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PROPOZIMET E AUTORITETIT RREGULLATOR TË TELEKOMUNIKACIONIT  

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

RREGULLORËS NR. 95/1/10, Dt. 22/10/2010 

 
 

Hyrje 
 
Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) sipas vendimit të Bordit Drejtues (BoD) Nr. 

270 (Ref. Nr. Prot. 06./B/12, datë ; 24/10/2012) ka autorizuar inicimin e procesit të këshillimit 

publik me palët e interesit lidhur me disa shtesa (ndryshimet) dhe plotësimin e Rregullores për 

Tarifimin e Spektrit Frekuencor.  

 

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

dhënat e plota mbi ndyshimet dhe tarifat e propozuara për brezet e spektrit frekuencor (pagesat 

e rregullta vjetore për/nga përdorimi/shfytëzimi i spektrit të radio-frekuencës) për shërbimet e reja të 

pa-mbuluara me rregulloren e aplikueshme.  

  

Ndryshimet dhe plotësimet e propozuara janë autorizuar nga BoD me qëllim dhe në 

përmbushje të objektivit për rrumbullakimin e procesit të normimit efektiv përmes përcaktimit 

të tarifave apo në rastet e aplikueshme edhe mos përcaktimit të tarifave bazuar në 

arsyeshmëritë përkatëse të të gjitha pjesëve të brezeve frekuencore.  

 

Dihet se aplikimi dhe zbatimi i tarifave të shërbimeve të caktuara të spektrit frekuencor 

mbështetët në qëllimin dhe kujdesin e shfrytëzimit efektiv dhe efikas të resurseve të kufizuara 

natyrore, ‘spektrit frekuencor’ si dhe zbatimin e sistemit të tarifave për secilën kategori 

aplikative me proceduara precize jo-diskriminuese, bazuar në principet dhe parimet e 

përcaktuara me Ligjin e aplikueshëm.  

 

ART PROPOZON; 
 
 

1) Neni 5 – Tarifat për rrjetat e komunikimeve mobile publike (GSM, DCS1800, IMT) në 
Kosovë, të ndryshohet si më poshtë;  
 

5.1 Nё përcaktimin e tarifave për brezin frekuencor tё rrjeteve mobile janë marr parasysh këta 

faktor;  

 

5.1.1 Brezi frekuencor dhe Gjerësia e brezit apo kapaciteti i shfrytëzimit te spektrit 

frekuencor. 
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5.2 Tabela në vijim paraqet kompensimet vjetore për brezin / kanalin frekuencor te 

shërbimeve GSM/DCS dhe IMT për gjerësi të kanalit 1 x 1 kHz. 

     Brezi frekuencor                  Tarifa vjetore (€) 

(790 – 960) MHz 20.00 

(1710 – 1900) MHz 16.00 

(>1900) MHz 10.00  

 
 

2) Neni 7 – Shërbimet fikse satelitore, të ndryshohet si më poshtë;  
 

7.1 Llogaritjet e tarifave për shërbimet fikse satelitore bazohen në disa faktorë, ku përfshihen; 

 

7.1.1 Lloji i pajisjes dhe   

7.1.2 Gjerësia e brezit frekuencor 

 
7.2 Sipas këtij  dokumenti te gjithë operatoret e shërbimeve VSAT  te cilët nuk ofrojnë 

shërbime për palën e trete,  do te lirohen nga tarifat për shfrytëzim te frekuencave, nëse 

pajisjet e tyre i plotësojnë kushtet e me poshtme; 

 

7.2.1 Fuqia e transmetuesit nuk do te jete me e larte se 2 W, dhe  

7.2.2 EIRP nuk do te jete me e larte se 50 dBW 

 

7.3 Ne qofte se nuk plotësohen kushtet sipas nenit 7.2, atëherë shfrytëzuesit e frekuencave 

satelitore, do te tarifohen sipas kushteve te paraqitura ne tabelën e me poshtme:  

Tabela ne vijim tregon tarifat vjetore për shërbimet fikse satelitore; 
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ART propozon shtimin (plotësimin) e Rregullores me nenet e mëposhtme, nene këto     
që do përckatojnë gjegjësisht rregullojnë tarifat vjetore për brezet e paraqitura si në 
vijim;  
 

3) Neni 8 - Tarifat vjetore për shërbimet TETRA  
 
Propozimi për adoptimin dhe përcaktimin e tarifave vjetore për shfrytëzimin e spektrit 

frekuencor në brezat e frekuencës 380 - 400  MHz, për shërbimet TETRA dhe gjerësi të kanalit 

prej 2 x 25 kHz, do të bëhet duke ju referuar formulës dhe shprehjeve të mëposhtme; 

 

                                                T = N x P 

ku, 

 

T – tarifa vjetore, 

N – çmimi njësi me vlere 200.00 Euro, 

P – paraqet koeficientin për numrin e popullatës ne hapësirën ku ofrohet shërbimi, dhe vlera e 

tij është: 

 

1 për < 50,000 banorë;  

1.2 për 50,000 deri 100,000 banorë;  

1.5 për 100,000 deri 250,000 banorë dhe  

2 për > 250,000 banorë.  

       

Këto vlera aplikohen vetëm për rastet kur operatoret janë rajonal. 

Nëse operatoret dëshirojnë përdorim ekskluziv ne gjithë territorin e Kosovës , atëherë vlera e P 

duhet të jetë 3. 

Duke marrë parasysh kushtet e mësipërme, përcaktimi i tarifave vjetore për gjerësi të kanalit të 

frekuencës prej 2 x 25 kHz, bëhet sipas tabelës së më poshtme; 

 

Numri i banorëve TETRA - (380 – 400) MHz (Euro) 

< 50,000 200.00 

50,000-100,000 240.00 

100,000-250,000 300.00 

> 250,000 400.00 

Ne gjithë Kosovën 600.00 

  

4) Neni 9 - Tarifat vjetore për shërbimet PAMR 
 

Përcaktimi i tarifave vjetore për shfrytëzimin e spektrit frekuencor në brezat e frekuencës 410 - 

430 MHz, për shërbimet PAMR dhe gjerësi të kanalit prej 2 x 1.25 MHz, do të bëhet duke ju 

referuar formulës dhe shprehjeve të mëposhtme; 
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T = N x P 

ku, 

 

T – tarifa vjetore, 

N – çmimi njësi me vlere 1,500.00 Euro, 

P – paraqet koeficientin për numrin e popullatës ne hapësirën ku ofrohet shërbimi, dhe vlera e 

tij është: 

 

1 për < 50,000 banorë;  

1.2 për 50,000 deri 100,000 banorë;  

1.5 për 100,000 deri 250,000 banorë dhe  

2 për > 250,000 banorë.  

       

Këto vlera aplikohen vetëm për rastet kur operatoret janë rajonal. 

Nëse operatoret dëshirojnë përdorim ekskluziv ne gjithë territorin e Kosovës , atëherë vlera e P 

duhet te jete 3. 

 

Duke marrë parasysh kushtet e mësipërme, përcaktimi i tarifave vjetore për gjerësi të kanalit të 

frekuencës prej (2 x 1.25 MHz), bëhet sipas tabelës së më poshtme; 

 

Numri i banorëve PAMR -  (410 – 430) MHz (Euro) 

< 50,000 1,500.00 

50,000-100,000 1,800.00 

100,000-250,000 2,250.00 

> 250,000 3,000.00 

Ne gjithë Kosovën 4,500.00 

 

 
5) Neni 10 - Tarifat vjetore për shërbimet FWA/BWA  

 
Përcaktimi i tarifave vjetore për shfrytëzimin e spektrit të frekuencës për shërbimet brezëgjera, 

FWA/BWA, do të bëhet duke marrë parasysh parametrat e mëposhtme, parametra këto që janë 

karakteristikë dalluese e rregullores në fuqi por edhe standardeve dhe praktikave të adoptuara 

nga pothuajse shumica absolute e shteteve tjera; 

 

- Brezi i frekuencës - Tarifat janë me ta larta për brezat e frekuencës në pozicione me te 

ultë te spektrit RF, 

- Gjerësia e brezit te frekuencës, 

- Numri i popullsisë - Vetëm ne rastin e operatorëve rajonal 
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Përcaktimi i tarifave vjetore për këto shërbime do të behet duke ju referuar formulës dhe 

shprehjeve të mëposhtme; 

 

T = N x B x F x P 

ku, 

 

T - tarifa vjetore, 

N - çmimi njësi me vlere 300.00 Euro, 

B - gjerësia totale e brezit te frekuencës në MHz e caktuar për kanalin (Tx + Rx), e pjesëtuar me 1 

MHz, 

F -  koeficienti për frekuencën bartëse - pozicioni ne spektrin RF, vlera e tij është: 

 

1 për  (3.4 – 3.8) GHz;  

0.6   për  (10.15 – 10.3) GHz; (10.5 – 10.65) GHz  

0.3   për  (24.5 - 26.5) GHz; (27.5 - 29.5) GHz 

 

P – koeficienti për numrin e popullatës ne hapësirën ku ofrohet shërbimi, dhe vlera e tij është; 

 

1 për < 50,000 banore;  

1.1 për 50,000 deri 100,000 banorë;  

1.2 për 100,000 deri 250,000 banorë dhe  

1.3 për > 250,000 banore.  

       

Këto vlera aplikohen vetëm për rastet kur operatoret janë rajonal, përndryshe nëse operatori 

ofron shërbime në gjithë territorin e Kosovës, vlera e tij do të jetë 1.5. 

 

Duke marrë parasysh kushtet e mësipërme, përcaktimi i tarifave vjetore për gjerësi të kanalit të 

frekuencës prej 1 MHz, bëhet sipas tabelës së më poshtme; 

 

Numri i banorëve (3.4 – 3.8) GHz  

(Euro) 

(10.15 – 10.3) GHz (10.5 – 

10.65) GHz (Euro) 

(24.5 - 26.5) GHz (27.5 - 

29.5) GHz (Euro) 

< 50,000 300.00 180.00 90.00 

50,000-100,000 330.00 198.00 99.00 

100,000-250,000 360.00 216.00 108.00 

> 250,000 390.00 234.00 117.00 

Për gjithë Kosovën 450.00 270.00 135.00 
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6) Neni 11 - Tarifat vjetore për shërbimet e aeronautikës; 
 

- Radio stacionet tokësore:                                                                                         80.00 €/njësi 
- Radarët dhe pajisjet e radionavigacionit aeronautik, identifikim,  

pozicionim, dhe sinjalizim:                                                                                     20.00 €/njësi  
 
 

7) Neni 12 - Tarifat vjetore për brezat frekuencor HF 
 

Përcaktimi i tarifave vjetore për shfrytëzimin e spektrit frekuencor ne brezat e frekuencës  HF  

(3 - 30) MHz, shërbimet Fiks & mobile dhe gjerësi të kanalit prej  12.5 KHz, do te behet në ketë 

mënyrë; 

 
- 150.00 € - semi-dupleks ose dupleks 

-   75.00 € - Simpleks 

 

Pyetjet; 
 

- A jeni dakord me propozimet për shtesat (ri-fromulimet) e neneve të ndryshuara si të 

shpalosur sipas pikave? Nëse keni ndonjë qëndrim tjetër ftoheni që të paraqisni 

komentet dhe elaborimin e qëndrimeve /komeneteve respektive.  

  

- A jeni dakord me nivelin e tarifave të propozuara (përcaktuara) nga ART? Nëse keni 

ndonjë qëndrim tjetër ftoheni që të paraqisni komentet dhe elaborimin e qëndrimeve 

/komenteve respektive. 

 

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

lëndë e procesit të këshillimit publik?  

 

ART pas pranimit të komenteve nga palët e interesuara për propozimet e tarifave vjetore të 

propozuara për brezet e publikuara në procesin e këshillimit publik, do rimarr në shqyrtim 

komentet e palëve të interesuara dhe konform procedurave të rregullta do procedoj me 

paraqitjen dhe publikimin e qëndrimit të Bordit Drejtues të ART-së mbi komentete e 

ndërmarrësve, operatorëve dhe ofruesve të shërbimeve telekomunikuese.  

 

Komentet e palëve të interesuara duhet të paraqiten në/përmes postës elektronike në e-mail 

adresat; fazli.shala@art-ks.org dhe/ose në info@art-ks.org   

mailto:fazli.shala@art-ks.org
mailto:info@art-ks.org

