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Parathënie  

 

Gjatë vitit 2012, Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare 

(ARKEP) ka pranuar informacione rreth interesimit të operatorëve për ofrimin e 

shërbimeve komunikuese elektronike në brezin 3400 - 3800 MHz.  

 

Me qëllim të përmbushjes së obligimeve ligjore, arritjes së prioriteteve dhe 

objektivave të përcaktuara me dokumentin e politikave të sektorit të komunikimeve 

elektronike, ‘Axhenda Dixhitale për Kosovën 2013 – 2020’, kërkesave të tregut të 

regjistruara nga ana e operatorëve dhe shfrytëzuesve fundor, ARKEP e konsideron 

të domosdoshme hapjen e brezit 3400 - 3800 MHz, për çka edhe sipas vendimit të 

autoritetit ligjor, Bordit Drejtues të ARKEP ka miratuar inicimin e procedurës së 

këshillimit publik me operatorët dhe gjitha palët e interesuara. Përmes hapjes së 

brezit synohen të krijohen parakushtet e nevojshme për zhvillimin e shërbimeve 

komunikuese elektronike brezëgjëra, si dhe synohet të arrihen këto objektiva; 

 

- Rritje e mëtejme e shkallës së penetrimit të shërbimeve komunikuese 

brezëgjera; 

- Zgjerimi i numrit të shërbimeve të reja të cilat do të jenë në dispozicion për 

shfrytëzuesit fundor;  

- Mundësimi i qasjes brezëgjerë në vendet më të largëta, si zonat rurale dhe 

lokacionet e izoluara, dhe  

- Sigurimi i një konkurrence fer të mirëfilltë në tregun e komunikimeve 

elektronike. 

 

Ky dokument përmban politikat dhe procedurat e propozuara nga ana e Autoritetit, 

si dhe caktimet e mundshme të blloqeve frekuencore, përfshi kushtet e licencës të 

zbatueshme për spektrin në dispozicion, dhe kërkon nga palët e interesuara 

propozime/komente që do të shërbejnë si të dhëna të vlefshme për hartimin e një 

pozicioni përfundimtar nga ARKEP.  

 

 

 



           DRAFT  

    

4 
 

 

1. Gjendja aktuale e shfrytëzimit të brezit 3400 – 3800 MHz dhe 

shërbimeve brezëgjëra  

 

1.1. Analiza e gjendjes ekzistuese të shërbimit brez gjerë në Kosovë 

 

Zhvillimi i hovshëm i teknologjive të komunikimit, kërkesat e vazhdueshme për 

shërbime efikase dhe me kualitet, si dhe ulja e çmimeve te shërbimeve të Internetit, 

ka rezultuar me ngritje të numrit të përdoruesve me akses në shërbimet brezëgjera. 

 

Sipas të dhënave te publikuara nga ARKEP në/me raportin; ‘Pasqyrë e Tregut të 

Telekomunikacionit për TM1 2013’, në Kosovë penetrimi për familje/shtëpi me 

qasje brez gjerë në Internet është afërsisht 49.66%, ndërsa penetrimi i internetit për 

banor është 8.48%. 

 

Sipas llojit të teknologjive të përdorura, kryesisht dominon teknologjia me akses 

nëpërmjet modemit kabllor për 67.70% të përdoruesve, teknologjia ADSL ofron 

25.27%, FTTB 0.45%, ndërsa teknologjia pa tel ofron shërbime vetëm për  6.58% të 

përdoruesve. 

 

Nëpërmjet teknologjisë pa tel, duke shfrytëzuar brezat 2.4 GHz dhe 5 GHz me 

parametrat teknik të paraparë me rregulloren për radio pajisje për të cilat nuk 

kërkohet autorizim individual, ofrohen shërbime nga operatorët e vegjël, kryesisht 

në zonat rurale me shpejtësi mesatare të të dhënave rreth  2Mbps. 

 

Nga të dhënat e prezantuara, konstatohet lehtë se teknologjia pa tel shfrytëzohet 

shumë pak, ndërsa kërkesat për shërbime mobile me akses brezëgjerë janë të 

mëdha. 

 

Prandaj licencimi i brezave frekuencore që janë të parapara për këto shërbime nga 

ana e ARKEP synon të ndikojë në mënyrë të ndjeshme në rritjen e mëtejme të 

shkallës së penetrimit të këtyre shërbimeve. Duhet theksuar shumë qartë se 

licencimi i këtyre frekuencave, nënkupton qasje neutrale ndaj teknologjive që do të 

përdoren nga operatorët. 

 

1.2. Përmbledhje e përcaktimit dhe shfrytëzimit të brezit 3400 – 3800 MHz 
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Në Regjionin 1 të Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikimeve (ITU), që përfshinë 

Evropën, si dhe në Tabelën e Përbashkët Evropiane të Alokimeve (ERC Report 25 - 

ECA) e cila është nën administrimin e CEPT, brezi 3400 – 3800 MHz është i alokuar 

në bazë primare për: shërbime fikse, shërbime fikse satelitore (hapësirë-Tokë), dhe 

shërbime të lëvizshme (mobile).  

 

Në vitin 1998 ky brez u identifikua si brez i preferuar për shërbime fikse me qasje 

pa tel (FWA) në shtetet anëtare të CEPT. Rrjedhimisht, në vitin 2004 ECC publikoi 

rekomandimin ECC/REC(04)05 i cili jep udhëzimet për caktimin dhe planifikimin e 

brezit 3400 – 3800 MHz, sidomos për karakteristikat e blloqeve, fuqinë maksimale 

të lejuar dhe kërkesat tjera specifike për brezin dhe shërbimet fikse dhe nomadike 

(FWA & NWA).  

 

Por, me qëllim të sigurimit të fleksibilitetit të plotë, në vitin 2007 vendimi 

ECC/DEC (07)02 shtjellon konceptin e përdorimit të të gjitha mënyrave (fikse, 

nomadike, mobile) dhe e përcakton brezin për shërbime brezëgjëra me qasje pa tel 

(BWA).  

 

1.3. Shfrytëzimi i brezit 3400 – 3800 MHz në Kosovë 

 

Brezi 3400 – 3600 MHz nuk ka qenë i alokuar paraprakisht nga ARKEP për 

shërbime brezëgjëra apo shërbime tjera, pra i tërë brezi është i lirë dhe në 

dispozicion për operatorët që dëshirojnë të ofrojnë shërbime të komunikimeve 

elektronike të përshtatshme për t’u ofruar në këtë brez. Për këtë qëllim ARKEP ka 

iniciuar këtë këshillim publik duke paraqitur propozimet për caktimin/alokimin e 

brezit 3400 – 3800 MHz.  

 

2. Korniza ligjore për alokimin e brezit 3400 – 3800 MHz  

 

2.1. Korniza Rregullatore Evropiane  

 

Korniza Rregullatore Evropiane për komunikime elektronike përcakton parametrat 

për harmonizimin e spektrit duke përfshirë edhe afatet kohore për alokimin e 

spektrit në shtetet e Bashkimit Evropian duke u mbështetur në parimet e 

objektivitetit, transparencës, proporcionalitetit dhe jo-diskriminimit.  
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Me 21 Maj 2008, Komisioni Evropian ka miratuar vendimin për harmonizimin e 

brezit frekuencor 3400 – 3800 MHz për sistemet tokësore të cilat mund të ofrojnë 

shërbime komunikuese elektronike komerciale (tutje referuar si Vendimi 

2008/411/EC). Ndër të tjera, pika 3 e këtij vendimi konsideron që shërbimet 

komunikuese elektronike brezëgjëra për të cilat është përcaktuar brezi 3400 – 3800 

MHz do të jenë në masë të madhe pan-Evropiane në kuptimin që përdoruesit e 

këtyre shërbimeve në njërin shtet anëtar do të mund t’i shfrytëzojnë shërbimet e 

njëjta ne cilin do shtet tjetër anëtar.  

 

Caktimi dhe vënia në dispozicion e brezit 3400 – 3800 MHz në përputhje me 

rezultatet e mandatit për shërbime BWA konsideron gjithashtu faktin që në këtë 

brez ka aplikime tjera ekzistuese si dhe nuk përjashton përdorimin te këtyre 

brezeve në të ardhmen për sisteme dhe shërbime tjera të përcaktuara në përputhje 

me Radio Rregulloren e ITU (Pika 7).   

 

Neni 2 i Vendimit 2008/411/EC përcakton që shtetet anëtare do të caktojnë dhe do 

të vënë në dispozicion brezin 3400 – 3800 MHz, në bazë jo-ekskluzive, për rrjetet 

tokësore të komunikimeve elektronike, në përputhje me parametrat e përcaktuar në 

Aneksin 2 të këtij vendimi.  

 

2.2. Korniza Rregullatore e CEPT  

 

CEPT ka krijuar kornizën e nevojshme rregullatore për vendosjen/implementimin 

e shërbimeve BWA në brezin 3400 – 3800 MHz, përmes dokumenteve të 

mëposhtme; 

 

1) Raporti ECC 33 (Shkurt, 2006)  

2) Raporti ECC 100 (Shkurt, 2007)  

3) Rekomandimi ECC/REC (04)05 (Shkurt, 2006)  

4) Vendimi ECC/DEC (07)02 (Mars, 2007) 

5) Vendimi ECC/DEC (11)06  

 

Në shtetet e Bashkimit Evropian, kjo kornizë ligjore ka krijuar kushtet e nevojshme 

rregullatore për vendosjen e shërbimeve BWA në brezin 3400 – 3600 MHz dhe 3600 

– 3800 MHz duke pasur për bazë parimin e neutralitetit teknologjik dhe duke lejuar 

mënyrë fleksibile të përdorimit (përdorime fikse, nomadike apo mobile) me 
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kufizime teknike minimale.  

 

 

ECC ka miratuar vendimin e datës; 30 Mars 2007 për vënien në dispozicion të brezit 

3400 – 3800 MHz, për implementimin e harmonizuar të sistemeve brezëgjëra me 

qasje pa tel (BWA), në të cilin vendim specifikimet teknike janë të krahasueshme 

me ato të vendimit 2008/411/EC.  

 

Planifikimi frekuencor për brezin 3400 - 3600 MHz dhe 3600 - 3800 MHz sipas 

vendimit ECC/DEC (11)06 bazohet në blloqe themelore prej 5MHz. Brezi 3400 - 

3600 MHz mund të përdoret për sistemet FDD dhe nën-brezi i poshtëm 3410 - 3490 

MHz shfrytëzohet për uplink, kurse nën-brezi i epërm 3510 - 3590 MHz për 

downlink, pra brezi ka një ofset prej 100 MHz. Por, në qoftë se ofseti i blloqeve 

nevojitet të ndryshohet për t’iu përshtatur përdorimeve tjera/shërbimeve tjera, 

rasteri duhet të jetë 100 kHz. Mund të përcaktohen blloqe më të ngushta për 

përdorime tjera për të mundësuar shfrytëzimin sa më efikas të spektrit. 

 

2.3. Korniza ligjore në Republikën e Kosovës  

 

Në pajtim me Ligjin për Komunikime Elektronike (Nr. 04/L-109) bazuar në 

parimin e neutralitetit teknologjik dhe kornizën rregullatore të BE-së për 

komunikimet elektronike, ARKEP duhet të  sigurojë dhe nxit konkurrencë efektive, 

në ofrimin e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike, facilitetet 

shoqëruese dhe shërbimet e tjera, duke;  

 

1) Promovuar dhe siguruar konkurrencë të lirë dhe efektive në sektorin e 

komunikimeve elektronike, 

2) Nxitur investimet efektive në infrastrukturën e komunikimeve elektronike 

dhe zhvillimet e reja teknologjike për një cilësi të lartë të produkteve të tyre,  

3) Siguruar mos-diskriminimin dhe barazinë në trajtimin e ofruesve të rrjeteve 

dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike.  

 

Në Planin Kombëtar të Radio Frekuencave të miratuar nga Kuvendi i Republikës së 

Kosovës sipas vendimit Nr. 04-V-93 të datës; 23 Qershor, 2011, brezi 3400 – 3600 

MHz dhe 3600 – 3800 MHz është përcaktuar për shërbime mobile brezëgjëra 

(BWA), si dhe bazuar në dispozitat e Radio Rregulloreve ky brez planifikohet për 

shërbime të ardhshme mobile (IMT).  
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Në pajtim me Ligjin për Komunikime Elektronike (Nr. 04/L-109), neni 48, ARKEP 

mund t’i jep të drejtën për shfrytëzimin e resurseve të komunikimeve elektronike 

operatorëve, sipas njërës nga tri mënyrat; 

 

1) drejtpërdrejtë personit që i kërkon ato,  

2) nëpërmjet tenderit,  

3) nëpërmjet ankandit.  

 

Mënyra e dhënies në shfrytëzim të brezit 3400 – 3800 MHz, sipas konkluzionit të 

nxjerr nga Bordi Drejtues i ARKEP në mbledhjen e XLIX të rregullt (Ref. ARKEP Nr. 

Prot. .../B/13, pika 2, dt. ../06/2013) është përcakuar që ky brez të alokohet përmes 

procedurave të Ankandit Publik me oferta të mbyllura dhe çmimet minimale të 

përcaktuara nga Autoriteti dhe si të tilla të bëra publike në pikën 3.3 të këtij Draft 

Dokuemnti, të paraqitur në procedurën e këshillimit publik.   

 

Përveç vlerës së përcaktuar me dokumentacionin e ankandit e cila siguron vetëm 

autorizimin për të drejtën e shfrytëzimit të një blloku frekuencor që do të shtjellohet 

në vazhdim, operatorët e autorizuar do bartin edhe obligimet e përcaktuara për 

pagesat e rregullta vjetore për shfrytëzimin e radio frekuencave të përcaktuara me 

Reg. Nr. 17 ‘Rregulloren për pagesat për shfrytëzimin e radio frekuencave’.  

 

3. Alokimi/përcaktimi i brezit 3400 – 3800 MHz  

 

3.1. Analizë e përgjithshme e shfrytëzimit të brezit 3400 – 3800 MHz në shtetet 

Evropiane  

 

Sipas të dhënave nga Raporti 015 i CEPT (CEPT Report015), 21 nga 23 shtetet 

anëtare të anketuara, brezin 3400 – 3800 MHz e kanë alokuar në blloqe frekuencore 

(jo frekuenca individuale për stacione të caktuara), ndërsa lidhur me procesin e 

licencimit/autorizimit, shumica e vendeve kanë përdorur metodën ‘Beauty 

Contest’, por disa nga shtetet të drejtën për shfrytëzimin e frekuencave në brezin 

3400 - 3800 MHz e kanë dhënë përmes ankandit.  

 

Numri i autorizimeve dhe lloji i tyre (nacionale apo regjionale) ndryshon shumë në 

shtete të ndryshme, megjithatë një model tipik apo më i zakonshëm është që të ketë 
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një apo dy blloqe të licencuara në bazë nacionale dhe një apo dy blloqe në bazë 

regjionale.  

 

Sa i përket neutralitetit të teknologjisë, vetëm një shtet i referohet standardeve të 

teknologjisë specifike IEEE 802.16 apo standardit të përgjithshëm ETSI EN 301 753 

për pajisje P-MP (point–to-multipoint). Në të gjitha rastet tjera vendet nuk i 

referohen ndonjë standardi teknologjik, pra janë neutral ndaj teknologjisë, por 

vetëm përcaktojnë kërkesat/detyrimet bazike për shfrytëzimin e spektrit, si ndarja 

duplekse (ofseti), gjerësia minimale e kanaleve, fuqia maksimale e lejuar, si dhe 

kushte të cilat duhet të jenë në përputhje me rekomandimet përkatëse të CEPT.  

 

Pyetja 1; 

A planifikoni të merrni pjesë në ankand për të siguruar të drejtat për shfrytëzimin e 

brezit frekuencor 3400 – 3600 MHz dhe 3600 - 3800 MHz për të ofruar shërbime 

brezëgjëra me qasje pa tel (BWA)? Nëse PO, kur planifikoni të filloni përdorimin e 

këtyre frekuencave? 

 

3.2. Planifikimi dhe ndarja e brezit 3400 – 3800 MHz 

  

3.2.1. Pasqyrë e përgjithshme e shteteve Evropiane  

 

Gjerësia e blloqeve të caktuara si dhe planifikimi i tyre ndryshon midis shteteve të 

ndryshme , duke variuar në gjerësi të blloqeve për licencë/autorizim nga 14 MHz 

deri 56 MHz. Sipas një vlerësimi të përafërt gjerësia mesatare e blloqeve të alokuara 

sillet rreth 2x14 MHz deri 2x21 MHz për një autorizim/licencë, gjerësi kjo e vlerësuar 

si optimale për ofrimin e shërbimeve brezëgjëra në brezin 3400 – 3600 MHz dhe deri 

56 MHz për një autorizim në brezin 3600 – 3800 MHz.  

 

Për shfrytëzimin e teknologjisë FDD, zakonisht kërkohen blloqe të paruara/çifte, të 

ndara nga një distancë/hapësirë duplekse e përshtatshme. Ndërsa përcaktimi i 

blloqeve për teknologjinë TDD është më efikas në aspektin e shfrytëzimit të spektrit 

për blloqe të vetme, jo të parura.  

Shfrytëzimi i përbashkët i teknologjive FDD dhe TDD brenda një brezi të caktuar, e 

zvogëlon numrin e kanaleve mbrojtëse dhe masave tjera që kërkohen të vendosen në 
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3600 MHz 

mes të dy operatorëve të ndryshëm me qëllim të funksionimit pa pengesa, duke e 

maksimizuar shfrytëzimin efikas të spektrit në dispozicion.  

 

Segmentimi apo ndarja e brezit para procesit të licencimit nuk mund të optimizohet 

pa pasur informacione të sakta paraprakisht rreth vendosjes së planifikuar të 

rrjetit/teknologjisë nga palët e interesuara, gjë që mund të limitojë aplikimin e 

teknologjive specifike në mënyrë efikase.  

 

Megjithatë është e mundur të vendosen procedurat e dhënies në shfrytëzim të 

blloqeve të propozuara në fazën e parë, duke vazhduar me fazën e dytë për 

planifikimin e blloqeve pas përcaktimit të fituesve të të drejtave për shfrytëzim të 

spektrit, në bashkëpunim me operatorët dhe Autoritetin, me qëllim të shfrytëzimit sa 

më efikas të spektrit. Në këtë mënyrë planifikimi i spektrit mund ti optimizohet dhe 

përshtatet kërkesave të operatorëve dhe teknologjive që ata dëshirojnë t’i 

implementojnë.  

 

Duke marrë parasysh zhvillimet drejt fleksibilitetit të licencimit dhe mënyrës së 

përdorimit, ekziston një dëshirë për harmonizimin e planifikimit të këtij brezi në 

shtetet Evropiane (CEPT Report 015). Planifikimi i brezit 3400 – 3800 MHz në shtete të 

ndryshme Evropiane është dhënë në Aneksin 1.   

 

3.2.2. Propozimet për planifikimin e brezit 3400 – 3600 MHz  

 

Duke u mbështetur në vendimin ECC/DEC (11)06 dhe rekomandimin ECC/REC 

(04)05 blloqet planifikohen si shumëfish i kanalit me gjerësi 5 MHz, mund të jepen në 

baza regjionale apo nacionale varësisht nga kërkesa e tregut, dhe janë planifikuar për 

sistemet FDD.  

 

 

 

 

    3410     3500        3510    

 

 

UPLINK DOWNLINK 

       UPLINK       DOWNLINK HAPËSIRA DUPLEKSE 3400 MHz 3400 MHz 
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3410 MHz 3490 3510 3590 MHz 

     

 

     

Figura 1. Brezi 3400 – 3600 MHz 

 

Propozimi I;  

 

Brezi frekuencor 3400 – 3600 MHz, është ndarë në 4 blloqe. Blloqet janë planifikuar 

me gjerësi 2 x 20 MHz në bazë nacionale. Ndarja në blloqe është paraqitur në tabelën  

e më poshtme. 

Tabela 1: Propozimi I për planifikimin e Brezit 3400 – 3600 MHz 

 

Numri rendor 
i kanalit 

Blloku 
frekuencor 

Gjerësia e 
bllokut 

Brezi i poshtëm 
(MHz) 

Brezi i epërm 
(MHz) 

Koment 

1 – 4 A 2x20 MHz 3410.0 – 3430.0 3510.0 – 3530.0 Nacionale 

5 - 8 B 2x20 MHz 3430.0 – 3450.0 3530.0 – 3550.0 Nacionale 

9 - 12 C 2x20 MHz 3450.0 – 3470.0 3550.0 – 3570.0 Nacionale 

13 - 16 D 2x20 MHz 3470.0 – 3490.0 3570.0 – 3580.0 Nacionale 

 

Propozimi II;  

 

Brezi frekuencor 3400 – 3600 MHz, është ndarë në 3 blloqe. Një bllok është planifikuar 

me gjerësi 2 x 20 MHz dhe dy blloqe 2x30 MHz në bazë nacionale Ndarja në blloqe 

është paraqitur në tabelën  e më poshtme. 

 

Tabela 2: Propozimi II për planifikimin e BREZIT 3400 – 3600 MHz 

 

Numri rendor 
i kanalit 

Blloku 
frekuencor 

Gjerësia e 
bllokut 

Brezi i poshtëm 
(MHz) 

Brezi i epërm 
(MHz) 

Koment 

1 – 4 A 2x20 MHz 3410.0 – 3430.0 3510.0 – 3530.0 Nacionale 

5 – 10 B 2x30 MHz 3430.0 – 3460.0 3530.0 – 3560.0 Nacionale 

11 – 16 C 2x30 MHz 3460.0 – 3490.0 3560.0 – 3590.0 Nacionale 

 

3.2.3. Propozimet për planifikimin e brezit 3600 – 3800 MHz  

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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3600 MHz 3800 MHz 

Duke u mbështetur në vendimin ECC/DEC (11)06 dhe rekomandimin ECC/REC 

(04)05 blloqet planifikohen si shumëfish i kanalit me gjerësi 5 MHz, mund të jepen në 

baza regjionale apo nacionale varësisht nga kërkesa e tregut, dhe janë planifikuar për 

sistemet TDD.  

 

     

 

    Figura 2. Brezi 3600 – 3800 MHz  

 

Propozimi I;  

 

Brezi frekuencor 3600 – 3800 MHz, është ndarë në 20 blloqe. Blloqet janë planifikuar 

me gjerësi 10 MHz në bazë nacionale, në mënyrë që të ketë fleksibilitet më të madh në 

zgjedhjen e madhësisë së blloqeve. Ndarja në blloqe është paraqitur në tabelën  e më 

poshtme. 

 

Tabela 3: Propozimi I për planifikimin e BREZIT 3600 – 3800 MHz 

Gjerësia e 
bllokut 

Blloku 
frekuencor 

Brezi (MHz) Blloku 
frekuencor 

Brezi (MHz) Koment 

10 MHz A1 3600.0 – 3610.0 K1 3700.0 – 3710.0 Nacionale 

10 MHz B1 3610.0 – 3620.0 L1 3710.0 – 3720.0 Nacionale 

10 MHz C1 3620.0 – 3630.0 M1 370.0 – 3730.0 Nacionale 

10 MHz D1 3630.0 – 3640.0 N1 3730.0 – 3740.0 Nacionale  

10 MHz E1 3640.0 – 3650.0 O1 3740.0 – 3750.0 Nacionale  

10 MHz F1 3650.0 – 3660.0 P1 3750.0 – 3760.0 Nacionale  

10 MHz G1 3660.0 – 3670.0 Q1 3760.0 – 3770.0 Nacionale  

10 MHz H1 3670.0 – 3680.0 R1 3770.0 – 3780.0 Nacionale  

10 MHz I1 3680.0 – 3690.0 S1 3780.0 – 3790.0 Nacionale  

10 MHz J1 3690.0 – 3700.0 T1 3790.0 – 3800.0 Nacionale  

 

Pyetja 2;  

Duke pasur parasysh që spektri është resurs i kufizuar dhe duhet të shfrytëzohet në 

mënyrë sa më efektive, planifikim efikas në përdorimin e teknologjisë FDD apo 

TDD. Cilën nga këto teknologji (FDD/TDD) planifikoni ta përdorni?  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Pyetja 3;  

A konsideroni se  propozimet e mësipërme (ndarja e blloqeve/gjerësia e blloqeve si ne 

Tabelat 1, 2 & 3) janë të arsyeshme për përmbushjen e nevojave tuaja për ofrimin e 

shërbimeve BWA në Kosovë?  

Nëse PO, cilin nga planifikimet e paraqitura ne tabelën 2 dhe/apo 3  preferoni? Në 

qoftë se JO, propozoni gjerësinë optimale të blloqeve apo kapacitet frekuencore, që  

konsideroni të nevojshme për ofrimin e këtyre shërbimeve dhe  shtoni informacione 

shtesë.  

 

3.3. Përcaktimi i çmimit  

 

Sistemet BWA nuk janë sisteme gjerësisht të përhapura. Në shumicën e shteteve të 

Evropës të drejtat për shfrytëzimin e spektrit frekuencor në brezin 3400 – 3800 MHz 

në të kaluarën janë alokuar përmes metodës ‘I pari vjen, i pari shërbehet’. Ndërsa disa 

shtete kanë zgjedhur metodën e ankandit dhe të ardhurat nga ankandi ndryshojnë 

nga shteti në shtet (shih Tabelën 4). 

 

 

                                                           
1 Supozohet se gjerësia totale e brezit 3400-3600MHz është 200MHz. 
2 Për brezin frekuencor 3600-3800MHz. 

Tabela 4: Alokimi i brezit 3400 – 3600 në Evropë 

Shteti 
Viti i 

ankandit 
Spektri (MHz) 

Të ardhurat 
nga ankandi 

Vlera e  
1MHz1 

1 MHz/ 
popullsia 

Austria 2004 
17 licenca regjionale 

2x21MHz dhe  
2x42MHz 

464,000 EUR ~ 2,300 EUR 0.00027 

Gjermania  

Katër blloqe spektrale 
me gjerësi 2x21 MHz 

për 28 regjione, ishin në 
ankand  

56,000,000 EUR ~ 280,000 EUR 0.00344 

Bullgaria 2005 
2 licenca nacionale 

2x21MHz dhe 2 licenca 
nacionale 2x42MHz 

11,443,000 EUR ~ 57,000 EUR 0.00774 

Letonia 2010 
1 licencë regjionale 

2x14MHz2 
43,000 EUR ~ 1,500 EUR 0.00068 
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Siç shihet nga Tabela 4 vlera e spektrit për 1 MHz në brezin 3400 – 3800 varion nga 

1,500.00 EUR deri 280,000.00 EUR. Mirëpo nëse marrim parasysh edhe numrin e 

popullsisë fitojmë vlerat e paraqitura në kolonën e fundit, që mesatarisht japin 

vlerën ~0.003 EUR (1 MHz/Popullsia). Nga kjo mund të ri-kalkulojmë vlerën e 1 MHz 

për rastin tonë që përafërsisht jep vlerën 5,400.00 EUR për 1 MHz (Vlera e 1 MHz = 

0.003 * 1,815,606 = 5,446.80 EUR). 

  

Tabela 5: Përcaktimi i çmimit fillestar për brezin 3400 – 3800 MHz 

Vlera mesatare e 1 MHz/Popullsinë 0.003 

Popullsia e Kosovës 1,815,606 

Vlera e spektrit për 1 MHz 5,400.00 EUR 

Vlera e spektrit për një bllok 2x20 MHz (40 MHz) 216,000.00 EUR 

Vlera totale e spektrit për brezin 3400 – 3800 (360 MHz) 1,944,000.00 EUR 

 

Nga pika 3.2.2, Tabela 1, rrjedh se për një bllok frekuencor 2 x 20 MHz në brezin 

3400 – 3600 MHz, çmimi fillestar do të jetë 216,000.00 EUR, ndërsa për një bllok 2 x 

30 MHz (Tabela 2) çmimi fillestar do të ishte 324,000.00 EUR. Gjithsej çmimi fillestar 

për brezin 3400 – 3600 MHz apo 2x80 MHz është 864,000.00 EUR.  

 

Në brezin 3600 – 3800 MHz gjerësia e blloqeve është përcaktuar si 10 MHz, me 

gjithsej 20 blloqe. Për një bllok në brezin 3600 – 3800 MHz çmimi fillestar do të jetë 

54,000.00 EUR, ndërsa vlera e gjithë brezit (200 MHz) rezulton të jetë 1,080,000.00 

EUR. 

  

Pyetje 4;  

A konsideroni që çmimi fillestar i brezit 3400 – 3800 MHz është i arsyeshëm/i 

pranueshëm, duke pasur parasysh kohën, trendin dhe zhvillimin e teknologjive në 

krahasim me shtetet tjera?  

Nëse JO, ju lutem arsyetoni përgjigjen tuaj.  

 

4. Kushtet specifike të të drejtave të përdorimit të spektrit  
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Duke pasur parasysh që spektri është burim i kufizuar dhe duhet të përdoret në 

mënyrë efikase dhe efektive për t’i përmbushur nevojat e konsumatorëve, ARKEP e 

konsideron të rëndësishme që të vendos kërkesa të qarta për zhvillimin e 

infrastrukturës dhe ofrimin e shërbimeve. Operatoret fitues të të drejtave për  

shfrytëzimin e blloqeve frekuencore brenda brezit 3.4 – 3.8 GHz duhet  ti 

respektojnë dhe përmbahen kushteve dhe parametrave  teknik të përcaktuar me 

Rekomandimet, dhe Vendimet  Evropiane (të dhëna në pikën 2.2 të këtij dokumenti) 

për shfrytëzimin e spektrit frekuencor pa interferenca, si në blloqet frekuencore të 

përcaktuar për shfrytëzim të këtyre shërbimeve nga operatoret tjerë po ashtu edhe 

me shërbimet në brezet e tjera frekuencore fqinje.  

 

4.1. Obligimet për të autorizuarin  

 

ARKEP konsideron se në mënyrë që të sigurojë përfitime maksimale për të gjithë 

përdoruesit, së paku dy (2) operatorë të ofrojnë shërbime në bazë nacionale në të 

gjithë territorin e Kosovës. 

 

Rrjedhimisht, detyrimet që ARKEP konsideron të nevojshme janë;  

 

- Lansimi i shërbimeve për përdoruesit fundor duhet të bëhet më së largu 

brenda 12 muajve që nga data e fitimit të të drejtave për shfrytëzimin e 

spektrit/ autorizimit; 

- Mbulueshmëria e territorit duhet të sigurohet sipas tabelës së mëposhtme; 

 

 

 

 

 

4.2. Përcaktimi i kushteve teknike  

 

Kushtet teknike apo limitimet me qëllim evitimin/minimizimin e interferencave do 

të përcaktohen në përputhje me kushtet e përcaktuara në vendimin e Komisionit 

Evropian 2008/411/EC, që për lehtësim të referencave janë dhënë në Aneksin 2.  

 

 Mbulueshmëria e territorit (%) 
brenda periudhave kohore 

12 Muaj  24 muaj 
Nacionale  15% 25% 
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4.3. Neutraliteti në teknologji dhe shërbime 

 

Në përputhje me Ligjin për Komunikime Elektronike (Nr. 04/L-109), Planin 

Kombëtar dhe Tabelën e Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit  të Radio Frekuencave  si 

dhe vendimin e Komisionit Evropian 2008/411/EC, për brezin 3400 – 3600 MHz 

ARKEP do të jetë neutral në teknologji dhe shërbime.   

Pyetje 5;  

A jeni dakord që kushtet e përcaktuara (mbulueshmëria, periudhat kohore, kushtet 

teknike) janë të përshtatshme/adekuate? Në qoftë se jo, ju lutem sqaroni pse dhe 

përshkruani/arsyetoni propozimet tuaja.  

 

5. Kohëzgjatja e licencës/autorizimit  

 

Kohëzgjatja e licencës duhet të jetë e përshtatshme varësisht nga shërbimet që 

ofrohen apo mund të ofrohen në të ardhmen në një brez të caktuar, si dhe autoriteti 

duhet të merr parasysh periudhën e nevojshme për amortizimin e investimeve.  

 

Sipas raportit 15 të CEPT (CEPT Report15) për identifikimin e kushteve lidhur me 

harmonizimin e brezeve frekuencore për shërbime BWA, në shtetet e Bashkimit 

Evropian kohëzgjatja mesatare e licencave është 10 vjet.  

 

Duke marrë për bazë praktikat e shteteve tjera si dhe rekomandimet dhe raportet e 

CEPT, ARKEP propozon që kohëzgjatja e licencës të jetë 15 vjet.  

 

Pyetje 6;  

A mendoni se kohëzgjatja e licencës është e mjaftueshme dhe përmbush 

planifikimet tuaja? Në qoftë se jo, ju lutem arsyetoni qëndrimin tuaj.  

6. Rregullat dhe procedurat e ankandit  
 

6.1. Përfaqësuesit dhe pjesëmarrësit në ankand  

 

Pjesëmarrës në ankand mund të jetë një biznes/kompani e regjistruar në Republikën 

e Kosovës, e cila ka paraqitur një kërkesë (ka aplikuar) në përputhje me procedurat e 
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përshkruara në ‘Dokumentin mbi Procedurat dhe Rregullat e Ankandit’ i cili do të 

jetë publik gjatë kohës së paraparë për hapjen e ankandit si dhe ka siguruar dhe 

paraqitur garancionin bankar (këto procedura janë shtjelluar edhe në paragrafët pasues të 

këtij dokumenti, në mënyrë që palët e interesuara të jenë të njoftuar me rregullat e 

përgjithshme dhe gjithashtu të mund të japin komente shtesë gjatë fazës së këshillimit 

publik). 

  

Në qoftë se një aksionar është pjesë e dy apo më shumë kompanive (tutje kompanitë e 

lidhura, që do të thotë kanë një aksionar të përbashkët i cili ka mbi 10% të aksioneve në 

secilën nga kompanitë) atëherë kompanitë e lidhura përjashtohen nga pjesëmarrja në 

ankand në qoftë se njëra nga kompanitë ka dorëzuar paraprakisht dokumentet për 

pjesëmarrje në ankand (lejohet vetëm e para).  

 

Çdo pjesëmarrës në ankand duhet të emëroj jo më shumë se dy përfaqësues për 

pjesëmarrje. Përfaqësuesit mund të jenë ligjor apo të autorizuar (tutje si 

Përfaqësuesit). Pjesëmarrësit në ankand duhet ta vërtetojnë këtë fakt duke sjellë 

dokumentet përkatëse që dëshmojnë fuqinë ligjore. 

 

Aktivitet e përfaqësuesit gjatë ankandit (duke përfshirë edhe informacionet e 

ofruara nga përfaqësuesit) janë të detyrueshme.  

 

Taksa administrative e regjistrimit dhe pjesëmarrjes në ankandin e hapjes se 

brezeve 3.4 – 3.8 GHz  (sipas kërkesës) e cila do të jetë e pakthyeshme dhe do të 

paguhet në xhirollogarin e ARKEP është përcaktuar të jetë; 2,500.00 EURO. 

 

6.2. Kriteret para-kualifikuese  

 

Në mënyrë që të sigurohet një ankand konkurrues, si dhe fituesit potencial të mund 

ta shfrytëzojnë brezin në mënyrë efikase, të zhvillojnë infrastrukturën e nevojshme 

për shpërndarjen e rrjetit, ngritjen  e kapaciteteve dhe ofrimin e shërbimeve 

kualitative për përdoruesit fundor, ARKEP konsideron të nevojshme vendosjen e 

kritereve para-kualifikuese për pjesëmarrjen në ankand.  

 

Duke u bazuar edhe në dokumentin e ITU për vlerësimin ekonomik të brezit (Ref. 

Exploring the Value and Economic Valuation of Spectrum – ITU Broadband series), 
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vërehet se kriteret para-kualifikuese mund të definohen në aspektin e fuqisë 

ekonomike/financiare të operatorëve, aftësisë menaxhuese dhe 

përvojës/eksperiencës në ofrimin e shërbimeve komunikuese elektronike.  

 

Prandaj, ARKEP konsideron që pjesëmarrës në ankand (përveç kushteve tjera të 

përcaktuara në këtë dokument) mund të jenë, operatorët të cilët;  

 

a) Janë të pajisur me Autorizim Gjeneral/Licencë për ofrimin e shërbimeve 

komunikuese elektronike; 

b) Kanë qenë aktiv së paku tri (3) vitet e fundit në ofrimin e shërbimeve 

komunikuese elektronike. Një gjë e tillë duhet të dëshmohet duke sjellë 

dokumentet përkatëse;  

-   

-   

-   

 

c) Të hyrat e operatorit/pjesëmarrësve (konsorciumit) për tri (3) vitet e fundit 

kanë qenë së paku 5 milion Euro në ofrimin e shërbimeve të komunikimeve 

elektronike.  

6.3. Garancioni Bankar  

 

Pjesëmarrësi në ankand duhet të paraqesë garancionin bankar lëshuar nga cilado 

bankë e regjistruar dhe certifikuar nga autoritei kompetent në Republikën e Kosovës 

në datën që do të paraqitet në dokumentet e ankandit.  

 

Garancioni bankar duhet t’i adresohet si përfitues dhe për llogari të Autoritetit 

(Autoriteti Rregullator për Komunikime Elektronike dhe Postare, Rr. Pashko Vasa, Nr. 12, 

Prishtinë, 10000), si dhe të jetë i nënshkruar nga personi/zyrtari përgjegjës bankar 

dhe të përmbajë së paku informacionet e mëposhtme;  

1) Vlera (lartësia) e garancionit bankar është 25,000.00 EURO.  

2) Valuta, EUR 

3) Llogaria e përfituesit (llogaria bankare e ARKEP) të cilit i adresohet pagesa  

4) Identifikimi i saktë i bankës garantuese  

5) Identifikimi i saktë i garantuesit  
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6) Periudha e vlefshmërisë së garancionit 

7) Efektiviteti i garancionit, që jepet nga data e lëshimit  

8) Kushtet për përdorimin/shfrytëzimin e garancionit bankar, në veçanti; 

 

8.1 Disbursimi sipas kërkesës fillestare, pa ndonjë kundërshtim 

8.2 Të jetë i pakthyeshëm  

8.3 Të jetë i pakushtëzuar  

8.4 Të mos jetë i transferueshëm 

9) Një formë e detyrimit të përfituesit për garantuesin (bankën), domethënë një 

kërkesë në formë të shkruar (pranimi i përfituesit) e protokolluar si dhe një 

kopje e faturës së lëshuar, e papaguar, ku data e vendosur duhet të jetë data e 

pranimit nga banka.  

6.3. Ankandi  

 

Ankandi për brezin frekuencor 3410 – 3490/3510 – 3590 (MHz) dhe 3600 – 3800 

MHz synohet të organizohet nga Autoriteti brenda 30 ditëve nga data e përfundimit 

të këshillimit publik në Prishtinë, Rr. Pashko Vasa, Nr. 12, 10000. Çfarëdo ndryshimi 

lidhur me datën dhe vendin, do të publikohen në uebfaqen zyrtare të Autoritetit. 

 

Në qoftë se, ankandi duhet të vazhdojë edhe pas datës së paraparë në paragrafin e 

mësipërm, atëherë ankandi do të zhvillohet gjatë ditëve të punës nga ora; 09:00 – 

15:00.  

Drejtuesit e ankandit do t’i njoftojnë pjesëmarrësit për detaje më të hollësishme rreth 

ankandit.  

 

Ankandi do të organiozhet dhe mbahet në gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës. 

 

Në qoftë se ndonjëri nga pjesëmarrësit gjatë ankandit duhet të përdorë ndonjë gjuhë 

të huaj, pjesëmarrësi duhet të sigurojë interpretues/përkthyes dhe është përgjegjës 

për saktësinë e përkthimit.  

Ankandi hapet nga drejtuesi/menaxheri i ankandit i cili i njofton pjesëmarrësit mbi 

blloqet frekuencore, çmimin fillestar, dhe vlerën e çmimit inkremental/rritës të çdo 

raundi, si dhe lidhur me proceset e planifikuara të ankandit.  
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Komisioni i ankandit do të hapë zarfet sipas radhës që janë pranuar dhe duhet të 

verifikojë nëse; 

 

1) Pjesëmarrësi i plotëson kriteret para-kualifikuese për pjesëmarrje në ankand;  

2) Pjesëmarrësi i është përmbajtur rregullave të përcaktuara me rregulloren e 

ankandit; 

3) Informacionet janë të sakta; 

4) Dokumentet, aplikacioni si dhe garancioni bankar janë të vlefshme.  

 

Nëse komisioni i ankandit konstaton se dy apo më shumë pjesëmarrës janë pjesë e 

kompanive të lidhura, atëherë komisioni cakton një afat prej jo më shumë se një orë 

për pjesëmarrësit në ankand të cilët përfaqësojnë kompanitë e lidhura, për të 

vendosur se cili nga pjesëmarrësit do të merr pjesë në ankand. Në qoftë se 

përfaqësuesit e kompanive të lidhura nuk mund të vendosin atëherë komisioni 

vendos që të përjashtojë ata pjesëmarrës.  

 

Komisioni i ankandit i pranon si pjesëmarrës në ankand të gjithë pjesëmarrësit të 

cilët i plotësojnë kërkesat e përcaktuara me rregulloren e ankandit dhe kanë 

paraqitur të gjitha dokumentet e kërkuara.  

Komisioni i ankandit nuk i pranon si pjesëmarrës në ankand, pjesëmarrësit të cilët; 

1) nuk i kanë plotësuar kriteret para-kualifikuese; 

2) kanë dështuar t’i përmbahen kushteve të përcaktuara me rregulloren e 

ankandit; 

3) kanë dorëzuar dokumente jo adekuate nga ato që janë kërkuar; 

4) garancioni bankar nuk është i vlefshëm/valid; 

5) pjesëmarrësit përfaqësojnë kompani të lidhura.  

 

Në qoftë se paraqitet vetëm një pjesëmarrës në ankand, ky pjesëmarrës bëhet 

automatikisht fituesi i vetëm dhe është i obliguar të paguaj shumën/çmimin fillestar 

plus çmimin inkremental të përcaktuar në rregulloren e ankandit. 

 

Secili pjesëmarrës në ankand gjatë vendosjes së ofertave shkon në dhoma të veçanta 

dhe të ndara, të cilat do të përcaktohen në mënyrë të rastësishme.  

Formati i ankandit është njëkohësisht shumë – raundesh, që do të thotë të gjitha 

blloqet edhe në brezin 3400 - 3600 MHz edhe në brezin 3600 – 3800 MHz do të jenë 
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njëkohësisht të hapura për oferta dhe pjesëmarrësit mund të ofertojnë paralelisht 

për një bllok në brezin 3400 - 3600 MHz dhe disa blloqe në brezin 3600 - 3800 MHz, 

dhe procesi do të vazhdojë në disa raunde deri sa blloku të konsiderohet i mbyllur 

(të përcaktohet fituesi).  

 

Gjatë raundit aktiv, pjesëmarrësi duhet të paraqesë ofertën vetëm për një bllok në 

brezin 3400 - 3600 MHz dhe/apo një e më shumë blloqe në brezin 3600 - 3800 MHz 

dhe oferta e tillë duhet së paku të ketë çmimin fillestar plus çmimin inkremental të 

raundit përkatës (tutje si Oferta minimale) për bllokun e zgjedhur. Pjesëmarrësi e 

dorëzon ofertën në formë të shkruar, në zarf të mbyllur. Në qoftë se pjesëmarrësi ka 

ofertën më të lartë për bllokun e zgjedhur, në raundin pasues ky pjesëmarrës mund 

të ofertojë vetëm për këtë bllok.  

 

Nëse dy apo më shumë pjesëmarrës japin ofertën më të lartë për një bllok, por me 

vlerë të barabartë, atëherë në raundin pasues këta pjesëmarrës mund të ofertojnë për 

cilindo nga blloqet e ankandit. Pjesëmarrësi i cili nuk e ka ofertën më të lartë, në 

raundin pasues mund të ofertojë për cilindo nga blloqet.  

 

Çmimi fillestar për raundet pasuese formohet në atë mënyrë që ofertës më të lartë 

për bllokun përkatës të raundit paraprak i shtohet së paku edhe çmimi inkremental.    

 

Pas përfundimit të raundit aktual, menaxheri i ankandit me zë duhet t’i japë 

informacionet e mëposhtme; 

 

1) ofertat e raundit aktual të dhëna nga çdo pjesëmarrës i ankandit;  

2) ofertat e vendosura për secilin bllok të ankandit  

3) statusi i ankandit (blloqeve) – i mbyllur, i përfunduar, i hapur  

4) çmimin fillestar, çmimin inkremental dhe kohën e hapjes së raundit pasues  

 

Ankandi vazhdon në disa raunde, përderisa pjesëmarrësit paraqesin ofertat.  

 

Komisioni i ankandit duhet t’i përjashtojë nga pjesëmarrja e mëtutjeshme 

pjesëmarrësit të cilët; 

  

1) japin oferta të pavlefshme – shuma e ofruar është më e vogël se oferta minimale 

e pranueshme (çmimi fillestar plus çmimi inkremental i raundit aktual) apo 

vlera e ofertës nuk është e vlefshme (ofertat e vlefshme janë dhënë në Aneksin 3);  
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2) japin oferta për më shumë së një bllok (për brezin 3410-3490/3510-3590 MHz) 

3) nuk japin oferta fare;  

4) e tërheqin ofertën tashmë të vendosur  

5) refuzojnë të nënshkruajnë protokollin e ankandit për ofertën më të lartë të 

dhënë.  

 

Nëse asnjëri nga pjesëmarrësit nuk paraqet oferta, ankandi shpallet i mbyllur.  

Çdo pjesëmarrës duhet të nënshkruaj në protokoll ofertën e tij më të lartë.  

 

Pjesëmarrësit kanë të drejtë që një herë gjatë ankandit të kërkojnë një pushim prej 

më së shumti dy (2) orësh deri në raundin ardhshëm.  

 

Në fund të çdo raundi pjesëmarrësit do të njoftohen mbi ofertat e dhëna nga të 

gjithë pjesëmarrësit në ankand.  

 

Pjesëmarrësi i cili refuzon të nënshkruaj protokollin për ofertën e tij më të lartë, 

përjashtohet nga ankandi dhe mundësia për të fituar. Fituesi vijues do të jetë 

pjesëmarrësi i cili ka pasur ofertën më të lartë sipas radhës, si dhe duke pasur 

parasysh edhe kushtet tjera në përputhje me rregullat e ankandit.  

 

Në rastin kur nuk ka fitues vijues (p.sh. pjesëmarrësi ka dhënë ofertën më të lartë në 

ndonjë bllok tjetër në raundin aktual dhe është klasifikuar si fitues, atëherë nuk mund të jetë 

edhe fitues i bllokut tjetër për të cilin ka ofertuar në raundin paraprak) ai bllok mbetet i pa 

shitur. 

 

Nëse dy apo më shumë pjesëmarrës kanë dhënë ofertat më larta por të barabarta, 

ankandi vazhdon sipas procedurave të përshkruara në paragrafët e mëposhtëm.  

 

Fitues i një blloku të caktuar është pjesëmarrësi i cili ka dhënë ofertën më të lartë për 

këtë bllok. Çdo pjesëmarrës në ankand mund të fitoj vetëm një bllok (në brezin 3410 – 

3490/3510 – 3590 MHz), prandaj nëse pjesëmarrësi mund të përcaktohet si fitues i 

ankandit për disa blloqe, ky pjesëmarrës do të shpallet fitues për bllokun për të cilin 

ai ka dhënë ofertën e tij më të lartë.  

 

Nëse ankandi mbyllet dhe dy apo më shumë pjesëmarrës kanë dhënë ofertën më të 

lartë por të barabartë për bllokun e njëjtë, ankandi vazhdon në formë të shkruar për 

këta pjesëmarrës.  

 



           DRAFT  

    

23 
 

Secili nga këta pjesëmarrës mund të japin një ofertë të çfarëdoshme duke zgjedhur 

vetë vlerën e çmimit inkremental. Në këtë rast, fitues do të jetë pjesëmarrësi i cili ka 

dorëzuar ofertën më të lartë sipas çmimit inkremental të zgjedhur nga vetë ata.  

 

Komisioni mund të kërkojë informacione shtesë nga pjesëmarrësi lidhur me 

pjesëmarrjen dhe kushtet e ankandit. Pjesëmarrësi duhet t’i sigurojë informacionet e 

kërkuara dhe t’ia paraqesë komisionit në formë të shkruar brenda 2 ditëve pune.  

 

Në qoftë se komisioni gjen prova se pjesëmarrësi është pjesë e një kompanie të 

lidhur e përshkruar në paragrafët e mësipërm, konstaton se pjesëmarrësi ka 

paraqitur informacione jo të plota apo të pasakta, informacionet janë ndryshuar 

mirëpo pjesëmarrësi nuk e ka njoftuar paraprakisht komisionin, apo pjesëmarrësi 

refuzon t’i paraqesë komisionit informacionet shtesë të kërkuara siç është 

përshkruar në paragrafin e mësipërm, atëherë komisioni ka të drejtë ta përjashtojë 

pjesëmarrësin e tillë nga ankandi dhe e drejta për të fituar.  

 

6.4. Rezultatet e ankandit dhe miratimi i tyre  

 

Autoriteti ligjor i Autoritetit, Bordi Drejtues (tutje Bordi) duhet t’i miratojë/aprovojë 

rezultatet e ankandit brenda 15 ditëve pune, nga dita e fillimit të ankandit.  

 

Brenda 5 ditëve pune pasi që rezultatet janë aprovuar nga Bordi, Autoriteti duhet t’i 

njoftojë me shkrim pjesëmarrësit fitues të ankandit.  

 

Në qoftë se nuk ka asnjë fitues në ankand, Bordi miraton se ankandi ka përfunduar 

pa rezultate. 

 

6.5. Të drejtat e përdorimit të brezeve frekuencore  

 

Fituesi brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike, nga data pasi Bordi ka miratuar 

rezultatet e ankandit dhe ka shpallur fituesit, duhet të paguaj në llogarinë e 

Autoritetit ofertën e tij më të lartë.  

Fatura e paguar mund të dërgohet në mënyrë elektronike përmes e-mailit, të 

dorëzohet personalisht pranë Autoritetit apo të dërgohet me postë.  
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Në qoftë se fituesi nuk i përmbahet rregullave të përcaktuara në paragrafin e 

mësipërm, Bordi e tërheq pjesëmarrësin nga pozicioni i fituesit. Fituesi i ri do të jetë 

pjesëmarrësi i cili ka pasur ofertën më të lartë me radhë. Në qoftë se nuk ka 

pjesëmarrës tjetër në atë bllok apo dy e më shumë pjesëmarrës kanë ofertat më të 

larta me radhë, por të barabarta, atëherë ai bllok mbetet i pa shitur.  

 

Në qoftë se fituesi i është përmbajtur të gjitha rregullave të përcaktuara, Autoriteti 

brenda dhjetë (10) ditëve pune i lëshon Autorizimin fituesit.  

 

Fituesi i ankandit ka të drejtën e shfrytëzimit të spektrit frekuencor të përcaktuar në 

përputhje me Ligjin për Komunikime Elektronike, Rregulloret dhe Vendimet e 

Autoritetit, Autorizimit të Përgjithshëm të lëshuar nga Autoritetit në harmoni me 

Planin Kombëtar të Radio Frekuencave.  

 

Në qoftë se fituesi nuk i përmbahet rregullave të përshkruara në paragrafin e 

mësipërm Autoriteti mund të vendosë që t’ia revokojë autorizimin apo të drejtat për 

shfrytëzimin e radio frekuencave operatorit të tillë. 

 

Transferi i së drejtës për shfrytëzim të resurseve të dhëna të komunikimeve 

elektronike (radio-frekuencave) përfshi transferin e qiramarrjes është i lejuar dhe 

përcaktohet sipas autorizimeve në/për rastet e specifikuara nga Autoriteti (Ref. Neni 

53 dhe neni 54 paragrafi 2), nën-paragrafi 2.5). Transferimi i të drejtës për shfrytëzim të 

radio-frekuencave (kanaleve) nga fituesi i një blloku për fituesit e blloqeve tjera, të 

cilët gjithashtu kanë qenë pjesëmarrës në ankand dhe kualifikohen nga Autoriteti 

me ndikim në koncentrim dhe/apo shtrembërim të konkurrencës, nuk lejohet. (Ref. 

Neni 54 paragrafi 8)  

 

Fituesi duhet t’i paraqesë Autoritetit një herë në vit brenda periudhës; 1 Janar – 15 

Shkurt, një raport mbi shfrytëzimin e brezit frekuencor 3400 – 3800 MHz (bllokut 

përkatës brenda këtij brezi), i cili duhet të përmbajë së paku informacionet e dhëna në 

Aneksin 4.   

 

Pyetje 7;  
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A mendoni se rregullat dhe procedurat e ankandit janë të përshtatshme dhe 

sigurojnë një mbarëvajtje transparente të ankandit? Në qoftë se jo, ju lutem arsyetoni 

qëndrimin tuaj.  

7. Plani i propozuar i veprimit  

 

Zhvillimet e fundit në tregun e komunikimeve elektronike kërkojnë që Autoritetet të 

marrin vendime të duhura/përshtatshme për rregullimin e tregjeve në fjalë.  

 

Megjithatë politikat e sektorit duhet të pasqyrojnë nevojat e industrisë vendore në 

mënyrë që të arrihen objektivat e dëshiruara. Për më tepër çdo vendim i marrë në 

nivel nacional duhet të jetë në përputhje me kornizat ligjore vendore dhe obligimet 

dhe pozicionet e Bashkimit Evropian.  

 

Publikimi i këtij dokumenti konsultues ka për synim vlerësimin e kërkesave të 

tregut vendor nga këndvështrimi i palëve të interesuara për ofrimin e shërbimeve 

në këtë brez frekuencor. Propozimet/komentet e marra do të shërbejnë si të dhëna 

të vlefshme për hartimin e një pozicioni përfundimtar nga ARKEP. Rrjedhimisht 

spektri do të jetë në dispozicion për tregun dhe përcaktimi do të jetë subjekt i 

kërkesës së tregut.  

 

8. Përmbledhje e pyetjeve  

 

1) A planifikoni të merrni pjesë në ankand për të siguruar të drejtat për 

shfrytëzimin e brezit frekuencor 3400 – 3600 MHz dhe 3600 - 3800 MHz për të 

ofruar shërbime brezëgjëra me qasje pa tel (BWA)? Nëse PO, kur planifikoni të 

filloni përdorimin e këtyre frekuencave? 

 

2) Duke pasur parasysh që spektri është resurs i kufizuar dhe duhet të shfrytëzohet 

në mënyrë sa më efektive, planifikim efikas ne  përdorimin e teknologjisë FDD 

apo TDD. Cilën nga këto teknologji (FDD/TDD) planifikoni ta përdorni? 

 

3) A konsideroni se  propozimet e mësipërme (ndarja e blloqeve/gjerësia e blloqeve 

Tabelat 1,2&3 ) janë të arsyeshme për përmbushjen e nevojave tuaja për ofrimin e 

shërbimeve BWA në Kosovë? Nëse PO, cilin nga planifikimet e paraqitura ne 
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tabelën 2 dhe/apo 3  preferoni? Në qoftë se JO,   propozoni gjerësinë optimale të 

blloqeve apo kapaciteteve frekuencore, që  e konsideroni të nevojshme për 

ofrimin e këtyre shërbimeve dhe  shtoni informacione shtesë.  

 

4) A konsideroni që çmimi fillestar i brezit 3400 – 3800 MHz është i arsyeshëm/i 

pranueshëm, duke pasur parasysh kohën, trendin dhe zhvillimin e teknologjive 

në krahasim me shtetet tjera? Nëse JO, ju lutem arsyetoni përgjigjen tuaj. 
 

5) A jeni dakord që kushtet e përcaktuara (mbulueshmëria, periudhat kohore, 

kushtet teknike) janë të përshtatshme/adekuate? Në qoftë se jo, ju lutem sqaroni 

pse dhe përshkruani/arsyetoni propozimet tuaja.  
 

6) A mendoni se kohëzgjatja e licencës është e mjaftueshme dhe përmbush 

planifikimet tuaja? Në qoftë se jo, ju lutem arsyetoni qëndrimin tuaj.  

 

7) A mendoni se rregullat dhe procedurat e ankandit janë të përshtatshme dhe 

sigurojnë një mbarëvajtje transparente të ankandit? Në qoftë se jo, ju lutem 

arsyetoni qëndrimin tuaj. 

 

8) Informacione shtesë: Ju lutem jepni komentet tuaja ndërlidhur me çështje të cilat 

i konsideroni të rëndësishme, por që nuk janë përfshirë në këtë dokument, si dhe 

çfarëdo komenti/propozimi që dëshironi të shtjellohet nga ARKEP.  

 

9. Konsultimi  

 

Konsultimi publik fillon me datë; 1 Korrik 2013 dhe përfundon me datë; 1 Gusht 

2013. Gjatë procesit të këshillimit publik ju mund të parashtroni pyetje dhe të 

dërgoni, përgjigjet/komentet përmes postës elektronike në e-mail adresat; info@art-

ks.org, visar.halimi@art-ks.org dhe/ose në shqiprim.pula@art-ks.org, jo më vonë, 22 

Korrik, 2013.  

 

ARKEP pas pranimit të komenteve/propozimeve dhe përgjigjet  nga palët e 

interesuara do marr në shqyrtim kërkesat tuaja dhe konform procedurave të 

rregullta do procedoj me paraqitjen dhe publikimin e qëndrimit të ARKEP për 

vijimin e procesit lidhur me hapjen e brezit frekuencor 3400 – 3800 MHz. 

mailto:info@art-ks.org
mailto:info@art-ks.org
mailto:shqiprim.pula@art-ks.org
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Aneksi 1 – Alokimi i brezit 3400 – 3600 MHz në Evropë 

 

Tabela 5: Shfrytëzimi i brezit 3400 – 3600 MHz dhe 3600 – 3800 MHz në shtete të 

ndryshme Evropiane3 

Shteti 
Brezi 

frekuencor 
(MHz) 

Spektri i 
licencuar 

(MHz) 

Hapësira 
duplekse 

Numri i 
licencave 

Nacional/ 
Regjional 

Madhësia 
e 

blloqeve 
(MHz) 

Austria 3410 – 3600 140 100 
Max 

 3 për 
regjion 

6 Regjione  
2x21 
2x28 

Belgjika 
3450 – 3500 

/3550 – 3600 
100 100 

2 për 
regjion 

Regjionale 2x25 

Bosnja 3410 – 3594 168 100 4 Nacionale 2x21 

Bullgaria 3410 – 3600 168 100 5 Nacionale 
2x21 

2x10.5 

Kroacia 3410 – 3600  154 100 4 Nacionale 
2x14 
2x21 

Çekia 3410 – 3600  140 100 2 Nacionale 
2x49 
2x21 

Danimarka 3410 – 3600  160 100 4 
2 Nacion. 
2 Regjion. 

2x26.5 
2x27 

Estonia 3410 – 3600  168 100 5 
3 Nacion. 
2 Regjion 

2x21 

Finlanda 3410 – 3600  160 100 3 
Regjionale 

(40) 
2x28 
2x24 

Franca 3410 – 3600 145 100 4 
1 Nacion. 
43 Regjion 

2x15 

Gjermania 3410 – 3594  168 100 4 
2 Nacional 
28 Regjion 

2x21 

Lituania 3410 – 3600  168 100 3 Nacionale 2x28 

Maqedonia 3410 – 3600  140 100 5 
2 Nacional 
6 Regjion 

2x14 

Holanda  3500 – 3580  80 N.A. 1 Nacionale 80 

Rumania 3400 – 3600   100 4 Regjionale TBD 

                                                           
3 ECC PT1(09)109 Aneks 16 - Dokument informues i ERO për shfrytëzimin e brezit 3400 – 3600 MHz 

dhe 3600 – 3800 MHz në CEPT  
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Aneksi 2 – Kushtet teknike  

 

Kushtet teknike të përcaktuara sipas vendimit të komisionit Evropian 2008/411/EC, 

janë dhënë në tabelat e mëposhtme;  

 

Tabela 6: Dendësia spektrale maksimale për sistemet fikse dhe nomadike në brezin 

3400 – 3800 MHz 

 

 

Tabela 7: Dendësia spektrale maksimale për sistemet mobile në brezin  

3400 – 3800MHz 

 

 

 

 

               
 

Lloji i stacionit 

Dendësia spektrale maksimale 
EIRP (dBm/MHz) 

(duke përfshirë tolerancat dhe 
rangun ATPC, sqarimi 1) 

 

Stacioni qendror (CS) (dhe stacioni përsëritës – RS) 
downlinku 

    +53 (1) 

Stacionet fundore (TS) të jashtme (dhe RS) 
uplinku 

+50 

Stacionet fundore të brendshme +42 

(1) Vlera e fuqisë spektrale  EIRP të stacionit qendror CS e dhënë në tabelë 
konsiderohet e përshtatshme për antena sektoriale konvencionale 90 shkallësh. 

               
 

Lloji i stacionit 

Dendësia spektrale maksimale 
EIRP (dBm/MHz) 

(duke përfshirë tolerancat dhe 
rangun ATPC, sqarimi 1) 

 

Stacioni qendror (CS) (dhe stacioni përsëritës – RS) 
downlinku 

+53 (1) 

Stacionet fundore                        +25 

(1) Vlera e fuqisë spektrale  EIRP të stacionit qendror CS e dhënë në tabelë 
konsiderohet e përshtatshme për antena sektoriale konvencionale 90 shkallësh. 
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Tabela 8: Përshkrimi i maskave fundore BEM (Block Edge Mask)  

 

Ofseti Frekuencor 
Limitet e dendësisë së fuqisë së transmetuesit 

të stacionit qendror (dBm/MHz) 

Brenda brezit (brenda blloqeve të 
përcaktuara) 

Shiko tabelat 6 dhe 7 

ΔF = 0 - 6 

0 < ΔF < A - 6 – 41 ∙ (ΔF/A) 

A - 47 

A < ΔF < B - 47 – 12 ∙ [(ΔF/A)/(B – A)] 

ΔF ≥ B - 59 
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Aneksi 3 - Ofertat valide  

 

Shuma e vlerës së ofertës nuk mund të zgjedhet në mënyrë të çfarëdoshme, por 

vlerat janë përcaktuara si vijon; 

 

- Oferta minimale e raundit (çmimi fillestar/oferta më e lartë e raundit 

paraprak plus çmimi inkremental) 

- Oferta minimale plus 1 njësi ofertuese (EUR 100.00)  

- Oferta minimale plus 5 njësi ofertuese (EUR 500.00)  

- Oferta minimale plus 10 njësi ofertuese (EUR 1,000.00)  

- Oferta minimale plus 20 njësi ofertuese (EUR 2,000.00)  

- Oferta minimale plus 50 njësi ofertuese (EUR 5,000.00)  

- Oferta minimale plus 100 njësi ofertuese (EUR 10,000.00)  

- Oferta minimale plus 200 njësi ofertuese (EUR 20,000.00)  

- Oferta minimale plus 500 njësi ofertuese (EUR 50,000.00)  

- Oferta minimale plus 1,000 njësi ofertuese (EUR 100,000.00)  
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Aneksi 4 – Raportet vjetore   

 

I autorizuari/fituesi i ankandit i ndonjërit nga blloqet, duhet të dorëzoj një raport 

vjetor çdo vit nga data; 01 Janar deri me 15 Shkurt të atij viti, duke përfshirë 

informacionet e mëposhtme; 

  

- Një deklaratë e cila tregon që i autorizuari i është përmbajtur kushteve të 

përcaktuar në/me autorizim;  

- Përditësimin e informacioneve lidhur me shfrytëzimin e brezit dhe 

zhvillimin e infrastrukturës;  

- Listën e stacioneve bazë, me koordinatë gjeografike dhe kushtet tjera 

teknike që dëshmojnë zbatimin e kushteve të autorizimit;  

- Përditësimin lidhur me mbulueshmërinë në përputhje me kushtet e 

përcaktuara në autorizim;  

- Kushte tjera (nëse ARKEP konsideron të arsyeshme)  

 

Këto raporte duhet t’i dorëzohen Autoritetit përmes Departamentit për Menaxhimin e 

Frekuencave, brenda afatit 45 ditor (për vitin paraprak).  


