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HYRJE 
 

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

referim të dispozitave të neneve; nenit 10 paragrafët 4) dhe 11), nenit 82 paragrafët 1) dhe 3), 

nenit 106 paragrafi 1), nenit 109 dhe 110 të Ligjit për Komunikime Elektronike, Nr. 04/L-109, 

sipas vendimit të Bordit Drejtues (BoD) Nr. 279 (Ref. Nr. Prot. 072/B/11, datë; 03/12/2012) ka 

autorizuar inicimin e procesit të këshillimit publik me operatorët e rrjetave telekomunikuese, 

ofruesit e shërbimeve telekomunikuese si dhe gjitha palët e tjera të interesit lidhur me 

dokumentin e Planit të Përdorimit të Brezeve Frekuencore në Republikën e Kosovës.  

 

Me qëllim të marrjes së informacioneve, kontributeve dhe qëndrimeve nga ana e operatorëve të 

rrjetave telekomunikuese, ofruesit e shërbimeve telekomunikuese e autorizuara nga ART si 

paraardhëse ligjore e ARKEP si dhe gjitha palët tjera të interesuara, ARKEP me qëllim të; 

 

- Përcaktimit të kushteve të përdorimit dhe mënyrës së shfrytëzimit të brezeve të radio 
spektrit frekuencor në Republikën e Kosovës; dhe 
 

- Planifikimit optimal teknik dhe ekonomik dhe përdorimit efikas të radio frekuencave si 
resurs i kufizuar; 

 
- Me qëllim të informimit të operatorëve dhe ofruesve të shërbimeve telekomunikuese të 

autorizuara (licencuar nga ART) dhe atyre potencial për ofrimin e shërbimeve të 
komunikimeve elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë; 

 
ARKEP njofton se me fillim nga data; 5 Dhjetor, 2012 deri me 5 Janar, 2013 do filloj procedura e 
rregullt e këshillimit publik dhe se dokumenti i `Plani i Përdorimit të Brezeve Frekuencore` në 
Republikën e Kosovës nga data; 5 Dhjetor do mund të shkarkohet nga ueb faqja zyrtare e 
ARKEP në linkun; http://www.art-
ks.org/repository/docs/Draft%20Plani%20i%20Perdorimit%20te%20Brezeve%20Frekuencore%
20ne%20Republiken%20e%20Kosoves.pdf  
 
ARKEP sqaron se dokumenti në fjalë është i pari i këtij lloji dhe është përgatitur në konformitet 
të plotë me Planin Kombëtar të Radio Frekuencave, Nr. 04-V-93 si dhe në përputhje me 
Rregulloret dhe Rekomandimet e organizatave ndërkombëtare si; ITU, CEPT, ETSI, etj. dhe 
detyrimet që rrjedhin nga konventat ose marrëveshjet që Republika e Kosovës është e detyruar 
ti zbatojë.  
 
Konform procedurave të parapara me pikën 2.5 të Udhëzuesit për Procedurat e Këshillimit 
Publik, ftohen të gjithë të interesuarit të japin komentet, sugjerimet, dhe vërejtjet e tyre brenda 
afatit të paraparë ligjor, deri në shqyrtimin e dokumentit në mbledhjen e radhës të BoD të 
ARKEP. 
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PYETJET 
 

- A i plotëson Plani i Përdorimit nevojat/kërkesat e juaja në lidhje me shërbimet që i 

ofroni aktualisht ose pritet në të ardhmen e afërt?  

 

o 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 ARKEP ndërlidhur me subjektin 

lëndë e procesit të këshillimit publik?  

 
 

ADMINISTRATIVE 

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

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

paraqitura si në vijim; atlantida.hasani@art-ks.org dhe info@art-ks.org   

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

publikuara me/përmes dokumentit të `Planit të Përdorimit të Brezeve Frekuencore në 

Republikën e Kosovës`, do ri-marr në shqyrtim komentet e palëve të interesuara dhe konform 

procedurave të rregullta do procedoj me paraqitjen dhe publikimin e qëndrimit të Bordit 

Drejtues të ARKEP-it mbi komentet e palëve të interesuara.  
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