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1. Hyrje 
 

Përdorimi i shërbimeve të internetit nga një pjesë e madhe e popullatës në vendet e 
zhvilluara dhe vendet në zhvillim e sipër ka treguar të jetë faktori kryesor që ndikon në 
rritjen e ekonomisë dhe zhvillimit të balancuar. Puna në distancë dhe e-tregtia (e-trading) 
mundëson veçanërisht përdoruesit individual dhe të bizneseve të vogla të zhvillojnë 
aktivitetet e tyre dhe të jenë në kontakt me përdoruesit dhe partnerët gjatë tërë kohës, 
duke eliminuar nevojën e udhëtimit dhe migrimit në qytetet më të mëdha. Përdorimi i 
shërbimeve të internetit ka mundësuar administrimin e efektshëm, mësimin në distancë 
(e-të mësuarit) dhe ka eliminuar nevojën për shpërngulje në qytete më të mëdha ku si 
rrjedhim ka mundësuar zhvillimin regjional që është shumë i rëndësishëm për Kosovën. 
Përdorimi i teknologjive të reja si VoIP (Voice over Internet Protocol) dhe IPTV përmes 
internetit ka zvogluar të gjitha barrierat që pengojnë zhvillimin e të gjitha pjesëve të 
Kosovës në mënyrë të barabartë, që është edhe qëllimi i ART-së. 
 
Me rritjen e rëndësisë së shërbimeve të internetit që paraqet faktor kryesor për zhvillim, 
paraqitet poashtu nevoja për qasje në rrjetet brezgjera. Nëse rrjeti “kabllor” brezgjerë 
(DSL, kabllo) ofron transmetim të shpejtë dhe cilësor në qytete, ku ka një infrastrukturë 
të zhvilluar dhe interes të madh nga operatorët që t’i ofrojnë këto lloje shërbimesh, për 
shkak të dendësisë së madhe të përdoruesve, pjesët rurale kanë mbetur larg nga kjo 
teknologji e rëndësishme dhe me mundësi të pakta që të zhvillohet.   

Transmetimi i të dhënave dhe qasja brezgjerë që përdorë teknologjinë pa tela (wireless 
technology), mundëson përdorimin e të gjitha shërbimeve të internetit në rajonet pa 
infrastrukturë të zhvilluar, duke mundësuar në të njëjtën kohë konkurrrencë shtesë në 
vendet ku ka shërbime brezgjera përmes rrjetit “kabllor”. Ky fakt është i një rëndësie të 
madhe dhe si i tillë duhet të konsiderohet në të gjitha planet strategjike për zhvillimin e 
vendit.  

Teknologjitë pa tela që mund t’i përkrahin aplikacionet fikse përfshijnë: 

• WiMAX - 802.16-2004 për fiks dhe portative dhe 802.16e-2005 për aplikacione 
mobile, që me kalimin e kohës ka të ngjarë ta zëvendësojë 802.16-2004 në 
aplikacionet fikse. 

• 3G-WCDMA (Air interfejsi për UMTS) dhe CDMA me ose pa përmirësimet 
HSDPA apo 1xEV-DO, dhe gjithashtu 

• Wi-Fi- që e ka përparësinë e përdorimit të spektrit të palicensuar por mund të qoj 
në interferencën e kanalit. 

Derisa Wi-Fi përdoret kryesisht për t’i vendosur hotspotet në vendet publike si për 
shembull në aeroporte, qendra tregtare etj. dhe operon në brezet frekuencore 2.4 GHz 
dhe 5 GHz, teknologjitë 3G me përmirësimet në rritjen shpejtësitë e transmetimit të të 
dhënave, si HSDPA ka mundësinë që t’u ofroj shërbime brezgjera një numri më të madh 
të abonentëve por që ende po përballen me disa vonesa në treg, veçanërisht në vendet 
jo të zhvilluara. Kjo është arsyeja pse FWA e bazuar në teknologjinë WiMAX është 
shumë e rëndësishme.   

Aplikacionet specifike për këto shërbime dallojnë në regjione të ndryshme. Mbi të gjitha, 
aplikacionet fikse përfshijnë: 

• Teknologjitë primare brezgjera në regjionet ku shërbimet e DSL dhe të modemit 
të kabllos ende nuk janë shtrirë, që është një realitet në Kosovë. 

• Zgjerimi në zonat ku rrjetet DSL me tela (wireline DSL) dhe të modemit kabllovik 
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nuk mund të shërbejnë në mënyrë eknomike. 

• Teknologjia brezgjerë për operatorët konkurrues 

• ISP-të pa tela (WISPs) 

• Një shërbim brezgjerë për operatorët mobilë që duan të ofrojnë një pako të 
shërbimeve fikse dhe mobile. 

• Një shërbim portabël fiks brezgjerë për operatorët që përdorin kabllo të cilët duan 
ta ofrojnë këtë me shërbimet e tyre ekzistuese fikse 3P (zë, video dhe të dhëna). 

Spektri i nevojshëm për WiMAX varet nga frekuencat dhe nga ajo se a përdoret FDD 
apo TDD. UE i ka ndarë WiMAX-it spektrin frekuencor prej 3.4 GHz deri në 3.6 GHz, 
SHBA-ja ka ndarë brezin 2.6 GHz deri në 2.7 GHz. Në Kore kemi brezin 2.3 GHz deri 
2.4 GHz dhe Kina ka ndarë brezin 3.3 GHz deri në 3.4 GHz  kësaj teknologjie. 

ART-ja, sipas rekomandimeve të bëra nga ITU, komitetit ECC,  në planin e saj për 
përdorimin e radio frekuencave ka rezervuar brezin frekuencor 3410 – 3600 MHz për 
FWA dhe ka përgatitur një strategji për përdorimin e këtij brezi frekuencor. 
 
Me këtë dëshirohet të arrihet: 

• Përdorimi optimal i brezit frekuencor i dedikuar për FWA  

• Qasja brezgjerë në tërë Kosovën 

• Krijimi i kushteve për shërbime të reja 

• Vendosja e kushteve që në mënyrë efikase të rregullohet tregu dhe të inkurajohet 
konkurrenca. 

 
Në mënyrë të detajizuar:  

• Duhet të bëhet analizë cilësore e tregut në Kosovë dhe të parashikohet modeli i 
qëndrueshëm i biznesit për operatorët. 

 
• Sipas këtij modeli të biznesit do të përcaktohen numrat e mundshëm të 

operatorëve të ardhshëm 

• Të ndahet gjerësia e brezit frekuencor në mënyrë efikase 

• Të përcaktohet kompensimi fillestar dhe vjetor për përdorimin e gjerësisë së 
brezit frekuencor të ndarë nga ART-ja. 
 
  

2. Ana ligjore 
 
(1)  Ligji i Telekomunikacionit Nr. 2002/7 (Rregullorja e UNMIK-ut 2003/16) 

(2)  Rekomandimi CEPT/ERC T/R 14-03, Aneksi 1B 

(3)  Rregulloret për autorizim dhe licensa 

(4)  Rregulloret për çmime dhe përdorim të brezit frekuencor  

(5)  Rekomandimi ECC/REC (04)05, Aneksi 1 dhe Aneksi 3 

(6)  Rekomandimi ERC/REC 13-04  

(7)  ECC/DEC/ (07)02 
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(8)  Dokumenti “Politikat e sektorit të telekomunikacionit” te aprovuara nga qeveria 
 
3. Karakteristikat e FWA 
 
Rrjeti telekomunikues zakonisht është i ndarë në tri pjesë: rrjeti bërthamë, rrjeti i qasjes, 
dhe rrjeti i pajisjeve të parapaguesve. Rrjeti bërthamë zakonisht ndahet në dy 
komponente: rrjeti backbone dhe rrjeti regjional. Rrjeti backbone ofron ndërlidhje në mes 
qyteteve (komunave), ndërsa rrjeti regjional lidh qendrat e populluara dhe rajonet brenda 
një qyteti ose komune.  . 

Rrjetet backbone dhe rrjetet regjionale sigurojnë lidhjen në mes të rrjetit të qasjes dhe 
zyrës qëndrore (pika e pranisë së ofruesit të shërbimit). Këto rrjete janë kryesisht të 
bazuara në fije optike, megjithëse janë të mundshme poashtu radio linqet. 

Rrjetet e qasjes përbëhen prej të ashtuquajturës lidhjet e “miljes së fundit” mes rrjeteve 
regjionale dhe të parapaguesve. Në rrjetin e qasjes, janë të mundshme disa teknologji 
alternative, duke përfshirë psh. Digital Subscriber Lines, rrjetet me kabllo, dhe rrjete fikse të 
qasjes pa tela.  

Përmirësimi i rrjetit të qasjes për mundësimin e shërbimeve brezgjera mbetet një sfidë, e 
njohur poashtu si “problemi i miljes së fundit”. Teknologjia FWA e ka lehtësuar këtë 
problem, veçanërisht në vendet me infrastukturë të zhvilluar pak. 
 
Karakteristikat kryesore që e bëjnë teknologjinë FWA tërheqëse janë:  
 
Shtrirja dhe implementimi i shpejtë – Një nga faktorët më të rëndësishëm që e bën 
këtë teknologji shumë tërheqëse për operatorë është mundësia e shtrirjes së rrjetit dhe 
implementimit të shpejtë. Kjo teknologji mundëson efikasitet të madh të rrjetit dhe 
shpenzime të kontrolluara në infrastukurë. Implementimi i shpejtë dhe i thjeshtë u 
mundëson operatorëve ndërtimin e rrjetit me investime të vogla; prandaj ata 
përqëndrohen në ofrimin e shërbimeve me kualitet të lartë. 
 
Fleksibiliteti  – Teknologjia FWA është shumë e përshtatshme dhe si e tillë shumë lehtë 
u përshtatet nevojave të tregut. Përderisa pjesa më e madhe e teknologjive janë të 
kufizuara në distancë dhe mbulueshmëri, zakonisht disa qindra metra rreth stacionit të 
tyre bazë, kjo teknologji ka përparësinë e një mbulueshmërie të gjerë dhe mund të 
përdoret për qasje prej pike në pikë (point to point - PTP) ose prej nje pike në shumë 
pika (point to multipoint - PMP) për lidhjen e infrastukturës (Backhaul). 
 
Mbulueshmëria e madhe – Për ndryshim nga teknologjitë ekzistuese pa tela që 
mundësojnë vetëm mbuulueshmëri me pamje optike (LOS-Line of sight), falë 
teknologjisë OFDM, FWA ofron mbulueshmëri shumë efektive pa pamje optike (NLOS -
Non Line of Sight) dhe transmetime në distanca të largëta nën kushtet e pamjes optike. 
Duke e kombinuar mbulueshmërinë me dha pa pamje optike, FWA paraqet një zgjidhje 
ideale që në mënyrë efikase, ekonomike dhe racionale ta ofrojë mubulueshmërinë. 
 
Mundësimi i shërbimeve multimediale – Falë kapacitetit dhe përdorimit të protokollit 
IP, FWA mund të ofrojë shërbime 3P (zë, video, dhe të dhëna). Më këtë teknologji mund 
të ofrohen këto lloje të shërbimeve në çdo shtëpi në tërë Kosovën. 
 
Mundësimi i konkurrencës më të madhe - FWA është efikas edhe me një numër të 
vogël të përdoruesve dhe për shkak të kohës së shkurtër të implementimit, paraqet 
konkurrrencë shtesë në tregun telekomunikues në Kosovë. Do të arrijë shtrirjen e këtyre 
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shërbimeve përgjatë tërë Kosovës dhe me shtimin e kualitetit të shërbimit do t’i ulë 
çmimet në nivel normal. Me standardizimin e kësaj teknologjie në nivel global dhe me 
rritjen e numrit të përdoruesve dhe të pajisjeve te shfrytëzuesit çmimet do të ulen 
(pajisjet e shfrytëzuesit paraqesin një pjesë të madhe të investimit). 
 
Qasje mobile dhe fikse – Rrjetet FWA po zhvillohen në sistemet që ofrojnë qasje 
brezgjerë pa tela për shërbime fikse, nomade dhe mobile përmes të njëjtit rrjet. 
 
Siç është cekur më lart, WiMAX-i (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 
është parë si teknologjia aktuale e cila mundëson shërbime fikse brezgjera pa tela, me 
një kthesë të krahasueshme në investime sikurse teknologjitë brezgjera me tela. 
Bazohet në grupin e standardeve 802.16 për Wireless MAN të caktuar nga IEEE dhe 
standardi ETSI HiperMAN. 

Siç është treguar në tabelën 1, IEEE dhe ETSI, që të dyja kanë përcaktuar hierarkitë për 
standardet pa tela, të dizajnuara ta plotësojnë njëra tjetrën. Zonat tjera të botës ndjekin 
standarde të ndryshme; disa ndjekin standardet e SH.B.A; disa standardet Evropiane, 
dhe të tjerat krijojnë standarde të veta në krye të të cilave është WiBro në Kore, iBurst 
në Australi, dhe TD-SCDMA në Kinë. Secili standard është i dizajnuar për treg të 
ndryshëm dhe modele të ndryshme të përdorimit.  
 

Tabela 1: Krahasimi I standardeve pa tela europiane dhe amarikane 

Lloji i rrjetit Shtetet e Bashkuara Evropë

WAN IEEE 802.20x (Mobile-Fi) EDGE (GSM), 3GPP (UMTS) 

MAN IEEE 802.16x (WiMAX) ETSI HiperMAN, HiperAccess 

LAN IEEE 802.11x (Wi-Fi) ETSI HiperLAN

PAN IEEE 802.15x (Bluetooth) ETSI HiperLAN
 
 
4. Analiza e tregut në Kosovë 
 
Tregu kosovar ka potencial të madh në zhvillimin e shërbimeve brezgjera. Struktura e 
një popullsie të re, dinamike, të edukuar dhe me një penetrim minimal në qasjen 
brezgjerë, përfaqëson një treg interesant për të gjithë operatorët që i sigurojnë këto lloje 
të shërbimeve. 
Si segmente të rëndësishme të tregut që janë interesante për teknlogjinë brezgjerë pa 
tela mund të identifikohen: 
  

1. Përdoruesit individual: Ky segment është kryesisht i varur nga shpërndarja e 
DSL dhe kabllove. Në Kosovë këto dy teknologji nuk e mbulojnë tregun; prandaj, 
ka shumë hapsirë për shpërndarjen e FWA. 

 
2. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SME): Ky segment poashtu është shumë 

pak i mbuluar në zonat jashtë qyteteve. Investimi në përdorimin e kësaj 
teknologjie u mundëson ndërmarrjeve të tilla që të jenë më të suksesshme. Në të 
njëtën kohë në vendet me popullësi të madhe, kjo do të ishte një alternativë për 
shërbimet aktuale. 
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3. Rrjetet bërthamë: Kjo teknologji mundet gjithashtu të përdoret si lidhje bërthamë 
psh. mes hot spoteve Wi-Fi ose stacioneve bazë të GSM-it, në vendet ku kjo 
lidhje është e arsyeshme. Gjithashtu mund të ketë lloje të ndryshme të 
aplikacioneve komerciale siç janë seksionet bankare (lidhjet e terminaleve POS) 
dhe në sektorë tjerë.  

 
 

4.1. Tregu kosovar 
 
Kosova me 2 million banorë ka popullsinë më të re në Evropë. Tradicionalisht, familjet 
në Kosovë kanë mesataren më të lartë në Evropë dhe sipas llogaritjeve Kosova ka rreth 
311.000 familje. Për shkak të nivelit të lartë të emancipimit dhe tendencave moderne 
Europiane në realitet duhet të presim që numri i banorëve nuk do të ndryshojë dukshëm. 
Mund të presim që, të ndikuar nga trendet moderne madhësia e familjeve do të bjerë, 
gjë që do të rezultojë me rritjen e numrit të familjeve.  

Kjo popullsi e re dhe e emancipuar paraqet potencialin më të madh për shërbime të reja 
të internetit. Gjithashtu, duke konsideruar që në Kosovë ka rreth 55.000 biznese të 
regjistruara, organizatat veçanërisht ndrëmarrjet e vogla dhe të mesme paraqesin 
potencial të madh. Nëse vetëm gjysma e tyre janë aktive kjo nënkupton një potencial 
prej 25.000 përdoruesve që përdorin shërbimet brezgjera. 

Në anën tjetër, në Kosovë kemi vetëm 107.000 linja telefonike, prej të cilave vetëm një 
numër i vogël i tyre janë ISDN, të gjitha janë pronë e PTK-së dhe që kryesisht përdoren 
vetëm për shërbime telefonike bazë. Ato linja paraqesin bazë të mirë për shërbime 
brezgjera por për shkak se ato kryesisht janë të koncentruara në qytete, pjesët rurale 
kryesisht do të mbesin të pambuluara. Megjithëse “laku lokal” në Kosovë është akoma i 
shkurtër, për shkak të gjatësive të linjave dhe kualitetit të tyre është e mundshme të 
ofrohen shërbime brezgjera në të gjitha përmes teknologjisë moderne xDSL (ADSL2+ 
VDSL2), prandaj kjo krijon mundësi për ofruesit pa tela të shërbimeve brezgjera. Disa 
prej këtyre linjave janë të ndarë deri për 4 konsumatorë (PCM) që e bën të pamundshme 
përdorimin e tyre për shërbime brezgjera. Megjthëse planet e PTK-së, bazuar në 
obligimet nga licensa për shërbime të telefonisë fikse, për ta shtuar këtë numër deri në 
300.000, për shkak të vonesave momentale është e pamundshme që të pritet që kjo do 
ta ndryshojë situatën e tregut dhe do t’i kufizojë shanset për FWA. 

Numri i përdoruesve të cilët përdorin shërbimet brezgjera përmes teknologjisë me kabllo 
është i vogël dhe pavarësisht prej tendencave të fundit për ta rritur këtë numër, nuk 
arrihet të plotësohen kërkesat, duke lënë hapsirë të madhe për teknologjinë pa tela.  
DSL është teknologjia dominante në rajon dhe përdoret në më shumë se 60% të linjave 
të qasjes brezgjërë1. Kablli i TV së përdoret në rreth 20% të linjave të qasjes. FWA ka 
filluar që të bëhet factor, por ende është në më pak se 1% të linjave të qasjes. Pjesa 
tjetër është e shpërndar në teknologjitë tjera (fibra, satelit, etj.). 

Për momentin penetrimi i internetit në Kosovë është rreth 17%, përderisa ai brezgjerë 
rreth 2%. Penetrimi i telefonisë fikse është 5.7%. 

Megjithëse përqindja e përdoruesve të shërbimeve brezgjera që përdorin teknologjinë pa 
tela në vendet e zhvilluara është rreth 30-40%, mund të vlerësohet që kjo përqindje , për 
shkak të mungesës së infrastrukturës fikse në Kosovë do të mund të arrinte deri në 50-
60%. 

Tabelat në vazhdim paraqesin të dhënat demografike dhe potencialin për FWA në 
                                                 
1 Report 4 – Country comparative report, November 30, 2007 
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Kosovë. 
 
Table 2: Potenciali i tregut në Kosovë 

Kosova 2008 2009 2010 2011 
Popullsia  2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Shtëpi 311.000 315.000 330.000 350.000 
Ndërrmarrje të vogla dhe të 
mesme (SME) 55.000 55.000 55.000 55.000 
Linja fikse 107.000 150.000 200.000 250.000 
Brezgjerë 30.000 70.000 140.000 200.000 
    Fikse 5.000 20.000 35.000 50.000 
    Kabllo 10.000 20.000 30.000 50.000 
    Pa tela (FWA) 15.000 30.000 65.000 100.000 
 
Sipas këtyre të dhënave do të mund të lloagritnim të ardhurat vjetore prej FWA në 
përgjithësi dhe për operator (supozojmë katër operatorë). 
 
Tabela 3:   Të ardhurat e përgjithshme dhe për operator (me supozimin që kemi 4 
operator në treg) 

Kosova 2008 2009 2010 2011 
 Pa tela (FWA) 15.000 30.000 65.000 100.000 
Mesatarja mujore e parapagimit € 30 € 28 € 25 € 22 
Mesatarja vjetore e të ardhurave € 450.000 € 840.000 € 1.625.000 € 2.200.000 
Të ardhurat vjetore € 5.400.000 € 10.080.000 € 19.500.000 € 26.400.000 
Të ardhurat totale (FWA) € 5.400.000 € 10.080.000 € 19.500.000 € 26.400.000 
Të ardhurat (për operator - 4) € 1.350.000 € 2.520.000 € 4.875.000 € 6.600.000 
 
 
Në këtë llogaritje janë përjashtuar ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat zakonisht 
për shërbime të njëjta paguajnë më shumë, që lë të nënkuptohet se të ardhurat e 
përgjithshme vjetore mund të jenë edhe më të mëdha. 

Investimi real në vendosjen e rrjetit (kjo do ta mbulonte tërë territorin e Kosovës (210 
stacione bazë në një interval prej 4 vjetëve) dhe sipas çmimeve aktuale (këto çmime 
kanë tendencën të zbresin) është rreth 3 milion Euro në vitin e parë. Në vitin e dytë 
nevojiten 1.7 milion Euro investime shtesë, ndërsa në vitin e tretë dhe të katërt 
investimet e nevojshme sillen rreth 1 milion Euro në vit (Tabela 4). 
 
Tabela 4: Investimet e nevojshme për një operator që do ta shpërndajë rrjetin  
FWA  

Kosova 2008 2009 2010 2011 
Çmimi për lëshim të rrjetit € 2.500.000 € 1.250.000 € 750.000 € 750.000 
Çmimi fillestar € 100.000       
Pajisjet Core dhe Edge  € 500.000       
Total Capex € 3.100.000 € 1.750.000 € 1.050.000 € 1.050.000 
 
Duke i shtuar këto shpenzime operacionale mund të llogarisim ekonomikisht që në 
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Kosovë ka vend për 4 operatorë FWA që do të ofronin shërbime në nivel kombëtar dhe 
ata do të kishin ROI brenda 4 vjetëve, që në kontekstin e investimeve në infrastukturën 
ITK është një periudhë e shkurtër kohore (Tabela 5). 
 
 
Table 5: Shpenzimet operacionale   

Kosova 2008 2009 2010 2011
Çmimi i CPE  € 2.100.000 € 1.650.000 € 2.975.000 € 2.100.000
Çmimet për instalim të CPE  € 300.000 € 375.000 € 875.000 € 1.050.000
Çmimi për mirëmbjtje tëCPE  € 108.000 € 201.600 € 390.000 € 528.000 
Qendra e thirrjes dhe mbështetja € 112.500 € 225.000 € 585.000 € 900.000 
Qiraja e shtyllave (Tower rent) € 400.000 € 600.000 € 720.000 € 840.000 
Shpenzimet lidhur me IT € 500.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 
Frekuencat  € 1.000.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 
qiraja e zyrës Office Rent € 200.000 € 210.000 € 220.000 € 230.000 
Lista e pagave € 1.440.000 € 1.450.000 € 1.460.000 € 1.470.000
Marketing/Reklama € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.300.000 € 1.000.000
Shpenizme tjera të përgjithshme 

dhe administrative € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 
Total Opex € 7.960.500 € 7.411.600 € 9.725.000 € 9.318.000
Opex (për operator - 4) € 1.990.125 € 1.852.900 € 2.431.250 € 2.329.500
 
 
Prandaj, ndarja e spektrit në katër pjesë ta barabarta për operatorë në nivel kombëtar 
(në tërë territorin e Kosovës) u mundëson atyre të ofrojnë shërbime me ROI në periudhë 
të shkurtër kohore me mundësinë e shtimit të fitimit në vitet që pasojnë.  
 

Table 6: Rezultati financiar për një operator 

Kosova 2008 2009 2010 2011 
Të ardhurat (për operator - 4) € 1.350.000 € 2.520.000 € 4.875.000 € 6.600.000 
Capex € 3.100.000 € 1.750.000 € 1.050.000 € 1.050.000 
Opex € 1.990.125 € 1.852.900 € 2.431.250 € 2.329.500 
EBIDTA -€ 3.740.125 -€ 1.082.900 € 1.393.750 € 3.220.500 
 
 
Sipas këtyre potencialeve, ART-ja konsideron se tregu në përgjithësi është shumë 
tërheqës për investitorë dhe do të tërheq numër të madh të operatorëve. 
 

5. Ndarja e blloqeve frekuencore 
 
CEPT në rekomandimet e tij ka definuar disa breze frekuencore për FWA. Sipas 
rekomandimeve ERC/REC 13-04, ERC/REC 14-03, brezi 3.4-3.6 GHz (3.5GHz) është 
caktuar si frekuencë e preferuar për Fixed Wireless Access. 

Për sistemet FWA në Evropë janë ndarë brezet frekuencore 3.5 GHz, 10.5 GHz, and 26 
GHz. Brezet 3.5 GHz dhe 10.5 GHz janë caktuar vetëm për aplikacionet point-to-
multipoint, ndërsa në brezin tradicional 26 GHz radio linqet fikse point-to-point mund të 
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zhvillohen gjithashtu. Brezet frekuencore janë të licensuara, për përdorimin e tyre është 
caktuar një tarifë vjetore. 

Brezi 3.6-3.8 GHz (3.7 GHz) mund të përdoret gjithashtu në të ardhmen për sistemet 
fikse pa tela Point-to Multipoint, ( Point-to-Multipoint Fixed Wireless Systems-PMP 
FWS), ERC/REC 12-08. Ky brez është i identifikuar si brez shtese apo alternativ. 

Ne te ardhmen ART-ja ka per qellim qe te analizoj mundesine e implementimit te BWA 
(Broadband Wireless Access) ne brezet frekuencore 3.7 GHz dhe 10.5 GHz. 

Sipas ECC/REC (04)05 brezi frekuencor 3.41-3.5 GHz është planifikuar për  uplink dhe 
3.51-3.6 GHz për downlink. 

Sipas Forumt të WiMAX në qasjen brezgjerë pa tela, do të përdoren kanalet që janë 
treguar në vijim në tabelën 7. 
 

Tabela 7: Kanalet në brezin frekuencor 3400 – 3600 MHz 

 
Forumi i WiMAX-it rekomandon përdorimin e blloqeve prej 20 deri 40 MHz në të cilin 
mund të shfrytezohen 4-6 kanale, duke mundësuar shërbime brezgjera. Secili brez më i 
vogël se 20 MHz nuk do të siguroj transmetim të mjaftueshëm, veçanërisht në zonat 
urbane të populluara. Për mbulueshmëri regjionale supozohet që brezi 2x10 MHz ose 
2x15MHz është i mjaftueshëm.  

Në tabelën 8 janë treguar madhësitë e rekomanduara të blloqeve për shtrirjen e çiftuar 
dhe të paçiftuar (ECC/REC (04)05). 
 

Table 8: Madhësitë e rekomanduara të blloqeve  
Madhësitë e rekomanduara të 
blloqeve, MHz shtrirja e çiftuar 

Madhësitë e rekomanduara të blloqeve, 
MHz shtrirja e paçiftuar 

17.5 x 2 35
21 x 2 42
35 x 2 70
42 x 2 84

 
Konsiderojmë që vet operatori do ta bëjë zgjedhjen mes TDD dhe FDD. Duke pasur 
parasyshe faktin që disa operatorë mund të zgjedhin përdorimin e TDD në secilin brez të 
caktuar dhe në përputhje me rekomandimet e mësipërme, mendojmë që është e 
përshtatshme të caktohen brezet 2x21 MHz. 

Ndarja e propozuar e blloqeve është dhënë në tabelën 9.  
 
 
Table 9: Ndarja e blloqeve frekuencore 
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Bloku Uplink-u Downlink-u Gjerësia e bllokut 
A 3410 – 3431 MHz 3510 – 3531 MHz 2 x 21 MHz 
B 3431 – 3452 MHz 3531 – 3552 MHz 2 x 21 MHz 
C 3452 – 3473 MHz 3552 – 3573 MHz 2 x 21 MHz 
D 3473 – 3494 MHz 3573 – 3594 MHz 2 x 21 MHz 

 
 
Figura 1 tregon përshkrimin e blloqeve frekuencore 
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Figura 1: Përshkrimi i blloqeve frekuencore 

 
 
Kanalet e jashtme mbrojtëse nuk do sigurohen mes bloqeve spektrale. Ndarjet do të 
bazohen ne rekomandimin  ECC REC (04)05 duke përdorur bllokun e skajshëm 
mbrojtës  (block edge mask). 
 
Kjo ndarje është bërë duke marrë për bazë analizat financiare dhe planet e biznesit, të 
cilat janë prezentuar më sipër dhe të cilat përcaktojnë hapsirën për katër operatorë në 
nivelin kombëtar.  

Në vendet në rajon, shihet tendenca për ta ndarë një nënbrez (2x21 MHz) në 2 ose 3 
nën breze për operatorë regjional, duke caktuar në këtë mënyrë 3 operatorë kombëtar 
dhe disa operatorë regjional. Në praktikë, kjo mënyrë është vërtetuar të mos jetë 
efektive, veçanërisht për vendet e vogla siç është Kosova. Për këtë arsye ART-ja ka 
vendosur ta ndajë brezin frekuencor vetëm për operatorë kombëtar. 
 
 
 
 
 
 
6. Caktimi i tarifës për radiofrekuenca 
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Me qëllim të përcaktimit të tarifës për ndarjen e brezit frekuencor janë marrë në vlerësim 
çmimet mesatare në Evropë. Në Evropë2, për gjerësinë e brezit prej 1 Hz për 1 milion 
banorë, tarifa fillestare është 0.0045 Euro. Sipas kësaj për një operator që operon në 
territorin e Kosovës mund të llogarisim tarifën filestare për shfrytëzim të 
radiofrekuencave si në formulën në vijim:  

 
 
Ku, ),  

,   
 
 
Në rastin tonë kemi Np = 2 milion banorë, Fb=2 x 21 MHz, atëherë FBT do të jetë 
378.000 Euro për operator. Për shkak të faktit që ky kompensim nuk është arritur në 
regjion, pavarësisht nga potenciali në treg, ne propozojmë që ky kompensim të jetë 
250.000 Euro. 

 
 

7. Tarifa vjetore për përdorim të brezit frekuencor 
 
Tarifa vjetore për përdorim të brezit frekuencor mund të llogaritet në disa mënyra, por në 
praktikë zakonisht llogaritet sipas përqindjes së përcaktuar nga të ardhurat vjetore për 
1MHz. Të ardhurat vjetore për një operator gjatë 4 viteve rriten, kështuqë, për llogaritje 
përdoret vlera mesatare e të hyrave të këtij viti (15 milion/4=3.750.000) që do të thotë se 
3.750.000/(2x21MHz)=89.285 për 1 MHz, 2% - 1.785 euro për 1MHz. Në rastin tonë 
nënkupton 1.785x(2x21MHz) =74.970 Euro. 
 
Në vendet në rajon, tarifat janë të ngjashme dhe sillen prej 70.000 deri në 85.000 Euro. 
Për këtë arsye propozohet që tarifa vjetore për përdorim të brezit frekuencor duhet të 
jetë 75.000 Euro. Kjo vlerë kompensuese bazohet në rregulloren për tarifim për përdorim 
të brezit frekuencor në Kosovë, e aprovuar nga ART-ja, e cila mund të ndryshohet pas 4 
vjetëve.  
 
 
8. Kushtet për implementimin e rrjeteve 
 
Qëllimi i ART-së është që, duke implementuar FWA në Kosovë të përkrahë zhvillimin 
regjional i cili do të mundësonte: 

• Mundësi të reja 
• Qasje në të dhëna 
• Zhvillim regjional 
• Lëvizshmëri e shtuar e popullatës etj. 

 
Me këtë dëshirohet të kontribuohet në: 
 

• bërjen e një shoqërie që bazohet në njohuri 
• rritjen e konkurrrencës në ekonomi 

                                                 
2 Spectrum analysis – Th critical factor in BWA/WiMAX versus 3G, January 2006 



Strategjia Kombëtare për implementimin e FWA në brezin frekuencor 3410-3600 MHz 
 

Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit - Telecommunication Regulatory Authority -  Regulativni Autoritet Telekomunikacije 
  

13 

• përmirësimin e efikasitetit të shtetit 
• përmirësimin e aftësive për implementimin e politikave brenda rregullave të tregut 

të UE. 
• Koordinimin e zhvillimit regjional. 

 
Për këto arsye duhet të ndërtohet një infrastukturë informativo-komunikuese dhe të 
krijohet një shoqëri që ka qasje të lirë, të sigurtë dhe të shpejtë në internet. 
 
Kjo mund të arrihet duke caktuar kushtet për ndërtimin e rrjeteve që do t’i obligonin 
operatorët që në mënyrë të barabartë t’i zhvillojnë rrjetat në vende urbane dhe rurale. 
  
ART do t’i përfshijë këto kushte në dokumentet e aplikimit: 
 

• Operatori do të obligohet që në mënyrë të barabartë ta zhvillojë rrjetin në vendet 
urbane dhe rurale 
 

• Operatori do të garantojë standarde të kualitetit të shërbimit të cilat i mundëson 
teknologjia 
  

• Operatori duhet të plotësojë kërkesat për ndërtimin e rrjetit siapas fazave të 
projektit. Për t’i arritur këto objektiva operatori duhet të tregojë që kanë mjete 
financiare relevante.  
 

• Nëse ofruesi i shërbimeve ëshë ofrues i shërbimeve të qasjes brezgjere klasike 
(me tela), ata duhet të garantojnë që ata nuk do ta favorizojnë njërën teknologji 
më shumë se tjetrën derisa e zhvillojnë rrjetin dhe derisa përfitojnë përdoruesit.  
 

• Spektri frekuencor duhet t’i ndahet konkurrruesve të ndryshëm, që nënkupton se 
vetëm një e katërta e spektrit frekuencor zotërohet nga njëri operator, 
respektivisht nga operatorët tjerë. 

 
  
9. Kontrollimi i Operatorëve 
 
Gjerësia e brezit frekuencor që do të mund të përdorej për të ofruar shërbime brezgjera 
është shumë tërheqëse për operatorët. Për këtë arsye propozohen disa kushte që duhet 
të plotësohen në mënyrë që të parandalohet çfarëdo keqpërdorimi i gjerësisë së brezit 
frekencor dhe gjithashtu të garantohet zhvillim i harmonizuar i rrjetit.  

Operatorët që do të konkurrrojnë për ta fituar tenderin duhet të bashkëngjesin planin 
zhvillimor të detajizuar të rrjetit me faza të specifikuara qartë, në të cilat dinamika e këtij 
plani dhe plotësimi i kërkesave të tenderit sa u përket zhvillimit te harmonizuar regjional 
duhet te jenë të dukshme.   

Gjithashtu në mënyrë që të arrihet një shperndarje e harmonizuar regjionale e rrjetit 
ART-ja do të kërkoj një garancion financiar nga operatoret e zgjedhur për kohezgjatje ne 
te gjitha fazave të projektit; shumë kjo që duhet të merret nëse kërkesat e tenderit për 
zbatimin projektit nuk plotësohen.   
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10. Përmbledhje e shkurtër me përfundime të 
rëndësishme 
 
Sistemet si xDSL, modemët kabllovik, fijet optike dhe ato FWA janë katër teknologjitë e 
rëndësishme që u mundësojnë qasje brezgjerë përdoruesve individualë dhe atyre te 
biznesit. 

Gjerësia e brezit frekuencor prej 3410-3600MHz duhet të ndahet në 4 nën-breze me 
gjerësi 2 x 21 MHz. 

Sipas potencialit në treg mund të konkludohet që kemi të bëjmë me një treg i cili do t’I 
tërheq investitorët. Ky treg do të ofrojë mundësi të mira biznesi për katër operatorët e 
ndryshëm. Për këtë arsye brezi frekuencor duhet t’u jipet katër operatorëve në nivel 
kombëtar, të cilët do të operojnë nëpër tërë Kosovën.  
  

 
11. Strategjia e propozuar 
 

1. Brezi frekuencor 3410 MHz- 3600 MHz i dedikuar për teknologjinë FWA do 
të ndahet në katër nën breze frekuencore (2x21MHz). 

2. Të gjitha nënbrezet frekuencore do të dedikohen për operatorë 
global/kombëtar. Këta operatorë do të operojnë nëpër tërë Kosovën. 

 
3. Tenderi për ndarjen e frekuencave për FWA do t’i përfshijë këto kushte: 

a. Çmimin fillestar për ndarjen e resurseve të kufizuara për operatorin 
global do të jetë 250.000 Euro. 

b.  Në periudhën katërvjeçare operatori është I obliguar të ofroj FWA 
qasje përgjatë tërë Kosovës, përkatësisht në të gjitha vendet ku 
ekzistojnë së paku 5 përdoruesë të interesuar; Çdo 6 muaj operatori 
duhet t’i raportoj ART-së lidhur me këtë. 

c. Operatorët janë të obliguar të ofrojnë qasje të barabartë në vendet 
urbane dhe rurale. Kjo mund të arrihet duke pasur përqindjë të njëjtë 
të përdoruesve në të dy regjionet. Lidhur me këtë, operatori duhet t’i 
raportoj ART-së çdo 6 muaj.  

d. Kompensimi vjetor për përdorim vjetor të gjerësisë së brezit 
frekuencor (2x21MHz) do të jetë 75.000 Euro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Shkurtesat  
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1xEV-DO 1x evolution – data optimized 
3GPP  3rd Generation partnership project 
3P  Tripple Play 
ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line 
BS   Base Station 
BWA  Broadband Wireless Access 
CAPEX  Capital Expenses 
CDMA  Code division multiple access 
CEPT   Conference of European Post and Telecommunication 
CPE   Customer Premises Equipment 
DSL   Digital Subscriber Line 
ECC  Electronic Communications Committee 
EDGE  Enhanced Data rates for Global Evolution 
ETSI   European Telecommunications Standards Institute 
FDD   Frequency Division Duplexing 
FWA   Fixed Wireless Access 
FWS   Fixed Wireless Systems 
GSM   Global System for Mobile Communications 
HSDPA High Speed Downlink Packet Access 
IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IP   Internet Protocol 
ISDN   Integrated Service Digital Network 
ISP  Internet service provider 
ITU   International Telecommunication Union 
LAN  Local Area Network 
LOS   Line of Sight 
MAN  Metropolitan Area Network 
NLOS   Non Line of Sight 
OFDM   Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
OPEX   Operational Expenses 
PAN  Personal Area Netëork 
PMT   Point to Multipoint 
POS  Point of Sale 
PTP   Point to Point 
ROI                 Return On Investment  
SME   Small Medium Enterprices 
TDD   Time Division Duplexing 
UMTS  Universal Mobile Telecommunication Servise 
VDSL  Very High speed Digital Subscrib er Line 
VoIP   Voice over Internet Protocol 
WAN  Wide Area Network 
WCDMA Wideband code division multiple access 
WiFi   Wireless Fidelity 
WiMAX WorldWide Interaperability for Microwave Access  
WISP  Wireless Internet service provider 
 


