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MEMORANDUM I BASHKËPUNIMIT  

 

 

NDËRMJET 

 

AUTORITETIT RREGULLATIV TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 

DHE POSTARE (ARKEP) 

 

DHE 

 

KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE (KPM) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ky memorandum bashkëpunimi lidhet ndërmjet Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve 

Elektronike dhe Postare, të përfaqësuar nga z. Nazim Rahimi, Kryetar i Bordit dhe Komisionit të 

Pavarur të Mediave të përfaqësuar nga z. Xhevat Latifi Kryetar i KPM-së. 

 

Qëllimi dhe fushëveprimi 

 

1. Përmes këtij memorandumi përcaktohet korniza e bashkëpunimit në mes të Autoritetit 

Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) dhe Komisionit të Pavarur të 

Mediave (KPM), më poshtë të referuara si ‘Palët’, në funksion të zbatimit të obligimeve ligjore 

sipas fushave dhe legjislacionit përkatës; 

 

2. Qëllimi i këtij Memorandumi është forcimi i bashkëpunimit ndërmjet Palëve në funksion të 

menaxhimit efektiv dhe efikas të resurseve të kufizuara të spektrit frekuencor, aplikimit të 

neutralitetit teknologjik, sigurimit të kushteve për një konkurrencë efektive, mbrojtjes së të 

drejtave të konsumatorit, objektivitetit në zbatim të kritereve dhe kushteve e procedurave 

rregullatore me transparencë të avancuar dhe mos-diskriminim, përcaktimin e shërbimeve dhe 

shfrytëzimin e brezeve frekuencore në funksion të zhvillimeve të teknologjisë dhe direktivave 

dhe rekomandimeve ndërkombëtare, posaçërisht ato të Bashkimit Evropian që kanë të bëjnë me 

komunikime elektronike; 

 

3. Koordinimi i angazhimeve ndërinstitucionale si dhe angazhimeve dhe përpjekjeve të resurseve 

teknike dhe njerëzore (profesionale) në rastet kur mandatet dhe aktivitetet e Palëve ndërlidhen 

në zbatim të dispozitave ligjore përkatëse. 

 

Palët nënshkruese 

 

1. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP); 

 

2.  Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM). 

 

Objektivat 

 

Palët nënshkruese të këtij memorandumi pajtohen që të vazhdojnë bashkëpunimin sipas 

obligimeve ligjore që rrjedhin nga Ligjet përkatëse, Ligji Nr. 04/L-109 për Komunikimet 

Elektronike dhe Ligji Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, me qëllim të arritjes së 

objektivave si në vijim: 

 

1. Koordinimin e përbashkët të Planit Kombëtar të Radio frekuencave së bashku me Tabelën e 

shpërndarjes dhe shfrytëzimit të Spektrit të Frekuencave për Republikën e Kosovës, me qëllim 

ndarjen e resurseve frekuencore (radio-frekuencave), duke përcaktuar shërbimet në atë brez në 

përputhje me Vendimet dhe Rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare të CEPT/ECC dhe 

ETSI; 

 

2. Përgatitjen e Planit Kombëtar të Radio frekuencave për Republikën e Kosovës në përputhje me 

direktivat, rekomandimet dhe Vendimet e institucioneve ndërkombëtare si CEPT/ECC, ETSI  

dhe ITU, që përcaktojnë kriteret e zhvillimit të komunikimeve elektronike, përfshirë ndër të 

tjera edhe përcaktimin e shfrytëzimit të brezave radio frekuencore për shërbime Radio difuzive 



 

dhe Mobile/Lëvizshme për rrjetat MFCN që ndërlidhen në ndarje për shfrytëzim të veçantë dhe 

të përbashkët; 

 

3. Menaxhimin efektiv dhe efikas të resurseve të kufizuara të komunikimeve elektronike dhe 

transmetimit radio-difuziv, garantimit të përbashkët të sigurisë ligjore në një treg dinamik, 

zhvillimit ekonomik, mbrojtjes së të drejtave të konsumatorit, si dhe zbatimit të rekomandimeve 

të Raportit të BE-së; 

 

4. Lirimin dhe shfrytëzimin e frekuencave për shërbimet brezëgjera (Divedenta); 

 

5. Promovimin e konkurrencës dhe infrastrukturës efikase në fushën e komunikimeve elektronike 

dhe atë radio-difuzivesi si dhe garantimin e shërbimeve cilësore për përdoruesit fundor, sipas 

kushteve të përcaktuara me Ligjin Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronika; Ligjin Nr. 04/L-

44 për Komisionin e Pavarur të Mediave (KPM); Ligjin Nr. 05/L-027 për Dixhitalizimin e 

Transmetimeve Radio difuzive Tokësore, si dhe  trendet e përparimeve dhe konvergjencës 

teknologjike që karakterizojnë sektorët që Palët (subjekte të kësaj marrëveshjeje) i rregullojnë 

dhe i mbikëqyrin;  

 

Prandaj palët, duke marrë parasysh nevojën e realizimit të objektivave të lartpërmendura si dhe 

duke pasë parasysh konkluzionet e nënkomitetit të BE-së, ku theksohet se dividenda e parë 

dixhitale duhet të lirohet deri në tremujorin e tretë 2021, 

 

PAJTOHEN si vijon;   

 

Bashkëpunimi midis palëve 

 

1. ARKEP në përgjegjësinë ligjore për përgatitjen e Planit Kombëtar të Radio frekuencave do të 

njoftojë KPM-në që të japë komentet/inputet dhe kontributin e saj për shërbimet Radio 

Difuzive “Broadcast” në procedurë të rregullt të këshillimit publik, siç është paraparë me 

Ligjin e komunikimeve elektronike dhe sipas nevojës dhe kërkesës do të mundësohen takime 

bilaterale në temën që ka të bëjë me Përgatitjen e Planit Kombëtar të radio Frekuencave për 

Republikën e Kosovës. 

 

2. KPM-ja përgatit Strategjinë për kalim në transmetim Dixhital në Republikën e Kosovës si dhe 

dokumentet tjera strategjike për shërbimet mediale audiovizuale për miratim nga Qeveria. 

KPM shqyrton në mënyrë periodike Planin e frekuencave të transmetimit, do të bëjë 

ndryshime të nevojshme si dhe njoftojë autoritetin përkatës – ARKEP në lidhje me çdo 

ndryshim të planit frekuencor për transmetime radio difuzive. 

 

3. Palët u pajtuan që deri me datën 31/12/2021 brezi frekuencor 800 MHz që përfshin rangun 

790-862 MHz, do të jetë i lirë dhe nuk do të shfrytëzohet për shërbime Radio difuzive 

(Brodcasting), duke hapur mundësinë e shfrytëzimit të këtij brezi për shërbime Mobile dhe 

shtrirjen e rrjetave MFCN.    

 

4. Palët u dakorduan që varësisht nga zhvillimet teknologjike dhe direktivat ndërkombëtare për 

menaxhimin e spektrit frekuencore të shprehet vullneti dhe gatishmëria e të dy institucioneve 

me qëllim të të koordinimit dhe harmonizimit të radio frekuencave që kanë të bëjnë me brezet 



 

frekuencore të dedikuar për shërbime të përbashkëta Radio difuzive dhe Mobile në përputhje 

me Planin Kombëtar të Radio frekuencave dhe dokumentet e institucioneve ndërkombëtare 

për  shfrytëzimin e radio frekuencave.  

 

5. ARKEP dhe KPM pajtohen se Ligji Nr. 05/L-027 për Dixhitalizimin e Transmetimeve Radio 

difuzive Tokësore është i ndërthurur me kompetenca të përbashkëta ndërmjet ARKEP dhe 

KPM dhe si i tillë duhet të gjendet hapësirë për diskutim për mundësitë e zbatimit ose 

rishikimit të këtij Ligji në relacion me zhvillimet e reja teknologjike dhe direktivat e 

Institucioneve ndërkombëtare që merren me përcaktimin e shfrytëzimit të resurseve 

frekuencore. 

 

6. Në rrethana të favorshme për të dy Palët, ARKEP dhe KPM do të diskutojnë dhe ndërmarrin 

aktivitete për lirimin e brezit 700 MHz (694-790) dhe mundësitë e shfrytëzimit të këtij brezi 

për shërbime Mobile (IMT) të quajtur nga dokumente ndërkombëtare si Dividenta e dytë.  

 

7. ARKEP dhe KPM do të bashkëpunojnë ngushtë sidomos në aspektet rregullatore ku 

ndërthuren kompetencat e dy institucioneve dhe do të kontribuojnë në lehtësimin e rrethanave 

dhe krijimin e një ambienti të dëshirueshëm rregullatorë. Në bashkëpunimin dhe ofrimin e 

asistencës teknike, Palët nënshkruese të këtij memorandumi do të:  

 

7.1 Bashkëpunojnë ngushtë në identifikimin dhe eliminimin e interferencave në rast të shfaqjes 

së tyre nga operatorët e autorizuar nga institucionet tona. 

 

7.2 Sipas  kërkesës dhe arsyeshmërisë së dhënë Palët do të ofrojnë të dhëna teknike që kanë të 

bëjnë me shfrytëzuesit e licencuar të radio frekuencave, me qëllim shmangien e 

interferencave.   

 

7.3 Me qëllim të monitorimit më efikas dhe efektiv të resurseve frekuencore të 

licencuara/autorizuara nga ARKEP apo KPM dhe sipas kërkesës së cilësdo Palë do të 

ofrojë asistencë teknike të ndërsjellët me ndihmën e pajisjeve matëse që kanë në 

dispozicion.  

 

8. Ky Memorandum nuk paraqet konditat e vetme të bashkëpunimit ndërmjet ARKEP dhe KPM 

dhe me pëlqimin e të dy Palëve mund të arrihen koordinimet dhe bashkëpunimet tjera shtesë 

në respektim të kornizës ligjore.  

 

Komunikimi midis palëve 

 

1. Palët angazhohen të mbajnë një komunikim të vazhdueshëm ndërmjet tyre dhe të shkëmbejnë 

çdo informacion të nevojshëm për përmbushjen e detyrave të tyre. Komunikimi do të bëhet 

me e-mail dhe sipas nevojës do të mbahen takime bilaterale.  

 

2. Palët do të caktojnë një person kontakti me njohuri të specializuara të fushës që do të jetë             

përgjegjës për zbatimin konkret të Marrëveshjes së Bashkëpunimit.  

 

3. Personat e kontaktit nga të dyja Palët do të jenë të disponueshëm për komunikimin dhe 

koordinimin e veprimeve me Palën tjetër.  
 



 

Konfidencialiteti i informacionit 
 

Asnjëra nga Palët nuk do të zbulojë ose nuk do të shpërndajë informacion konfidencial, që i ofrohet 

nga Pala tjetër gjatë zhvillimit të aktiviteteve brenda fushave të përcaktuara me këtë marrëveshje, 

ndaj një Pale të tretë, përveç rasteve kur kërkohet dhe në masën e autorizuar me shkrim nga Pala 

tjetër ose kur parashikohet me dispozita ligjore. 

 
 

Dispozita përfundimtare 
 

1. Asnjë ndryshim nuk mund t’i bëhet këtij Memorandumi në mënyrë të njëanshme, përveçse 

me shkrim, si dhe pasi Palët të kenë rënë dakord paraprakisht midis tyre dhe të kenë autorizuar 

ndryshimin nëpërmjet nënshkrimit nga titullarët e Palëve.  

 

2. Ky Memorandum Mirëkuptimi hyn në fuqi pas nënshkrimit nga ARKEP dhe KPM dhe është 

i vlefshëm, deri sa Palët të kërkojnë me shkrim ndërprerjen e tij ose në rast të ndryshimit të 

dispozitave ligjore.   

 

3. Ndërprerja në mënyrë të njëanshme e këtij Memorandumi mund të bëhet në çdo kohë, nga 

ARKEP dhe KPM, por duke lajmëruar me shkrim 30 ditë më parë Palën tjetër. 

 

4. Memorandumi hartohet dhe pranohet nga Palët, duke nënkuptuar se asnjë pjesë e tij nuk është 

në tejkalim ose kundërshtim të dispozitave përkatëse ligjore mbi të cilat Palët mbështesin 

ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave e tyre. 

 

5. Palët zotohen të zbatojnë vullnetarisht dhe në kushte mirëbesimi këtë Memorandumin për sa 

parashikohet në të. Mosmarrëveshjet zgjidhen me mirëkuptim. Në rast të kundërt, secila nga 

Palët mund të tërhiqet dhe të ndërpresë në mënyrë të njëanshme Memorandumin. 

 

6. Për lehtësimin dhe sigurimin e një komunikimi të vazhdueshëm për zbatimin e këtij 

memorandumi, Palët bien dakord që të caktojnë personat dhe mënyrën e kontaktit midis tyre, 

në një afat prej 30 ditë nga dita e nënshkrimit.  

 

7. Memorandumi i Mirëkuptimit, është i shkruar në gjuhën shqipe, në dy kopje, nga një për 

secilën Palë dhe hyn në fuqi me datën e nënshkrimit. 
 

 

 

Prishtinë,  17/12/2021. 

 

 

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve                            Komisioni i Pavarur i Mediave  

         Elektronike dhe Postare  
 

__________________________      __________________________      
 

Nazim Rahimi        Xhevat Latifi 

Kryetar i Bordit                                                             Kryetar i KPM-së     

        


