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Datë; 29/08/2013 

 

PËRGJIGJET (SQARIMET) 

E AUTORITETIT 

LIDHUR ME KOMENTET & SUGJERIMET E PRANUARA GJATË FAZËS SË  

KËSHILLIMIT PUBLIK TË DOKUMENTIT 

 

‘Inicimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim të brezeve frekuencore 
për shërbimet brezëgjëra telekomunikuese; Brezet 3400 - 3600 MHz dhe 3600 – 3800 MHz 

 
 

I/E nderuar, 
 
Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si; Autoriteti) në 
mbledhjen e XLIX) të datës; 20 Maj, 2013, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e 
Brendshme të ARKEP, dhe në përputhje me detyrimet e specifikuara në Ligjin për Komunikimet 
Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE), mori në shqyrtim dhe miratoi (Ref. Vendimi 
Nr. 369 - ARKEP Nr. Prot. 018/B/13), për inicimin e procesit të këshillimit publik sipas dokumentit; 
‘Inicimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim të brezeve frekuencore për Shërbimet Brezëgjëra 
Telekomunikuese ‘Brezet 3400 – 3600 MHz dhe 3600 – 3800 MHz’.   
 
Këshillimi publik i dokumentit rregullator të referuar si më lartë ka zgjatur nga data; 1 Korrik 2013 
deri me datën; 1 Gusht 2012, me ç’rast sipas praktikës standarde të Autoritetit, dokumenti gjithashtu 
është publikuar në ueb faqen zyrtare të ARKEP-it, përkatësisht në vegëzen; http://www.arkep-
rks.org/?cid=1,13,638  
 
Sa i përket këshillimit publik, komente subjekte të shqyrtimit nga Autoriteti kanë qenë ato të pranuara 
nga ndërmarrësit e autorizuar, operator të rrjetave dhe ofrues të shërbimeve telekomunikuese (IPKO 
dhe Kujtesa.NET), gjersa shënimi i arritur nga PTK Sh.A lidhur me interesin respektivisht mos-interesin 
për pjesëmarrje në ankand nuk është komentuar pasi që ky operator nuk ka paraqitur komente apo 
propozime lidhur me kushtet e ankandit.  
 
Referencat administrative/protokollare të shkresave të pranuara; 
 

- IPKO Telecommunications LLC  
(Ref; IPKO Nr. Prot. 1753 e protokolluar pranë ARKEP me Nr,. Prot. 563/ 2/13, dt. 31/07/2013)  

- Kujtesa.NET LLC   (Ref; Shkresa/e-maili e datës: 22 Korrik, 2013) 
- PTK Sh.A    (Ref; Shkresa/e-maili e datës: 1 Gusht, 2013) 

 
 
Pas shqyrtimit të draft komenteve dhe përgjigjeve të prezantuara nga Departamenti për Menaxhimin 
e Frekuencave (DMF) dhe Departamenti Ligjor (DL), Bordi i Autoritetit në mbledhjen e LI) të mbajtur 
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me dt. 06 Gusht, 2013, sipas konkluzioneve të nxjerra pas shqyrtimit të pikës 5) të rendit të ditës së 
(Ref. Ekstrakt Nr. Prot. 028/B/13, dt. 09/08/2013) miratoi në parim kushtet dhe termet e dokumentacionit 
final që do procedohen në procedurat e rregullta të ankandit publik si dhe miratoi përgjigjet dhe 
sqarimet ndaj komenteve dhe propozimeve të paraqitura në fazën e këshillimit publik. 
 
Në vijim në formë kronologjike paraqiten arsyetimet respektivisht përgjigjet dhe sqarimet e dhëna nga 
Autoriteti lidhur me komentet specifike dhe qëndrimet e marra nga Autoriteti ndaj këtyre komenteve, 
duke u përmbajtur vetëm në pikat ku janë dhënë komente dhe/apo propozime të ndryshme nga 
propozimet e Autoritetit si dhe Autoriteti ka paraqitur sqarimet dhe qëndrimet e saja respektive;  
 
Autoriteti; Përgjigje në komentet e dhëna ndaj IPKO referuar pyetjes 3)  

Pyetja;   
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.  
 
Propozimi i dhënë nga IPKO për rishikim dhe ndryshim të planifikimit të ndarjes së blloqeve dhe prishjes së 
simetrisë për teknologjinë FDD në brezin e çiftuar 3.4-3.6 GHz.  

 
Propozimi për ndryshimin e planifikimit të ndarjeve të brezeve nga 2x20 në 1x10 MHz, Autoriteti e 

konsideron të pa-arsyeshëm për shkak se; për shfrytëzimin e kapaciteteve frekuencore 1x10 MHz pala 

e interesuar mund të aplikoj dhe kërkoj brez frekuencor në brezin 3.6 – 3.8 GHz planifikimi i të cilit 

është bërë në 20 blloqe me nga 1x10 MHz i harmonizuar sipas vendimeve dhe  rekomandimeve 

evropiane; ECC/DEC (11)06, ECC/REC (04)05 (Shkurt, 2006).  

 

Nga analizat e kryera nga ekspertët e Autoritetit lidhur me planifikimin e këtyre brezeve frekuencore, 

rezulton se brezi i  parur Uplink - Downlink (FDD) në brezin 3.4 – 3.6 GHz ka kapacitet prej 2 x 80 MHz 

me kapacitet të tërësishëm prej 160 MHz, ndërsa për teknologjinë TDD Autoriteti ka planifikuar të tërë 

brezin 3.6 – 3.8 GHz me kapacitet prej 200 MHz. 

 

Autoriteti, ka vlerësuar se nuk ka hapësirë dhe arsye për ndryshimin e planifikimit të brezit 

frekuencor 3.4 – 3.6 GHz të paruar në simetri (Uplink – Downlink) për teknologjinë FDD nisur edhe nga 

arsyetimi se kapaciteti i këtij brezi prej 2 x 80 MHz është më i vogël se kapaciteti i brezit 3.6 – 3.8 GHz 

ku mund të shfrytëzohet brezi prej 200 MHz për shërbime TDD, po ashtu nuk mund të prishet 

simetria e brezit 3.4 - 3.6 GHz e cila po ashtu si e tillë është e përcaktuar edhe me Vendimin Evropian 

ECC Decision Nr. 11/06 dhe e cila do të jetë e nevojshme edhe për operator të tjerë të interesuar për 

këto kapacitete frekuencore për teknologji FDD.  

 

Ndryshimi i planifikimit për brezin 3.4 – 3.6 GHz eventualisht do mund të rishikohej vetëm për 

kapacitetet 2 x 10 MHz por që Autoriteti ka konsideruar se kjo qasje nuk paraqet zgjidhje 

përmbajtjesore dhe nuk do e plotësonte kërkesën e operatorëve në këtë rast edhe atë të IPKO-së, për 

ndryshimin e simetrisë në UpLink dhe DownLink. 

 

Komenti (Propozimi) nuk aprovohet 
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Autoriteti; Përgjigje në komentet e dhëna ndaj IPKO dhe Kujtesa.NET referuar pyetjes 4)  

Pyetja;  
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. 
 
Komentet/ propozimet e dhëna nga IPKO dhe Kujtesa.Net për rishikim dhe ndryshim të çmimit respektivisht 
ulje të çmimit bazuar mbi vlerësimin se elementet kohore nga referencat e marra për bazë nga Autoriteti nuk 
përkojnë me prioritetet dhe objektivat e kohës dhe elementet e trendit referuar këtu kërkesave të konsumatorëve 
por edhe atë të teknologjisë referuar këtu neutralitetit teknologjik.  
 

 
 
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 

 
Propozimet për rishikim të çmimit të brezeve, në vlerësimin e Autoritetit gjithnjë duke ju referuar dhe 

bazuar të dhënave të paraqitura në tabelat e mësipërme me të dhënat për çmimin e kapacitetit  

frekuencor prej 1 MHz dhe çmimin e kapacitetit frekuencor 1MHz/popullsi rezulton se, operatorët 

përfitues nga e drejta e shfrytëzimit të resurseve radio frekuencore në ketë brez kanë paguar për 1 

                                                           
1 Supozohet se gjerësia totale e brezit 3400-3600MHz është 180MHz. 
2 Për brezin frekuencor 3600-3800MHz kapaciteti frekuencor ne dispozicion 200 MHz . 

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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MHz = 280,000.00 € gjegjësisht 0.00344 €  për 1 MHz/Popullsi në rastin e shtetit të Gjermanisë apo për 

rastin e shtetit të Bullgarisë 57,000.00 € për 1 MHz gjegjësisht 0.00774 për 1 MHz /Popullsinë.  

Autoriteti, sqaron se përllogaritja e çmimit nuk është bërë duke marrë si referencë të vetme atë të 

shtetit të Gjermanisë, por të katër (4) shteteve me zhvillim ekonomik jo të njëjtë, si dhe në bazë të 

shënimeve publike për shitjen e brezeve identike sipas hulumtimeve të ekspertëve të TAIEX-it dhe 

Autoritetit, vetëm këto të dhëna gjenden si referenca të publikuara. Gjithashtu, Autoriteti vëren se tek 

rasti i Bullgarisë, kemi çmimin për 1 MHz për popullatë dukshëm me të lartë se shtetet tjera në këtë 

rast më të zhvilluara, por se mbi gjitha Autoriteti sqaron se në botë aktualisht nuk ka ndonjë 

metodologji unike dhe të përvetësuar për vlerësimin e brezeve dhe se përcaktimi i metodologjisë dhe 

përllogaritjes së parametrave i delegohet si kompetencë dhe mbetet në diskrecionin e autoriteteve 

kompetente nacionale që kanë tagrin dhe mandatin e përvetësimit të specifikave të vendit të tyre. 

Gjithsesi, në kalkulimet e kryera për çmimin e brezit frekuencor duke mos e marrë në konsideratë 

çmimin e brezit frekuencor të shitur në Gjermani, vlera e brezit nuk ndryshon edhe aq shumë dhe ajo 

paraqitet si më poshtë;  

0.00027+0.00774+0.00068 = 0.00869 /3 = 0.00289   (1 MHz/Popullsi) 

0.00289 * 1,815,606 = 5,247.00 € për 1 MHz 

Tabela xx.  Përcaktimi i çmimit fillestar për brezin 3400 – 3800 MHz nëse nuk do të merrej në konsideratë shitja e brezit  
në  shtetin e Gjermanisë   
 

Vlera mesatare e 1 MHz/Popullsinë 0.00289 

Popullsia e Kosovës 1,815,606 

Vlera e spektrit për 1 MHz 5,247.00 EUR 

Vlera e spektrit për një bllok 2x20 MHz (40 MHz) 209,880.00 EUR 

Vlera totale e spektrit për brezin 3400 – 3800 (360 MHz) 1,888,920.00 EUR 

 
Rrjedhimisht Autoriteti mbështetur në procedurat e ndjekura gjatë përgatitjes së dokumentacionit 

përfshi edhe përllogaritjen e çmimit, marrë në konsideratë gjitha parametrat dhe specifikat e 

ndërlidhura me procedurën e vlerësimit dhe përcaktimit të vlerës financiare të çmimit të kapaciteteve 

frekuencore për brezin 3.4 – 3.8 GHz në rastin tonë në lartësi prej 5,400.00 € për 1 MHz apo 0.003 € për 

1 MHz/Popullsi ka arritur në konkluzion se çmimi është me se i arsyeshëm dhe si i tillë NUK është i 

lartë.  

Përfundimisht, ndërlidhur me komentet e pranuara nga operatorët për çmimin e lartë të kapaciteteve 

frekuencore për brezet frekuencore 3.4 -3.6 GHz dhe 3.6 – 3.8 GHz, Autoriteti mbështetur si më sipër 

dhe në specifikat e njohura për palët subjekte të parashtrimit të komenteve të njëjtat nuk i ka 

kualifikuar si të qëndrueshme dhe të arsyetuara nga aspekti i mos-arsyeshmërisë dhe mos-

qëndrueshmërisë ekonomike. 
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Po ashtu, Autoriteti ka vlerësuar dhe konsideruar se mbështetur në parimet e menaxhimit dhe 

përdorimit efektiv të burimeve të kufizuara dhe sigurimit të sigurisë ligjore në një treg dinamik me 

efekt dhe kontribut në zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm, se vlera e pagesës së njëtrajtshme (one-off 

tarriff) për marrjen e autorizimit të përgjithshëm për përdorim të kapaciteteve frekuencore për 

periudhën kohore 15 vjeçare do jetë pak e  konsiderueshme në krahasim me investimet që do të duhej 

zhvilluar nga operatorët serioz që planifikojnë zhvillimin e shërbimeve në këto breze.   

Komentet nuk aprovohen 

Autoriteti; Përgjigje në komentet e dhëna ndaj IPKO referuar pyetjes 5)  

Pyetja; 
A jeni dakord që kushtet e përcaktuara (mbulueshmëria, periudhat kohore, kushtet teknike) janë të 
përshtatshme/adekuate?   
 
Komenti i dhënë se pyetja nuk është kuptuar dhe është paraqitur nevoja për sqarime shtesë. 
 
Autoriteti, sqaron se ashtu siç edhe paraqitur në dokumentin e paraqitur në procedurën e këshillimit 

publik (Ref. Tabela në faqen 15 të dokumentit), të dhënat e paraqitura në kolonat e tabelës i referohen 

përqindjes (%) së mbulueshmërisë së operatorëve që pas përmbylljes së procesit të ankandit rezultojnë 

fitues të së drejtës së përdorimit (autorizimit të përgjithshëm) ku më saktësisht të njëjtit brenda 

periudhës (harkut) kohore prej 12 muaj nga data e lëshimit të autorizimit të përgjithshëm operatorit 

fitues i njëjti duhet ti dokumentoj Autoritetit arritjen e mbulueshmërisë në masën prej 15% të territorit 

të vendit dhe brenda periudhës (harkut) kohore prej 24 muaj mbulueshmëri në masën prej 25% të 

territorit për shërbimet BWA/FWA me sistemet e transmetimit PMP duke përfshirë edhe shërbimet e 

lëvizshme apo nomadike si dhe në përputhje me kushtet dhe termet e Autorizimet, i njëjti duhet ti  

dokumentoj Autoritetit përmbushjen e kushteve teknike si të përcaktuara me vendimin e Komisionit 

Evropian 2008/411/EC, për brezin 3400 – 3600 MHz.  

 

Operatori nuk ka paraqitur konkretisht propozime apo sqarime për pjesët për të cilat ka dilema apo 

paqartësi.  

 

Komenti nuk aprovohet 

 
Autoriteti; Përgjigje në komentet e dhëna ndaj IPKO referuar pyetjes 6) 

Pyetja; 
A mendoni se kohëzgjatja e licencës është e mjaftueshme dhe përmbush planifikimet tuaja? Në qoftë se JO, ju 
lutem arsyetoni qëndrimin  juaj.   
 
Komenti/Propozimi i dhënë për shkurtimin e afatit të validitetit nga 15 vite në 10 vite përfshi duke e ndërlidhur 
kërkesën me arsyetimin se çmimi i njëtrajtshëm i ankandit ndërlidhet me periudhën kohore të validitetit si dhe  
kërkesën për lejimin e pagesës në baza mujore brenda periudhës së validitetit të autorizimit (licencës). 

 
Autoriteti mbështetur mbi përcaktimet ligjore dhe nisur nga rrethanat ku kemi;  
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- këshillimi publik ka rezultuar me atë që vetëm një operator (IPKO – propozimi 10 vite) ka 

parashtruar kërkesë për afat më të shkurtër kohor të periudhës së validitetit të autorizimit dhe 

tjerët e kanë përkrahur propozimin e Autoritetit (15 vite); 

 

- nisur nga referencat publike ku kemi shembuj të mjaftueshëm të sistemeve të 

licencimit/autorizimit që kanë të përvetësuar periudhën kohore prej 15 viteve të validitetit (me 

raste edhe deri në 20 vite) si dhe gjitha licencat/autorizimet e gjertanishme të Autoritetit në Kosovë 

janë me të periudhës kohore si të propozuar nga Autoriteti; por dhe  

 

- në veçanti mbështetur nga analizat e kryera dhe sqarimin se metoda e përllogaritjes së vlerës së 

brezit respektivisht ndarjeve të brezeve frekuencore dhe vlerës së miratuar të çmimit fillestar të 

ankandit në këtë rast nuk ka korrelacion të drejtpërdrejt dhe nuk do të ndikoj në uljen e vlerës së 

çmimit të spektrit frekuencor e cila për sqarimin e operatorit parashtrues i komentit ndërlidhet 

me të drejtën e përdorimit të spektrit frekuencor dhe JO me pagesën e rregullt vjetore për 

shfrytëzimin e radio-frekuencave (kanaleve) e përkufizuar sipas Ligjit si pagesa e mbikëqyrjes së 

shfrytëzimit dhe të përcaktuara me/sipas Autorizimit të Përgjithshëm. 

Rrjedhimisht nga si më sipër Autoriteti, propozimin për shkurtim të periudhës kohore të autorizimit e 

cilëson të pa-justifikueshëm dhe të pa-arsyetuar. 

Autoriteti gjithashtu, sqaron se mbështetur në parimet dhe dispozitat e normuara me Ligjin e 

Komunikimeve Elektronike (Ref. neni 54 paragrafi 2 nën-paragrafi 2.6 dhe neni 57 - Pagesat e rregullta 

vjetore) dhe kornizës së akteve dhe praktikave rregullatore në rajon, shtetet e BE-së dhe në mbarë 

botën (Ref. Reg. Nr. 17 /ARKEP Nr. Prot. 082//B12  e cila mbështetet në procedurat e përkufizuara me sipas 

Rregullores Nr. 008/08 të plotësuar dhe ndryshuar sipas vendimit Nr. 27 / ART Nr. Prot. 60/1/10), pagesa e 

rregulltë vjetore paguhet për shfrytëzimin e radio-frekuencave (kanaleve) paguhet paraprakisht dhe 

me një pagesë të vetme dhe e njëjta duhet të kryhet brenda afatit të rregullt si të përcaktuar nga 

Autoriteti.  

Nga si më sipër, rrjedh edhe sqarimi dhe qëndrimi i Autoritetit se pagesat me këste mujore apo këste 

të ndara të pagesës vjetore nuk parashihen dhe si të tilla edhe nuk mund të normohen apo 

inkurajohen. Meqenëse baza e aplikueshme nuk e normon në mënyrë specifike ndalesën për 

parashtrimin e kërkesës-ave nga ana e mbajtësve të së drejtës së përdorimit (licencës/autorizimit) 

atëherë çdo kërkesë konform praktikave të rregullta administrative duhet të shoqërohet me arsyetimet 

gjegjëse dhe ato do merren në shqyrtim të rregullt  administrativ nga Bordi i Autoritetit. 

Komenti (propozimi) nuk aprovohet 

 
Autoriteti; Përgjigje në komentet e dhëna ndaj IPKO referuar pyetjes 7) 

Pyetja; 
A mendoni se rregullat dhe procedurat e ankandit janë të përshtatshme dhe sigurojnë një mbarëvajtje 
transparente të ankandit? kohëzgjatja e licencës është e mjaftueshme dhe përmbush planifikimet tuaja? Në qoftë 
se jo, ju lutem arsyetoni qëndrimin  juaj.   
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Komenti/Propozimi i dhënë se rregullat dhe procedurat e ankandit nuk janë kuptuar plotësisht duke potencuar 
edhe refuzimin e kërkesës për mbajtje të takimit me palën parashtruese të kërkesës gjatë afatit të rregullt të 
këshillimit publik.  

 
Autoriteti, ndërlidhur me procedurat e ankandit vlerëson se të njëjta janë sqaruar në masën e duhur 

dhe adekuate përmes dokumentit të rregullt të publikuar në procedurën e këshillimit publik 

respektivisht referuar paragrafit 6 të dokumentit (Ref. faqe 16 deri 24).  

Konform parimeve, praktikave dhe procedurave për administrimin e procesit të këshillimit publik, 

Autoriteti dhe zyrtarët e tij nuk kanë autorizim që të mbajnë takime me palë të interesit por të njëjtit 

udhëzohen që gjitha kërkesat, propozimet, komentet e tyre ti paraqesin me shkrim dhe autoriteti 

brenda afateve të rregullta i bën publike qëndrimet dhe përgjigjet e saja zyrtare të cilat mund të jenë 

subjekte të komentimeve të mëtutjeshme në procedura të ndara përfshirë edhe takimet e hapura ku do 

debatoheshin dhe sqarohen gjitha dilemat eventuale.  

Autoriteti, nisur nga detyrimi i sajë për respektim të parimeve të transparencës dhe mos-

diskriminimit njofton gjitha palët e interesit se dokumenti-et e ankandit me gjitha procedurat 

përkatëse si të parapara me Ligjet e aplikueshme dhe praktikat rregullatore për administrimin e 

ankandeve do të publikohen sërish me detajet e nevojshme dhe do të jetë në dispozicion për periudhe 

shtesë kohore të arsyeshme gjatë së cilës kohë do të mundësohet parashtrimi i pyetjeve, sqarimeve 

dhe komenteve të nevojshme. 

Në ndërkohë deri në publikimin e dokumentacioneve nga ana e Autoritetit, pala dhe palët tjera të 

interesit inkurajohen që nëse konkretisht kanë pyetje konkrete ndërlidhur me procedurat e ankandit të 

mos hezitojnë të parashtrojnë pyetje konkrete dhe specifike të cilat rikujtojmë se do mund të 

parashtrohen edhe gjatë procesit të rregullt të publikimit të shpalljes së dokumenteve të Ankandit 

Publik.  

Komenti pjesërisht pranohet 

Autoriteti; Përgjigje në komentet e dhëna ndaj IPKO referuar pyetjes 8) 

Pyetja; 
Komente tjera lidhur me çështje të vlerësuara si të rëndësishme dhe nuk janë të përfshira në dokumentin e 
paraqitur në procedurën e këshillimit publik?  
 
Komentet dhe propozimet e dhëna; 
 
8.1.  Definimi i pagesës  
8.3. Metodologjia dhe përdorimi i referencës së çmimit të ankandit – Ref. shteti i Gjermanisë? 
 
Autoriteti, vlerëson dhe konsideron se arsyetimet e komunikuara në përgjigjet dhe qëndrimet e dhëna 
në adresim të pyetjeve 4) dhe 6) japin sqarimet e duhura dhe të mjaftueshme për dy komentet e 
listuara si më sipër. 
 
Komentet nuk aprovohen 
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8.2. Qartësimi i referencës mbi numrin e popullsisë? 
 
Autoriteti, numrit të popullsisë prej 1,815,606 i referohet mbi bazën e shënimit zyrtar të Dhjetorit të 

vitit 2012 të konfirmuar sipas shkresës zyrtare të pranuar nga ASK me dt. 26 Prill, 2013 (Ref. Friday, 

April 26, 2013 3:16 PM).  

 

Për qartësimin e juaj, Agjensia Statistikore e Kosovës (ASK) këtë vlerësim e kryen në baza të rregullta 

vjetore me qëllim të sigurimit të një vlerësimi të saktë statistikor të popullsisë, i cili është i nevojshëm, 

praktik dhe  standard që kërkohet të bëhet çdo vit nga institucionet zyrtare të statistikave të një vendi, 

me qëllim të sigurimit të serisë kohore të treguesve demografik mbi ndryshimet në nivel vendi. Kjo 

për faktin se në periudhën ndërmjet dy regjistrimeve (zakonisht dhjetëvjeçare) ndodhin ndryshime të 

theksuara në popullsinë e një vendi, komune dhe/apo vendbanimi.  

 

Prandaj,  për  të  gjithë  shfrytëzuesit  e  të  dhënave, ASK përmes shkresës së mësipërme dërguar 
sipas kërkesës së Autoritetit i ka konfirmuar këto si të dhënat e fundit  zyrtare, të vlerësuara për  
numrin e popullsisë së Kosovës në nivel të komunave për vitin 2012.   
 
8.4. Kërkesa për marrje në konsideratë nevojat e konsumatorëve (klientëve aktual) referuar koncentrimit të 
kërkesave dhe teknologjive aktuale?  
 
Autoriteti, mbi bazën e parimeve ligjore për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike 
dhe kornizën rregullatore të BE-së për komunikimet elektronike që promovojnë konkurrencën dhe 
zhvillimin e infrastrukturës efikase në komunikimet elektronike, mbështetur dhe në prioritetet dhe 
objektivat strategjike të përcaktuara për sektorin e komunikimeve elektronike, sqaron se ka kryer 
gjitha planifikimet e duhura në përputhje me vendimet dhe rekomandimet e KE-së që promovojnë 
dhe garantojnë ofrimin e shërbimeve të duhura dhe të përshtatshme në gjithë territorin e Republikës 
së Kosovës. 
 
Detyrimisht gjitha veprimet dhe aktivitetet përfshi edhe teknologjitë e aplikueshme duhet ti nën-
renditen kushteve dhe termeve të vendosura nga autoritetet nacionale rregullatore në këtë rast nga 
Autoriteti, kushte dhe terme këto të vendosura në përputhje të plotë me kërkesat e parimit të 
neutralitetit teknologjik që do të thotë se normat ligjore duhet të aplikohen duke marrë në konsideratë 
objektivat që duhen arritur dhe për të siguruar në masë të arsyeshme, që aplikimi i tyre nuk inkurajon 
ose diskriminon përdorimin e teknologjive të veçanta, si dhe duke siguruar që normat juridike 
zbatohen, për aq sa është e mundur pa marrë parasysh teknologjitë e përdorura në ofrimin e 
shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike të lidhura me një marrëdhënie të veçantë 
ligjore.  
 
Komenti nuk aprovohet 

 
8.5. Taksa administrative?  

      
Neni 51 paragrafi 1) dhe 2) përcaktojnë se rregullat e ankandit përfshi edhe kërkesat kualifikuese 

vendosen nga Autoriteti, gjithashtu neni 54 paragrafi 2), në-paragrafi 2.6) mes tjerash përcakton se ..... 

si dhe pagesat tjera në buxhetin e shtetit në përputhje me procedurat e vendosura në akte juridike....; 
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Përcaktimi i taksës administrative përveç bazës së mësipërme ligjore, gjen mbështetje edhe në nenin 8 

paragrafi 2 që e përkufizon Autoritetin si person juridik, publik, vet-financues dhe jofitimprurës, i 

pavarur, i cili e zhvillon veprimtarinë në përputhje me legjislacionin në fuqi, ku Autoriteti në punën 

dhe në marrjen e vendimeve brenda kompetencave të tija ligjor është i pavarur. 

 

Nga praktika e vendit por edhe shumica e vendeve tjera çdo ankand apo tender ndërkombëtar ka të 

përvetësuar si një nga kushtet dhe kriteret standarde një nga kërkesat kualifikuese pagesën e taksës 

administrative dhe Autoriteti mbështetur mandatin e tij për të vendosur mbi kushtet dhe kërkesat 

kualifikuese mbi bazën e arsyetimit të komunikuar me dokumentin e publikuar në këshillim publik, 

ka vendosur për lartësinë e taksës administrative.  

 

Për më shumë, asnjë nga operatorët tjerë dhe palët tjera të interesit nuk kanë ngritur shqetësim apo 

vlerësuar taksën administrative si barrierë administrative dhe/apo mbi lartësinë e shumës së 

propozuar.  

 

Komenti nuk aprovohet 

 


