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PROPOZIMET E ARKEP  
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

RREGULLORËS PER SHERBIMET RADIO AMATORE 
 

 
HYRJE 
 
 
Autoriteti Rregullativ Për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP) në mbështetje dhe 

referim të dispozitave të neneve nenit 106 paragrafët 4) dhe 7), nenit 109 dhe 110 të Ligjit për 

Komunikime Elektronike, Nr. 04/L-109, sipas vendimit të Bordit Drejtues (BoD) Nr. 280 (Ref. 

Nr. Prot. 073/B/11, datë; 03/12/2012) ka autorizuar inicimin e procesit të këshillimit publik me 

palët e interesit lidhur me disa shtesa, ndryshime dhe plotësime të Rregullores për Shërbimet 

Radio Amatore.  

 

Me qëllim të marrjes së vendimeve dhe informacioneve nga palët e interesuara ARKEP paraqet 

të dhënat e plota mbi ndryshimet dhe plotësimet e propozuara dhe arsyetimet përkatëse për 

disa nga nenet e Rregullores për Shërbimet Radio Amatore. 

  

ARKEP Propozon; 
 

Neni 1 
Baza Ligjore 

 
Përkufizimi i nenit aktual; 
 
Kjo rregullore është nxjerr në zbatim të neneve; nenit 4 paragrafi 4), nenit 35 paragrafi 2), dhe 
nenit 64 paragrafi 1), të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të amendamentuar me Ligjin 
Nr. 03/L-085, Planin Kombëtar të Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Spektrit Radio-frekuencor 
për Kosovë të aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, Nr. 04-V-93, me dt. 23 Qershor 
2011, Vendimit Nr. 01/89 të datës; 29/08/2012 të Qeverisë së Republikës së Kosovës për 
miratimin e shenjës nacionale ‘Z6’ si shenjë e thirrjes dhe për shërbimet e radio amatorëve në 
hapësirën gjeografike të Republikës së Kosovës si dhe rekomandimeve dhe Radio Rregulloreve 
Ndërkombëtare të nxjerra nga ITU dhe CEPT dhe organizatave të tjera ndërkombëtare. 
 
Propozimi i nenit të ri; 

 
Kjo rregullore nxjerrët në zbatim të neneve; nenit 10 paragrafi 4) dhe nenit 56 të Ligjit për Komunikime 
Elektronike Nr. 04/L-109, Planit Kombëtar të Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Spektrit Radio 
Frekuencor për Kosovë të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, Nr. 04-V-93, me dt. 23 Qershor 
2011, Vendimit Nr. 01/89 të datës; 29/08/2012 të Qeverisë së Republikës së Kosovës për miratimin e 
shenjës nacionale ‘Z6’ si shenjë e thirrjes dhe për shërbimet e radio amatorëve në hapësirën gjeografike të 
Republikës së Kosovës si dhe rekomandimeve dhe Radio Rregulloreve Ndërkombëtare të nxjerra nga ITU 
dhe CEPT dhe organizatave të tjera ndërkombëtare. 
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Arsyetimi 
 
Neni 106 paragrafi 4) përkufizon se; aktet nënligjore që janë miratuar para se të hyjë në fuqi ky ligj 
vlejnë deri në atë masë që nuk janë në kundërshtim me këtë ligj; paragrafi 7) përkufizon se; Licencat 
dhe lejet për shfrytëzim të radio-frekuencave dhe numrat e dhënë para datës së specifikuar në nenin 110 të 
këtij ligji duhet të konsiderohen si autorizime për t’i shfrytëzuar radio-frekuencat dhe numrat në bazë të 
këtij ligji dhe janë të vlefshme deri në afatin e skadimit, apo deri në afatin e ripërtëritjes.  
 
Neni 109 sanksionon, shfuqizimin e Ligjit Nr. 2002/7 mbi Telekomunikacionin, të datës; 
12/05/2003 si dhe Ligjin Nr. 03/L-085 – për ndryshimin e Ligjit për Telekomunikacion, të datës; 
13/06/2008. 
  

Neni 3 
Definicionet 

 
Definicioni aktual; 
 
‘Shërbim amator’- nënkupton një shërbim radiokomunikues, me qëllim të vet-trajnimit (vet-
formimit), komunikimit të ndërsjellët, hulumtimeve teknike, që kryhet nga amatorët, që janë 
persona të autorizuar, dhe të cilët për qëllime personale dhe jo komerciale janë të interesuar  në 
radio teknik 
 
Propozimi i ri i definicionit; 
 
‘Shërbim amator’ - Një shërbim i radio komunikimit, me qëllim të vet-trajnimit, komunikimit të 
ndërsjellë dhe hulumtimeve teknike që kryhen nga amatorët, të cilët janë persona të autorizuar, dhe të 
cilët janë të interesuar për radio teknikë vetëm për qëllime personale dhe pa interes material. 
 
Arsyetimi 
 
Definicioni për shërbimet radio amatore është marrë drejtpërdrejtë nga Seksioni III, pika 1.56 e 
Radio Rregullores së Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU) 
  

Neni 6 
Provimi për radio amator 

 
Përkufizimi i paragrafit aktual; 
 
5) Personi që i nënshtrohet provimit duhet të plotësoj të paktën 65% të kërkesave të çdo 

fushe/lëmie për të kaluar provimin. Në fund të provimit, komisioni i provimit duhet të 

informoj personat që ju nënshtruan provimit për rezultatet e arritura. 

 

Propozimi i përkufizimit të paragrafit të ri; 

 

(5) Personi që i nënshtrohet provimit të nivelit të përcaktuar në rekomandimin CEPT, T/R 61-02, 
njohur si ‘HAREC’ duhet të plotësoj të paktën 65% të kërkesave të çdo fushe/lëmi për të kaluar 
provimin, ndërsa në rastet kur personat i nënshtrohen provimit të nivelit bazë dhe atij të CEPT 
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Novice duhet ti plotësojnë të paktën 50% të kërkesave të kushteve teknike. Në fund të provimit, 
komisioni i provimit duhet të informoj personat që ju nënshtruan provimit për rezultatet e arritura. 

 
Arsyetimi 
 
Ky ndryshim propozohet pas diskutimeve dhe rekomandimeve të dhëna nga ana e radio 
amatorëve ndërkombëtar me arsyetimin se niveli i përmbushjes së kushteve teknike për 
personat që i nënshtrohen provimit të nivelit bazë dhe nivelit CEPT Novice prej 65 %, është i 
lartë, prandaj është propozuar niveli 50%. 
 

Neni 9 
Licenca e radio amatorit 

Përkufizimi i paragrafit aktual; 

 

(7) Një radio amator, licenca e të cilit është lëshuar jashtë vendit tonë nga autoriteti kompetent 
dhe nuk është ‘CEPT Novice Licencë’ dhe as ‘CEPT Licencë’ duhet të pajiset me një licencë 

individuale radio amatori të nivelit CEPT Novice, që i jep të drejtë të operoj një stacion 

amator në vendin tonë për një periudhe tre deri në nëntë muaj.  

Propozimi i përkufizimit të paragrafit të ri; 

 
(7) Një radio amator, licenca apo autorizimi i-e të cilit-ës është lëshuar jashtë vendit tonë nga 

autoriteti kompetent dhe nuk është e nivelit HAREC duhet të pajiset me një autorizim individual 
radio amatori të nivelit CEPT Novice, që i jep të drejtë të operoj një stacion amator në vendin 
tonë për një periudhe tre (3) muaj deri në një (1) vit. 

 
Arsyetim 
 
Ky ndryshim propozohet pas diskutimeve e rekomandimeve të dhëna nga radio amatorët 
ndërkombëtar me arsyetimin se afati i vlefshmërisë për radio amatorët e huaj duhet të jetë më 
fleksibil. 
 

Neni 11 
Tarifa për procesim të kërkesës për licencë radio amatori 

 
Propozimi për shtimin e dy paragrafëve të ri; 

 
(4) Kushtet e dhëna ne paragrafin (3) nuk vlejnë për radio amatoret e huaj. 

 

(5) Radio Amatoret e huaj qe kërkojnë te pajisen me autorizim radio amatori me shenje thirrëse speciale 

Z68, duhet të paguajnë shumën prej 100.00 € (njëqind) euro në emër të shenjës speciale dhe të tarifës 

administrative për procesim. 

Arsyetimi 
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Ky ndryshim propozohet pas diskutimeve dhe rekomandimeve të dhëna nga ana e radio 
amatorëve ndërkombëtar me arsyetimin se për radio amatoret e huaj nuk duhet të ketë lirim 
nga pagesa për kategori të caktuara dhe se lëshimi i shenjës speciale duhet të ketë nivel të 
pagesës së ndryshme dhe më të lartë. Raste dhe trajtim të ngjashëm ka në shumë vende, dhe për 
ilustrim paraqesim rastin e pagesave (tarifave) të aplikuara nga Rregullatori Finlandez 
(FICORA), ku një radio operator vendor paguan € 43.75, ndërsa nëse e zgjedh shenjën thirrëse 
sipas dëshirës pagesa atëherë është € 169,37 (përfshi edhe TVSH).  
 

Neni 13 
Zona dhe vlefshmëria e licencës së radio amatorit 

 
Propozimi për shtimin e paragrafi të ri; 

 
(7) Në rastin e Autorizimit me shenje thirrëse speciale Z68 për radio amatorët e huaj, periudha e 

vlefshmërisë do të jetë një (1) vjeçare, por shenja thirrëse speciale do mund të ruhet për periudhën tre (3) 

vjeçare, në rast se i autorizuari-a nuk e bënë rinovimin e licencës pas periudhës një (1) vjeçare. 

 
Arsyetimi 
 
Ky ndryshim propozohet pas diskutimeve dhe rekomandimeve të dhëna nga ana e radio 

amatorëve ndërkombëtar me arsyetimin se për radio amatorët e huaj që shfrytëzojnë shenjë 

thirrëse speciale, periudha e vlefshmërisë duhet të jetë e njëjtë sikurse në rastet tjetra, por në rast 

se i licencuari nuk e bën rinovimin e licencës pas periudhës një vjeçare shenja thirrëse speciale 

do t’i ruhet 3 vjet dhe kjo do të ndihmoj në ruajtjen e kontinuietit të punës dhe shenjave thirrëse 

për ketë radio amator.  

 

Për sqarim të rasteve dhe praktikave të ngjashme të ruajtjes (rezervimit) të shenjës thirrëse janë 

te përcaktuara edhe në rregulloren për shërbimet radio amatore të Republikës së Maqedonisë, 

ku shenja e thirrjes ruhet deri në 5 vite. 

 
Neni 15 

Formati dhe dhënia e shenjës së thirrjes 
 
Përkufizimi i paragrafit aktual; 

 

(7) Formati i shenjës së thirrjes do të jetë si më poshtë; 
a) dy karakteret e para të shenjës së thirrjes janë ‘Z6’, 
b) me tutje shenja e thirrjes kompletohet me një, dy ose me shume shkronja/numra te tjere 

p.sh. Z61A, Z61B, Z6AA, Z6BB, Z6CC, etj. 

Propozimi i përkufizimit të paragrafit të ri; 

 
(7) Formati i shenjës së thirrjes do të jetë si më poshtë; 
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a) karakteri i tretë është numër prej 0 deri ne 8, i cili është i përcaktuar nga lloji i autorizimit së 

radio amatorit. Në këtë mënyrë tri karakteret e para të shenjës thirrëse në përputhje me llojin e 

autorizimit do të jenë; 

- Z60 – Shenjë thirrëse speciale, Shoqatën e Radio Amatorëve të Kosovës dhe Klubet 
Rajonale 

- Z61 – Autorizimi i nivelit HAREC 
- Z62 – Autorizimi i nivelit CEPT Novice 
- Z63 – Autorizimi i nivelit bazë 
- Z64 – Radio klubet  
- Z65 – Shenjë thirrëse për gara, ekspozim dhe demonstrim 
- Z66 – Autorizimet Grupore  
- Z67 - Repititoret, 
- Z68 – Shenjë thirrëse speciale për radio amatorët e huaj,   

 

b) më tutje shenja e thirrjes kompletohet me një, dy ose me shumë shkronja/numra të tjerë p.sh. 

Z61A, Z61B,  etj. 

Përkufizimi i paragrafit aktual; 

 
(9) Për radio amatoret e huaj qe pajisen me licence (leje) te përkohshme transmetimi, për te 

kryer aktivitet ne territorin e Republikës se Kosovës, shenja e thirrjes formohet nga 

karakteret kombëtare ‘Z6’ dhe me shenjen personale te thirrjes se radioamatorit te huaj 

Propozimi i përkufizimit të paragrafit të ri; 

 
Për radio amatorët e huaj që pajisen me autorizim (pëlqim) të përkohshëm transmetimi, për të kryer 
aktivitet në territorin e Republikës së Kosovës, shenja e thirrjes formohet nga karakteret kombëtare ‘Z6’ 
dhe me shenjën personale të thirrjes së radio amatorit të huaj. Periudha kohore e vlefshmërisë se këtij 
autorizimi do jetë konform nenit 9 paragrafi 7). 
 
Arsyetimi 
 

Ky ndryshim propozohet pas diskutimeve dhe rekomandimeve të dhëna nga ana e radio 

amatorëve ndërkombëtar si dhe bazuar në hulumtimet e bëra me qëllim të qartësimit dhe 

precizimit të mëtutjeshëm për përdorimin dhe caktimin e shenjës thirrëse, në varshmëri nga 

niveli i licencës, qëllimi i përdorimit dhe lloji i shenjës thirrëse.  

Raste të ngjashme të përcaktimit të shenjës thirrëse vërehen në Rregulloren e Maqedonisë, 

Italisë, Britanisë së Madhe, etj. Por për caktimin e sufiksit (pjesa e dyte e shenjës thirrëse), 

përcaktohen sipas marrëveshjes së brendshme të organizatave radio amatore. 

 

Neni 26 
Heqja e licencës së radio amatorit 
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Përkufizimi i paragrafit aktual; 

 

(1) Nëse ART merr informacion se një i licencuar nuk ka zbatuar detyrimet e parashikuara nga 
pikat (3) dhe (4) te nenit 11 te kësaj rregullore, ai i dërgon një lajmërim te licencuarit për te 

kryer njoftimin e munguar. Nëse i licencuari nuk dërgon informacionin e kërkuar brenda 

afatit te përcaktuar, ART heq licencën me ane te nje vendimi. 

 

Propozimi i përkufizimit të paragrafit të ri; 
 

(1) Nëse ARKEP merr informacion se një i autorizuar nuk ka zbatuar detyrimet e parashikuara nga pikat 

(3) dhe (4) të nenit 12 të kësaj rregullore, ai i dërgon një lajmërim të autorizuarit për të kryer 

njoftimin e munguar. Nëse i autorizuari nuk dërgon informacionin e kërkuar brenda afatit të 

përcaktuar, atëherë ARKEP do revokoj autorizimin me anë të një vendimi. 

 

(2)   
c) nëse nuk i përmbahet legjislacionit të aplikueshëm në Republikën e Kosovës për shërbimet radio 

amatore si dhe rregullatives ndërkombëtare për shërbimet radio amatore (IARU, ECC, ITU). 

Arsyetim 
 
Ky paragraf është shtuar me qellim te parandalimit te keqpërdorimeve te mundshme nga ana e 
radio amatorëve dhe ndëshkimit te atyre qe nuk u përmbahen kushteve te licencës, legjislacionit 
te kësaj fushe qe është ne fuqi ne Republikën e Kosovës dhe ne botë. 
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Shtojca 7 
 

BREZAT E FREKUENCAVE DHE FUQITË MAKSIMALE TË LEJUARA  
PËR SHËRBIMIN RADIO-AMATOR 

 

 
Brezi frekuencave 

 
Statusi 

Fuqia max. e lejuar e 
transmetimit 

Sat. Shenime 

Klasa 
Bazë 

Klasa  
Novice 

Klasa  
CEPT 

135.7 – 137.8 kHz sec. -- -- 1 W 
PEP 

  

1810 – 1850 kHz prim. 50 W 120 W1) 1500 W1)   

3500 - 3800 kHz prim. 50 W 120 W1) 1500 W1)   

7000 – 7100 kHz pr. Eks 50 W 120 W1) 1500 W1) Sat.  

7100 – 7200 kHz prim. 50 W 120 W1) 1500 W1)   

10100 – 10150 kHz sec. 50 W 120 W1) 1500 W1)  Sherbimi fiks primar 

14000 – 14250 kHz prim. 50 W 120 W1) 1500 W1) Sat.  

14250 – 14350 kHz prim. 50 W 120 W1) 1500 W1)   

18068 – 18168 kHz prim. 50 W 120 W1) 1500 W1) Sat.  

21000 – 21450 kHz prim. 50 W 120 W1) 1500 W1) Sat.  

24890 - 24990 kHz prim 50 W 120 W 1500 W Sat.  
28000 - 29700 kHz prim 50 W 100 W 1500 W Sat.  

144– 146 MHz pr. eks. 30 W5) 30 W5) 150 W6) Sat.  

430– 432 MHz prim. 30 W5) 30 W5) 150 W6)  Radiolokacion, primar 

432– 433,05 MHz prim. 30 W5) 30 W5) 150 W6)  Radiolokacion, primar 

433.05– 434.79 MHz prim. 30 W5) 30 W5) 150 W6)  Radiolokacion, primar 

434.79– 438 MHz prim. 30 W5) 30 W5) 150 W6) Sat. Radiolokacion, primar 

24– 24.05 GHz prim. 30 W5) 30 W5) 150 W6) Sat.  

47– 47.20 GHz pr. eks. 30 W5) 30 W5) 150 W6) Sat.  

77.5– 78 GHz prim. 30 W5) 30 W5) 150 W6) Sat.  

134– 136 GHz prim. 30 W5) 30 W5) 150 W6) Sat.  

248– 250 GHz prim. 30 W5) 30 W5) 150 W6) Sat.  
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PYETJET 
 

- A jeni dakord me propozimet për ndryshimet dhe plotësimet (shtesat e ri-fromulimet) e 

neneve si të shpalosura dhe të arsyetuara në mënyrë kronologjike sipas pikave?  

 

o Nëse keni ndonjë qëndrim tjetër ftoheni që të paraqisni me shkrim komentet dhe 

elaborimin e qëndrimeve /komenteve respektive. 

  

- Çështje tjera që mendoni të merren në konsideratë nga ARKEP ndërlidhur me subjektin 

lëndë e procesit të këshillimit publik?  

 

 

ADMINISTRATIVE 

 

Procesi i këshillimit publik fillon më datë; 5 Dhjetor, 2012 dhe përfundon më 5 Janar, 2012. 

 

Komentet dhe sugjerimet e palëve të interesuara mund dhe duhet të paraqiten përmes e-mail 

adresave të paraqitura si në vijim; fazli.shala@art-ks.org dhe info@art-ks.org   

 

ARKEP pas pranimit të komenteve dhe/apo sugjerimeve nga palët e interesuara për 

propozimet në Rregulloren për Shërbimet Radio Amatore, do ri-marr në shqyrtim komentet e 

palëve të interesuara dhe konform procedurave të rregullta do procedoj me paraqitjen dhe 

publikimin e qëndrimit të Bordit Drejtues të ARKEP-it mbi komentet e palëve të interesuara.  


