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DDRRAAFFTT  RRRREEGGUULLLLOORREE  

  

MMBBII  VVLLEERRËËSSIIMMIINN  EE  KKOONNFFOORRMMIITTEETTIITT,,  SSHHPPËËRRNNDDAARRJJEESS  DDHHEE  SSHHFFRRYYTTËËZZIIMMIITT  

TTËË  RRAADDIIOO  PPAAJJIISSJJEEVVEE  DDHHEE  PPAAJJIISSJJEEVVEE  TTEERRMMIINNAALLEE  TTËË  RRRRJJEETTIITT  EELLEEKKTTRROONNIIKK  

TTËË  KKOOMMUUNNIIKKIIMMEEVVEE    

 
 

 

KKaappiittuullllii  II  

BBaazzaa  lliiggjjoorree,,  QQëëlllliimmii  ee  FFuusshhëëvveepprriimmii,,  DDeeffiinniicciioonneett  ddhhee  PPaarriimmeett    

 

 

  

NNeennii  11  

BBaazzaa  LLiiggjjoorree    
 

((11))  Kjo rregullore është nxjerrë në bazë të dispozitave të Nenit 1, Nenit 4 paragarfi (4) Neneve; 
58, 59, 60, 61 dhe 62 të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr. 2002/07 të ndryshuar me Ligjin Nr. 
03/L/-085 (këtej e tutje referuar si Ligji) Dokumenti i Politikave të Sektorit të 
Telekomunikimeve; Direktiva 1999/5/EC nga Parlamenti Evropian dhe nga Këshilli të datës 
9 Mars 1999 mbi Pajisjet e radiove dhe pajisjet terminale (fundore) të telekomunikimeve dhe 
njohjes së dyanshme të konformitetit së tyre.    

  

NNeennii  22    

QQëëlllliimmii  ee  ffuusshhëëvveepprriimmii  
(1) Kjo Rregullore përcakton kornizën rregullatore për vënien në treg, lëvizjen e lirë dhe vënien 

në shërbim në Republikën e Kosovës të radio pajisjeve dhe pajisjeve terminale 
telekomunikuese. 

 

NNeennii  33  

DDiissppoozziittaa  ttëë  ppëërrggjjiitthhsshhmmee    
 
(1) Kjo Rregullore përcakton:  

1.1 Kërkesat themelore dhe procedurat e vlerësimit të konformitetit në lidhje me pajisjet e 
mëposhtme:   

1.1.1. Pajisje terminale për rrjetin e komunikimeve elektronike(tutje referuar si – 
pajisje terminale); 

1.1.2. Radio pajisje dhe,  
1.1.3. Pajisjen që njëkohësisht është pajisje terminale dhe radio pajisje;  
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1.2 Procedurat për shpërndarjen dhe përdorimin e pajisjes (tutje referuar– pajisje 
komunikimi) sipas  paragrafit 1.1 të këtij neni; 

1.3 Procedurat përmes së cilave informacioni, i nevojshëm për të plotësuar funksionet e 
Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (tutje referuar si - ART) do të kërkohen dhe 
pranohen, dhe   

1.4 Procedurat përmes së cilave personat përgjegjës do të kenë qasje në lokale, ndërtesa dhe 
pajisje, të cilat shfrytëzohen për sigurimin e rrjetit të komunikimeve elektronike apo për 
ofrimin e shërbimeve të rrjetit të komunikimeve elektronike, dhe pajisjet të cilat gjatë 
funksionimit kanë shkaktuar ose mund të shkaktojnë  një radio interferencë të dëmshme 
(tutje referuar si - pajisje interferuese), po ashtu do të kërkohet që të paraqesin dëshminë 
e  autorizimit për përdorimin e  frekuencave të caktuara, certifikatat e konformitetit apo 
dokumentet tjera në lidhje me shfrytëzimin e komunikimeve elektronike.     

  
(2) Kërkesat e kësaj Rregulloreje që i takojnë radio pajisjes dhe pajisjeve terminale do të 

aplikohen për pajisjet sipas  paragrafit 1.1.3 të kësaj Rregulloreje.  
  
(3) Kjo Rregullore nuk do të zbatohet për pajisjet e mëposhtme të komunikimit:  

3.1 Ato pajisje të cilat janë menduar vetëm për pranimin e zërit dhe sinjaleve të transmetimit 
të televizionit, përveç në rastin kur një pajisje e tillë konsiderohet të jetë një pajisje 
interferuese, atëherë  kërkesat e specifikuara në Nenin 16 paragrafët 7 dhe 8, paragrafi 
10.2 dhe Paragrafët 13 dhe 15 të kësaj Rregulloreje do të aplikohen, apo 

3.2 Ato pajisje që janë menduar për qëllime të mbrojtjes kombëtare dhe përdoren në brezet  
frekuencore të specifikuara në planin kombëtar të radio frekuencave, të cilat janë alokuar 
vetëm për përdorim me qëllim të mbrojtjes kombëtare.   

  
(4) Kapitujt 2, 3, 4, 5 dhe 8 të kësaj Rregulloreje nuk do të aplikohen për:   

4.1 Radio pajisjen e radio amatorëve, e cila nuk është shitur, dhënë me qira, apo ofruar 
ndryshe për të sjellë përfitim (përfshirë edhe komponentët përbërëse për funksionalizim 
dhe radio pajisje e cila është modifikuar për përdorim personal nga  radio amatorët);    

4.2 Radio pajisje që do të përdoret gjatë fluturimit që është vendosur apo mendohet të 
vendoset apo bashkëngjitet tek një aeroplan i aviacionit civil; dhe   

4.3 Radio pajisje e cila përdoret vetëm për të siguruar rendin publik, mbrojtjen apo sigurinë e 
Shtetit (përfshirë edhe pasurinë ekonomike kombëtare), si dhe aktivitetet e Shtetit në 
fushën e Kodit Penal.  

  
(5) Kapitulli 6 i kësaj Rregulloreje nuk do të zbatohet për radio stacionet të radio amatorëve.  

 
 

NNeennii  44  

DDeeffiinniicciioonneett    

  
(1) Për qëllim të kësaj Rregulloreje: 

1.1 Kuptimi apo definicioni i secilës fjalë, frazë apo shprehje, sipas Ligjit mbi 
Telekomunikacionin gjithashtu do të jetë i zbatueshëm për atë fjalë, frazë apo shprehje në 
këtë Rregullore.   

1.2 Shprehjet, frazat, dhe shkurtesat e mëposhtme do të kenë kuptimin siç vijon:  



Faqe 3 nga 43 

  

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..  PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

TTeell::  ++338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338811  3388  221122  339999;;  

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrtt--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg 
 

 

a) “Pajisje terminale e telekomunikimit‖ do të thotë një produkt që mundëson 
komunikimin apo komponenti relevant i tij/saj, e cila është menduar të lidhet direkt  
ose indirekt  përmes çfarëdo mënyre në interfejsat e rrjeteve të telekomunikimit 
publik (mund të thuhet që rrjetet e telekomunikimit të përdorura plotësisht apo 
pjesërisht për ofrimin e shërbimeve publike telekomunikuese që janë në dispozicione 
të telekomunikimit);   

b) ”Radio pajisje” do të thotë një produkt që mundëson komunikimin apo 
komponentët relevante të tij/saj, e aftë për komunikim përmes mjeteve të emetimit 
dhe/ose pranimit të radio valëve duke shfrytëzuar spektrin e ndarë për  radio 
komunikime tokësor/hapësinor;  

c) ”Radio valë” do të thotë valë elektromagnetike të frekuencës prej 9 kHz deri 3 000 
GHz, e shpërndarë në hapësirë pa udhëzim artificial;  

d) ”Interfejs” do të thotë:   

(i) Një pikë terminuese e rrjetit, që është lidhja fizike e cila i mundëson një 
shfrytëzuesi qasje në rrjetin publik të telekomunikimeve, dhe/ose    

(ii) Një interfejs ajror që specifikon shtegun e dhe specifikimet teknike të radio 
pajisjes ;   

e) ”Lloji i pajisjeve”  do të thotë lloji që identifikon tipin e veçantë të aparateve të cilat 
sipas Direktivës konsiderohen të njëjta  dhe ato interfejsa për të cilat aparatet janë 
dizajnuar. Aparatet mund t’i përkasin më shumë se një lloji të pajisjes;  

f) ”Dosja teknike‟ do të thotë dosja që përshkruan aparatin dhe ofron informata dhe 
shpjegime se si janë implementuar kërkesat themelore të aplikueshme;   

g) ”Standard i harmonizuar” do të thotë specifikacioni teknik i adoptuar nga Organi i 
akredituar i Standardeve sipas mandatit të dhënë nga Komisioni në përputhje  me 
procedurat e dhëna në Direktivën 98/34/EC për qëllime të krijimit të Kërkesës 
Evropiane, me të cilën nuk është i detyrueshëm harmonizimi.  

h) ”Interferencë e dëmshme” do të thotë interferencë e cila rrezikon funksionimin e 
shërbimeve të radio navigimit apo të shërbimeve tjera të sigurisë apo të cilat ndryshe 
degradojnë seriozisht, pengojnë apo vazhdimisht interferojnë në shërbimet e radio 
komunikimeve, të cilat operojnë në pajtim me rregulloret  e aplikueshme kombëtare.    

i)  “ART” do të thotë Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit  
j)  “PNO”  nënkupton operatori publik i rrjetit. 

  

KKAAPPIITTUULLLLII    IIII  

KKëërrkkeessaatt  TThheemmeelloorree  ddhhee  ssttaannddaarrddii  qqëë  dduuhheett  ttëë  aapplliikkoohheett    

  

NNeennii  55  
 
(1) Kërkesat themelore të mëposhtme janë specifikuar që:  

1.1 Radio pajisja do të sigurojë shfrytëzimin efikas të spektrit radio frekuencor, të alokuar për 
radio komunikim të  burimeve tokësore dhe hapësinore si dhe të orbitave, pa shkaktuar 
radio interferencë të dëmshme ;   

1.2 Aktiviteti i pajisjes terminale nuk do të shkaktojë dëm në rrjetin publik të komunikimeve 
elektronike apo në funksionimin e tyre;  
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1.3 Pajisja terminale do të ndërveprojë me rrjetin publik të komunikimeve elektronike  për 
krijimin, ndryshimin, klasifikimin e tarifave, mirëmbajtjen apo shkyçjen e një lidhjeje 
reale ose virtuale;    

1.4 Pajisja terminale, përmes rrjetit publik të komunikimeve elektronike, do të ndërveprojë 
me pajisjet tjera dhe do të sigurojë kyçjen me interfejsin e specifikuar;   

1.5 Kërkesat e akteve rregullatore në lidhje me sigurinë elektrike të pajisjes do të aplikohen  
edhe  për pajisjen radio dhe/ose terminale me tension deri në 50 V për rrymën alternative 
apo deri ne 75 V për rrymën direkte;   

1.6 Kur përdoret pajisja radio dhe terminale për qëllimin e synuar, fusha elektromagnetike e 
rrezatuar nga pajisja nuk do të jetë e dëmshme për shëndetin e njeriut;  

1.7 Kërkesat e akteve rregullatore në lidhje me kompatibilitetin elektromagnetik të  pajisjeve 
do të aplikohen edhe për pajisjen radio dhe  terminale, dhe   

1.8 Radio Pajisja sipas Aneksit  1 të kësaj Rregulloreje do të pajiset në atë mënyrë që të 
sigurohet  qasja e shërbimeve të shpëtimit.   

  
(2) Paragrafët 1.6 dhe 1.8 të këtij neni nuk do të aplikohen për pajisje radio dhe/ose terminale, të 

cilat janë përdorur, apo nëse shpërndarja ose paraqitja e këtyre pajisjeve në treg   është bërë 
para hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje.  

(3) Operatorët e komunikimeve elektronike janë të detyruar të përshkruajnë dhe publikojnë 
parametrat e pikave terminuese  të rrjeteve publike të komunikimeve elektronike të tyre në 
pajtim me Aneksin 8 të kësaj Rregulloreje.  

(4) ART në bashkëpunim me komitetin përkatës teknik për standardizim do t’i rekomandojë 
Kompanisë me Përgjegjësi të Kufizuar- Agjensionit Kosovar për Standardizim një listë me 
standardet të cilat duhet të adoptohen apo elaborohen, dhe të cilat mund të aplikohen për 
plotësimin e kërkesave themelore të kësaj Rregulloreje.   

(5) ART në uebfaqen e saj do t’i ofrojë lidhjen (linkun) listës së standardeve të aplikueshme të 
cilat mund të aplikohen për plotësimin e kërkesave themelore të kësaj Rregulloreje (këtej e 
tutje referuar si – standardet e aplikueshme).   

(6) Nëse pajisja radio dhe/ose terminale është në pajtueshmëri me standardet e aplikueshme 
apo me pjesë të tij dhe nëse këto standarde apo pjesë të tyre janë aplikuar në mënyrë të 
duhur dhe i janë atribuuar pajisjes radio dhe terminale, do të konsiderohet se kjo pajisje radio 
dhe/ose terminale i plotëson kërkesat themelore, të cilat tërësisht janë  të përfshira nga  
standardet e aplikueshme apo pjesë të tyre.     

(7) Nëse përcaktohet se aplikimi korrekt dhe atribuimi i standardeve të zbatueshme, 
konformiteti i pajisjes radio dhe/ose terminale  me kërkesat themelore nuk janë plotësuar, 
Organi i notifikuar apo autoriteti i mbikëqyrjes sipas paragrafit 9 të Nenit 6 të kësaj 
Rregulloreje do të informojë  Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë.    

(8) Treguesit në lidhje me interpretimin e standardeve të zbatueshme ose kushteve, të cilat duhet 
të merren parasysh në mënyrë që,  gjatë zbatimit të këtyre standardeve të sigurohet  
konformiteti i pajisjes radio dhe/ose terminale me kërkesat themelore ose informacioni në 
lidhje me tërheqjen e standardeve të zbatueshme duhet të publikohet në uebfaqen zyrtare të 
ART-së.  
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KKAAPPIITTUULLLLII  IIIIII  

VVlleerrëëssiimmii  ii  KKoonnffoorrmmiitteettiitt    

  

NNeennii  66  

DDiissppoozziittaatt  ee  PPëërrggjjiitthhsshhmmee  
  
 
(1) Në mënyrë që të sigurohet konformiteti i pajisjes radio dhe/ose terminale me kërkesat 

themelore, personi, i cili është prodhues i këtyre pajisjeve, apo ndonjë përfaqësues i 
autorizuar i tyre në Kosovë, apo i cili është përgjegjës për vendosjen e këtyre pajisjeve në treg 
(tutje referuar si – personi përgjegjës për konformitetin), do t’i plotësojë të gjitha kërkesat e 
specifikuara  në këtë Kapitull.   
 

(2) Nëse ndonjë nga kërkesat e referuara në këtë Kapitull nuk është përmbushur, përveç në 
rastin kur ofrohet mundësia e zgjedhjes, , duhet të  konsideruar që konformiteti  i pajisjes 
radio dhe terminale sa i përket kërkesave themelore nuk është vlerësuar dhe vërtetuar . 
 

(3) Konformiteti me kërkesat e  paragrafëve 1.5 dhe 1.6 të Nenit  5 të kësaj rregulloreje do të 
vlerësohet dhe vërtetohet sipas rasteve konform kësaj Rregulloreje apo akteve rregullatore në 
lidhje me sigurinë e pajisjes elektrike, duke zbatuar ato edhe tek pajisja me tension deri në 50 
V për rrymën alternative apo tensionin deri në 75 V për rrymën direkte.  
 

(4) Prodhuesi do të zhvillojë procedurën sipas rastit për pajisjen radio dhe/ose terminale, e cila 
ka për qëllim vetëm pranimin, konform me Nenet 7, 9 apo 10 të kësaj Rregulloreje.    
 

(5) Nëse gjatë prodhimit të pajisjes radio, e cila është paraparë për transmetim, i ka plotësuar 
tërësisht të gjitha standardet e aplikueshme atëherë prodhuesi, sipas rastit do të zhvillojë 
procedurën konform  Neneve 8, 9 apo 10 të kësaj Rregulloreje.  
 

(6) Nëse të gjitha standardet e aplikueshme janë zbatuar pjesërisht apo nuk janë zbatuar fare kur 
është bërë prodhimi i radio pajisjes, e cila është paraparë për transmetim, prodhuesi, sipas 
rastit do të zhvillojë procedurën konform Neneve  9 apo 10 të kësaj Rregulloreje.    
 

(7) Detyrat e autoritetit për vlerësimin e konformitetit, sipas neneve 8 dhe 9 të kësaj Rregulloreje, 
do të barten nga Autoritetet e Certifikimit të Produktit, të cilat janë akredituar sipas akteve 
ligjore të Kosovës në pajtim me standardin EN 45011:2004- Kërkesat e përgjithshme për 
Organet që operojnë me sistemet e certifikimit të prodhimit.   
 

(8) Detyrat e autoritetit për vlerësimin e konformitetit, sipas nenit 10 të kësaj Rregulloreje, do të 
barten nga Autoritetet e Certifikimit të Sistemit të Cilësisë të cilat janë akredituar sipas 
akteve ligjore të Kosovës në pajtim me standardin EN ISO/IEC 17021:2006 vlerësimi i 
Konformitetit – kërkesat për Organet që ofrojnë auditim dhe certifikim të sistemeve të 
administrimit.  
 

(9) Autoritetet e vlerësimit të Konformitetit (tutje referuar si - Organi i akredituar  – 
organizëm publik apo privat i akredituar nga qeveria për vlerësimin e vlefshmërisë) sipas 
paragrafëve 7 dhe 8 të këtij neni do të plotësojnë kërkesat e mëposhtme gjatë kryerjes së 
detyrave të specifikuara në këtë Rregullore:  

9.1 Administratori dhe të punësuarit e Organit të akreditimit përgjegjës për bartjen e 
detyrave për të cilat Organi i akredituar është caktuar, nuk do të jetë drejtpërdrejt i lidhur 
me projektimin, prodhimin, importin, shitjen, furnizimin apo instalimin e pajisjes radio 
dhe /ose terminale dhe nuk do ti përfaqësojë personat të cilët janë drejtpërdrejt të lidhur 
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me aktivitetet e referuara. Në rastin e  tillë, shkëmbimi i informatave teknike ndërmjet 
Organit të akreditimit dhe personit përgjegjës për konformitetin nuk do të ndalohet; 

9.2 Stafi i organit të akreditimit do të bart detyrat, të specifikuara në këtë Rregullore e për të 
cilat organi i akreditimit është caktuar (dizajnuar), profesionalisht, mjaftueshëm dhe me 
kompetencë teknike, dhe do të sigurojë se puna nuk është ndikuar (veçanërisht 
financiarisht), nga personat apo grupet e personave të cilët janë të interesuar në rezultatet 
e fituara; 

9.3 Organi i akredituar do të ketë në disponim të tij stafin e nevojshëm dhe lehtësirat në 
mënyrë që të jetë në gjendje që në mënyrë të duhur të zhvilloj punën administrative dhe 
atë teknike të shoqëruar me detyrat, të specifikuara në këtë Rregullore për organet për të 
cilat është caktuar (dizajnuar); 

9.4 Stafi, i cili kryen inspektimin, sipas  paragrafit 12, Nenin 10 të kësaj rregulloreje, do të 
ketë:  

9.4.1 Trajnimin e përshtatshëm profesional dhe teknik;  
9.4.2 Njohuri të mjaftueshme të kërkesave të përcaktuara në testet apo inspektimet që 

do të zhvillohen dhe përvoja përkatëse për teste dhe inspektime të tilla 
9.4.3 Aftësinë që të hartojë certifikatat e vlerësimit të konformitetit, regjistrimet dhe 

raportet e kërkuara që të dëshmojë autenticitetin e kryerjes  së inspektimeve; 

9.5 Paanshmëria e stafit të inspektimit do të garantohet nga Organi i akredituar, kur të bëhet 
inspektimi, sipas Paragrafit 12 Neni 10 të kësaj Rregulloreje. Pagesa  nuk do të varet nga 
numri i inspektimeve të bëra, e as nga  rezultati i  tyre; 

9.6 Përgjegjësia civile e stafit të organit të akreditimit do të sigurohet; dhe  

9.7 Stafi i organit të akreditimit është i detyruar që të ruajë sekretin profesional në lidhje me 
të gjitha informatat e marra gjatë kryerjes së detyrave të tij, përveç rasteve të specifikuara 
në aktet rregullatore.  

 
(10) Nëse kryhet vlerësimi i konformitetit në përputhje me Paragrafët 4, 5 ose 6 të këtij neni, 

është konkluduar se pajisjet radio dhe/ose pajisjet terminale përputhen me kërkesat 
themelore, personi përgjegjës për konformitetin do të hartojë një deklaratë të 
konformitetit me shkrim (gjithashtu edhe në formë elektronike). Në këtë deklaratë duhet 
të përfshihen së paku:    

10.1 Numri i llojit ose modeli i pajisjes radio dhe terminale dhe nëse është e nevojshme 
një përshkrim i shkurtër;  

10.2 Renditja e atyre kërkesave themelore me të cilat përputhen pajisjet radio dhe 
terminale; 

10.3 Referencat e dokumenteve, (p.sh., aktet rregullatore, standardet apo specifikat 
tjera teknike) të cilat janë zbatuar, duke siguruar konformitetin e pajisjes radio 
dhe/ose terminale me kërkesat themelore; 

10.4 Njoftimi mbi konformitetin; 
10.5 Emrin dhe adresën e lëshuesit të deklaratës; 
10.6 Vendin dhe datën e lëshimit të deklaratës; dhe 
10.7 Emrin, mbiemrin, dhe nënshkrimin e personit përgjegjës.  

 
(11) Personi përgjegjës për konformitetin do të mbajë deklaratën sipas Paragrafit 10 të këtij 

Neni bashkë me dokumentacionin e vlerësimit të konformitetit.  
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(12) Me kërkesë të inspektorëve të MTI-së apo ART-së dokumentacioni mbi vlerësimin e 
konformitetit dhe deklarata mbi  konformitetin do të paraqiten nga personi përgjegjës i 
Zyrës. Nëse këto dokumente nuk paraqiten, do të konsiderohet se konformiteti i pajisjes 
radio dhe/ose terminale nuk është vlerësuar dhe certifikuar në pajtim me këtë Rregullore. 
Dokumentacioni i referuar në këtë paragraf gjithashtu mund të dërgohet në formë 
elektronike.   

 
(13) Nëse që të dyja ART dhe MTI kërkojnë paraqitjen e dokumentacionit të vlerësimit të 

konformitetit apo deklaratën e konformitetit në të njëjtën kohë, atëherë do t’i dërgohet njërit 
nga autoritetet, mirëpo autoriteti tjetër do të informohet se cilit autoritet i është dërguar 
dokumentacioni.  

  
 

NNeennii    77  

PPrroocceedduurraa  ee  VVlleerrëëssiimmiitt  ttëë  KKoonnffoorrmmiitteettiitt  ““KKoonnttrroollllii  ii  BBrreennddsshhëëmm  ii  PPrroodduukkttiitt‟‟‟‟  
 
(1) Prodhuesi do të sigurojë procesin e prodhimit ashtu që pajisjet radio dhe terminale, që do të 

prodhohen të jenë në përputhje me dokumentacionin, sipas paragrafit 2 të këtij neni dhe me 
kërkesat themelore.  
 

(2) Prodhuesi apo përfaqësuesi i tyre i autorizuar në Kosovë do të përgatisë dokumentacionin 
teknik të vlerësimit të konformitetit. Në dokumentacion duhet të përfshihen së paku:  

2.1 Një përshkrim i përgjithshëm i ndërtimit, operimit dhe përdorimit të pajisjes radio 
dhe terminale;  

2.2 Dizajni i konceptit dhe skicimet e prodhimit si edhe skemat e pajisjes radio dhe 
terminale, komponentët dhe qarqet e tyre bashkë me përshkrimet dhe shpjegimet që 
ndihmojnë të kuptohen vizatimet dhe skicat e referuara, si edhe funksionimi i radio 
pajisjes dhe pajisjes terminale; 

2.3 Një listë e specifikacioneve teknike të zbatuara plotësisht apo pjesërisht  tek pajisja 
radio apo terminale, në të cilën janë paraqitur numri i dokumentit, lëshuesi, data e 
lëshimit dhe emri i pajisjes;   

2.4 Përshkrimet dhe shpjegimet e zgjidhjeve të përshtatura në mënyrë që të plotësohet 
konformiteti i pajisjes radio dhe terminale me kërkesat themelore, nëse standardet e 
aplikuara nuk janë përdorur për pajisje radio dhe  terminale; dhe  

2.5 Rezultatet e llogaritjes së caktuar dhe inspektimet, raportet e testit.  
 

3 Personi përgjegjës për konformitetin do të mbajë dokumentacionin sipas paragrafit 2 të këtij 
Neni  paku 10 vjet pas prodhimit të fundit të pajisjes radio dhe terminale dhe nëse është e 
nevojshme, do t’ia paraqesë atë autoriteteve vëzhguese.    
 

4 Nëse prodhuesi apo përfaqësuesi i autorizuar i tij nuk gjendet në Kosovë, dokumentacioni 
sipas Paragrafit 2 të këtij Neni do të mbahet nga personi i cili e shpërndan pajisjen terminale 
dhe pajisjen radio në tregun e Kosovës.  

  
 

NNeennii  88  

PPrroocceedduurraa  ee  VVlleerrëëssiimmiitt  ttëë  KKoonnffoorrmmiitteettiitt  ““KKoonnttrroollllii  ii  bbrreennddsshhëëmm  ii  pprroodduukkttiitt  mmee  tteessttee  ttëë  

vveeççaannttaa  ttëë  aappaarraatteevvee  ‟‟‟‟  
 
(1) Personi i cili është përgjegjës për konformitetin do të udhëheqë procedurat në pajtim me këtë 

nen dhe nenin 7 të kësaj Rregulloreje dhe do të sigurojë se testet themelore do të bëhen për 
secilin lloj (model) të pajisjes radio dhe asaj terminale. Një deklaratë se të gjitha testet e 
nevojshme janë bërë për këto pajisje duhet të bashkëngjitet tek dokumentacioni i vlerësimit të 
konformitetit referuar në paragrafin 2, neni 7 i kësaj Rregulloreje.   
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(2) Nëse testet themelore nuk janë përmendur në standardet e aplikueshme, të cilat aplikohen 

për pajisjet radio dhe ato terminale dhe të cilat aplikohen nga prodhuesi apo personi i 
autorizuar i tij në Kosovë, në mënyrë që të sigurohet konformiteti me kërkesat themelore, 
numri i testeve themelore që duhet të bëhet do të përcaktohet nga Organi i akredituar i 
zgjedhur nga prodhuesi apo personi i autorizuar i tij.  
 

(3) Në mënyrë që të përcaktohet numri i  testeve themelore, prodhuesi apo përfaqësuesi i tij në 
Kosovë do të dërgojë tek Organi i akredituar një shkresë. Te shkresa do të bashkëngjiten : 

3.1 Një përshkrim i përgjithshëm i ndërtimit, funksionimit dhe përdorimit të pajisjes 
radio dhe pajisjes terminale; 

3.2 Dizajni konceptual dhe vizatimet e prodhuesit sikurse edhe skemat e komponentëve 
të pajisjeve radio dhe atyre terminale, komponentët e tyre  dhe qarqet së bashku me 
përshkrimet dhe shpjegimet që ndihmojnë të kuptohen vizatimet dhe skicat e 
referuara, si edhe funksionimin e këtyre pajisjeve;  

3.3 Një listë me specifikat teknike të zbatuara plotësisht apo pjesërisht tek këto pajisje, në 
të cilin  janë shënuar numri i dokumentit, lëshuesi, data e lëshimit dhe titulli; dhe  

3.4 Nëse një mendim është dhënë më parë nga organi i akredituar në lidhje me numrin e 
testeve të këtyre pajisjeve apo konformitetin e kërkesave themelore – kopjet e 
dokumenteve të referuara të lëshuara nga organet e akredituara.  

 
4 Organi i akredituar, i cili shqyrton shkresën në lidhje me numrin e testeve themelore, do të 

ketë parasysh rezultatet e lëshuara më parë të vlerësimit të konformitetit nga organet e 
akredituara.  

 

NNeennii  99  

PPrroocceedduurraa  ee  VVlleerrëëssiimmiitt  ttëë  KKoonnffoorrmmiitteettiitt  ““DDoossjjaa  TTeekknniikkee””    
 

(1) Personi përgjegjës për konformitetin do të zbatojë procedurën në pajtim me këtë nen dhe 
nenin 8 të kësaj Rregulloreje, do të përgatisë dokumentacionin e vlerësimit të konformitetit 
sipas paragrafit 2 neni 7 të kësaj Rregulloreje dhe së bashku me  deklaratën rreth testeve 
themelore sipas paragrafit 1 të nenit 8 të kësaj Rregulloreje, do të dërgojë për vlerësim tek një 
apo më shumë Organe të zgjedhura të akreditimit.    
 

(2) Personi përgjegjës për konformitetin, që dërgon shkresën referuar në paragrafin 1 të këtij 
Neni, do të tregojë numrin identifikues apo titullin e atyre Organeve të Akredituara tek të 
cilat kjo shkresë është dërguar gjithashtu.    
 

(3) Jo më vonë se katër javë pas pranimit të shkresës (dokumentit) dhe të të gjitha dokumenteve 
të nevojshme, organi i akredituar do të marrë vendim nëse pajisja radio dhe pajisja terminale 
përputhen me kërkesat themelore, Nëse këto pajisje përputhen me kërkesat themelore, 
organi i akredituar do të lëshojë një certifikatë.    
 

(4) Organi i akredituar gjithashtu do të informojë rreth mendimit të tij edhe organet tjera të 
akredituara, tek të cilat është dërguar shkresa e referuar.  

 
 

NNeennii  1100  

PPrroocceedduurraa  ee  VVlleerrëëssiimmiitt  ttëë  KKoonnffoorrmmiitteettiitt  ““SSiigguurriiaa  ee  PPlloottëë  ee  CCiillëëssiissëë””  
 

(1) Prodhuesi do të shfrytëzojë një sistem të vlerësuar të cilësisë për dizajnimin, prodhimin si 
dhe kontrollin përfundimtar të prodhimit dhe testeve që përputhen me kërkesat e këtij neni 
dhe është subjekt i mbikëqyrjes që është përshkruar në këtë nen.   
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(2) Sistemi i cilësisë do të mirëmbahet ashtu që të sigurohet konformiteti i pajisjes radio të 

prodhuar  dhe pajisjes terminale me kërkesat e kësaj Rregulloreje.  Prodhuesi do të 
dokumentojë me saktësi dhe sistematikisht të gjitha elementet, kërkesat dhe dispozitat e 
adoptuara, me një përshkrim  të politikave të cilësisë, procedurave dhe udhëzimeve.     
 

(3) Prodhuesi do të përgatisë dhe dërgojë tek organi i akredituar një shkresë (dokument) në 
lidhje me vlerësimin e sistemit të cilësisë. Dokumentet e mëposhtme do të bashkëngjiten tek 
shkresa:    

3.1 Informatat e nevojshme në lidhje me këto pajisje të cilat planifikohet të  prodhohen; 
dhe  

3.2 Dokumentacionin e sistemit të cilësisë, që siguron të kuptuarit e politikave të cilësisë 
dhe procedurave (programet e cilësisë, planet, doracakët, dhe të dhënat)  të cilat 
përfshijnë si më poshtë:   

3.2.1 Objektivat e cilësisë dhe strukturën organizative, përgjegjësitë dhe fuqinë e 
menaxhimit në lidhje me dizajnin dhe cilësinë e prodhimit;  

3.2.2 Specifikacionet teknike, duke përfshirë edhe standardet e aplikuara dhe 
rregulloret teknike, sikurse edhe specifikat e testeve relevante  të cilat do të 
zbatohen dhe, nëse standardet e zbatueshme nuk janë zbatuar plotësisht, 
metodat të cilat do të përdoren në mënyrë që të sigurojnë që pajisjet do të 
përputhen me kërkesat themelore;  

3.2.3 Metodat e verifikimit dhe menaxhimit të dizajnit, proceset dhe veprimet 
sistematike të cilat do të zbatohen kur të dizajnohen këto pajisje të cilat janë 
përfshirë në kategorinë e prodhimit specifik;   

3.2.4 Prodhimi përkatës, kontrolli i cilësisë dhe metodat e sigurisë së cilësisë, 
proceset dhe veprimet sistematike të cilat do të zbatohen; 

3.2.5 Ekzaminimet dhe testet, të cilat do të bëhen para, gjatë dhe pas prodhimit, dhe 
frekuencat me të cilat do të bëhen, sikurse, nëse është e nevojshme; rezultatet e 
testeve të bëra para prodhimit;   

3.2.6 Mjetet përmes të cilave është siguruar se lehtësirat e testit dhe ekzaminimit 
respektojnë kërkesat e duhura për përmbushjen e testeve të nevojshme;   

3.2.7 Të dhënat e cilësisë (për shembull, raportet e inspektimit dhe raportet e 
testeve, raportet e kalibrimit, raportet e kualifikimit në lidhje me stafin në 
fjalë); dhe  

3.2.8 Mjetet për monitorimin e arritjes së dizajnit të kërkuar dhe cilësia e pajisjes 
komunikuese të prodhuar si edhe funksionimi efektiv i sistemit të cilësisë. 

 
(4) Organi i akredituar do të vlerësojë sistemin e cilësisë që të përcaktojë nëse plotësohen 

kërkesat themelore për konformitetin e këtyre pajisjeve.. Duhet të pranojë pajtueshmërinë me 
kërkesat themelore nëse sistemi i cilësisë prezanton standardin relevant të zbatueshëm.  
 

(5) Organi i akredituar, në bazë të dokumentacionit sipas paragrafit 3 të këtij neni, dhe nëse 
është e nevojshme, gjithashtu në bazë të testeve të dërguara nga prodhuesi, do të vlerësojë 
veçanërisht nëse sistemi i menaxhimit të cilësisë plotëson konformitetin  e pajisjes radio  dhe 
pajisjes terminale të prodhuar sipas kërkesave të kësaj Rregulloreje.  
 

(6) Ekipi i auditimit do të ketë së paku një anëtar me përvojë në vlerësimin e teknologjisë 
relevant të prodhimit të pajisjes radio dhe asaj terminale. Gjithashtu, do të përfshihet edhe 
vlerësimi i lokaleve të prodhuesit.  
 

(7) Organi i akredituar do të informojë prodhuesin në lidhje me vendimin e tij në të cilin do të 
përfshihen mendimet e vlerësimit të arsyetuar. 
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(8) Prodhuesi do të kujdeset që të plotësojë detyrat që dalin nga sistemi i cilësisë së miratuar, 
dhe të mirëmbajë sistemin e cilësisë, në mënyrë që të mbetet efikas dhe adekuat.   
 

(9) Prodhuesi apo përfaqësuesi i autorizuar i tij, do të informojë organin certifikues që e ka 
miratuar sistemin e cilësisë në lidhje me ndryshimet e parapara në sistemin e cilësisë.    
 

(10) Organi i akredituar do të vlerësojë ndryshimet e propozuara dhe të vendosë nëse sistemi 
i  ndryshuar i cilësisë përputhet me kërkesat e referuara në Paragrafin 3 dhe 3.2 të këtij neni, 
apo nëse kërkohet një rivlerësim i sistemit të cilësisë. Organi i akredituar do të informojë 
prodhuesin në lidhje me vendimin e tij.     
 

(11) Në mënyrë që të konstatojë që prodhuesi i plotëson detyrat që dalin nga sistemi i 
miratuar i cilësisë, organi i akredituar do të bëjë inspektime të mbikëqyrjes së pakut një herë 
në vit.   

 
(12)  Prodhuesi do të sigurojë, që organi i akredituar i cili udhëheq inspektimin, të mund të 

ketë qasje në lokacionin e dizajnit, prodhimit, kontrollit dhe testimit, dhe ruajtjes si dhe do 
t’u ofrojë atyre të gjitha informatat e nevojshme, e në veçanti:   

12.1  Dokumentacionin e sistemit të cilësisë;   
12.2  Të dhënat e cilësisë për dizajnin e pajisjes radios dhe/ose  terminale të prodhuar, 

(për shembull: raportet e inspektimit, raportet e testeve, raportet e kalibrimit, dhe 
raportet e kualifikimit të stafit në fjalë); dhe  

12.3  Të dhënat e prodhuesit për pajisjen radio dhe/ose terminale të prodhuar (për 
shembull; raportet e inspektimit, raportet e testeve, raportet e kalibrimit dhe raportet 
e kualifikimit të stafit në fjalë).   

 
(13) Organi i akredituar do të përgatisë raportet në lidhje me inspektimin, sipas Paragrafit 10 

të këtij neni, dhe i cili gjithashtu do t’i dërgohet prodhuesit.   
 

(14) Organi i akredituar mund të vizitojë prodhuesin pa paralajmërim. Nëse është e 
nevojshme, gjatë këtyre vizitave Organi i akredituar mund të bëjë teste apo të kërkojë që ato 
të bëhen, në mënyrë që të kontrollojë funksionimin e duhur të sistemit të cilësisë. Organi i 
akredituar do t’i japë prodhuesit një raport mbi vizitën,  nëse testi është bërë, do t’i japë 
raportin e testit.    
 

(15) Prodhuesi, për një periudhë prej 10- vjetëve pas prodhimit të pajisjes  radio dhe/ose 
terminale  të fundit do të mbajë dhe nëse është e nevojshme të paraqesë tek autoritetet e 
mbikëqyrjes, dokumentacionin mbi vlerësimin e konformitetit që do të përfshijë 
dokumentacionin e referuar në Paragrafin 3.2 dhe Paragrafin 9 të këtij neni, si dhe deklaratat, 
raportet e organit të akredituar dhe rezultatet e vlerësimit të konformitetit sipas Paragrafin 
10, 13, dhe 14 të këtij neni.  
 

(16) Secili organ i akredituar do të lejojë organet tjera të akreditimit të përdorin informatën e 
cila është e lidhur me miratimet e lëshuara dhe të tërhequra të sistemit të cilësisë, të cilat 
përfshijnë referencat e pajisjes radio dhe/ose asaj terminale të prodhuar.  
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KKAAPPIITTUULLLLII  IIVV  

VVeennddoossjjaa  ee  sshheennjjëëss  

  

NNeennii  1111  
 

(1) Në mënyrë që të identifikohet një pajisje radio dhe/ose terminale, prodhuesi i këtyre 
prodhimeve do të vendos një shenjë tek secila pajisje e tillë, e cila do të përmbajë shënimet si 
në vijim:   

1.1 Titulli i prodhuesit ose emri i personit të tillë, i cili është përgjegjës për vendosjen në 
treg të këtyre pajisjeve; dhe   

1.2 Numri i llojit ose modeli i kësaj pajisjeje, Numri i serisë së prodhimit, sikurse edhe 
numri serik (numri i fabrikimit) i produktit.   

 
(2) Nëse personi i referuar në Paragrafin 1.1 të këtij neni është person fizik atëherë  emri dhe 

mbiemri do të shënohen në vendin e titullit.   
 

(3) Nëse, pas  vërtetimit të  konformitetit të pajisjes radio me kërkesat themelore të Planit 
Kombëtar të Radio Frekuencave apo me kërkesat e Lejes për përdorim të përbashkët të 
ndarjes së radio frekuencave, është e nevojshme që të shikohet edhe kompletimi i veçantë i 
komponentëve të këtyre radio pajisjeve, prodhuesi do të etiketojë secilën komponentë 
plotësuese të këtyre pajisjeve me shenjëzimin e referuar në Paragrafin 1 të këtij neni, 
zëvendësimi i të cilit mund të ndikojë në  konformitetin e këtyre pajisjeve me kërkesat e 
referuara.     
 

(4) Secila pjesë e pajisjes radio dhe/ose terminale që përputhet me kërkesat themelore, do të 
etiketohet me shenjëzim CE nga prodhuesi apo përfaqësuesi i autorizuar i tyre në Kosovë në 
pajtim me Aneksin  2 të kësaj Rregulloreje.     
 

(5) Nëse në aktet nënligjore të Rregullatorit, në lidhje me vlerësimin e konformitetit, sa i përket 
ndonjë pajisjeje të veçantë të komunikimit, është e paraparë që të etiketohet me shenjëzimin 
CE, radio dhe/ose pajisja terminale, ajo do të etiketohet me CE vetëm atëherë kur përputhet 
me kërkesat e specifikuara në aktet nënligjore të rregullatorit në lidhje me vlerësimin e 
konformitetit.  
 

(6) Nëse një apo më shumë organe të certifikimit janë të përfshira në vlerësimin e konformitetit, 
prodhuesi apo përfaqësuesi i tij i autorizuar në Kosovë do të përdorë në shenjëzimin e 
pajisjeve radio dhe/ose terminale numrat identifikues të këtyre organeve të certifikimit, duke 
i vendosur ato tek shenjëzimi CE në anën e djathtë në nivel me shenjëzimin CE. Lartësia e 
numrit identifikues do të jetë e barabartë me lartësinë e shenjëzimit CE.   
 

(7) Nëse kushtet për përdorimin e pajisjes radio dhe/ose terminale dhe brezet frekuencore nuk 
janë harmonizuar në Kosovë, apo  mund të ketë kufizime apo ndalime rreth vënies në 
qarkullim, shpërndarje apo përdorim të tyre në Kosovë, prodhuesi apo përfaqësuesi i 
autorizuar do të shfrytëzojë në shenjëzim identifikuesin e llojit të pajisjes së komunikimit 
(Shtojca 3) ashtu që pajisjet radio dhe/ose terminale të përputhen me kërkesat e shëndetit 
publik apo me kërkesat e shfrytëzimit sa më të përshtatshëm dhe efikas të spektrit të radio 
frekuencave apo të mos shkaktohet  radio interferencë e dëmshme, duke përfshirë edhe 
interferencën e specifikuar për llojet e radio komunikimit apo sistemet e radio komunikimit 
në Planin Kombëtar të Radio Frekuencave (tutje referuar si – ―pajisje komunikues e Llojit 2 
‖).    
 

(8) Si pajisje  radio dhe/ose terminale e Llojit 2, referuar në paragrafin 7 të këtij neni, do të 
konsiderohet pajisja  e cila nuk është përfshirë në listën e Llojit 1, pajisje radio dhe/ose 
terminale referuar në Aneksin 4 të kësaj rregulloreje, kushtet e përdorimit dhe brezet e radio 
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frekuencës të cilat janë harmonizuar plotësisht në Kosovë dhe mund të vihen në qarkullim, 
shpërndahen dhe përdoren pa kufizime sipas paragrafit 7 të këtij neni.  

 
(9) Shenjëzimi i referuar në paragrafët 1, 4, 6, dhe  7 të këtij neni do të vendoset në pajisje radio 

dhe/ose terminale apo në disk të të dhënave të pajisjes së veçantë të komunikimit ashtu që 
shenjëzimi do të ishte i pashlyeshëm, lehtë i dukshëm dhe i lexueshëm.   

 
(10) Shenjëzimi referuar në paragrafët  4, 6, dhe 7 të këtij neni do të vendoset si shtesë në 

paketimin e pajisjes së komunikimit (nëse ka ndonjë) dhe në dokumentet që do të 
bashkëngjiten në pajisje radio dhe/ose terminale.   

 
(11) Kur vendoset shenjëzimi tjetër në pajisje radio dhe/ose terminale, nuk duhet ta mbulojë 

shenjëzimin e referuar në Paragrafët 1, 3, 4, 6 dhe 7 të këtij neni.    
 
(12) Është e ndaluar që të vendoset shenjëzimi në pajisje radio dhe/ose terminale, pavarësisht 

se këto pajisje përputhen me kërkesat themelore, që janë të ngjashme me shenjëzimin e 
referuar në Paragrafin 4 të këtij Neni dhe kësisoj mund të ç’orientoj palët e treta në lidhje me 
kuptimin dhe formën e tij.   

 
(13) Nëse pajisja radio dhe/ose terminale është pjesë integrale e një pajisjeje tjetër, e cila është 

e gatshme për treg,  dhe e cila nuk mund të hiqet nga përdoruesi pa ndihmë të veçantë, 
pajisja e tillë do të etiketohet, duke ndjekur procedurat e specifikuara në këtë Kapitull.     

  
 

KKAAPPIITTUULLLLII    VV  

SShhppëërrnnddaarrjjaa    

  

NNeennii  1122  
 
  
(1) Personi përgjegjës për konformitetin, importuesi dhe shpërndarësi, duke respektuar  

kërkesat e specifikuara në këtë Kapitull, do të vendosin në qarkullim dhe shpërndajnë radio 
pajisje dhe/ose terminale, konformiteti sipas kërkesave themelore  është certifikuar me 
deklaratën e konformitetit referuar në paragrafin 10, Neni 6 të kësaj Rregulloreje dhe se është 
etiketuar (vënë shenjëzim) në pajtim me kërkesat e Kapitullit 4 të kësaj rregulloreje.      
 

(2) Nëse personi përgjegjës për konformitetin ka qenë i regjistruar jashtë Kosovës, shpërndarësi 
do të jetë përgjegjës për plotësimin e detyrave të referuara në këtë Rregullore.   
 

(3) Me vënien në qarkullim apo fillimin e shpërndarjes së ― Llojit 2‖ të pajisjes radio dhe/ose 
terminale në Kosovë, të cilat shfrytëzojnë brezet frekuencore, dhe shfrytëzimi i të cilave nuk 
është i harmonizuar në Kosovë, personi përgjegjës për konformitetin do të dërgojë në ART 
informacionin sipas Aneksit 5 të kësaj rregulloreje, para vënies në qarkullim apo 
shpërndarjes së pajisjes radio dhe/ose terminale.   
 

(4) ART do të lëshojë një Konfirmim rreth pranimit të informatës dhe do të informojë rreth 
kufizimeve të përdorimit të spektrit të radio frekuencave të specifikuara në Kosovë,për  
pajisjet radio dhe/ose terminale të referuara në njoftim, brenda një periudhe kohore prej 
katër (4) javësh pas pranimit të informatës të specifikuar ë Aneksin 5 të kësaj Rregulloreje.      
 

(5) Nëse pas ekzaminimit të informatës së referuar në Aneksin 5 të kësaj Rregulloreje, ART-ja 
konkludon  se pajisja radio dhe/ose terminale nuk përputhet me njërën prej kërkesave 
themelore apo me Planin Kombëtar të Radio Frekuencave, atëherë ajo informon dërguesin e 
njoftimit. 
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(6) Vënia në qarkullim e ―Llojit 2‖ të pajisjes radio dhe/ose terminale në Kosovë mund të fillojë 

vetëm pas pranimit të konfirmimit të referuar në Paragrafin 4 të këtij neni apo katër (4) javë 
pas dërgimit në ART, të informatës së specifikuar  në Shtojcën 5 të kësaj Rregulloreje.  
 

(7) ART-ja do të publikojë uebfaqen e saj listën e pajisjeve të  ―Llojit  2‖, për të cilat është pranuar 
informacioni i referuar në paragrafin 3 të këtij Neni, në  
 

(8) Personi përgjegjës për konformitetin do t’i ofrojë përdoruesit apo konsumatorit të pajisjes 
radio dhe/ose terminale (tutje referuar si Përdoruesi) , në dokumentacionin e dhënë, 
informatat e mëposhtme në gjuhët zyrtare të Kosovës, (:  

8.1 Qëllimin e përdorimit të pajisjes radio dhe/ose terminale (do të tregohet në zgjedhjen 
e udhëzimeve për përdorim, në këto pajisje apo në paketimin e tyre);  

8.2 Në territorin e Kosovës në të cilin ―Lloji 2‖ i pajisjes radio dhe/ose terminale është 
menduar të përdoret (do të tregohen në udhëzime për përdorim dhe në paketimin e 
pajisjes së komunikimit);   

8.3 Kufizimet e përdorimit për ―Llojin 2‖ të pajisjes radio dhe/ose terminale në Kosovë, 
duke përfshirë edhe lejet e nevojshme (lejet për përdorim të përbashkët apo 
autorizimin për përdorimin e  frekuencave të flokuar))( sipas zgjedhjes do të 
shënohen udhëzimet për përdorim, në pajisjen radio dhe/ose terminale, ose  në 
paketimin e tyre).   

8.4 Llojet e lidhjeve të rrjeteve të komunikimit publik elektronik, në të cilat është 
menduar të lidhen pajisjet terminale (sipas zgjedhjes do të shënohen udhëzimet për 
përdorim, në pajisjen radio dhe/ose terminale, ose  në paketimin e tyre).   

8.5 Konformiteti i pajisjes radio dhe/ose terminale me kërkesat themelore (deklarata e 
konformitetit referuar në Paragrafin 10, neni 6 i kësaj Rregulloreje sipas zgjedhjes do 
t’u bashkëngjiten udhëzimeve për përdorim apo do të shënohen  në paketimin e 
pajisjes së komunikimit:― Me këtë [Emri i personit përgjegjës për konformitetin] 
deklaron se {lloji apo modeli i pajisjes] përputhet me kërkesat themelore të Direktivës 
1999/5/EC dhe dispozitave tjera në lidhje me‖ sikurse do të bashkëngjit adresën e 
saktë të faqes së internetit apo adresën e postës elektronike (e-mail), ku kopja e 
deklaratës së  vlerësimit të konformitetit është e qasshme); dhe  

8.6 Mënyra e duhur e instalimit dhe shfrytëzimit të pajisjes radio dhe/ose i terminale (do 
të tregohen në udhëzimin për përdorim). Nëse janë plotësuar  kërkesat themelore për 
konformitetin e pajisjes së komunikimit, Planin Kombëtar të Radio Frekuencave, apo 
kërkesat e autorizimit për përdorim të përbashkët të radio frekuencave,  është e 
nevojshme që të vëzhgohet grupimi specifik i komponentëve të pajisjes radio dhe/ose 
terminale (për shembull: ajror, linjës furnizuese), prodhuesi do të përshkruajë në 
udhëzime  përdorimin e komponentëve të tilla të kësaj pajisjeje radio dhe/ose të 
terminale; zëvendësimi i të cilave mund të ndikojë në konformitetin e pajisjes radio 
dhe/ose terminale, siç është specifikuar te kërkesat.      

 
(9) Plotësimi i kërkesave të referuara në Paragrafin 7 të këtij neni rreth pajisjes së komunikimit, 

shpërndarja apo vënia në qarkullim që ka filluar para hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje, do 
të kryhet nga personi përgjegjës për konformitetin jo më vonë se brenda periudhës kohore 
prej tre muajve pas hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje.   
 

(10) Importuesi i pajisjes së komunikimit do të bashkëngjis tek deklarata doganore, deklaratën 
e konformitetit sipas Paragrafit 10, Neni 6 të kësaj Rregulloreje në pajtim me aktet ligjore të 
Rregullatorit sa u përket dognimit, duke zbatuar Lirimin nga Procedurat doganore për 
qarkullim të lirë të pajisjeve.   
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(11) Detyra e distributorit, në rastet e referuar në Paragrafët 3 dhe 4, Neni 14 i kësaj 

Rregulloreje, është që të paralajmërojë përdoruesin se është e ndaluar përdorimi i pajisjes së 
tillë radio dhe/ose terminale në Kosovë. Informata do të ofrohet nga distributori në gjuhët 
zyrtare të Kosovës.   
 

(12) Gjatë distribuimit të ― Llojit 2‖ të pajisjes  radio dhe/ose terminale, detyra e shpërndarësit 
është që të informojë përdoruesin (përfshirë edhe dhënien e informatave të specifikuar në 
Paragrafin 8 të këtij neni), në lidhje me rrezikun e mundshëm, sikurse edhe kufizimet dhe 
kërkesat që duhet të respektohen kur të përdoret pajisja e komunikimit në Kosovë. Informata 
do të ofrohet nga distributori në gjuhët zyrtare të Kosovës.  
 

(13) Lejohet ekspozimi i  pajisjeve  radio dhe/ose terminale në panaire dhe ekspozita, 
konformiteti i të cilave sa i përket  plotësimit të kërkesave themelore nuk është vlerësuar në 
pajtim me këtë Rregullore, nëse është e vendosur një shenjë e dukshme, e  qartë afër pajisjes 
radio dhe/ose terminale, që tregon saktësisht që kjo pajisje radio dhe/ose terminale mund të 
mos vihet në qarkullim, shpërndahet dhe  përdoret. Informata do të ofrohet nga distributori 
në gjuhët zyrtare të Kosovës.    
 

(14) Nëse konformiteti i pajisjes radio dhe/ose terminale me kërkesat themelore është 
certifikuar me deklaratën e konformitetit referuar në Paragrafin 10, Nenin 6 të kësaj 
Rregulloreje, dhe është etiketuar në pajtim me Kapitullin 4 të kësaj Rregulloreje, distributori 
apo personi përgjegjës për konformitetin do të marrë të gjitha masat e nevojshme në rastin e 
referuar në Paragrafin 1.1 të nenit 14 dhe Paragrafit 17 të nenit 16 të kësaj Rregulloreje, në 
mënyrë që të mos lejohet shpërndarja dhe vënia në qarkullim si edhe përdorimi i pajisjes 
radio dhe/ose terminale, po ashtu  duhet të sigurojë si më poshtë:    

14.1 Tërheqjen e pajisjes së komunikimit nga qarkullimi; 
14.2 Paralajmërimi i përdoruesve; 
14.3 Tërheqja e pajisjeve të komunikimit nga përdoruesit, dhe;  
14.4 Informimi i ART apo autoriteteve tjera të mbikëqyrjes  

 
(15) Në mënyrë që të mund të vlerësohet shkalla e rrezikut të interferencës së dëmshme, të 

cilën secila pajisje radio dhe/ose terminale do të mund ta shkaktonte në rrjetin e 
komunikimeve elektronike, personi përgjegjës për konformitet apo distributori  duhet të jap 
informata të sakta dhe të plota në lidhje me pajisjen radio dhe/ose terminale, pas kërkesës së 
ART. Distributorët  apo personi përgjegjës për konformitetin gjithashtu do të japin 
informacione rreth shpërndarjes së mëhershme të ndonjë pajisjeje të tillë.     
 

(16) Kërkesat e tjera, sikurse edhe detyrat, përgjegjësia dhe kontrolli i personit përgjegjës për 
konformitetin dhe e distributorit sa i përket ndikimit të pajisjes radio dhe/ose terminale në 
shëndetin e njeriut, jetën, pronën, ambientin dhe çështjet e sigurisë do të përcaktohen nga 
Ligji ―Mbi sigurinë e përgjithshme të prodhimit”  (Nr.  02/L-21).  

  
 

KKAAPPIITTUULLLLII  VVII  

IInnssttaalliimmii  ddhhee  ppëërrddoorriimmii    

  

NNeennii  1133    
  
(1) Lejohet  që të instalohen dhe përdoren vetëm pajisje radio dhe/ose  terminale të atilla, të cilat 

janë futur në qarkullim dhe shpërndarë sipas procedurave të specifikuara në këtë Rregullore, 
parametrat  dhe përdorimi i të cilave përputhen me parametrat dhe përdorimin e paraqitur 
nga personi përgjegjës për konformitetin apo specifikacionet teknike të zbatueshme.  
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(2) Paragrafi 1 i këtij neni nuk do të zbatohet për pajisje radio dhe/ose terminale të referuara në 
paragrafin 4, neni 3 të kësaj Rregulloreje.  

 
(3) Radio pajisja do të instalohet dhe përdoret duke zbatuar këtë Rregullore dhe aktet tjera të 

Rregullatorit në lidhje me përdorimin e spektrit të radio frekuencave, sikurse edhe në pajtim 
me autorizimin për përdorim  radio frekuencës apo autorizimit për përdorim të përbashkët 
të radio frekuencës.   
 

(4) Detyra e pronarit, poseduesit apo përdoruesit të radio pajisjes (tutje referuar si mbajtës i 
pajisjes radio) është që të caktojë një person përgjegjës për përdorimin e pajisjes radio, e cila 
do të sigurojë zbatimin e kërkesave të specifikuara në këtë Rregullore. Personi fizik relevant 
është përgjegjës për përdorimin e radio pajisjes në pronësi, posedim apo përdorim të personit 
fizik dhe zbatimin e kësaj Rregulloreje.   
 

(5) Nëse radio pajisja është instaluar në një objekt të palëvizshëm (strukturë) për lidhjen e 
përdoruesit të shërbimeve të rrjetit publik të komunikimit elektronik, operatori relevant i 
rrjetit publik të komunikimit elektronik do të jetë përgjegjës për konformitetin e parametrave 
teknikë të kësaj pajisjeje radio, me aktet ligjore të rregullatorit, të cilat lidhen me përdorimin e 
radio pajisjes dhe për zbatimin e kësaj Rregulloreje.   
 

(6) Në mënyrë që të instalohet radio pajisja dhe pjesët e tyre ajrore me kabllon lidhëse (linja e 
transmetimit = furnizuesi) në objektin e palëvizshëm (strukturë) mbajtësi i radio pajisjes do 
të vizatojë projektin teknik të instalimit në konformitet me aktet ligjore të Rregullatorit në 
lidhje me instalimin dhe ndërtimin e rrjeteve elektronike të komunikimit.     
 

(7) Nëse sistemet e radio pajisjeve përbëhen nga disa tërësi të pajisjeve të komunikimit, të cilat 
janë instaluar, lidhur dhe menduar për funksionim në një vend të veçantë, konformiteti i 
sistemit të radio pajisjes  me kërkesat themelore do të sigurohet nga instaluesi i sistemit, ose, 
nëse instaluesi nuk është i njohur – nga mbajtësi i sistemit.   
 

(8) Mbajtësi i radio pajisjes do të sigurojë funksionimin e radio pajisjes pa dëmtim të dyanshëm 
të  radio interferencës dhe do të përdorë radio pajisjen me fuqinë e përshtatshme minimale të 
radio rrezatimit dhe se lartësia ajrore për cilësinë e nevojshme të radio komunikimeve dhe 
largësisë komunikuese, e cila nuk tejkalon vlerat kufitare të specifikuara në leje për 
përdorimin e ndarjes së radio frekuencave.  
 

(9) Nëse pajisja radio e cila është përdorur në pajtim me autorizimin për përdorim të përbashkët 
të  radio frekuencave, ka një lidhës për lidhjen e jashtme ajrore, përdoruesi mund të 
shfrytëzojë lidhjen ajrore që është e  ngjashme me lidhjen ajrore të paraqitur në 
dokumentacionin  teknik të bashkangjitur nga prodhuesi i radio pajisjes, me një përforcues të 
koeficientit që nuk tejkalon atë të treguar nga prodhuesi i radio pajisjes. Gjatë përdorimit të 
një lidhje të tillë ajrore, mbajtësi i radio pajisjes do të mbajë dhe paraqesë dokumentacionin e 
prodhuesit të kësaj lidhjeje ajrore, pas kërkesës nga zyrtari i autorizuar nga ART-ja.    
 

(10) Detyra e mbajtësit të radio pajisjes apo personit përgjegjës për përdorimin e tyre është që 
të mbajë projektin teknik për instalim, dokumentet që certifikojnë konformitetin e radio 
pajisjes, dokumentacionin e specifikuar në Paragrafin 8, Neni 12 dhe Paragrafi 9 i këtij neni, 
si edhe autorizimi për përdorim të ndarjes së radio frekuencave, të lëshuar nga ART-ja, gjatë 
tërë periudhës së përdorimit të radio pajisjes, dhe ta paraqesë atë pas kërkesës së zyrtarit të 
autorizuar nga ART.   
 

(11) Detyra e mbajtësit të radio pajisjes është që të sigurojë qasje tek radio pajisja në vendin e 
instalimit të tyre për zyrtarët e autorizuar nga ART-ja dhe mundësinë e inspektimit 
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(kontrollit)  të parametrave teknikë të funksionimit të radio pajisjes në praninë e personit 
përgjegjës për përdorimin e radio pajisjes.   
 

(12) Kur të bëhet ndërprerja e përdorimit të pajisjes radio për funksionim, për të cilin është 
dhënë autorizimi për përdorimin e ndarjes së radio frekuencave, mbajtësi i pajisjes radio do 
të njoftojë ART-në me shkrim në lidhje me ndërprerjen e përdorimit të radio pajisjes brenda 
një kohe prej 30 ditësh.   
 

(13) Pas kërkesës së zyrtarit të autorizuar nga ART-ja, mbajtësi i radio pajisjes do të ndërpresë 
përdorimin e radio pajisjes relevante, nëse radio pajisja është instaluar pa zbatimin e Ligjit 
mbi Telekomunikacionin, aktet tjera ligjore të rregullatorit në lidhje me përdorimin e spektrit 
të radio frekuencave, sikurse edhe kërkesave të kësaj Rregulloreje.  
 

(14) Radio stacionet e transmetimit të televizionit dhe zërit, në brezet frekuencore të 
stacioneve fikse të radio komunikimeve, prej më pak se 28.000 kHz, stacionet e lëvizshme të 
radio komunikimeve, frekuencat standarde, sinjalet e kohës dhe radio stacionet tjera të 
specifikuara në Radio Rregulloret e Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikimeve (ITU) do të 
transmetojnë sinjalet identifikuese.  
 

(15) Sinjalet identifikuese të radio stacioneve do të ndahen nga ART-ja në konformitet me 
Radio Rregulloret e Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikimeve, përveç radio stacioneve të 
menduara për nevoja të mbrojtjes së Shtetit, sigurisë dhe rendit publik, përveç nëse ka nevojë 
për to për sinjale ndërkombëtare të identifikimit.    
 

(16) Lejohet që të instalohet dhe shfaqet funksionimi i pajisjes radio në panaire dhe ekspozita, 
konformiteti i së cilës me kërkesat themelore nuk ka qenë vlerësuar apo që nuk përputhet me 
Planin Kombëtar të Radio Frekuencave, vetëm me autorizim për përdorim të radio 
frekuencave të lëshuar nga ART. Në rastin e tillë, një shenjë e qartë e dukshme, që saktësisht 
tregon që kjo radio pajisje nuk mund të vihet në qarkullim, shpërndahet apo përdoret në 
Kosovë, do të vendoset afër radio pajisjes.    
 

(17) Nëse ka interferencë në radio komunikim, personi përgjegjës do të kontrollojë nëse pajisja 
radio në të cilën është ndërhyrë dhe secili përbërës i saj është në rregull teknikisht dhe 
përputhet me kërkesat specifike të autorizimit për përdorimin e radio frekuencave dhe me 
aktet ligjore të rregullatorit në lidhje me shfrytëzimin e radio frekuencave.  Detyra e mbajtësit 
të pajisjes radio është që të eliminojë të gjitha dëmtimet, interferencën e dyanshme të pajisjes 
radio në dispozicionin e tij  apo  mos-harmonizimet e tjera të mundshme.   
 

(18) Mbajtësi i pajisjes radio apo personi përgjegjës për përdorimin e radio pajisjes do të 
ndërpresë menjëherë funksionimin e radio pajisjes, në rast se rrezikohet jeta e njeriut, prona 
personale dhe ambienti, që shkakton interferencë të dëmshme apo dëme në rrjetin publik të 
komunikimeve elektronike.   
 

(19) Nëse radio interferenca e dëmshme afekton pajisjen radio ,pas plotësimit të aktiviteteve 
të specifikuara në Paragrafin 17 të këtij Neni, personi përgjegjës për përdorimin e pajisjes 
radio apo mbajtësi i radio pajisjes do të dërgojë tek ART-ja një shkresë në lidhje me radio 
interferencën (Shtojca 6).   
 

(20) ART do të ekzaminojë shkresën në lidhje me radio interferencën dhe do të ofrojë një 
përgjigje brenda periudhës kohore prej  një (1) muaji që nga momenti i regjistrimit të 
shkresës në ART. Nëse funksionimi i shërbimeve të radio navigimit dhe shërbimeve tjera të 
sigurisë është prekur nga interferenca dhe se radio interferenca shkakton kërcënim për jetën 
e njeriut, sigurinë e komunikacionit ajror apo navigimit, sigurinë kombëtare apo rendin 
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publik, ART do të ekzaminojë shkresën në lidhje me radio interferencën brenda periudhës 
kohore prej dy (2) ditëve të punës.     
 

(21) ART-ja do të sigurojë mbrojtjen kundër ndonjë radio interference tjetër të dëmshme të 
shkaktuar nga ndarja e radio frekuencave në ndarjen e radio frekuencave të regjistruara në 
bazën e të dhënave të burimeve të spektrit të radio frekuencave me kushtet e mbrojtura për 
shfrytëzim (ndarja e mbrojtur).  
 

(22) Nëse interferenca e dyanshme e një radio pajisjeje funksionale përputhet me parametrat 
dhe standardet e specifikuara në autorizimin për përdorim të ndarjes së radio frekuencës apo 
kritereve për një numër më të madh të  interferencave dhe përdorim të përbashkët të radio 
frekuencës, e përcaktuar me marrëveshje të veçantë, një interferencë e tillë e radios do të jetë 
interferenca e lejuar.   

  
 

KKAAPPIITTUULLLLII  VVIIII  

KKuuffiizziimmeett  ddhhee  NNddaalleessaatt    

  

NNeennii  1144    
 

(1) Është e ndaluar që të shpërndahet, instalohet apo përdoret pajisja radio dhe/ose terminale 
nëse:  

1.1 Nuk është konform me një nga kërkesat themelore;  
1.2 Konformiteti i tij nuk ka qenë i certifikuar apo vlerësuar në pajtim me këto akte apo 

akte të tjera të rregullatorit në lidhje me vlerësimin e konformitetit; ose  
1.3 Nuk është etiketuar me shenjëzim sipas  paragrafit 1 dhe 4, Neni 11 të kësaj 

Rregulloreje.    
 

(2) Kërkesat e referuara në paragrafin 1 të këtij neni nuk do të zbatohen për pajisjen radio 
dhe/ose terminale të referuar në Paragrafin 4 dhe Nenin 3 dhe rastit të referuar në Paragrafin 
13 neni 12 dhe Paragrafi 16 të nenit 13 të kësaj Rregulloreje.   
 

(3) Është e ndaluar që të instalohet dhe të përdoret radio pajisja në rastet e mëposhtme :   

3.1. Radio pajisja e cila është përdorur për qëllimin e synuar, kërkesat e observuara për 
përdorim të pajisjes radio dhe/ose terminale të specifikuar nga personi përgjegjës për 
konformitetin, në mënyrë të përsëritshme shkakton apo mund të shkaktojë radio 
interferencë të dëmshme tek radio pajisja ekzistuese apo ajo e planifikuar që 
funksionon në konformitet me aktet e rregullatorit në lidhje me përdorimin e spektrit 
të radio frekuencave; ose   

3.3 Radio Pajisja nuk është konform me planin Kombëtar të Radio Frekuencave dhe se 
nuk siguron konformitetin elektronik me radio pajisjet tjera.    

 
(4) Ndalohet përdorimi dhe shpërndarja e  pajisjes terminale me pajisje identifikuese mobile me 

modifikim të paautorizuar , sikurse që është e ndaluar që të bëhen aktivitete të cilat janë të 
lidhura me ndonjë modifikim të paautorizuar të ndonjë identifikuesi të pajisjes të ndarë për 
pajisjen terminale apo çkyçjen e paautorizuar të pajisjes terminale për funksionim në një rrjet 
tjetër, nëse industrialisht është përshtatur që të funksionojë në një rrjet specifik të 
komunikimeve elektronike.   
 

(5) Nëse pajisja radio dhe/ose terminale është shpërndarë duke shkelur kërkesat e referuara në 
paragrafin 1 të këtij Neni, apo opinionit të referuar në Paragrafitn1, Neni 16 të kësaj 
Rregulloreje është lëshuar në lidhje me pajisjen radio dhe/ose  terminale, ART do të marrë 
vendim relevant dhe do të marrë masat e nevojshme.  
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(6) Nëse kërkesat e referuara në Paragrafin 1.1 të këtij Neni janë shkelur në rastin kur është bërë 

shpërndarja e pajisjes radio dhe/ose terminale, apo opinionit të referuar në Paragrafin 17, 
Neni 16 të kësaj Rregulloreje është lëshuar në lidhje me pajisjen radio dhe/ose terminale,  
ART-ja do të informojë MTI, në lidhje me marrjen e masave të specifikuara në Paragrafin 7 të 
këtij Neni.   

(7) Nëse kërkesat e referuara në paragrafin 1.1 të këtij Neni janë shkelur kur është bërë 
shpërndarja e pajisjes radio dhe/ose terminale, TRA do të informojë në lidhje me masat e 
marra të referuara në Paragrafin 5 të këtij neni, dhe do të tregojë nëse mos-harmonizimi është 
i lidhur me mungesat e standardeve të zbatueshme, zbatimin jo të duhur të tyre apo mos 
konformitetin e  pajisjes radio dhe/ose terminale me standardet e aplikueshme, për shkak të 
të cilave pajisja e komunikimit nuk ka konformitet me kërkesat themelore të kësaj 
Rregulloreje.    
 

(8) Nëse inspektorët e mbikëqyrjes së MTI, gjatë mbikëqyrjes, përcaktojnë se pajisja e 
komunikimit është shpërndarë, pa respektuar  kërkesat e specifikuara në Kapitullin 4, 
Paragrafi 3 ose 8, Neni 12 i kësaj Rregulloreje, do ta detyrojnë shpërndarësin që të ndërpres 
shpërndarjen e pajisjes së komunikimit derisa të eliminohet shkelja.   
 

(9) Paragrafët 6 dhe 8 nuk do të zbatohen për pajisje radio dhe/ose terminale referuar në 
Paragrafin 4, Neni 13 i kësaj Rregulloreje.   
 

(10) ART-ja do të përcaktojë instalimin dhe kufizimet e përdorimit për ― Llojin 2‖ të pajisjes së 
komunikimit në mënyrë që të:  

10.1. Sigurojë interesat e mbrojtjes së Shtetit, sigurisë dhe rendit publik;  
10.2. Sigurojë shfrytëzim racional dhe efikas të spektrit të radio frekuencave;  
10.3. Eliminojë radio interferencën e dëmshme për funksionimin e radio pajisjes 

tjetër;   
10.4. Lirojë brezet e radio frekuencave tek llojet tjera të radio komunikimeve apo 

sistemeve të radio komunikimeve, paraqitja e të cilëve është menduar në 
Planin Kombëtar të Radio Frekuencave; dhe  

10.5. Mbrojë vizitat e delegacioneve të zyrtarëve të lartë të huaj në Kosovë.   
 

(11) ART-ja në bashkëpunim me Agjencinë e Aviacionit Civil e në pajtim me aktet e 
rregullatorit, në lidhje me aviacionin mund të përcaktojë kufizime dhe ndalime dhe 
përdorimin e ―Llojit 2‖ të pajisjes së komunikimit në objektet e aviacionit civil apo në afërsi të 
drejtpërdrejt të tyre, nëse një pajisje radio dhe/ose terminale e tillë  shkakton apo mund të 
shkaktojë radio interferencë të dëmshme në pajisjet e kontrollit të radio navigimit dhe 
komunikacionit ajror.     

(12) Nëse konformiteti i pajisjes radio dhe/ose terminale me kërkesat themelore është 
certifikuar me deklaratën e referuar në Paragrafin 10 të nenit 6 të kësaj Rregulloreje dhe se 
pajisja radio dhe/ose terminale është etiketuar (vënë etiketë) me shenjëzimin e referuar në 
Kapitullin 4 të kësaj rregulloreje, operatori i rrjetit të komunikimit elektronik mund të 
refuzojë që të lidhë atë në rrjetin elektronik të komunikimit, të bëjë çkyçjen e tij nga rrjeti apo 
ta ndërpresë përdorimin e tyre vetëm atëherë, nëse ART-ja ka njohuri që pajisja relevante e 
komunikimit shkakton dëm serioz në rrjetin elektronik të komunikimeve apo funksionin e 
tyre. ART-ja do të informojë kanalet e duhura të komunikimit.  

(13) Në një situatë emergjente, nëse është e nevojshme që të çkyçet pajisja e komunikimit pa 
vonesë për mbrojtjen e rrjetit elektronik të komunikimeve, dhe, nëse operatori mund t’i ofrojë 
operatorit zgjidhje tjetër  menjëherë dhe pa pagesë, operatori mund të çkyçë radio dhe/ose 
pajisjen terminale, konformiteti i së cilës me kërkesat themelore është certifikuar në pajtim 
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me aktet e rregullatorit në lidhje me vlerësimin e konformitetit. Operatori do të informojë 
menjëherë ART-në në lidhje me secilin rast të tillë.   

(14) Operatori mund të refuzojë që të lidhë pajisjen radio dhe/ose terminale në rrjetin 
elektronik të komunikimeve  me lidhjen konform, vetëm për shkak të arsyeve të tilla teknike, 
nëse ndryshe kushtet e referuara në Paragrafët 1, 3 dhe 5 të këtij neni do të shkeleshin, apo në 
rastin e referuar në Paragrafët 12 dhe 13 të këtij neni.  

  
 

KKAAPPIITTUULLLLII  VVIIIIII  

MMbbiikkëëqqyyrrjjaa  ee  TTrreegguutt    

  

NNeennii    1155  
 

(1) MMbbiikkëëqqyyrrjjaa   dhe kontrolli i pajisjeve radio dhe radio terminaleve, do të bëhet nga 
Inspektorët e Tregut të MTI-së bazuar në Ligjin Nr. 03/L-181 për Inspektoratin dhe 
Mbikëqyrjen e Tregut, neni 9.    
 

(2) Distributori do të sigurojë qasjen tek vendet e shitjes dhe ruajtjes për zyrtarët e ZMT dhe do 
t’iu ofrojë të gjitha informatat e nevojshme, në veçanti;  

2.1 Listën e modeleve të pajisjes së komunikimit;  
2.2 Informatën në lidhje me shfrytëzimin mbledhjen e pajisjeve të komunikimit;  
2.3 Informatën në lidhje me personin përgjegjës për konformitetin e pajisjes së 

komunikimit; dhe  
2.4 Informatën në lidhje me furnizuesin e pajisjes së komunikimit, nëse pajisja nuk është 

pranuar drejtpërsëdrejti nga personi referuar si në Paragrafin 2.3 të këtij Neni.  
 

(3) Pas kërkesës së zyrtarit të mbikëqyrjes, furnizuesi do të paraqesë për ekzaminim pajisjen 
radio dhe/ose terminale, deklaratën e konformitetit të tyre, sikurse edhe dokumentacionin e 
përcaktuar për përdoruesin.   
 

(4) Zyrtarët e mbikëqyrjes së tregut mund ta vizitojnë vendin e shitjes pa paralajmërim të 
mëhershëm, dhe nëse është e nevojshme të bëjnë kontrolle të blerjes.   
 

(5) Në mënyrë që të bëhet vëzhgimi i tregut, pas kërkesës së zyrtarëve, personi përgjegjës për 
konformitetin do të dërgojë deklaratën e konformitetit të referuar në Paragrafin 10, neni 6 i 
kësaj Rregulloreje dhe dokumentacionin mbi vlerësimin e konformitetit të radio dhe/ose 
pajisjes terminale (edhe në formë elektronike). Nëse dokumentacioni i referuar nuk është 
dërguar, do të konsiderohet se konformiteti i këtyre pajisjeve nuk është vlerësuar. Zyra për 
Mbikëqyrje të Tregut (referuar si ZMT) gjithashtu do të dërgojë dokumentacionin tek ART, 
nëse ART-ja e kërkon atë.  
 

(6) ZMT ka të drejtë që të pranojë mostra të pajisjes radio dhe/ose terminale pa pagesë dhe të 
organizojë ekzaminimin e tyre nga eksperti në pajtim me aktet e rregullatorit në lidhje me 
sigurinë e mallrave dhe shërbimeve.   
 

(7) ART-ja, në pajtim me kompetencat, pas kërkesës së ZMT do të japë një mendim në lidhje me 
konformitetin e pajisjes radio dhe/ose terminale me kërkesat e përdorimit të spektrit të radio 
frekuencave dhe kërkesave të referuara në Kapitullin 2 të kësaj Rregulloreje.   
 

(8) Në mënyrë që ZMT të konstatojë nëse me shpërndarjen e ―Llojit 2‖ të pajisjes radio dhe/ose 
terminale, personi përgjegjës për konformitetin ka vërejtur kërkesat e referuara në Paragrafin 
3, Neni 12 i kësaj Rregulloreje, ART-ja do të sigurojë listën e  ―Llojit 2‖ të pajisjes së 
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komunikimit për ZMT për të cilën informata e referuar për të në Shtojcën 5 të kësaj 
Rregulloreje është pranuar, dhe do të ofrojë informatën e nevojshme në lidhje me pajisjen 
relevante të komunikimit. 
 

(9) ZMT do të informojë ART-në në lidhje me pajisjen e komunikimit, në shpërndarjen e së cilës 
kërkesat e referuara në paragrafët 1.1 ose 1.2 të nenit 14 të kësaj Rregulloreje janë shkelur dhe 
në lidhje me të cilin vendimi i referuar sipas Paragrafit 6 të nenit 14 të kësaj Rregulloreje 
është sjellë (marrë).  
 

(10) Nëse personi përgjegjës për konformitetin është regjistruar jashtë Kosovës, apo mund të 
mos jetë specifikuar përmes shenjëzimit të identifikuar të pajisjes së komunikimit apo edhe 
përmes dokumenteve tjera  në disponim të shpërndarësit, shpërndarësi i pajisjes në Kosovë 
do të jetë përgjegjës për plotësimin e detyrave të personit përgjegjës për konformitetin 
referuar si në këtë Rregullore.  
 

(11) ZMT, nëse është e nevojshme, do të informojë autoritetet e doganës në lidhje me pajisjen 
e komunikimit, në lidhje me të cilën vendimi i referuar në Paragrafin 6 të Nenit 14 të kësaj 
Rregulloreje është sjellë (marrë).  
 

(12) Autoritetet doganore  do të zbatojnë procedurën  doganore të lirimit të qarkullimit të lirë, 
vetëm atëherë, nëse deklarata e konformitetit referuar në paragrafin 10, të Nenit 6 të kësaj 
Rregulloreje i është bashkëngjitur deklaratës doganore.   

 
 

KKAAPPIITTUULLLLII  IIXX  

MMbbiikkëëqqyyrrjjaa  ee  PPëërrddoorriimmiitt    

  

NNeennii  1166  
 
(1) Brenda kornizës së funksioneve të spektrit të radio frekuencave, ART-ja do të bëjë 

inspektimet e planifikuara apo kontrollet e mostrave të pajisjeve radio dhe konformitetit të 
përdorimit të tyre me aktet e rregullatorit në fushën e përdorimit të spektrit të radio 
frekuencave sipas procedurave të specifikuara në këtë Rregullore.   

 
(2) Përdorimi i radio pajisjes do të inspektohet nga ART-ja drejtpërsëdrejti apo duke përdorur 

matjet e parametrave të radio monitorimit apo radio rrezatimit, ose do të inspektojë pajisjen e 
komunikimit në vendin e instalimit,  duke e ekzaminuar pajisjen, kontrollimin e 
dokumentacionit teknik, certifikatave të konformitetit apo dokumenteve të tjera në lidhje me 
instalimin apo përdorimin e pajisjes, ose duke matur parametrat teknikë të transmetuesit  
dhe radiomarrësit ajror  (aerial feeder tract) .  
 

(3) Në mënyrë që të mbikëqyret përdorimi i pajisjes radio, pas kërkesës së ART-së personi 
përgjegjës për konformitet do të dërgojë ( edhe në formë elektronike) dokumentacionin e 
vlerësimit të konformitetit për pajisjen e komunikimit të specifikuar në Kapitullin 3 të kësaj 
Rregulloreje dhe në aktet tjera rregulluese në lidhje me vlerësimin e konformitetit,  i cili është 
përgatitur që të certifikojë konformitetin e pajisjes së komunikimit me kërkesat e specifikuara 
në Kapitullin 2 të kësaj Rregulloreje dhe akteve tjera rregulluese në lidhje me vlerësimin e 
konformitetit. ART gjithashtu do të dërgojë dokumentacionin e nevojshëm te ZMT.  

(4) Zyrtarët e autorizuar nga ART  mund të kontrollojnë radio pajisjen në vendin e instalimit të 
tyre duke paraqitur certifikatën e punës, pa paralajmëruar më përpara mbajtësin e pajisjes 
radio. Nëse është e nevojshme që të kontrollohet pajisja radio që është menduar për 
sigurimin e mbrojtjes së Shtetit, sigurisë dhe rendit publik, sikurse edhe sigurimin e ndihmës 
emergjente mjekësore, inspektimi do të jetë i koordinuar siç duhet me Ministrinë e Mbrojtjes, 
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Ministrinë e Punëve të Brendshme, apo Ministrinë e Shëndetësisë. Nëse është e nevojshme, 
ART-ja mund të ftojë zyrtarët e institucioneve të zbatimit të ligjit që të marrin pjesë në 
inspektim.    
 

(5) Nëse ART-ja gjatë inspektimeve të referuara në paragrafin 1 të këtij Neni, përcakton se pajisja 
radio si pronë e lëvizshme që funksionon pa lejen për përdorimin e ndarjes së radio 
frekuencave  apo duke shkelur kërkesat teknike të specifikuara në autorizimin për përdorim 
të frekuencave, pronari i pronës së lëvizshme, poseduesi, apo personi i autorizuar i tyre, ka 
për detyrë që të ofrojë informatat që i ka në posedim në lidhje me pronarin apo përdoruesin e 
pajisjes radio të palëvizshme të instaluar  në pronën e lëvizshme, pas kërkesës së zyrtarit të 
autorizuar nga ART-ja ( për shembull titulli i tregtarit ose emri dhe mbiemri i personit).   
 

(6) ART do të ekzaminojë shkresën në lidhje me radio interferencën, do të konstatojë shkaktarët 
për radio interferencën e dëmshme  dhe do të marrë një vendim rreth aktiviteteve të 
nevojshme për eliminimin e tyre.     
 

(7) Nëse ART, në bazë të informatave që i ka në disponim dhe matjeve të parametrave të fushës 
elektromagnetike të rrezatuar apo radio sinjalit, ka gjetur burimin e radio interferencës dhe 
ka përcaktuar se pajisja interferuese gjendet në territorin e pronës së paluajtshme, strukturës 
apo në të, në lokale apo në ndonjë objekt tjetër, në bazë të kërkesës së personit të autorizuar 
nga ART:  

7.1 Pronari, poseduesi apo përdoruesi i objektit relevant do të ofrojë informatën në 
dispozicion,në lidhje me pajisjen elektrike apo elektronike ekzistuese  në objekt që 
mund të jete pajisja interferuese dhe pronari i saj, poseduesi apo përdoruesi; dhe  

7.2 Pronari, përdoruesi apo poseduesi i pajisjes interferuese  do të ofrojë të gjitha 
informatat që ka në dispozicion, në lidhje me pajisjen interferuese, dhe do të sigurojnë 
qasje tek pajisja interferuese për sa kohë është e mundshme për zyrtarët e ART-së, në 
mënyrë që të bëhen të gjitha matjet e nevojshme  të fushës elektromagnetike apo 
radio sinjalit, ose në rastet e referuara në Paragrafin 8 të këtij neni- masës së referuar 
në paragrafin 8.3 të këtij neni. Pronari, poseduesi apo përdoruesi i objektit do të 
bashkëpunojnë për sa kohë është e mundshme  me zyrtarët e ART-së në mënyrë që të 
sigurojnë qasjen e tyre tek burimi i interferencës.  

 
(8) Nëse pajisja radio është përdorur, duke shkelur kërkesat  e akteve rregulluese në lidhje me 

përdorimin e spektrit të radio frekuencave, apo radio interferencës së dëmshme e shkaktuar 
nga radio pajisja, rrezikon sigurinë e shtetit, rendin publik, sigurinë e navigimit dhe 
komunikacionin ajror, ART ka të drejtë:  

8.1 Të ketë qasje te pajisja radio e tillë apo pajisje interferuese në çdo kohë të ditës apo 
natës; 

8.2 Të kërkojë çkyçjen e menjëhershme të funksionimit të pajisjes radio  së tillë, apo 
pajisjes interferuese; dhe  

8.3 Të marrë masat teknike në mënyrë që të çkyçet funksionimi i radio pajisjes apo 
pajisjes interferuese së tillë.   

 
(9) ART-ja do të informojë institucionet relevante të zbatimit të ligjit, në lidhje me rastin referuar 

në Paragrafin 8 të këtij Neni.  
  

 
(10) Nëse gjatë këtij inspektimi zbulohet shkaku i radio interferencës së dëmshme, zyrtarët e 

autorizuar nga ART-ja do të marrin vendim:  

10.1 Që radio interferenca e dëmshme duhet të eliminohet nga mbajtësi i pajisjes 
interferuese sikurse edhe pajisja radio e interferuar, nëse funksioni i pajisjes radio 
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nuk përputhet me aktet e rregullatorit rreth përdorimit të spektrit të radio 
frekuencave përdorimi i spektrit të radio frekuencave apo autorizimit për 
përdorimin e radio frekuencave: 

10.2 Që radio interferenca e dëmshme duhet të eliminohet nga pronari, poseduesi apo 
përdoruesi i pajisjes interferuese, nëse parametrat e pajisjes interferuese nuk janë në 
konformitet me aktet e rregullatorit në lidhje me konformitetin elektromagnetik;   

10.3 Që radio interferenca e dëmshme duhet të eliminohet apo të zvogëlohet ndikimi i tij 
në një nivel të pranueshëm nga një mbajtës i tillë i radio pajisjes, radio pajisja e të 
cilit ka qenë kronologjikisht e instaluar e fundit, nëse funksionimi i radio pajisjes së 
përfshirë është në konformitet me aktet e rregullatorit rreth përdorimit të spektrit të 
radio frekuencave dhe autorizimit për përdorimin e radio frekuencave; ose  

10.4 Rreth zgjidhjes individuale për eliminimin e radio interferencës së dëmshme  nëse 
funksionimi i pajisjes interferuese dhe pajisja e interferuar është në konformitet me 
aktet e rregullatorit rreth përdorimit të spektrit të radio frekuencave dhe leje për 
përdorimin e ndarjes së radio frekuencave.  

 
(11) Kur të merret vendimi rreth eliminimit të radio interferencës së dëmshme, privilegjin që 

të pranojë mbrojtje kundër radio interferencës së dëmshme do ta ketë ndarja e radio 
frekuencave të regjistruara në bazën e të dhënave burimore të spektrit të radio frekuencave 
me kushtet e mbrojtura për shfrytëzim.   
 

(12) Nëse radio interferenca shfaqet në mes të pajisjeve radio të disa përdoruesve,funksioni i 
të cilave është afër brezave të radio frekuencës, dhe brezat specialë të mbrojtjes së radio 
frekuencës nuk janë përcaktuar për përdorimin e të drejtave për spektrin relevant të radio 
frekuencave të ndarë për përdoruesin, palët e përfshira do të pajtohen dyanshëm rreth 
zgjidhjes së situatës. Nëse nuk mund të arrihet një marrëveshje, ART- do të përcaktojë brezat 
mbrojtës të radio frekuencave siç duhet duke zvogëluar sasinë e spektrit të qasshëm të radio 
frekuencës për përdoruesit ë përfshirë.  
 

(13) Zyrtari i autorizuar nga ART-ja do të hartojë një veprim të inspektimit në lidhje me 
inspektimin e bërë sipas procedurave të specifikuara në këtë Rregullore. Pronari, poseduesi, 
përdoruesi i pajisjes apo personi përgjegjës për përdorimin e radio pajisjes do të jetë i njohur 
me veprimet e inspektimit.      

 
(14) Informatat e mëposhtme do të përfshihen në veprimet e inspektimit:  

14.1 Adresa dhe numri i telefonit të ART-së; 
14.2 Numri, vendi dhe data e skicimit të veprimeve;  
14.3 Vendi dhe koha e inspektimit;   
14.4 Objekti i inspektimit;  
14.5 Faktet e përcaktuara gjatë inspektimit, mendimi dhe vendimi i marrë; 
14.6 Pozita, emri, mbiemri, nënshkrimi dhe numri i telefonit të zyrtarit të autorizuar nga 

ART-ja; dhe  
14.7 Shpjegimi, emri, mbiemri dhe nënshkrimi i pronarit, poseduesit apo përdoruesit i 

pajisjes apo personit përgjegjës për përdorimin e radio pajisjes.   
 

(15) Personi i autorizuar nga ART-ja do t’i dokumentojë rezultatet e këtij inspektimi, do të 
fotografojë pajisjen apo të bëjë regjistrime audio si edhe regjistrime video që do të 
bashkëngjiten tek veprimet e inspektimit.  
 

(16) ART-ja ka të drejtë që kur të bëjë përcaktimin e shkeljes së përdorimit të spektrit të radio 
frekuencave, që të shkruajë një raport për shkelje administrative në rastet e dhëna në aktet e 
rregullatorit në lidhje me shkeljet administrative.  
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(17) Nëse, në bazë të rezultateve të bëra nga inspektimi, zyra përcakton, që, kur përdoret 
pajisja radio, nuk është e mundshme  që të sigurohet shfrytëzimi i spektrit të radio 
frekuencave që do të ishte në konformitet me kërkesat e akteve të rregullatorit, dhe 
funksionimi i pajisjeve radio shkakton apo mund të shkaktojë radio interferencë të dëmshme 
radio pajisjes së përdorur  apo sistemet e radio komunikimeve të ofruara nga Plani Kombëtar 
i Radio Frekuencave, do të përgatisë mendimin relevant  dhe të informojë për këtë ZMT.  
 

(18) ART-ja do të informojë ZMT në lidhje me shkeljet e dispozitave për shpërndarjen e radio 
dhe/ose pajisjeve terminale, të përcaktuara në kursin e inspektimit të shfrytëzimit të 
pajisjeve të komunikimit, nëse rastet e referuara në paragrafin 1 të Nenit 14 të kësaj 
Rregulloreje janë përcaktuar, që mund të konsiderohet si sistematikisht gabim i vërejtur në 
strukturë, ndërtim apo prodhim të pajisjes.   
 

(19) Paragrafi 17 i këtij Neni nuk do të zbatohet për pajisjen e komunikimit të referuar në 
Paragrafin 4 të nenit 3 të kësaj rregulloreje.   

 
 

KAPITULLI X 
 

Publikimi i interfejsave 
 

1) Operatorët e Rrjeteve Publike janë të obliguar që të publikojnë specifikacionet e 
interfejsave të tyre sipas kërkesave të cekuar në Shtojcën 7, para se të fillojnë ofrimin e 
shërbimeve të tyre elektronike. 

2) PNO-të janë të obliguar që të rishikojnë specifikimet teknike të publikuara njëherë në 
vit.  

3) Nëse PNO ndryshon ose përditëson specifikimet e interfejsave, ata duhet që ta 
informojnë Art menjëherë pas hyrjes në fuqi të këtyre ndryshimeve. 

4) Operatorët janë të obliguar që ta informojnë ART-në për vendin e publikimit 
menjëherë pas publikimit. 

5) Në rast se specifikimet e interfejsave do të publikohen në uebfaqen e operatorëve, ata 
janë të obliguar që t’i ofrojnë ART-së linkun për publikimin dhe duhet ta përditësojnë 
linkun rregullisht.  

6) Për elaborimin e specifikimeve të interfejsave mund të përdoret udhëzuesi në lidhje 
me përmbajtjen e specifikimeve të interfejsave në Shtojcën 8 i  
 
 

KKAAPPIITTUULLLLII    XXII  

DDiissppoozziittaatt  ppëërrmmbbyyllllëëssee    

  

NNeennii  1177  
 

  
(1) ART-ja do të jetë Organi i Akredituar deri në momentin që një institucion tjetër do të 

akreditohet për vlerësimin e konformitetit të radio pajisjeve.   

(2) Certifikatat e konformitetit ( deklaratat e konformitetit, certifikatat), të cilat janë lëshuar deri 
në datën e hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, do të jenë të vlefshme deri në fund të afatit të 
përcaktuar në certifikatë, në mënyrë që të certifikohet konformiteti  me kërkesat themelore të 
referuara në Kapitullin 2 të kësaj Rregulloreje.  

(3) Dy vitet e para pas hyrjes në fuqi të Rregullores , distributorët të cilët njëkohësit i 
vendosin  produktet në treg, vetëm do ta  informojnë ART dhe do të dërgojnë një kopje të 
deklaratës së Konformitetit, të përkthyer në gjuhët zyrtare.  Në lidhje me pajisjet radio 
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dhe t terminale, të cilat tanimë janë në treg, distributorët duhet të dërgojnë deklaratën e 
konformitetit apo dokumentet relevante.   

(4) ART-ja, gjatë këtyre dy vjetëve do të publikojë në uebfaqen e saj të gjitha pajisjet radio dhe 
terminale të cilat janë vendosur në treg.  

(5) Në shtojcën 4, II, Parametrat e ―Llojit 1‖ Radio dhe/ose Pajisje Terminale, e cila gjithashtu 
është menduar për transmetimin e Radio Valëve, të cilat nuk janë përfshirë këtu por 
zbatohen përmes kësaj Rregulloreje, janë në ― Rregulloret mbi Radio Stacionet për të cilat 
Licensa mbi Radio Frekuencat nuk kërkohet‖. 

(6)  Operatorët e Rrjeteve Publike që tashmë kanë filluar të ofrojnë shërbime të komunikimeve 
elektronike janë të obliguar që të publikojnë specifikacionet e interfejsave të tyre brenda 6 
muajve pasi kjo rregullore të hyjë në fuqi. 

 
 
  
  

NNeennii  1188    

HHyyrrjjaa  nnëë  ffuuqqii    
 

(1) Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e saj të miratimit nga Bordi i  ART-së dhe mbetet në fuqi 
derisa nuk adoptohet rregullore tjetër nga Bordi i ART-së.  

  
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLlloojjii::  00....//1111  

NNrr,,  ii  RReeggjjiissttrr..……  

  

  

PPrriisshhttiinnëë,,  ……//……//22001111                        

  

EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  ttëë  AARRTT--ssëë    

              

              ______________________________________  
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SSHHTTOOJJCCAA    II    

RRaaddiioo  PPaajjiissjjaa  tteekk  ee  cciillaa  qqaassjjaa  ddoo  ttëë  ssiigguurroohheett  ppëërr  SShhëërrbbiimmee  ttëë  SShhppëëttiimmiitt    
 

 
1. Radio pajisja e cila është menduar të përdoret në rrugë ujore dhe për të cilën marrëveshja e 

arritur më 6 Prill 2000 në Bazel rreth rrugëve të ujërave të brendshme shërbimi i radio 
telefonisë është i zbatueshëm.  
 

2. Radio pajisja  e cila përdoret në Shërbimet Detare të Komunikimeve Mobile ose Shërbimet 
Detare të Komunikimeve Satelitore, dhe për të cilat Konventa Ndërkombëtare për Sigurinë e 
Jetës në Det ,1974 (Konventa SOLAS ), e cila është amendamentuar në vitin 1988 nuk 
zbatohet dhe e cila është menduar për përdorim në Sistemin e Sigurisë Detare (GMDSS), 
sikurse është specifikuar në Kapitullin IV të Konventës SOLAS.   
 

3. Radio pajisja e cila shfrytëzohet në frekuencë 457  kHz dhe është e menduar për kërkimin e 
viktimave të ortekëve (radio fenerët e ortekëve).  
 

4. Radio pajisja që funksionon në shërbimet detare dhe shërbimet detare të komunikimeve 
satelitore , dhe e cila është menduar që të instalohet në stacione tokësore apo anije, për të 
cilën Konventa Ndërkombëtare për  Sigurinë e Jetës në Det 1974, 
(Konventa SOLAS) dhe e cila është amendamentuar në vitin 1988, nuk zbatohet dhe e cila 
është menduar për sigurimin e operacioneve të Sistemit Automatik të Identifikimit (SAI).  
 

5. Pozita emergjente që tregon radio fenerët (EPIRB), të cilët janë menduar për përdorim në 
sistemin COPAS-SARSAT dhe që përdorin frekuencën 406 MHz.   
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SSHHTTOOJJCCAA  IIII  

SShheennjjëëzziimmii  CCEE    
  

1. Shenjëzimi CE përbëhet nga shkronjat e mëdha ―CE‖ në formën e mëposhtme:  
 

 
 
2. Nëse madhësia e shenjëzimit CE është zvogëluar apo zmadhuar, proporcionet e dhëna nga 

mostra do të konstatohen. Madhësia vertikale e shenjëzimit nuk do të jetë më pak se 5mm, 
përveç në rastet kur nuk është e mundur për shkak të dimensioneve të pajisjes së 
komunikimit apo për shkaqe tjera.  
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SSHHTTOOJJCCAA  IIIIII  

IIddeennttiiffiikkuueessii  ii  „„LLlloojjiitt  22‟‟  PPaajjiissjjaa  ee  KKoommuunniikkiimmiitt    
  

  
1. Identifikuesi i  ―Llojit 2‖ të radio dhe/ose pajisje terminale  përbëhet nga pamja e mëposhtme:   
  

 
  
2. Identifikuesi i  ―Llojit 2‖ të radio dhe/ose pajisje terminale  do të vendoset afër numrit të 
organit të akredituar, nëse nuk ka numër, afër shenjëzimit CE, në anën e djathtë. Lartësia e 
identifikuesit do të jetë e barabartë me lartësinë e shenjëzimit CE.  
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SSHHTTOOJJCCAA    IIVV  

 

I. “Lloji 1” Radio dhe/ose  pajisje terminale  

  

 
Nr. Lloji i pajisjes Numri i 

nëntipave  
Përshkrimi dhe parametrat  

 1.  Pajisje terminale të 
shërbimeve të integruara 
të rrjetit digjital ISDN, që 
është radio pajisje jo-
transmetuese   

1. Pajisje terminale e cila është menduar për lidhje 
me shkallën themelore të qasjes ISDN – BRA, 
ISDN, Shkalla primare e qasjes PRA, ISDN U,  
apo Modulin Asynchronous Terminal – lidhja me 
ATM  

 2.  Pajisje terminale Linja 
Telefonike Publike – 
PSTN, që është radio 
pajisje jo-transmetuese  

2. Pajisje terminale me një linjë analoge dhe me disa 
linja analoge me Thirrje të drejtpërdrejtë apo pa 
të, pajisje terminale që është menduar për lidhje 
me lidhjen e sistemit MTIx ose Rrjetin Virtual 
Privat – ( RRVP – VPN)  

 3.  Pajisje terminale e linjës 
me qira (kabllot) 

3. Pajisje terminale e cila është menduar për lidhjen 
e një linje baze analoge me dy apo katër kabllo, të 
një zëri analog, të një linje brezi zanor prej dy apo 
katër kabllove, linja digjitale, linja digjitale të  
Hierarkisë Sinkronizuese të të dhënave 
(Synchronous Data Hierarchy – SDH) apo linjat 
optike 

 4.  Pajisje terminale e 
transmetimit të të 
dhënave ( përmes 
kabllove) 

4. Pajisje terminale e cila është menduar për lidhjen 
e X.21 rrjetit të protokollit, rrjetit Ethernet, Rrjetit 
shenjë, Rrjetit Bus, Protokolli i Kontrollit të 
Transmisionit TCP/IP Rrjeti dhe rrjeti i 
protokollit  

 5.  Pajisje terminale e 
transmetimit në 
transmetim Interaktiv  
(permes kabllove).  

5. Pajisje terminale, e cila është menduar për lidhje 
me rrjetin që siguron një transmetim jo të 
ndryshuar apo të ndryshuar të zërit apo pamjeve.   

 6.  Pajisja terminale Telex e 
cila nuk është pajisje 
radio transmetuese.  

6. Pajisje terminale të një linje apo të shumë linjash.  

 7.  Pajisja terminale, që është 
e menduar vetëm për 
pranim  

7.  

 8.  Pajisjet tjera terminale 
(përveç radio pajisjeve 
transmetuese), që është e 
menduar që të ketë lidhje 
me rrjetet fikse  

8.   

 9.  Pajisje terminale e 
Sistemit Global të 
Komunikimeve Mobile  
(Global System for 
Mobile 
Communications)– GSM 
GSM900, GSM1800, 
GSM-R 

9. Shih Kapitullin  II, Neni 5 

 10.  Pajisje e teknologjisë 
digjitale telefonike pa tela  
– DECT sistemi 

18. Shih Kapitullin  II, Neni 5 

 11.  Pajisje terminale sistemit 
trans evropian të radios 
TETRA  

13. Shih Kapitullin  II, Neni 5 
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 12.  Stacionet tokësore mobile  11, 12. Shih Kapitullin  II, Neni 5 
 13.  Stacionet tokësore të 

komunikimit satelitor 
personal  

14., 15. Shih Kapitullin  II, Neni 5 

 14.  Stacionet tokësore 
lëvizëse (mobile)  me 
shpejtësi të ulët të 
transmetimit të të 
dhënave  

16. Shih Kapitullin  II, Neni 5 

 15.  Pajisje me rreze të 
shkurtër për përdorim të 
ndryshëm  

19., 20., 21., 25., 
28., 29., 30., 31., 

43. 

Shih Kapitullin  II, Neni 5 

 16.  Pajisje transmetuese e të 
dhënave  

22. Shih Kapitullin  II, Neni 5 

 17.  Pajisje induktive 24., 36., 37., 39., 
40., 41., 42., 44., 

45. 

Shih Kapitullin  II, Neni 5 

 18.  Senzorët e lëvizjes 26., 27. Shih Kapitullin  II, Neni 5 
 19.  Pajisje me rreze të 

shkurtër për 
transmetimin e alarmeve  

32., 33., 34. Shih Kapitullin  II, Neni 5 

 20.  Pajisje për transmetimin e 
alarmit në situata 
vendore  

35. Shih Kapitullin  II, Neni 5 

 21.  Implantet mjekësore 47. Shih Kapitullin  II, Neni 5 
 22.  Pajisje pa tela për 

transmetimin e sinjaleve 
të zërit ( audio)  

48. Shih Kapitullin  II, Neni 5 

 23.  Pajisje me rreze të 
shkurtër (radio fenerë) 
për zbulimin e viktimave 
të ortekëve  

49. Shih Kapitullin  II, Neni 5 

 24.  Transporti Rrugor dhe 
pajisjet telematike të 
komunikacionit  

50. Shih Kapitullin  II, Neni 5 

 25.  Radio pajisje për 
komunikim personal apo 
komunikim në rrjetet 
private të komunikimit 
(PMR446) 

51. Shih Kapitullin  II, Neni 5 

  
Shënim: 
1 Numri i nëntipave do të jetë në konformitet me ― Llojin 1‖ të klasifikimit të radio dhe/ose pajisjes 
terminale, e cila është dhënë në listën e ―Llojit 1‖ të llojeve të radio dhe/ose pajisjes terminale  të 
publikuara në faqen e internetit të Komisionit Evropian dhe Komitetit Evropian të Komunikimeve 
Elektronike(EEC). 
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II. Parametrat e “Llojit 1” Radio dhe/ose Pajisje Terminale, që gjithashtu është menduar 

për Transmetim të Radio Valëve  

  
1. GSM pajisje terminale: 
 
1.1. GSM900 dhe GSM-R (Nënklasa 9) 

Nr. Parametri Përshkrimi Shënim 

 1.1.1. Brezi frekuencor 890–915 MHz/935–960 MHz P-GSM 
(transmetim/detektim) 

880–890 MHz/925–935 MHz E-GSM 
(transmetim/pranim) 

876-880 MHz/921-925 MHz R-GSM 
(transmetim/pranim) 

 1.1.2. Lloji i radio 
komunikimit 
(shërbimeve) në 
konformitet me Radio 
Rregulloret e UNT (ITU) 

Shërbimet Mobile   

 1.1.3. Përdorimi GSM 
GSM-R 

Pajisja terminale e përdoruesve 
Pajisja terminale e përdoruesve 

 1.1.4. Ndarja e kanaleve 200 kHz   

 1.1.5. Fuqia e radio frekuencës 
(RF) 

Deri në  8 W (39 dBm) 
Deri në  5 W (37 dBm) 
Deri në  2 W (33 dBm) 

   Deri në   0.8 Ë (29 dBm) 

Lloji 2 Fuqia 
Lloji 3 Fuqia 
Lloji 4 Fuqia 
Lloji 5 Fuqia 

1.1.6. Fuqia rrezatuese e radio 
frekuencës (RF) 

E paspecifikuar   

 1.1.7. Transmetim/Pranim 
largësia ( largësia e 
dyfishtë)  

45 MHz   

 1.1.8. Llojet e modulimit  Modulimi frekuencor me 
zhvendosje – teknikë e 
modulimit Gaussian 

Minimum Shift Keying 
(GMSK) 

  

 1.1.9. Transmetimi 
kapaciteti/cikli i 
funksionimit/protokolli 
i qasjes së kanalit  

 
E paspecifikuar 

  

 1.1.1
0. 

Standardet 
karakteristike të 
teknologjisë  

Standardet e zbatueshme   

  
1.2. GSM1800 (Nënklasa 9) 

 

Nr. Parametri Përshkrimi Shënim 
 1.2.1. Brezi frekuencor  1 710-1 785 MHz 

1 805-1 880 MHz 
(transmetimi) 
(pranimi) 

 1.2.2. Lloji i radio 
komunikimit 
(shërbimeve) në 
konformitet me Radio 
Rregulloret e UNT (ITU) 

 
 

Shërbimet Mobile 

  

1.2.3. Përdorimi GSM Pajisja terminale e përdoruesve 

 1.2.4. Ndarja e kanaleve 200 kHz   

 1.2.5. Fuqia e radio frekuencës 
(RF) 

Deri në  1 W (30 dBm) 
Deri në 0.25 W (24 dBm) 

Deri në 4 W (36 dBm) 

Lloji   1 Fuqia 
Lloji   2 Fuqia 
Lloji   3 Fuqia 
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1.2.6. Fuqia rrezatuese e radio 
frekuencës (RF) 

E paspecifikuar   

 1.2.7. Largësia e 
transmetimit/pranimit ( 
largësia e dyfishte)  

95 MHz   

 1.2.8. Llojet e modulimit  200KG7WDT 
Ndryshim i frekuencës me 
çelës – teknikë e modulimit 

(GMSK) 

  

 1.2.9. Transmetimi 

kapaciteti/cikli i 

funksionimit/ 

Protokolli i qasjes së 

kanalit  

 
 

E paspecifikuar 

  

 1.2.1
0. 

Standardet 

karakteristike të 

teknologjisë  

 
Standardet e zbatueshme 

  

  
2. DECT pajisja (Nënklasa 18) 

 
Nr. Parametri Përshkrimi Shënim 
 2.1. Brezi frekuencor  1 880 MHz–1 900 MHz   

 2.2. Lloji i radio 
komunikimit 
(shërbimeve) në 
konformitet me Radio 
Rregulloret e UNT (ITU) 

Shërbimet Mobile   

 2.3. Përdorimi  DECT Pajisja terminale e përdoruesve 

 2.4. Ndarja e kanaleve  1728 kHz   

 2.5. Fuqia e radio 
frekuencës (RF) 

E paspecifikuar   

2.6. Fuqia rrezatuese e 
radio frekuencës (RF) 

Deri në 250 mW  e.r.p. 
Fuqia në orët e pikut  

Lloji ajror i ndërtuar apo i 
specifikuar në veçanti 

 2.7. Transmetimi/pranimi 
largësia (largësia e 
dyfishtë) 

Vendos standardin e 
zbatueshëm 

TDD 

 2.8. Lloji(et) e modulimit  Vendos standardin e 
zbatueshëm 

  

 2.9. Kapaciteti i 
transmetimit 

Vendos standardin e 
zbatueshëm 

  

 2.10. Standardet 
karakteristike të 
teknologjisë 

Standardet e zbatueshme   

  
3. Pajisja terminale e sistemit TETRA (Nënklasa 13) 
 

Nr. Parametri Përshkrimi Shënim 
 3.1. Brezi frekuencor 380 MHz-385 MHz 

390 MHz-395 MHz 
  

 3.2. Lloji i radio komunikimit 

(shërbimeve) në 

konformitet me Radio 

Rregulloret e UNT (ITU) 

Shërbimet Mobile   

 3.3. Përdorimi TETRA Pajisja terminale e përdoruesit 
fundor për qasje emergjente 
,Stacionet e Rrjeteve pa Veprime të 
drejtpërdrejta të funksionimit  
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 3.4. Ndarja e kanaleve  25 kHz   

 3.5. Fuqia e radio frekuencës 
(RF) 

Deri në 45 dBm (30 W) 
Deri në 40 dBm (10 W) 
Deri në 35 dBm (3 W) 
Deri në 30 dBm (1 W) 

Lloji   1 Fuqia 
Lloji   2 Fuqia 
Lloji   3 Fuqia  
Lloji   4 Fuqia  

3.6. Fuqia rrezatuese e radio 
frekuencës (RF) 

E paspecifikuar   

 3.7. Largësia e 
transmetimit/pranimit ( 
largësia e dyfishte) 

E paspecifikuar   

 3.8. Llojet e modulimit π/4 DQPSK (π/4 Ndryshimi 
me çelës i kuaternarit të 
diferencuar – teknikë e 

modulimit) 

  

 3.9. Kapaciteti i 
transmetimit 

36 kb/s   

 3.10. Standardet 
karakteristike të 
teknologjisë 

Standardi i zbatueshëm 
(aplikueshëm) 

  

  
4. Stacionet tokësore lëvizëse: 
 
4.1. Në brezin frekuencor 1 525.0–1 544.0 MHz, 1 555.0–1 559.0 MHz, 1 631.5–1 634.5 MHz dhe 1 656.5–1 
660.5 MHz (Nënklasa 11) 

Nr. Parametri Përshkrimi Shënim 
 4.1.1. Brezi frekuencor 1 525.0-1 544.0 MHz Pranimi ( Hapësirë-Tokë) 

1 555.0-1 559.0 MHz Pranimi ( Hapësirë-Tokë) 
1 631.5-1 634.5 MHz Pranimi ( Hapësirë-Tokë) 
1 656.5-1 660.5 MHz Pranimi ( Hapësirë-Tokë) 

 4.1.2. Lloji i radio 
komunikimit 
(shërbimeve) në 
konformitet me Radio 
Rregulloret e UNT (ITU) 

 
 

Shërbimet satelitore lëvizëse 

  

 4.1.3. Përdorimi Stacionet tokësore lëvizëse  Për sigurimin e zërit dhe/ose 
transmetimin e të dhënave 

 4.1.4. Ndarja e kanaleve Specifikuar nga operatori 
satelitor  

  

 4.1.5. Fuqia e radio frekuencës 
(RF)  

E pa-definuar    

 4.1.6. Dendësia i fuqisë së 
rrezatuar izotropike – 
e.i.r.p. 

Deri ne 148 dBpW 
Deri në (177–25 log φ ) dBpW 

Deri në 130 dBpW 

nëse φ < 40° 
nëse 40° < φ < 75° 
nëse φ < 75° 
(φ është këndi në shkallë ndërmjet 
rrezes kryesore dhe boshtit nën 
shqyrtim)  

 4.1.7. Largësia e 
transmetimit/pranimit ( 
largësia e dyfishte) 

Specifikuar nga operatori 
satelitor 

  

 4.1.8. Llojet e modulimit Specifikuar nga operatori 
satelitor 

  

 4.1.9. Kapaciteti i 
transmetimit  

Specifikuar nga operatori 
satelitor 

  

 4.1.1
0. 

Standardet 
karakteristike të 
teknologjisë 

Standardi i zbatueshëm 
(aplikueshëm) 
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4.2. Në brezin frekuencor 10.70–11.70 GHz, 12.50–12.75 GHz dhe 14.00–14.25 GHz (Nënklasa 12) 

Nr. Parametri Përshkrimi Shënim 
 4.2.1. Brezi frekuencor   10.70-11.70 GHz 

12.50-12.75 GHz 
14.00-14.25 GHz 

(Hapësirë-Tokë) 
(Hapësirë-Tokë)  
(Tokë-Hapësirë) 

 4.2.2. Lloji i radio 
komunikimit 
(shërbimeve) në 
konformitet me Radio 
Rregulloret e UNT (ITU) 

Shërbimet satelitore lëvizëse   

 4.2.3. Përdorimi Stacionet tokësore lëvizëse   

 4.2.4. Ndarja e kanaleve Specifikuar nga operatori 
satelitor 

  

 4.2.5. Fuqia e radio frekuencës 
(RF)  

Specifikuar nga operatori 
satelitor 

  

 4.2.6. Dendësia i fuqisë së 
rrezatuar izotropike – 
e.i.r.p. 

Deri në 33-25 log (φ + δφ) – 10 
log (K) dBW/40 kHz, 
ku 2.5° ?φ + δφ ?7,0°; 

Deri në +12 – 10 log (K) 
dBW/40 kHz< 

ku 7.0° <φ + δφ ?9.2°; 
Deri në  36-25 log (φ + δφ ) – 

10 log (K) dBW/40 kHz, 
ku 9.2° < φ + δφ ? 48°; 
Deri në -6 – 10 log (K) 

dBW/40 kHz< 
ku 48° <φ + δφ ?9,2°; 180° 

φ është këndi në shkallë ndërmjet 
rrezes kryesore dhe boshtit nën 
shqyrtim. 
K është proporcioni i dendësisë së 
fuqisë ndërmjet sistemit tërësisht të 
matur dhe një stacioni tokësor 
lëvizës, i cili është matur me 40 kHz 
kanal të hapur  

 4.2.7. Largësia e 
transmetimit/pranimit ( 
largësia e dyfishte) 

Specifikuar nga operatori 
satelitor 

  

 4.2.8. Lloji i modulimit  Specifikuar nga operatori 
satelitor 

  

 4.2.9. Kapaciteti i 
transmetimit  

Specifikuar nga operatori 
satelitor 

  

 4.2.1
0. 

Standardet 
karakteristike të 
teknologjisë 

Standardi i zbatueshëm 
(aplikueshëm) 

  

  
5. Stacionet Tokësore Personale për Komunikim Satelitor: 

 
5.1. Në brezin frekuencor  1 610.0–1 613.5 MHz, 1 613.8–1 626.5 dhe 2 483.5–2 500.0 MHz (Nënklasa 14) 

Nr. Parametri Përshkrimi Shënim 
 5.1.1. Brezi frekuencor   1 610.0-1 613.5 MHz Transmetimi (Tokë-Hapësirë) 

1 613.8-1 626.5 MHz Pranimi (Hapësirë-Tokë)  

2 483.5-2 500.0 MHz Pranimi (Hapësirë-Tokë) 

 5.1.2. Lloji i radio 
komunikimit 
(shërbimeve) në 
konformitet me Radio 
Rregulloret e UNT (ITU) 

 
 

Shërbimet satelitore lëvizëse 

  

 5.1.3. Përdorimi  Sistemet e komunikimit 
personal satelitor (S-PCS) 

  

 5.1.4. Ndarja e kanaleve Specifikuar nga operatori 
satelitor  

  

 5.1.5. Fuqia e radio frekuencës 
(RF)  

E pa-definuar   

 5.1.6. Dendësia i fuqisë së 
rrezatuar izotropike – 

Deri në –3 dBW/4 kHz 
(vlera mesatare kufitare) 

Në këtë kontest, ― mesatare‖ do të 
thotë vlerën mesatare në periudhën e 
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e.i.r.p. Deri  në –15 dBW/4 kHz 
(vlera kufitare në pik) 

kohës kur stacioni tokësor është i 
kyçur në bartës ( bartës në regjim)  

 5.1.7. Largësia e 
transmetimit/pranimit ( 
largësia e dyfishte) 

Specifikuar nga operatori 
satelitor 

  

 5.1.8. Lloji i modulimit Specifikuar nga operatori 
satelitor 

  

 5.1.9. Kapaciteti i 
transmetimit  

Specifikuar nga operatori 
satelitor 

  

 5.1.1
0. 

Standardet 
karakteristike të 
teknologjisë 

Standardi i zbatueshëm 
(aplikueshëm) 

  

  
5.2. Në brezin frekuencor prej 1 980 – 2 010 MHz dhe 2 170 – 2 200 MHz (Nënklasa 15) 

Nr. Parametri Përshkrimi Shënim 
 5.2.1. Brezi frekuencor 1 980-2 010 MHz Transmetimi(Tokë-Hapësirë) 

2 170-2 200 MHz Pranimi (Hapësirë-Tokë) 

 5.2.2. Lloji i radio 
komunikimit 
(shërbimeve) në 
konformitet me Radio 
Rregulloret e UNT (ITU) 

 
 

Shërbimet satelitore lëvizëse 

  

 5.2.3. Shfrytëzimi Sistemet e komunikimit 
personal satelitor 

  

 5.2.4. Ndarja e kanaleve     

 5.2.5. Fuqia e radio frekuencës 
(RF)  

Specifikuar nga operatori 
satelitor 

  

 5.2.6. Dendësia i fuqisë së 
rrezatuar izotropike – 
e.i.r.p. 

Specifikuar nga operatori 
satelitor  

  

 5.2.7. Largësia e 
transmetimit/pranimit ( 
largësia e dyfishtë) 

Specifikuar nga operatori 
satelitor  

  

 5.2.8. Lloji i modulimit Specifikuar nga operatori 
satelitor  

  

 5.2.9. Kapaciteti i 
transmetimit  

Specifikuar nga operatori 
satelitor  

  

 5.2.1
0. 

Standardet 
karakteristike të 
teknologjisë 

Standardi i zbatueshëm 
(aplikueshëm) 

  

  
6. Stacionet tokësore lëvizëse me shpejtësi të ulët të transmetimit të të dhënave (Nënklasa 16) 

  
Nr. Parametri Përshkrimi Shënim 
 6.1.  

Brezi frekuencor 
1 525.0-1 544.0 MHz Pranimi (Hapësirë-Tokë) 

1 555.0-1 559.0 MHz Pranimi (Hapësirë-Tokë) 

1 626.5-1 645.5 MHz Transmetimi(Tokë-Hapësirë) 

1 656.5-1 660.5 MHz Transmetimi(Tokë-Hapësirë) 

 6.2. Lloji i radio 
komunikimit 
(shërbimeve) në 
konformitet me Radio 
Rregulloret e UNT (ITU) 

 
 

Shërbimet satelitore lëvizëse 

  

 6.3. Përdorimi Stacionet tokësore të 
lëvizshme me shpejtësi të ulët 

transmetuese të të dhënave  

  

 6.4. Ndarja e kanaleve  Specifikuar nga operatori   
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satelitor  

 6.5. Fuqia e radio frekuencës 
(RF) 

Specifikuar nga operatori 
satelitor  

  

 6.6. Dendësia i fuqisë së 
rrezatuar izotropike – 
e.i.r.p. 

Specifikuar nga operatori 
satelitor  

  

 6.7. Largësia e 
transmetimit/pranimit ( 
largësia e dyfishtë) 

Specifikuar nga operatori 
satelitor  

  

 6.8. Lloji i modulimit Specifikuar nga operatori 
satelitor  

  

 6.9. Kapaciteti i 
transmetimit 

Specifikuar nga operatori 
satelitor  

  

 6.10. Standardet 
karakteristike të 
teknologjisë 

Standardi i zbatueshëm 
(aplikueshëm) 

  

  
 
9.  Pajisja induktive: 
 
9.1. Në brezin frekuencor prej 20.05-59.75 MHz (Nënklasa 36) 

Nr. Parametri Përshkrimi Shënim 
 9.1.1. Brezi frekuencor 20.05-59.75 kHz   

 9.1.2. Lloji i radio 
komunikimit 
(shërbimeve) në 
konformitet me Radio 
Rregulloret e UNT (ITU) 

Shërbim lëvizës    

 9.1.3. Përdorimi Pajisje induktive Përfshin për shembull pajisjet për 
imobilizuesit e makinave, 
identifikimin e kafshëve, sistemet e 
alarmit, detektimin e kabllove, 
klasifikimin e mbeturinave, 
identifikimin e personave, lidhjen 
pa tela të zërit, administrimin e 
qasjes, senzorët e largësisë, pajisjet 
kundër vjedhjeve me sisteme 
induktive të radio frekuencës 
kundër vjedhjes, transmetimin e të 
dhënave pajisjen e mbajtur në 
dorë,identifikimi automatik i 
prodhimit, sistemet e kontrollit pa 
tela dhe sistemet e caktimit 
automatik të pagesave rrugore  

 9.1.4. Ndarja e kanaleve E paspecifikuar   

 9.1.5. Fuqia e radio frekuencës 
(RF) 

E paspecifikuar   

 9.1.6. Fuqia rrezatuese e radio 
frekuencës (RF)  

Deri në  72 dBµA/m në 
largësi prej 10 m 

  

 9.1.7. Largësia e 
transmetimit/pranimit ( 
largësia e dyfishtë) 

E paspecifikuar   

 9.1.8. Lloji i modulimit  E paspecifikuar   

 9.1.9. Cikli i funksionimit E pakufizuar   

 9.1.1
0. 

Standardet 
karakteristike të 
teknologjisë  

Standardi i zbatueshëm 
(aplikueshëm) 
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10.2. Në brezin frekuencor prej 24,150-24,175 MHz (Nënklasa 27) 

Nr. Parametri Përshkrimi Shënim 
 10.2.1. Brezi frekuencor 24.150-24.175 GHz   

 10.2.2. Lloji i radio 
komunikimit 
(shërbimeve) në 
konformitet me 
Radio Rregulloret e 
UNT (ITU) 

 
 

Shërbime lëvizëse 

  

 10.2.3. Përdorimi Senzorët e lëvizjes Senzorët e lëvizjes dhe pajisjet e 
alarmit  

 10.2.4. Ndarjet e kanaleve     

 10.2.5. Fuqia e radio 
frekuencës (RF) 

E paspecifikuar   

 10.2.6. Fuqia rrezatuese e 
radio frekuencës (RF)  

Deri në 100 mW e.r.p.   

 10.2.7. Largësia e 
transmetimit/pranim
it ( largësia e 
dyfishtë) 

 
E paspecifikuar 

  

 10.2.8. Lloji i modulimit  I paspecifikuar   

 10.2.9. Cikli i funksionimit  100%   

 10.2.10. Standardet 
karakteristike të 
teknologjisë 

Standardi i zbatueshëm 
(aplikueshëm) 

  

  
 
17. Radio pajisja për komunikim personal apo komunikimi në rrjete private të komunikimit (PMR446) 
(Nënklasa 51) 

 
Nr. Parametri Përshkrimi Shënim 
 17.1. Brezi frekuencor 446.0-446.1 MHz   

 17.2. Lloji i radio 
komunikimit 
(shërbimeve) në 
konformitet me Radio 
Rregulloret e UNT (ITU) 

 
Shërbim lëvizës  

  

 17.3. Përdorimi  Komunikim personal apo 
komunikim në rrjete private 
të komunikimit (PMR446) 

Vetëm transmetimi i sinjaleve të 
zërit të pajisjeve terminale të  
përdoruesve fundorë  

 17.4. Ndarja e kanaleve 12.5 kHz   

 17.5. Fuqia e radio frekuencës 
(RF) 

E paspecifikuar   

 17.6. Fuqia rrezatuese e radio 
frekuencës (RF)  

Deri në 500 mW e.r.p. Vetëm me ndërtim ajror  

 17.7. Largësia e 
transmetimit/pranimit ( 
largësia e dyfishtë) 

E paspecifikuar   

 17.8. Lloji i modulimit Modulimi i këndit   

 17.9. Cikli i funksionimit Deri në 100%   

 17.10
. 

Standardet 
karakteristike të 
teknologjisë 

Standardi i zbatueshëm 
(aplikueshëm) 
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SSHHTTOOJJCCAA  VV 

  

Informatat që duhet të ofrohen kur të Vendoset “ Lloji 2” i Radio dhe/ose pajisjes terminale 

në qarkullim në Kosovë  

  

1. Informatat rreth personave përgjegjës, të cilët janë të lidhur me prodhimin dhe vendosjen në 
qarkullim të radio dhe/ose pajisjes terminale: 

1.1. Dërguesi i njoftimit (titulli, adresa, emri, mbiemri, numri i telefonit, fax-it, e-mail 
adresa, e personit kontaktues;  

1.2. Personi i regjistruar në Kosovë si përgjegjës për konformitetin (titulli, adresa postare, 
adresa e shtëpisë, emri, mbiemri, numri i telefonit, e-mail adresa e personit 
kontaktues);  

1.3. Prodhuesi i radio dhe/ose pajisjes terminale(titulli, adresa postare, adresa e shtëpisë, 
emri, mbiemri, numri i telefonit, e-mail adresa e personit kontaktues); dhe 

1.4. Një përfaqësues i autorizuar i prodhuesit i regjistruar në Bashkimin Evropian  (titulli, 
adresa postare,numri i telefonit, adresa e shtëpisë, e-mail adresa).   
 

  
2. Informatat në lidhje me radio dhe/ose pajisjen terminale: : 

2.1. Lloji ose numri i modelit, ose, nëse radio dhe/ose pajisja terminale nuk ka tip ose 
numër të modelit, numrin serik (numrin e fabrikës) së prodhimit,  apo numrin serik të 
prodhimit;  

2.2. Lloji dhe shfrytëzimi; 

2.3. Parametrat: 

2.3.1. Transmetimi dhe pranimi i frekuencave apo brezave frekuencore; 

2.3.2. Lloji i modulimit; 

2.3.3. Lloji i rrezatimit i cili është shenjëzuar në pajtim me Shtojcën 1 të Radio 
Rregulloreve të Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikimeve; 

2.3.4. Numri i radio kanaleve; 

2.3.5. Ndarja e kanaleve (largësia ndërmjet bartësit –të frekuencave të kanaleve 
për pajisje, të cilët mund të përdorin disa kanale);  

2.3.6. Lloji i qasjes në kanale (p.sh. TDMA, FDMA, CDMA, ËCDMA); 

2.3.7. Regjimi i funksionimit (p.sh. simpleks, dupleks ose gjysmë-dupleks); 

2.3.8. Cikli i funksionimit (raporti në përqindje ndërmjet kohës së transmetimit 
nga transmetuesi dhe kohës kur transmetuesi nuk transmeton) ose kushte 
tjera që karakterizojnë okupimin e nja radio kanali;  

2.3.9. Fuqia dalëse e transmetuesit në përçuesin e transmetuesit ( nëse ka një të 
tillë) ku është menduar që të lidhet me linjën furnizuese apo atë ajrore. Nëse 
fuqia mund të rregullohet, atëherë shkalla e tyre do të tregohet;  

2.3.10. Fuqia rrezatuese nga ajrori i pajisjes apo intensitetit të fushës elektrike apo 
magnetike. Nëse fuqia e transmetuesit mund të rregullohet, shkalla e tyre do 
të tregohet. Do të tregohet nëse fuqia e rrezatuar është përcaktuar në 
relacion me dipolin (ERP) ose transmetuesin izotropik (EIRP);  

2.3.11. Numrat, llojet dhe koeficientet e përforcimit të modeleve apo llojeve ajrore 
të menduar në montimin e pajisjeve; dhe  
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2.3.12. Parametrat tjerë që karakterizojnë pajisjen (do të ofrohen pas kërkesës së 
ART-së)  

  
3. Informata në lidhje me konformitetin e radio dhe/ose pajisjes terminale: 

3.1. Standardin e aplikueshëm, sikurse edhe listën e specifikacioneve teknike apo normave , 
të cilat janë zbatuar kur është siguruar konformiteti me kërkesat themelore të 
specifikuara në aktet e rregullatorit në lidhje me vlerësimin e konformitetit;  

3.2.  Një referencë të normës të akteve të rregullatorit (Paragrafi, Nën-kapitulli, Shtojca, etj) 
ku procedura në pajtim me të cilën vlerësimi i konformitetit të pajisjes është bërë, 
përshkruar; dhe  

3.3. Numrat identifikues ose titujt e organeve të akredituara të përfshira në vlerësimin e 
konformitetit.  

  
4. Informata në të cilën Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian dhe me cilat kushte pajisja është 

përdorur në ato Shtete ( me leje të përgjithshme për përdorim të spektrit të radio frekuencave 
apo një leje individuale për përdorim të spektrit të radio frekuencës).  

  
5. Vërtetësia e informatës së dhënë do të certifikohet përmes nënshkrimit të personit me të 

drejtë që të nënshkruajë apo të një përfaqësuesi të tij të autorizuar. 
  
6. Data e kompletimit të formës dhe emri i plotë.  

  

 

SSHHTTOOJJCCAA  VVII 

 

  
Për Autoritetin rregullator të telekomunikimeve (ART)  
 
Lënda:   Shkresë në lidhje me radio interferencën  
  
 

I. Informatë në lidhje me dërguesin  
  
 
 1. Dërguesi   

  (emri (për persona ligjorë) ose 
emri, mbiemri dhe numri personal identifikues ( për persona fizikë)  

 
 2. Adresa, kodi postar    

 3. Numri i telefonit   
 4. Numri i Fax-it    
 5. E-mail adresa    
 6. Personi përgjegjës për përdorimin e radio pajisjes: 

 6.1. emri, mbiemri dhe pozita    
 6.2. Numri i telefonit të kontaktit    
 6.3. e-mail adresa    
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II. Radio Pajisja që është subjekt i Radio interferencës  
  
7. Numri i lejes për përdorim të ndarjes së radio frekuencave lëshuar nga ART-ja, nëse është në 
pajtim me aktet e rregullatorit leja është e nevojshme  
 

Nr.                     
 
8. Parametrat teknikë, nëse leja për përdorim të përbashkët të radio frekuencave është ndarë:  
 

 8.1. Lloji i pajisjes    
 8.2. Frekuencat funksionuese apo brezat 

frekuencore  
 

  

 8.3. Lloji ajror, koeficienti përforcues    

 8.4. Fuqia e transmetuesit    
 8.5. Lartësia e instalimit ajror mbi tokë     

 9. Vendi i instalimit    

  
  (adresa apo koordinatat gjeografike të lokacionit, apo qarku i 

shfrytëzimit. Nëse nuk është e mundur që të tregohen të dhënat 
e nevojshme, skica e lokacionit do të bashkëngjitet)  

 
 

III. Informata në lidhje me Radio Interferencën 
  
 10. Frekuenca apo brezi frekuencor, në të cilën është vërejtur radio interferenca ( duhet 
të tregohet saktësisht)    
 11. Adresa apo përshkrimi i lokacionit (për radio-stacion lëvizës) në të cilën radio 
interferenca është vërejtur  
 12. Niveli i sinjalit interferues (nëse është e mundur që të matet)  
 13. Data e fillimit të radio interferencës  
 14. Koha e ditës kur është shfaqur radio interferenca  
 15. Frekuenca e radio interferencës apo intervali ndërmjet tyre dhe rregullsisë  
 16. Përshkrim i detajizuar i radio interferencës ( për shembull; për komunikim zanor—
fishkëllimë, ulërimë, heshtje; për detektimin e video sinjalit: – ndezjet, linjat, pikat; për 
sinjal digjital – frekuencën e gabimit të bit sistemit ose humbjes së shenjës).  
 17. Vlerësimi numerik i cilësisë së radio komunikimit nën regjim normal të funksionimit  
 18. Cilësia e Radio komunikimit gjatë radio interferencës (nëse nuk është e mundur që 
të përcaktohet duke përdorur matjet – vlerësim subjektiv) 
 
 

IV. Informata Shtesë  
  

  

  

  

  
  

Nënshkrimi dhe emri i plotë    
  
Data_____________________________ 
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SSHHTTOOJJCCAA  VVIIII  

Kërkesat për Publikimin e Interfejsave nga operatorët e Rrjeteve Publike 
Telekomunikuese 

 

1. Operatorët që i nënshtrohen detyrimit për publikim  

1.1. Operatorët direkt: Cilido operator që ofron shërbime telekomunikuese publikisht të hapura 
përmes një rrjeti në të cilin mund të lidhen pajisjes terminale, cilado qoftë pikë terminuese e 
rrjetit fiks apo radio terminal me interfejs ajror.  

1.2. Nuk përfshihen rrjetet private apo operatorët të cilët ofrojnë shërbime jo-publike, të tilla si 
për një grup të limituar të shfrytëzuesve fundor.  

1.3. Operatorët e lidhur indirekt : Konfiguracioni i operatorëve të tillë është dhënë në figurën 
111, të cilët do të duhej të publikonin specifikat ndërlidhëse përkatëse që ndikojnë në hartimin 
dhe funksiononim e pajisjeve terminale.  

Skenari Kush publikon 

Skenari 1. 

 

 
Operatori i Rrjetit B (PNO A do të ketë 
nevojë që t’i ofrojë PNO B informacionin 
teknik në rrjetin lokal të qasjes të 
përdorur nga PNO B) 

Skenari 2. 

 

Operatori ii Rrjetit B (dhe operatori I 
rrjetit A në rastin kur përdoruesi  ka 
kontratë direkte me PNO A për linja me 
qira) 

Skenari 3. 

 

 

Operatori i  Rrjetit A 

Skenari 4. 

 

Operatori i  Rrjetit A  dhe Operatori ii 
Rrjetit B. për PNO A është e mundshme 
që specifikimi i interfejsit të jetë si në 
Skenarin 3. Për PNO B, vetëm 
informacioni mbi dhe përtej informacionit 
tashmë të ofruar nga PNO A duhet të 
publikohet p.sh. Toni i dytë i thirrjes, Sinjali 
i përgjigjes së palës thirrëse (Call Party 
Answer signal) 

     Pajisja Terminale 

 NTP (Pika Terminuese e Rrjetit) 
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2. Llojet e interfejsave të përfshirë 

2.1. Duhet të publikohen të gjitha llojet e interfejsave që janë në dispozicion publik. Këtu 
përfshihen të dy llojet e interfejsave, komutues dhe jo komutues. Përfshinë interfejsat për linja 
me qira, telefoninë, ISDN-in, të dhënat, telexin dhe shërbimet tjera jo-zanore. Përfshinë interfejsat 
fiks dhe radio, duke përfshirë edhe shërbimet satelitore në dispozicion publik. 

2.2. Nuk përfshinë interfejsat e brendshëm brenda rrjeteve, ose interfejsat ndërlidhës me 
operatorët tjerë. Nuk përfshin interfejsat e rrjeteve private. 

2.3. Nuk përfshin interfejsat e Rrjeteve të Operatorëve apo Ofruesve të Shërbimeve jo-publike, që 
nënkupton, interfejsat e ofruar vetëm për një numër të kufizuar të përdoruesve, mirëpo përfshin 
Centrex-in dhe Rrjetet Virtuale Private (VPN) që zakonisht ofrohen nga Operatorët e Rrjeteve 
Publike me kërkesë të konsumatorëve. 

3. Shkalla e detajeve që duhet të publikohen  

3.1. Duhet të publikohen detaje të mjaftueshme për të lejuar që pajisja terminale të jetë në gjendje 
që të përdorë të gjitha shërbimet e ofruara përmes interfejsit përkatës.  

3.2. Duhet të publikohen shërbimet shtesë ose tele-shërbimet që janë të kontrolluara direkt nga 
Operatorët Publik të Rrjeteve..  

3.3. Mund të ketë detaje të cilat nuk duhet të publikohen lirisht, sikurse detajet e sistemeve të 
enkriptimit të përdorura për radio komunikime të tilla si GSM dhe tiparet e shërbimit që mund 
të ndërlidhen me përgjime të ligjshme. Këto detaje duhet të jenë në dispozicion vetëm në rast të 
marrëveshjeve jo-deklaruese. 

3.4. Publikimet mund t’i referohen standardeve kombëtare.  

3.5. Pa cenuar ligjin e konkurrencës, çështjet në vijim duhet të merren parasysh: 

 Nëse një furnizim adekuat me pajisje terminale aktualisht ekziston ose mund të 
ndryshohet lehtë 

 Nëse një furnizim adekuat me pajisje terminale ka të ngjarë të bëhet për shkak të 
pjesëmarrjes në eksperimentet e mëhershme apo aktivitet R&D 

 Nëse interfejsi është bazuar në një standard të publikuar, veçanërisht një standard i ETSI  

 Nëse interfejsi është bazuar në një specifikim të regjistruar/patentuar për të cilin 
prodhuesi mund të ketë njohuri paraprake apo ekskluzive  

 Nëse ka ndonjë konflikt nga një apo më shumë prodhues të terminaleve të cilët 
gjithashtu bëjnë furnizimin me pajisje të rrjetit për PNO  

 Nëse interfejsi është për një shërbim që ka të ngjarë të jetë shërbim për tregun masiv, në 
krahasim me një shërbim specifik i cili nuk pritet të tërheq numër të madh furnizuesish 
me terminale.  

 Kushte të ndryshme duhet të zbatohen për rastet kur një interfejs ekzistues ndryshohet 
apo tërhiqet. Periudha më të shkurtra njoftuese se sa ato për interfejsat e ri, mund të jenë 
më të përshtatshme.  

 Ndikimi që periudha e publikimit mund të ketë për inovacionet/risitë në treg duke 
vonuar qasjen e konsumatorëve në shërbimet e reja  

 Nevoja për ndryshime të shpejta/të menjëhershme të interfejsave për të korrigjuar 
gabimet, në rastin kur nuk ka ndikim negativ në pajisjet terminale 

 Pozicioni i Pikës Terminuese të Rrjetit ndodh që duhet të merret parasysh: një interfejs i 
ri mund të krijojë vështirësi në stimulimin e prodhimit të pajisjeve terminale 



Faqe 42 nga 43 

  

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..  PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

TTeell::  ++338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338811  3388  221122  339999;;  

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrtt--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg 
 

 

bashkërendëse, prandaj adoptimi i një NTP-je tjetër apo ekzistuese mund të shërbejë për 
lëshimin e suksesshëm të një shërbimi për një periudhë të caktuar kohore. 

4.  Trajtimi i interfejsave ekzistues, të modifikuar dhe të tërhequr  

Data e rishikimit apo e elaborimit të specifikave të interfejsave duhet të referohet në publikim.   

 

 

SSHHTTOOJJCCAA    VVIIIIII  
 

Udhëzim mbi përmbajtjen e specifikacioneve të lidhjes  

 

Ky udhëzim shpjegon mënyrën se si operatorët definojnë specifikacionet e lidhjes  

 

ETSI EG 201 730 Qasjet e Terminaleve qasja në rrjetet e telekomunikimit publik; Zbatimi 

i Direktivës 1999/5/EC (R&TTE), Neni 4(2); 

Udhëzimi mbi publikimin e specifikacioneve të lidhjes duhet të përdoret   

Pjesa 1: Aspektet e përgjithshme dhe të përbashkëta   
Pjesa 2: Lidhjet analoge me tela  

Pjesa 3: Lidhjet digjitale me tela  

Pjesa 4: Lidhjet e rrjeteve kabllore me brez të gjerë multimedial  

 

Të gjitha këto pjesë janë përshkruar në ETSI EG 201 730  Qasjet e Terminaleve në rrjetet e 
telekomunikimit publik,  
 

Radio lidhjet duhet të publikohen sipas ETSI EG 201 838: ―Kompatibiliteti elektromagnetik dhe 

Çështjet e Radio Spektrit (ERM); Publikimi i specifikacioneve të lidhjes sipas direktivës 

1999/5/EC; Udhëzime për përshkrimin e Lidhjeve të qasjes së radios ‖. 

Versioni i tanishëm i ETSI EG 201 730 Qasjet e Terminaleve në rrjetet e telekomunikimit publik 
dhe të gjitha pjesët e tyre do të publikohen në faqen e internetit të ART-së.  
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Mostër e Deklaratës së Konformitetit 

 

EC Direktiva: 

Prodhuesi: 

Lloji i Emërtimit: 

Përshkrimi/ Qëllimi i përdorimit:: 

 

Marka tregtare:Standardi i aplikuar RF: 

Standardi i aplikuar EMC : 

 

Standard i aplikuar për siguri: 

Personi Përgjegjës:Përmes kësaj__________________,deklaroj se produkti i përmendur më sipër 

është në përputhje me kërkesat themelore të direktivës 1999/5/EC, në harmoni me ligjet e 

Republikës së Kosovës në lidhje me Direktivën 1999/5/EC Nënshkruar: 

Data: 

 

 


