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Dy konferenca ndërkombëtare
për shitjen e PTK-së

N

ë Londër është mbajtur konferenca me investitorët potencial
për Postën dhe Telekomin e
Kosovës, e ka pasur për qëllim prezantimin e mundësive investuese
në fushën e telekomit në Kosovë, përmes
blerjes së aksioneve të Postës dhe Teleomit të Kosovës.

portin, energjinë, telekomin, dhe shërbimet publike, është siguruar që Kosova të
ketë një rritje prej 5.3% në vitin 2011. Me
vazhdimin e këtyre reformave, Kosova do
të sigurojë një zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik përmbi mesatarën europiane,
dhe qytetarët e Kosovës do të kenë kushte
shumë të mira të jetesës.

Freres, të cilët kanë shpjeguar procedurën konkurruese ndërkombëtare që do
të udhëhiqet, Drejtori Menaxhues i PTKsë, Ejup Qerimi, i cili ka shpjeguar pozitën
e PTK-së në sektorin e telekomit, dhe deputetja si dhe përfaqësuesja e Komisionit
Parlamentar për Zhvillim të Parlamentit
të Kosovës, Sala Berisha-Shala.

Në fjalën e tij para pjesëmarrësve në
konferencë, udhëheqësi i Komisionit Qeveritar për Privatizimin e PTK-së (KQP),
ministri Besim Beqaj, ka garantuar investitorët potencial se në këtë proces do të
ndiqen standardet më të larta ndërkombëtare dhe i gjithë procesi do të bazohet
në tre premisa kryesore: transparencë,
trajtim të barabartë të investitorëve dhe
konkurrencë.

Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Privatizim ka vlerësuar se PTK-ja është kompani udhëheqëse në sektorin e telefonisë
mobile dhe fikse në Kosovë, si nga numri
i abonentëve poashtu edhe nga kualiteti i
shërbimeve. Mirëpo, vlera shtesë e PTKsë bazohet në potencialin për zgjerim që
ka kjo kompani.

Investitorët potencial pjesëmarrës në konferencë kanë vlerësuar se PTK-ja është
ndërmarrje mjaft atraktive për të shtrirë
investimet e tyre dhe se tregu i telekomit
në Kosovë ofron mundësi të mirë për zhvillim të mëtutjeshëm.

Ministri Beqaj po ashtu ka vënë në pah se
Republika e Kosovës është duke ndjekur
të gjitha hapat e duhura për të përafruar
plotësisht infrastrukturën ligjore me atë
të BE-së në fushën e telekomit, me qëllim të ngritjes së investimeve private, dhe
sigurimit të komunikimeve më të lira dhe
kualitative për qytetarët e Kosovës.
Në të njëjtën kohë, Beqaj ka theksuar se
përmes reformave strukturore dhe hyrjes së kapitalit privat në sektorët kyq të
ekonomisë së Kosovës, përfshirë trans-

“Kosova, që ka popullin më të ri ne Evropë, po ashtu ka edhe nivelin e depërtueshmërisë më të ulët në tregun e telefonisë mobile dhe fikse, dhe kjo pasqyron
një mundësi të madhe për rritjen e abonentëve dhe zhvillimin e produkteve të
reja”, ka nëvizuar ministri Beqaj.

Konferenca u karakterizua me pjesëmarrje të gjerë të investitorëve nga e gjithë
bota, investitorët pjesëmarrës ishin:

Sipas ministrit Beqaj, me hyrjen e investitorit privat në PTK, pritet që sektori
i telekomit të ketë një zhvillim me trend
shumë më të shpejtë dhe transfer të
njohurive të reja.
Në këtë konferencë po ashtu kanë marrë
pjesë këshilltarët e transaksionit, Lazard
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1.

Accelero Capital (Angli, Francë, Egjipt)

2.

Alchemy Telekom (Shtetet e Bashkuara të Amerikës)

3.

Avicenna Capital ( Angli)

4.

Axos Capital (Gjermani)

5.

Bain Capital (Angli)

6.

Delta Partners Group (Emiratet e Bashkuara Arabe)

7.

Ethemba Capital ( Angli)

8.

Genii Capital (Angli, Luksemburg)

9.

Goldmark Telecommunications (Anlgi)

10.

Hrvatske Telekom (Kroaci), pronë e Deutche Telekom

11.

IFC (Angli)

12.

Magyar Telecom (Hungari), pronë e Deutche Telekom

13.

Monaco Telecom (Monako)

14.

Mubadala (Emiratet e Bashkuara Arabe)

15.

Novator (Angli, Island)

16.

Searchlight (Angli)

17.

Tradestonegroup ( Angli)
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Gjithashtu edhe në Staboll të Turqisë është organizuar një konferencë për blerësit potencial të
PTK-së, e cila ka për qëllim prezantimin para investitorëve, potencialin investues në Postën dhe
Telekomin e Kosovës. Në këtë konferencë është
prezantuar PTK-ja, zhvillimet në tregun e telekomit
në Kosovë dhe procesi i privatizimit të saj. Në anën
tjetër, Kryeshefi Ekzekutiv i PTK-së, ka prezantuar
para investitorëve potencial, profilin e përgjithshëm të kompanisë dhe ka theksuar se PTK-ja vazhdon të udhëheqë dukshëm në tregun e Kosovës
krahasuar me kompanitë konkurrente.
Ndërsa, kryesuesi i Bordit të ART-së, Hoxha, ka
prezantuar veçoritë e përgjithshme të tregut të
telekomit në Kosovë nga aspekti rregullativ dhe ka
prezantuar planet për të ardhmen në ofrimin e një
shërbimi rregullativ në fushën e telekomit të bazuar plotësisht në parimet e BE-së.
Investitorët potencial pjesëmarrës në konferencë
kanë vlerësuar se PTK-ja është ndërmarrje mjaft
atraktive për të shtrirë investimet e tyre dhe se
tregu i telekomit në Kosovë ofron mundësi të mirë
për zhvillim të mëtutjeshëm, ndërkohë që dy konferencat janë karakterizua me pjesëmarrje të gjerë
të investitorëve nga e gjithë bota.
Sipas Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, respektivisht Komisionit Qeveritar për privatizimin e PTK-së,
rezultatet e këtyre dy konferencave do të shërbejnë
për përgatitje të analizimit të tregut dhe përgatitje
të strategjisë për privatizim të PTK-së.

VALA – rriten të hyrat prej SMS-ve
ndërkombëtar në ardhje

Reportazh nga Gjakova

Finalizohet
projekti i kabllit
optik me Shqipërinë

V

ala ka shënuar një rritje për SMS-të ndërkombëtar
në ardhje në krahasim me vitin 2011 dhe planin e
të hyrave të përgjithshme për vitin 2012. Derisa në
mujajin janar 2011 totali i sms-ve ndërkombëtar në
ardhje ishte në 101 mijë euro, në janarin e këtij viti është arritur shifra 126 mijë euro, që thënë ndryshë është tejkaluar
plani në 125 për qind. Operatori VALA ka lansuar në fund
të vitit që shkoi një ofertë të re për të gjithë klientët e saj
për disa nga destinacionet ndërkombëtare, që do të thotë
se të gjithë konsumatorët e VALA-s do të kenë mundësi të
bisedojnë 50 për qind më lirë me destinacionet si SH.B.A,
Kanada, Australi dhe Zelande të Re. VALA në vazhdën e
përkushtimt maksimal në përmbushjen e nevojave dhe
kërkesave të konsumatorëve të saj, ofron zbritje të re për
thirrjet drejtuara SH.B.A-së dhe Kanadas nga 0.46 euro në
0.28 euro si dhe thirrjet drejt Australisë dhe Zelandës së Re
nga 0.92 euro në 0.46 euro. Kjo zbritje për 50 për qind nuk
do jetë përfitimi i vetëm i konsumatorëve të VALA-s, pasi që
do ketë në vazhdimësi oferta të tjera atraktive promocionale si për thirrje ndërkombetare ashtu edhe për produkte
aktuale dhe së shpejti do të ketë edhe një çmimore të re të
thirrjeve me shtetet evropane.

Muajt
Janar

M

Grafiku sipas vitit paraprak, Plani 2012 dhe Realizimi i
SMS-ve ndwrkombwtar në ardhje
Missed call notification – SMS njoftues per thirrjet e humbura
Ky sherbim ofrohet free of charges per klientwt (brenda
territorit tw RKS).

Realizuar 2011 Plani 2012 Realizimi 2012 Tejkalim i Planit (%)
101.000 €

101.000 €

126.000 €

125%

Shkurt

99.000 €

84.000 €

111.000 €

132%

Mars

92.000 €

93.000 €

102.000 €

110%

uajin e kaluar në regjionin e
Gjakovës, Telekomi i Kosovës
ka filluar punimet për shtrirjen e kabllit optik prej fshatit
Ponoshec e deri në vendkalimin kufitar të
“Qafë Morinës”. Ky segment i ka gjithsejt 7.4
km, ndërkohë që e veçanta e këtij projekti
është se përveç që do të lidhet pika kufitare
me Shqipërinë me kabëll optik, do të ketë
kapacitet të mjaftueshëm të kabllit optik
edhe për interkoneksion eventual ndërkombëtar me Shqipërinë.
Përgjatë tërë këtij rrugëtimi me kabëll optik,
në disa segmente të veçanta, ku ka shtëpi
banimi, është vendosur të shtrihet edhe
kablli i bakrit (meqë kanali ishte i hapur
dhe nuk kërkohej ndonjë investim për punë
teknike ndërtimore). Ky projekt që është në
fazën finale të implementimit, ka për qëllim
për t’iu ofruar banorëve të kësaj ane shërbimet e Telekomit.

Grafi për Postpaid, klientet
(shihet ne rritje)

Grafi për Prepaid (shihet se komplet numrat
Prepaid e kane te aktivizuar kete sherbim).
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“Ky projekt aktualisht pothuajse është i përfunduar gati tërësisht, mirëpo kanë mbetur
vetëm disa punë të tjera rreth pranimit teknik”,
pohon Agron Lleshi, menaxher regjional i
Telekomit në Gjakovë.
Sipas tij, gjithashtu muajin e kaluar, në
regjionin e Gjakovës, është realizuar edhe një
projekt për aktivizimin e rezervave në fashtin
Skivjan dhe fshatin Ponoshec.
“Me këtë projekt parshihet që në Skivjan të
përfitojmë 70 parapagues të ri, ndërsa në
Ponoshec mbi 80 sish”, thotë Lleshi duke
shtuar se implementimi i këtij projekti tashmë
ka filluar dhe në të dy këto lokalitete janë instaluar parapaguesit e rinj.
Kërkesë shumë e theksuar është ajo për shërbimin IPTV, të cilën tani për tani, për mungesë
të Setup boxave, nuk po mund të përmbushen
kërkesat e të gjithë konsumatorëve.

Konsumatorët mirëpresin
ofertën e re të Vala-s

PTK NË FAQET
E SHTYPIT DITOR

G

O

ferta e re e VALA-s me bonuse në
rimbushje është mirëpritur menjëherë nga konsumatorët e saj.
Këtë e dëshmon rritja që është
evidentuar në trafikun e përgjithshëm të
gjeneruar të VALA-s.
Siç dihet tashmë, VALA për të gjithë konsumatorët e saj me parapagim, ka lansuar
ofertën e saj verore, e cila është aktive nga
data 1 qershor 2012. Të gjithë konsumatorët me parapagim, të cilët bëjnë mbushje 3 euro, marrin si shpërblim/bonus 30
MB (megabajt) internet; ata të cilët bëjnë
mbushje të 5 eurove kanë bonus 50 minuta
komunikim dhe 50 MB internet; me 10 euro
mbushje fitohet bonusi 100 minuta bisedë

dhe 100 MB internet; me 20 euro bonusi
150 minuta bisedë dhe 200 MB internet dhe
për mbushje të profilit 40 euro, fitohen 200
minuta bisedë dhe 250 MB internet.
Brenda vetëm një jave, si rezultat i kësaj
oferte atraktive të VALA-s, shitjet në sistemin
me parapagim janë rritur në shkallën 12 për
qind në krahasim me javën e parë të muajit të kaluar, ndërkohë që shitjet e profileve
5,10 dhe 20 euro që konsumatorët fitojnë me
bonus, kanë rezultuar të kenë rritje mesatare në masën prej 30 për qind.
Duke shënuar një kthesë të madhe në zgjerimin e gamës së produkteve, PTK, respektisht Vala, ia ka dalë suksesshëm që t’i ofrojë
cilësi dhe atraktivitet shërbimesh të gjithë

konsumatorëve me një kualitet të lartë dhe
kjo është dëshmuar me lansimin e ofertës
së re verore, ku përveç të tjerash është
evidentuar gjithashtu se edhe shfrytëzimi
i minutave nga konsumatorët është rritur
afërsisht mbi masën 10 për qind.
Oferta më e re e VALA-s dhe ofertat e
tjera që pritet t’u dedikohen konsumatorëve besnik të VALA-s, kanë impakt
të drejtpërdrejtë në afarizmin pozitiv financiar të Operatorit Publik VALA, sepse
bëhet fjalë për një performancë solide në
gjithë sistemin e saj të operimit, përfshirë
rritjen e grafikonit të thirrjeve, sms-ve,
përdorimit të roamingut, shtimit të numrit
të konsumatorëve, etj.

Sindikata kërkon transparencë në procesin
e ndarjes së Postës

S

indikata Profesionale e Punëtorëve të Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës ka kërkuar
transparencë të plotë rreth
ndarjes së Postës së Kosovës si kompani e
re publike. Po ashtu SPP është e fokusuar
dhe do të përcjellë në vazhdimësi punën e
Bordit të ri dhe menaxhmentit të Postës së
Kosovës për çdo vendim të rëndësishëm
që ka të bëjë me zhvillimin, konsolidimin e
kompanisë si dhe mbrojtjes së të drejtave

dhe mirëqenies së punëtorëve të Postës
së Kosovës.
Ndërkohë, Sindikata Profesionale e Punëtorëve të Postës dhe Telekomunikacionit të
Kosovës, i kanë rekomanduar Qeverisë së
Kosovës që gjatë privatizimit të PTK-së, në
këtë kohë ku në gjithë rajonin kriza ekonomike po e ulë tregun blerës, që të tentojnë
që kjo mos t’i ndodh edhe PTK-së dhe njësive
të saj. Përmes një komunikate, kjo sindikatë
ka kërkuar edhe një herë që çështja e pa-

gave të punëtorëve të PTK-së, duhet të jetë
e garantua, ashtu siç ka qenë deri më tani
me premtimet e Qeverisë së Kosovës. SPP
po ashtu ka reaguar ndaj deklarimeve të
LDK-së ditë më parë, e cila ka pretenduar
që të politizoj sindikatën e PTK-së, për faktin se sindikalistët e PTK-së përbëhen nga
anëtarë/punonjës me status të punëtorit
të PTK-së dhe nuk mund të kenë asnjë
iterferim apo ndërlidhje tjetër të përkatësive partiake apo politike.
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jatë muajit të kaluar në shtypin
ditor janë publikuar 84 shkrime
e analiza të ndryshme për
PTK-në, të cilat kryesisht kanë
pasqyruar përgatitjet rreth procesit të
privatizimit të Postë Telekomit të Kosovës
duke i dhënë hapësirë lajmeve për mbajtjen e konferencave ndërkombëtare në
Londër dhe Stamboll që kishin për qëllim prezantimin e potencialit investues
në PTK para investitorëvë të mundshëm
ndërkombëtarë. Në vazhdën e këtij procesi, në shtypin ditor, kanë zënë vend edhe
kritikat e ndryshme kryesisht nga opozita
si dhe kërkesat për më shumë transparencë në privatizimin e kësaj ndërmarrje
më profitabile në vend. Përderisa Qeveria
përpiqet që të gjejë investitorë potencial
dhe serioz për shitjen e aseteve të PTK-së
në anën tjëtër është opozita ajo që shprehet kundër shitjes së këtyre aseteve, theksohet në shtypin ditor ku pasqyrohet edhe
reagimi i Sindikates Profesionale të punëtorëve të PTK-së, e cila kërkon transparencë të plotë rreth ndarjes së Postës
së Kosovës si kompani e re publike.

Të përditshmet kosovare kanë shkruar
edhe për lansimin e pullës së re postare
“100 vjetori I Revolucionit Nacional“ si dhe
për inaugurimin e ujësjellësit në zyrën postare të Orllanit në Podujevë, investim ky i
përbashkët i Kryeshefit Ekzekutiv të PTKsë z.Ejup Qerimi dhe Federatës Sindikale
të Pavarur të PTK-së. Është raportuar
edhe për përfshirjen e punëtorëvë të
PTK-së në sigurimin e ri shëndetësor,
përkatësisht në përzgjedhjen e kompanisë “Dardania” si fituese e tenderit për
sigurime shëndetësore në PTK. Gjatë
muajit të kaluar ka pasur edhe shkrime
për vjedhjet ordinere dhe dëmet e tjera që
i janë shkaktuar PTK-së në lokalitete të
ndryshme të Kosovës siç ishte rasti i grabitjes së një sasie të kabllove në Prizren
si dhe vërshimi nga ujërat e zeza i pikës
postare në Deçan.
Në kuadër të luftimit të këtyre dukurive
gjatë kësaj periudhë raportuese organet e
rendit kanë arritur ta arrestojnë një të dyshuar për vjedhjen e kartelave mbushëse
në postën e fshatit Babush. Shtypi ditor
është marrë edhe me pasurinë e deklar-

uar të menaxhmentit të PTK-së, çështjen
e vendndodhjes së ish-drejtoreshës së
PTK-së, Lema Xhema, e cila po kërkohet
nga Interpoli pas dënimit për shpërdorim
të detyrës zyrtare si dhe hetimet ndaj ishdrejtorëve të PTK-së.

Monaco Telekomi dhe PTK ndajnë 110
kompjutera për shkollat në Kosovë
Në mbështetje të autorizimeve që i janë dhënë dhe në
bazë të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe me Matricën
e Autorizimeve të Bordit
të Drejtorëve të PTK-së,
një komision i caktuar
nga Kryeshefi Ekzekutiv i
PTK-së, javën e kaluar ka
shpërndarë një donacion i
destinuar për disa shkolla të Kosovës. Përfitues
të donacionit të Monaco
Telekomit dhe PTK-së ishin
dhjetë shkolla në kuadër të
projektit të kompjuterizimit
të shkollave të Republikës
së Kosovës në sasi prej 110
kompjuetera PC. Në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe
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Teknologjisë është bërë
përzgjedhja dhe përcaktimi
shkollave që kanë përfituar
nga ky donacion. Përfitues
të këtij donacioni me nga
dhjetë kompjturë PC me të
gjitha pajisjet shtesë ishin
shkollat fillore nga komuna e Kaçanikut, Ferizajit,
Gjilanit, Podujevës, Pejës,
Rahovecit,
Graçanicës,
Drenasit, Prizrenit, etj.
Edhe në të kaluarën PTK u
ka dalë në ndihmë institucioneve të ndryshme shkollore dhe universitare të Kosovës përmes donacioneve
të shumta për të lehtësuar
dhe avancuar sistemin
shkollor dhe universitare
të vendit.

“100 Vjetori i Revolucionit Nacional”
në pullë postare

F

ilatelia e Postës së Kosovës ka
lëshuar në qarkullim postar emisionin e pullave postare ”100 Vjetori i Revolucionit Nacional”. Me
këtë edicion shënohet jubileu i lavdishëm
i popullit shqiptar, i cili nëpër shekuj luftoi
për liri, që më 28 Nëntor 1912, rezultoi me
shpalljen e Pavarësisë së Republikës së
Shqipërisë.
Më 21 Maj 1912 në Junik filloi punën Kuvendi
i Junikut, i cili për shkak të vendimeve që u
morën gjatë katër ditëve të punës, cilësohet si vendimtar për fillimin e kryengritjes
së përgjithshme shqiptare. Në Junik u
përpilua Memorandumi, i cili iu dërgua
fuqive të mëdha botërore, që përbëhej prej
14 kërkesave dhe më vonë do të njihet si
”14 pikëshi i Hasan Prishtinës”.
Nën udhëheqjen e Hasan Prishtinës forcat
shqiptare numëronin 10000 luftëtarë.
Kryengritjet morën përmasa edhe më të
mëdha dhe kudo në Kosovë zhvilloheshin
beteja. Vendi u mbulua me gjak. Luftëtarët
trima të udhëhequr nga Bajram Curri, Ismail Qemali, Idriz Seferi, Ahmet Delia, Isa
Boletini dhe shumë të tjerë tërë jetën ia
kushtuan lirisë së atdheut.
Përmes këtij emisioni të pullave postare, prezantojmë dy nga portretet e veprimtarëve të shquar të kësaj periudhe
Hasan Prishtina dhe Isa Boletini.
Në kuadër të këtij emisioni në qarkullim
postar do të vihen pullat postare me nominale: €0.70 dhe €1, si dhe Zarfi i Ditës së
Parë.
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