

 

1) Miratimin e Rregullores ‘Bashkeshfrytezimi, i plote dhe i perbashket i Lakut / nën 
Lakut Lokal ’, materialit bashkangjitur këtij vendimi.  
 

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

 
 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  
 

1. Kapitulli 1, Neni 1 pikat (1),(2), Kapitulli 3 Neni 10 dhe Neni 16 i Ligjit të 
Telekomunikacionit Nr. 2002/7, i ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85,  

2. Pika 3.2.6 e dokumentit Politikat e Sektorit të Telekomunikacionit, dt. 13.06.2007, 

3. Direktivën 2002/19/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian, dt. 07 
Mars, 2002 për qasje dhe ndërlidhje në rrjetat e komunikimeve elektronike (The 
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Access Directive) si dhe Direktivën 2009/140/EC, dt. 25 Nëntor 2009, e cila 
amandamenton Direktivën 2002/19/EC , 

4. Neneve 20 dhe 22 të Rregullores së Brendshme të ART.   
 
 
KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee  
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.  

 
VVëërrtteettiimm  
Më këtë vendim konfirmohet se ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me ligjet dhe 
udhëzimet e aplikueshme në Republikën e Kosovës, në pajtueshmëri me kontratën dhe  
rregullat e procedurës së ART-së.    
 
 
PPrriisshhttiinnëë,,  1188..0044..22001111      AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt 
       

    EEkkrreemm  HHooxxhhaa  
KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt 

 
Besnik Berisha Anëtar i Bordit 
Lulzim Kurtaj  Anëtar i Bordit 
Nijazi Ademaj Anëtar i Bordit  
 
 
AAkkttvveennddiimmii    ii  ddëërrggoohheett::  
 

- Operatorëve /Ofrueseve të Shërbimeve të licencuar  
- Komisionit të Konkurrencës,  
- Ministrisë së Infrastrukturës, 
- Departamentit të Telekomunikacionit, ART 
- Arkivit të ART-së  

 
 


