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DDaattëë::  2299  SShhttaattoorr  22002222  

PPEERRGGJJIIGGJJEETT  NNEE  KKOOMMEENNTTEETT  EE  OOPPEERRAATTOORREEVVEE  NNGGAA  

KKËËSSHHIILLLLIIMMII  PPUUBBLLIIKK  II  DDOOKKUUMMEENNTTIITT  

““RRIISSHHIIKKIIMMII  II  PPLLAANNIITT  PPËËRR  HHAAPPJJEENN  EE  BBRREEZZEEVVEE  MMEE  VVLLEERRËË  TTËË  PPOOSSAAÇÇMMEE  EEKKOONNOOMMIIKKEE  PPËËRR  

SSHHËËRRBBIIMMEE  MMOOBBIILLEE  IIMMTT  &&  IIMMTT  22002200””  
 

Dokumenti “Rishikimi i Planit për hapjen e brezeve me vlerë të posaçme ekonomike për shërbime mobile IMT & IMT-2020” është 

përgatitur duke u bazuar në nenin 1, neni 3, paragrafi 1), nenit 10, nenet 46 deri 51, nenit 54 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 4), 

nenit 79  paragrafët 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji 

ose LKE); nenit 9 të Rregullores nr.22 për dhënien dhe shfrytëzimin e radio frekuencave (Ref. Nr.Prot.054/B/13) dhe nenit 13 paragrafi 1) 

dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP). 

Sipas Vendimit Nr. 1955  (Ref. ARKEP Nr. Prot 039/B/22)1 të datës 08 Qershor 2022, ARKEP ka miratuar fillimin e procedurës së 

Konsultimit Publik të dokumentit të referuar më lartë nga data; 08 Qershor 2022 deri më datë; 07 Korrik 2022.  

Gjatë periudhës së Konsultimit Publik, komente kanë dërguar operatorët si në vijim:  

1) Telekomi i Kosovës sh.a. – Komentet e dërguara më datë 04 Korrik 2022 (Ref. ARKEP Nr. Prot.262 /2 / 22 dt: 04.07.2022),  

2) IPKO Telecommunications LLC - Komentet e dërguara më datë 18 korrik 2022  (Ref. ARKEP Nr. Prot.282 /2/22, dt. 18.07.2022), 

3) mts D.O.O -  Komentet e dërguara më datë 28 Qershor 2022 (Ref. ARKEP Nr. Prot.274/2/22, dt 13.07.2022), 

 

Bordi i Autoritetit pas shqyrtimit të komenteve të pranuara nga operatorët, në mbledhjen e 18-të, me radhë të mbajtur më datë; 14 

Shtator 2022, ka miratuar përgjigjjet/qëndrimet e ARKEP ndaj komenteve të dërguara nga operatorët, të cilat janë paraqitur në tabelat si 

në vijim (Shtojcat I, II, dhe III). 

                                                           
1 http://arkep-rks.org/?cid=1,26,1158   
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SSHHTTOOJJCCAA  II  

Përgjigjet e ARKEP ndaj komenteve të operatorit “Telekomi i Kosovës” 

 

Nr. 
Pika ref. e 

dokumentit 
Komentet e Telekomit te Kosoves Përgjigja e ARKEP 

1 

Faqe 23, Doc  

“Rishikim i Planit 

për hapjene e 

Brezeve  

Lidhur me propozimin e ARKEP rreth mënyrës së dhënies 
në shfrytëzim të brezit 3400-3800MHz (me ankand ose në 
formë tjetër të ndarjes së këtij brezi), më saktësisht: brezit 
3400-3700 MHz për operatorët mobil dhe brezit 3700-3800 
MHz për aplikim lokal dhe për industri, TK kërkon nga 
ARKEP që të organizohen takime shtesë të përbashkëta, 
sidomos për gjerësinë 3400–3410 MHz të cilat në RKS 
shfrytëzohen për sistemet e radarëve. Në disa vende të EU 
gjërësia e brezit 3400-3420 MHz interferon me brezin e 
sistemit të radareve dhe kjo gjërësi nuk u ndahet fare 
operatorëve. Në Kroaci p.sh. gjërësia e brezit 3400–3410 
MHz nuk është diskutuar fare, kurse gjërësia 3410–3500 
MHz është dhënë për ofertues lokal dhe pjesa tjetër e 
mbetur është ofruar për operatorët mobil për të mos pasur 
probleme gjatë implementimit.  

Sipas Vendimit të ECC/DEC (11)06 të 

amandamentuar me 26 Tetor 2018, janë planifikuar 

dhe përcaktuar kushtet dhe kriteret e shfrytëzimit të 

brezit  3400- 3800 MHz.  

 

Vendimi ECC/DEC/(11)06 nuk ka vendosur kufizime 

strikte lidhur me atë se nga cila frekuencë duhet të 

fillohet caktimi i kapaciteteve frekuencore në bllokun 

3400 - 3800MHz.  

 

Sidoqoftë, duke u bazuar në praktikat e disa vendeve 

anëtare të CEPT, ARKEP e konsideron të arsyeshëm 

dhe si të mundshëm të filloj alokimin e kapaciteteve 

frekuencore për nivel nacional nga 3410 deri me 3710 

MHz, përderisa nën brezin 3710 – 3800 MHz me   

kapacitetin  prej 90 MHz të planifikoj dhe përcaktoj 

për shfrytëzim për nivel lokal dhe aplikim ne industri. 

2 

Faqe 23 

“Rishikim i Planit 

për hapjene e 

Brezeve 

Meqenëse rregullimi i interferencave bëhet duke aplikuar 
kufijtë e fuqisë së transmetimit në kufirin deri ne 3410MHz, 
duhet diskutuar rreth kësaj, si dhe të diskutohet mundësia 
që operatorëve mobil t’i ofrohet brezi 3500 – 3800MHz, 
kurse brezi 3410-3500MHz për aplikacionet në nivelin lokal. 

Një praktikë e shfrytëzimit të brezit 3700 -3800 MHz 

për nivel lokal dhe aplikim në industri është aplikuar 

në disa shtete Evropiane si Gjermani, Luksemburg, 

Suedi etj., prandaj një model i tille mund të aplikohet 

edhe në vendin tonë. Prandaj, ARKEP ka vendosur që 

brezi i poshtëm prej 3410 – 3710 MHz të shfrytëzohet 

për përcaktim në nivel nacional dhe pragu i bllokut të 

parë do të përcaktohet nga 3410 MHz, kurse pjesa e 

brezit 3710 – 3800 MHz të shfrytëzohet për rrjeta 
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Nr. 
Pika ref. e 

dokumentit 
Komentet e Telekomit te Kosoves Përgjigja e ARKEP 

lokale dhe aplikim në industri.  

Planifikimi dhe shfrytëzimi i brezit 3400 - 3800 MHz 

është përcaktuar më detajishtë në dokumentin ‘Plani i 

Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Brezit të 

Frekuencave 3400-3800 MHz për Rrjetat e 

Komunikimeve Mobile/Fikse (MFCN) (Ref dok. 

065/B/22, dt: 29/09/2022).  

3 

Faqe 23 

“Rishikim i Planit 

për hapjene e 

Brezeve 

Kapacitetet e caktuara të dhëna në shfrytezim për qëllime 
eksperimentale jo komerciale kolegjit UBT, UP dhe 
operatorit IPKO për periudhën kohore të kufizuar 6 muaj, 
brenda brezit 3400–3700 MHz, në rast të vazhdimit të kohës 
së shfrytëzimit, kërkohet të dihet nëse rialokimi i 
kapaciteteve do te behet në brezin 3700-3800MHz 

Po,  nëse kapacitet e caktuara frekuencore brenda 

brezit 3410 – 3710 MHz i ndahen Operatorëve ofrues 

të shërbimeve mobile në nivel vendi (Nacional) 

atëherë,  në atë kapacitet frekuencore që operatoret do 

të shfrytëzojnë nuk do të operojnë operatorë të tjerë as 

ata lokal dhe as për shërbime për nevoja 

eksperimentale. Shfrytëzuesit në nivel Lokal dhe për 

qëllime eksperimentale  do te  mund te përcaktohen  

ne në brezin 3710 - 3800 MHz.  

4 

Faqe 25, paragraf 

11)   

“Rishikim i Planit 

për hapjene e 

Brezeve 

TK kërkon që gjërësia e ndarë prej minimumi 80MHz ose 
maksimumi 100MHz të jetë kontinual dhe kohëzgjatja e 
dhënies së autorizimit të jetë 20 vjet. 
 

Po, Autoriteti është i përkushtuar që kapacitet 

frekuencore të ndare për një operator të jenë në 

vazhdimësi të gjithë kapacitetin e dhënë për zbatimin 

e teknologjisë 5G dhe kohëzgjatja mund të aprovohet 

deri në 20 vite për resurset frekuencore të përcaktuar 

për nivel nacionale.  

5 
Komenet nga 

Dok i TK (faqe 2)   

Gjithashtu, TK kërkon që pagesa e brezit 3.6 GHz, pas 
autorizimit, të fillon më vonë, dhe atë të paktën pas një 
shtrirje të konsiderueshme në rrjet në të gjitha zonat 
urbane, e që do të ishte përafërsisht pas 3-4 viteve nga koha 
e autorizimit.  
 

Siç është specifikuar në Planin për Hapjen e Brezeve, 

në përputhje me rekomandimet e Bashkimit Europian 

(EU connectivity Toolbox), si dhe nevojat e tregut të 

komunikimeve elektronike në vend, ARKEP do të 

shqyrtoj dhe marrë parasysh mundësinë për pagesat e 

njëhershme (One Off) për radio frekuenca të 

realizohen në këste për periudha të gjata, sipas një 

modeli, i cili do të ishte i përshtatshëm edhe për 

Operatorët. 

mailto:info@arkep-rks.org
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Nr. 
Pika ref. e 

dokumentit 
Komentet e Telekomit te Kosoves Përgjigja e ARKEP 

6 
Komenet nga 

Dok i TK (faqe 2)   

Deri në një arritje të kënaqshme të mbulueshmërisë, e 
leverdishme do të ishte shfrytezimi i brezit 900MHz në 
teknologjine 4G. Mirëpo, gjëresia prej 10MHz e autorizuar 
në 900MHz, është e pamjaftueshme për shfrytëzim të tri 
teknologjive 2G/3G/4G. Prandaj, parashihet që teknologjia 
3G të shuhet gradualisht dhe gjërësia prej 5 MHz të 
shfrytezohet për 4G në brezin 900MHz. Meqenëse, deri në 
shuarje të plotë do të shfaqeshin probleme për shkak të 
interferencave, TK kërkon që të shqyrtohet nga ARKEP, që 
për një periudhë disa vjeçare të mundesohet  shfrytezimi 
edhe i 5 MHz nga brezi i pashfrytëzuar dhe i pa autorizuar 
të E-GSM-900. Me këtë, konsumatorët do të kishin një 
kualitet të mire dhe të pranueshëm të LTE deri në zgjerim 
të rrjetit radio në 800 MHz.  

Me qëllim të rritjes së mbulueshmerisë dhe ofrimit të 

shërbimeve më kualitative, ARKEP mund ta 

konsideroj  mundësinë e caktimit të kapacitetit 2 x 5 

MHz në kuadër të brezit E-GSM për shfrytëzim të 

përkohshëm, pasi që ky brez aktualisht është paraparë 

për përdorim për operatorin e tretë. Por duhet të keni 

parasysh qe ndërprerja e shfrytëzimit të këtyre 

resurseve frekuencore do të mund të urdhërohet nga 

autoriteti të realizohet brenda në një afati të shkurtër 

kohor.   

Sidoqoftë, në fazën II, ARKEP ka paraparë dhënien e 

kapaciteteve  frekuencore (2 x 10 MHz për operator) 

në brezin 800 MHz, i cili është mjaft i përshtatshëm 

për mbulueshmerinë, si dhe kapaciteteve  frekuencore 

ne brezin 3410 - 3710 MHz planifikuar për shfrytëzim 

në nivel nacional (80 – 100 MHz për operator) në 

zbatim të teknologjisë 5G .  

7  

Duke i marrë parasysh të gjitha këto, si dhe mundësia e 
investimit të kufizuar, kostoja e pajisjeve për teknologji të 
reja, kostoja e brezit, TK kërkon që të shqyrtohet (me një 
debat paraprak) që në fazën II të bëhet: 

• Hapja e vetëm brezit 800 MHz gjatë TM3 të vitit 2023 
• Duke filluar nga viti 2023, dhënia e përkohshme e 

gjerësisë prej 5 MHz të E-GSM-900 të pa shfrytëzuar dhe 
pa autorizuar ende, për një periudhë 5 vjeçare (nëse në 
këtë periudhe nuk ka plane për operatorë të ri) 

• Shtyrja e hapjes së brezit 3.4–3.8 GHz deri në vitin 2024 

Duke u bazuar në atë se,  kërkesa e Operatorëve TK 

dhe IPKO për shfrytëzim të brezit 800 MHz ka qenë  e 

mëhershme dhe mundësit që brezi 800 MHz ofron 

përmirësimin e shërbimeve mobile, konsiderojmë se 

ajo duhet të filloje sa me parë që është e mundur pas 

lëshimit të Autorizimeve për radio frekuencave që jep 

të drejtën e shfrytëzimit e resurseve frekuencore në 

këtë brez e që ARKEP planifikon të realizoj këtë proces 

gjatë vitit 2022 duke përfshirë së bashku edhe resurset 

frekuencore të brezit 3.6 GHz për përdorim në nivel 

nacional (5G) . 
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Nr. 
Pika ref. e 

dokumentit 
Komentet e Telekomit te Kosoves Përgjigja e ARKEP 

ARKEP nga sqarimet e marra në shkresën e TK (Ref. 

Dok. të TK 01-3471/22 te dt 08.08.2022) do ta shqyrtoj 

mundësin e dhënies së resurseve frekuencore në 

brezin E-GSM për nje periudhë të përkohshme, me 

përcaktim të qartë për mundësin e ndërprerjes  së 

shfrytëzimit  të këtij kapaciteti frekuencorë ne afat te 

shkurtë kohor.   

8 
Nga Shtojca II e 
dok. ( faqe 36)  

TK: TK pajtohet në parim me mënyrën e ndarjes në faza të 

hapjes së brezeve frekuencore të parapara, marr parasysh 

shqyrtimet e propozuara të TK Sh.A. si më lartë.  

 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP.  

9 

Nga Shtojca II e 

dok.  

Pyetja 2.  

( faqe 36)  

TK: Hapja e brezeve të fazes II për brezet frekuencore 
preferohet të përfundojë në tremujorin e tretë (TM3) të vitit 
2023, viti 2022 është ende herët. Kjo për arsyen që TK është 
në fillim të fazës së investimit për modernizim të rrjetit dhe 
përdorimi i brezit 800MHz parashihet të bëhet nga gjysma e 
dytë e vitit 2023, kurse e 3.4 – 3.8 GHz më vonë. 

Sa i përket hapjes së brezeve për fazen III preferohet të 

bëhet më vonë, duke filluar nga viti 2025. Arsyeja qëndron 

në faktin se fillimisht investimi eventual do të bëhet në 

brezet e fazës II dhe nevojitet kohë dhe investime shtesë në 

rrjet deri në mundësinë e rradhës për breze frekencore tjera 

të fazës III. 

 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve në pyetjet e parashtruara nga ARKEP. 

Per sa i përket brezit 800 MHz, shih përgjigjen në 
pyetjen 7! 
 

10 

Nga Shtojca II e 

dok.  

Pyetja 3.  

( faqe 36) 

TK: Në bazë të analizës rreth shpërndarjes së pajijseve në 
rrjetin e TK/Vala në TM1 të vitit 2022, mbi 86% e 
konsumatorëve me pajisje të mençura – smartphone (prej 
tyre në brezin C Band n78) kanë qenë më pak se 2% me 
pajisje që perkrahin këtë brez frekuencor. Meqenëse pas 
çdo lancimi të një teknologjie të re, sipas përvojës, numri i 
pajisjeve në atë teknologji rritet ndjeshëm gjatë vitit të parë 
të implementimit, TK propozon që prioritet në aplikimin e 

 

  

 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve në pyetjet e parashtruara nga ARKEP. 
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Nr. 
Pika ref. e 

dokumentit 
Komentet e Telekomit te Kosoves Përgjigja e ARKEP 

teknologjise 5G në periudhën e tanishme kohore do të ishin 
brezet e ulëta në teknikën e shfrytëzimit të brezit FDD në 
5G NSA duke implementuar DSS (Dynamic Spectrum 
Sharing). Brezi 3.4–3.8 GHz do të ishte i preferueshëm me 
vonë, gjatë viteve 2023/2024 dhe me arsyen tjetër që 
nevojitet investim shtesë në stacionet bazë që përkrahin 
këtë brez. 

11 

Nga Shtojca II e 

dok.  

Pyetja 4.  

( faqe 36) 

TK: Sigurisht se edhe alokimi i frekuencave në brezet tjera 
janë më se të dobishme për rritjen e performancës së rrjetit 
5G duke kombinuar gjërësitë e brezeve frekuencore të 
ndryshme për të arritur një shpejtësi të madhe të 
transmetimit duke mos humbur mbulueshmerinë e 5G 
varësisht nga zonat e banuara. Mirëpo, ashtu si edhe në 
shumë vende të tjera, në fillim, kombinimi i 3400-3800MHz 
me një nga brezet më të ulëta frekuencore do të ishte e 
mjaftueshme. Kjo, për faktin e kostove të mëdha në 
vendosjen e një rrjeti stabil 5G si dhe vështirësive financiare 
të operatorit mobil edhe për investim të pajisjeve radio në 
breze tjera si p.sh. 2100MHz apo 2600MHz. Meqenëse, 
operatorët mobil ekzistues në RKS kanë të zhvilluar tashmë 
rrjetin mobil në një masë të madhe në brezet 900MHz dhe 
1800MHz, një kërkesë e një gjërësise shtesë nga operatorët 
në pjesën e papërdorur të 1800MHz edhe mund të bëhet në 
një të ardhme të afërt, kuptohet, gjithmonë nëse nuk është 
në plan edhe për një kohë hyrja në treg e një operatori të ri.     

 

 

 ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP. 

12 

Nga Shtojca II e 

dok.  

Pyetja 5.  

( faqe 36) 

a) Brezet 800MHz dhe 3.4-3.8GHz  

TK: Për brezin 800MHz gjërësi prej 10MHz, për 3.4–3.8GHz 

gjërësi prej 100MHz 

b) Brezet 700MHz, 2100MHz, 2600MHz dhe 26GHz.  

TK: Gjërësi prej 2x10MHz për brezin 700MHz (mbetet të 

shihet edhe njëherë pas përcaktimit nga ARKEP me vonë), 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP. 
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20MHz për brezet 2100MHz dhe 2600MHz, kurse për 26 

GHz gjërësi prej 400MHz 

13 

Nga Shtojca II e 

dok.  

Pyetja 6.  

( faqe 36) 

TK: Mënyra e dhënieve në bllok të kapaciteteve frekuencore 
për brezet 800MHz dhe 3.6GHz është qasje e duhur duke 
marrë parasysh shfrytëzimin e të dy brezeve përnjëherësh 
në teknologjinë 5G ose fillimisht në 4G në brezin 800MHz. 
Mirëpo, në anën tjetër, për TK është kosto e madhe e 
investimit implementimi i menjëhershëm në kohën e 
dhënies së të dy brezeve. Propozimi është që pas dhënies së 
brezeve në bllok, pagesa për brez frekuencor të bëhet prej 
kohës së fillimit të implementimit, fillimisht mendohet për 
800MHz e më vonë për 3.6GHz. TK kërkon nga ARKEP që 
të shqyrtojë mundësinë e dhënies në bllok fillimisht 
800MHz dhe 5MHz gjërësi të brezit nga brezi E-GSM-900 
(880-890 MHz UL, 925–935 MHz DL) të pa shfrytezuar 
ende. Duke marrë parasysh shuarjen e teknologjisë 3G në 
një të ardhme të afërt dhe mbajtjen ende të teknologjisë 2G 
në funksion edhe për një kohë, nevojitet edhe 5MHz shtesë 
të EGSM për të kaluar brezin e autorizuar ekzistues të 
900MHz në LTE. Kërkesa për 5 MHz gjërësi shtesë ka qenë 
edhe më herët e parashtruar nga TK, me arsyetim se kjo do 
të mundësonte një shtrirje më të shpejtë të LTE në 900MHz 
për të mbuluar sidomos zonat rurale, deri në një shtrirje të 
qëndrueshme edhe të 800MHz më vonë. Mbulimi i 
tërësishem në zonat e populluara rurale të Republikes së 
Kosoves në 4G do të ishte më e leverdishme dhe me 
prioritet, por, gjithmone duke investuar paralelisht në 
teknologjine 5G në zona të caktuara me rëndësi fillimisht.   

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP. 

14 

Nga Shtojca II e 

dok.  

Pyetja 7.  

( faqe 36) 

TK: Për brezet aktuale në shfrytezim nën 1GHz mund të 
vendosen obligimet për mbulueshmeri, duke marrë 
parasysh shtrirjen aktuale të ketyre brezeve. 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP. 

15 Nga Shtojca II e 
TK: Për 800 MHz preferohet që vendosja e obligimeve të 
bëhet pas një investimi të konsiderueshëm në shtrirje të 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  
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dok.  

Pyetja 8.  

( faqe 36) 

territorit. TK pret që tre vitet e ardhshme, në një pjesë të 
rrjetit radio, të investon në brezin 800MHz me fokus vendet 
rurale, si dhe urbane për mbulim më të mirë indoor. 
Vendosja e obligimit për mbulueshmeri propozohet të 
behet pas 7 apo 8 viteve. 

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP. 

 

16 

Nga Shtojca II e 

dok.  

Pyetja 9.  

( faqe 36) 

TK: TK kërkon që të mos vendosen edhe obligime tjera 
krahas asaj për mbulueshmëri në brezet nën 1GHz. 
Obligimet tjera mund të vendosen më vonë pas një 
zhvillimi më të madh të rrjeteve, shtrirjeve të rrjetit optik në 
secilin vendbanim, d.m.th pas një stabilizimi të 
konsiderueshem të ofrimit të shërbimeve. Ndihma dhe 
ofrimi i lehtësimeve nga institcucionet relevante të qeverisë 
së RKS ndaj TK do të ishte në favor të përshpejtimit të 
implementimit të projekteve të komunikimeve elektronike.  

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP. 

17 

Nga Shtojca II e 

dok.  

Pyetja 10.  

( faqe 36) 

TK: TK kërkon sqarim nga ARKEP se si do të bëhet 
rregullimi në rastet kur rrjetet 5G private duhet lidhur në 
rrejtin qendror (5G Core) të operatoreve mobil? A do të 
kenë operatorët pengesa që të mundësojnë lidhjen e rrjeteve 
private në rrjetin qendror 5G të tyre? A do të lejohet që 
operatori publik mobil të krijoj një rrjet privat, ose krijimi i 
Rrjetit Hibrid publik-privat, gjithmonë në brezin e dedikuar 
për rrjet privat 3700-3800MHz dhe si mund të rregullohet 
kjo? 

Kërkohet të rikonfirmohet nga ARKEP që në këto raste nuk 
mund të krijohen edhe shërbime për publikun apo të atyre 
që ofron operatori i autorizuar mobil në mënyre që të mos 
devijohet në një krijim eventual të një operatori mobil 
virtual. 

 

Krijimi i rrjetave lokale dhe Aplikimi në industri do  të 

jenë rrejta t mbyllura private vetëm për nevoja të 

ndërmarrësit në veprimtarinë e tyre të brendshme dhe 

jo ofrim të shërbimeve për publikun. 

18 

Nga Shtojca II e 

dok.  

Pyetja 11.   

( faqe 36) 

TK: Si edhe në konsultimet e viteve të kaluara, TK kërkon 

që ndarja e brezeve të caktuara të jetë e barabartë në mes 

operatorëve. Gjithmonë duke menduar që në ndarje do të 

merr pjesë edhe një operator i tretë mobil, 1/3 e gjërësisë 

maksimale të brezit të caktuar të jetë kufiri i epërm i 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve në pyetjet e parashtruara nga ARKEP, 

dhe falënderon operatoret për komentet dhe përgjigjet 

ne pyetjet e parashtruara.  
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gjërësisë së kërkuar për çdo operator. 

19 

Nga Shtojca II e 

dok.  

Pyetja 12.   

( faqe 36) 

TK: TK kërkon të dijë nëse deri në vitin 2030 është në plan 
autorizimi i ndonjë operatori të ri mobil. 

ARKEP konsideron se duhet krijuar kushte te 

favorshme per sherbime te komunkimeve elektronike 

ne tregune Republikes se Kosoves, dhe nje prej 

mekanizmave eshte edhe hyrjae e operatorve tjere ne 

treg. Megjithate kjo ceshtej duhet te koordinohet me 

institucionet e tjera duke marre parasysh specifikat e 

vendit tone.  
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SSHHTTOOJJCCAA  IIII  

PPëërrggjjiiggjjeett  ee  AARRKKEEPP  nnddaajj  kkoommeenntteevvee  ttëë  ooppeerraattoorriitt    ‘‘IPKO Telecommunications LLC”  

 

Nr. 
Pika ref. e 

dokumentit 
Komentet e IPKO Telecommunications LLC Përgjigja e ARKEP 

1 

Pjesa e 
Përmbledhjes 
Ekzekutive, 
paragrafi 12:  
 

Faza II - Hapja e 

brezeve 

frekuencore 800 

MHz dhe 3.4 – 

3.8 GHz 

Në kemi informacione se shumica e vendeve në Evropë 

fillojnë nga brezi 3.42 GHz dhe shumica e pajisjeve të 

furnitorëve mbështesin brezin duke filluar nga kjo 

frekuencë. 

ARKEP ka planifikuar brezin sipas dokumenteve 

Evropiane qe rregullojnë këtë fushe te spektrit,   ne 

veçanti te Vendimit ECC/DEC (11) 06. Përcaktimi i 

brezit mbrojtës prej 10 MHz nga 3400 - 3410 MHz, 

është  parashikuar   ne planin e përdorimi te brezit 

3400 - 3800 MHz  dhe ne momentin e përcaktimit te 

kushteve ne Autorizimin Individuale te Radio 

frekuencave Do te përcaktohet  rangu i bllokut 

frekuencore   

Pragu i bllokut të parë do të filloj nga 3410 MHz, si 

edhe ne shume vende ne EU qe  kane filluar dhënien 

e kapaciteteve frekuencore prej 3410 MHz jo prej 

3420 MHz.  

Sipas  ECC/DEC (11)06, that in some CEPT countries the 

band 3400 MHz to 3410 MHz is not available for MFCN 

due to use by land, airborne and naval military radars; 

 

s) që në disa vende të CEPT brezi 3400 MHz deri në 
3410 MHz nuk është i disponueshëm për MFCN për 
shkak të përdorimit nga radarët ushtarakë tokësorë, 
ajrore dhe detarë; 

Duke marre parasysh sigurinë e shfrytëzimit pa 
interferenca dhe kushte shtese  ne këtë Brez, ARKEP 
ka vendos qe ndarja e blloqeve prej 3410 – 3710 MHz 
te planifikohet për ngritjen e rrjetave MFCN ne nivel 
Nacional dhe zbatim te teknologjisë 5G.  
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2 

Pjesa e 
Përmbledhjes 
Ekzekutive, 
paragrafi 12:  
Faza III – Hapja 

e brezeve 

frekuencore 

700MHz, 

2100MHz, 

2.6GHz, 26 GHz 

etj 

Duke marrë parasysh se brezi 2100 MHz është plotësisht i 
papërdorur dhe Kosova është ndoshta i vetmi vend në 
Evropë që nuk e ka shpërndarë këtë brez, konsiderohet se 
ky brez duhet të ndahet nga të tjerët dhe të ofrohet më 
herët, dhe me çmime shumë më të favorshme, pasi që ka 
mbetur i pashfrytëzuar dhe përcaktimi kryesor i këtij brezi 
në të kaluarën ishte për 3G.  
Mos-shpërndarja e këtij spektri dhe brezave të tjerë në 
grupe i bën investimet shumë më të larta (d.m.th. nëse 
brezet 1800/2100 janë të disponueshme në të njëjtën kohë, 
mund të  
blihen pjesë antenë/radio që mbështesin të dy brezat e 
afërm).  

Ne vitin 2017 ARKEP ka zhvilluar të gjitha 

procedurat për dhënien  e kapaciteteve frekuencore 

për Operatore ekzistues d.m.th. ju  ka  mundësuar  

Operatoreve që të marrin kapacitet frekuencore në 

brezin 2100 MHz (1920 – 1980 & 2110- 2170 MHz- 

sisteme FDD).  

Dhënia e kapaciteteve frekuencore ne brezin 2100 

MHz shqyrtohet ne përputhje me rregullat dhe  

proceduarat e  legjislacionit ne fuqi.  

3 

Pjesa Baza 
Ligjore, Figura 9, 
që tregon në 
mënyrë 
skematike 
përshkrimin e 
fazave për 
hapjen e brezave 
për ofrimin e 
shërbimeve IMT:  
 

Në planin e mëparshëm të alokimit të frekuencave ARKEP, 

faza e dytë është dashur të fillojë në vitin 2019. Tani, në 

vitin 2022, kemi një plan tjetër për shkak të faktit se as brezi 

800 dhe as 2100 MHz nuk janë caktuar, IPKO tani po 

përballet me probleme të konsiderueshme dhe 

operacionale dhe të kapaciteteve. Kjo po ndikon 

drejtpërdrejt negativisht në përvojën e klientëve dhe 

rezultatet e biznesit të IPKO-s. Prandaj, është e 

domosdoshme që në të ardhmen, alokimi i mëtejshëm i 

brezeve duhet të bëhet në mënyrë shumë më efikase 

 

Brezi 800 MHz në vitin 2019 nuk ka qenë i lirë në 

tërësi d.m.th. ka pasur në shfrytëzim kapacitetet  

frekuencore nga TV transmetuesit radio difuzive. 

Tani nga 01.01.2022 ky brez është i lirë në tërësi dhe 

është i dedikuar për shërbime të lëvizshme. ARKEP 

me dokumentin për Rishikimi i Planit për Hapje te 

brezeve (RPHB ka vëne në dispozicion) këto 

kapacitete frekuencore,  duke i planifikuar ndarjen 

në mënyrë proporcionale në tri blloqe nga 2 x 10 

MHz, dhe për çdo operatorë te përcaktoj një bllok 

frekuencore prej 2 x 10 MHz, duke rezervuar një 

bllok për Operatorin e ri.    

 

Në vitin 2020 kishte kërkesa nga  operatoret  IPKO 

dhe TK për dhënien kapaciteteve të brezit 800 MHz 

pa pagese (heqjen e obligimit të pagesës se 

njëhershme One- Off fee)    

Kjo kërkesë  për dhënien e kapaciteteve frekuencore 
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Nr. 
Pika ref. e 

dokumentit 
Komentet e IPKO Telecommunications LLC Përgjigja e ARKEP 

të brezit 800 MHz pa pagesë është shqyrtuar nga 

Bordi i ARKEP në atë kohe dhe Ministria përkatës 

dhe është  dërguar operatorëve ne njoftim ( Ref. dok. 

Nr. Prot. 034 dhe 033/2/21 dt. 09.02.2021 për dy 

operatorët ) duke  njoftuar se mundë të japim këto 

resurse frekuencore me procedurat sipas 

legjislacionit ne fuqi tani më të njohura për 

Operatore,  por jo pa pagesë, përderisa përgjigja  e 

Operatorëve në takimet e mbajtura ka rezultuar se; 

operatorët nuk kanë qenë të gatshëm të marrin 

kapacitet frekuencore në brezin 800 MHz me pagesë  

në atë periudhë - fillim vitit 2021.  

4 
Pjesa e Hyrjes, 
paragrafi 8:  
 

Objektivi i secilit operator dhe IPKO-s edhe në këtë rast 
është që t'i ofrojë klientëve shërbime efikase dhe 
teknologjitë e kohës më të fundit. Për shkak të synimit të 
tillë, pritet që ARKEP të mbështesë operatorët në rrugën e 
investimeve, duke iu dhënë brezin me çmime të 
përballueshme, që eventualisht do të mundësonte 
investime nga operatorët.  
Meqenëse brezi nuk është ndarë me kohë, tani është një 
barrë e madhe për operatorin që të investojë menjëherë dhe 
të ndërtojë infrastrukturën për të mbështetur brezet e reja.  
 

Ndarja e brezit 3400 - 3800 MHz ndërlidhet me 

aplikimin e teknologjisë së re (5G) që është në trend 

me zhvillimet e komunikimeve elektronike. Dhe 

ARKEP nuk mendon se është e vonuar.  

 

Paragrafi 2 dhe 4 ( faqe 25) nga dokumenti i RHB për  

dhe me qëllim të lehtësimit të investimeve nga 

operatorët ARKEP do të mundësojë: pagesën  në 

këste, uljen e pagesave vjetore të RF dhe kushte 

lehtësuese për nivelë të mbulueshmerisë.  

Për brezin 2100 MHz (shih sqarimet pika 2).  

5 

Pjesa e Hyrjes, 

Figura 1 – Plani 

për hapjen e 

brezeve 

frekuencore 

Alokimi për brezet 700 MHz, kapaciteti i mbetur në brezin 
900/1800 MHz, 2.1 GHz është thelbësor për t'u përfunduar 
gjatë vitit 2023 për operatorët.  
Me vendosmëri, për të mundësuar planifikim më efikas të 

investimeve për operatorët, është thelbësore që të ketë kohë 

për të kryer hapjen e brezeve 

Për brezin  700 MHz jeni ne dijeni për specifiken e tij 

në vendin tonë dhe ARKEP është në  koordinim me 

KPM për lirimin e këtij brezi nga TV transmetuesit 

Nacional dhe Lokal. Mundësia e shfrytëzimit te këtij 

brezi për shërbime te lëvizshme  nuk varet nga 

ARKEP dhe gjasat janë te vogla te  realizohet para  

gjysmës se pare te  vitit  2023, duke pasur parasysh 

kompleksitetin e zhvendosjes se TV transmetuesve 
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Nr. 
Pika ref. e 

dokumentit 
Komentet e IPKO Telecommunications LLC Përgjigja e ARKEP 

Lokal dhe Nacional nga ky brez dhe procesin qe 

duhet te realizojë  KPM me Qeverinë .  

Për brezin 2100 MHz shih përgjigjen ne piken 2. 

6 

Pjesa Korniza 
Rregullatore e 
BE-së, Neni 4.2 – 
Brezat për 
përdorim në të 
ardhmen:  
 

Brezi 700 MHz, i njohur gjithashtu si N28, Linja 
rënëse(Downlink) 758-803 MHz dhe 703-748  
MHz ofron kapacitet të madh 2x45 MHz. FDD.  
Në bazë të kapacitetit kaq të madh të ofruar, ARKEP duhet 

të sigurojë që ky brez të vihet në dispozicion të operatorëve 

gjatë vitit 2023. Është brezi bazik në 5G për të ofruar 

mbulim 

 

ARKEP ka kërkuar në vazhdimesi lirimin  e brezit 

700M HZ nga KPM, mirëpo ky proces ndërlidhet me 

procesin e digjitalizimit të shebimeve radio-difuzive, 

i cili ende nuk ka filluar dhe për çka duhet të gjindet 

nje zgjidhje apo alternative e cila i hap rrugë lirimit 

të brezit 700 MHz.  

 

Sipas Vendimit ECC/ DEC (15) 01 një rregullim i 

çiftuar i frekuencës (FDD) në brezin 700 MHz; 

transmetuesi i stacionit të terminalit: 703 - 733 MHz; 

transmetuesi i stacionit bazë: 758 - 788 MHz ( 2 x 30 

MHz për FDD) si dhe;  

 
Një rregullim i pa çiftuar i frekuencës (SDL) në bazë 
opsionale; 738 - 743 MHz, 743 – 748 MHz, 748 - 753 
MHz dhe 753 - 758 MHz me kapacitet prej 1 x 20 
MHz. 
 

7 

SHTOJCA III 

Tabela e Brezeve  

(faqe 33) Brezi 

700 MHz dhe 

Faqe 43 Brezi 26 

GHz  

Mungesa e brezit 800 MHz në 4G, ka penguar dhe 
eventualisht e ka pamundësuar procesin e investimeve në 
800 MHz, gjë që do të siguronte rritje të mbulimit.  
Prandaj, brezi N28 është brezi standard 5G dhe është 
thelbësor pasi që i njëjti, mbështetet nga shumica e 
telefonave celularë 5G..  
 
 
Meqenëse ky brez, nuk ka ende zbatueshmëri dhe nga ana 
tjetër, përdoret nga MiniLinks, përdorimi i brezit të tillë në 
të ardhmen mund të vendoset veçmas, në një fazë tjetër.  

Tani janë krijuar kushtet e dhënies  se kapaciteteve 

ne  brezin 800 MHz (shih sqarimin te pika 3) .    

 

Brezi 450 MHz me Planin kombëtar të radio 

frekuencave është i përcaktuar për shërbime PMR 

dhe është i nxënë me sisteme PMR duke përfshire 

sisteme të sigurisë dhe Emergjencave (Policia e 

Kosovës  dhe Ushtria e Kosovës - FSK dhe AME-  

Agjencinë e Menaxhimit te Emergjencave etj) . 

mailto:info@arkep-rks.org
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Përveç asaj që u tha më sipër, brezi 450 MHz, duhet të 

trajtohet si brez që do të përdoret në të ardhmen për 

përfitimin e 5G, njëlloj si në vendet e tjera të Evropës. 

Ky brez nuk është i alokur në asnjë vend fqinje  për 

shërbime LTE,  por edhe në  shumë pak vende ne EU  

duke pasur parasysh edhe kapacitetin e vogël te këtij 

brezi për shërbime LTE.  

 

ARKEP do të përcjellë në vazhdimësi zhvillimet ne  

ketë brez por nuk e konsideron urgjente këtë çështje 

pasi nuk mund ta lirojë këtë brez nga shërbimet 

ekzistuese PMR ne një periudhe te shkurtër kohore.  

8 

Pjesa Korniza 
Rregullatore e 
BE-së , Neni 5.1.2 
– 
Mbulueshmëria:  
Figura 8: 

Mbulueshmëria e 

operatorëve mobil 

VALA dhe IPKO 

(Faqe 20)  

 
 

Mbulueshmëria e pasqyruar këtu, ka shumë të ngjarë të 
pasqyrojë mbulueshmërinë “Outdoor”.  
Duhet theksuar se brezat më të ulët janë çelësi për rritjen e 
mbulueshmërisë “Indoor”, posaçërisht tani, brezi 700 MHz 
për 5G dhe 800 MHz për 4G. Meqenëse 4G aktualisht është 
vetëm në brezin 1800 MHz, mbulueshmëria “Indoor” 
mund të jetë shumë më e ulët.  
Rrjedhimisht, ARKEP domosdoshmërisht duhet të sigurojë 

që nga dita e fillimit të 5G, brezin N78 në 700 MHz që 

duhet të jetë i disponueshëm për operatorët. 

Për brezin 700 MHz kemi theksuar se duhet 

koordinim me KPM dhe procesin e digjitalizimit,  

dhe ARKEP brenda kompetencave te veta është 

duke punuar ne këtë drejtim.  

Me qellim te rritjes se mbulueshmerisë edhe ne 

hapësirat e brendshme - indor ne teknologjinë 4G,  

ARKEP do te jep ne dispozicion tani brezin 800 

MHz.  

 

Shih sqarimet me lart (pika 5) .  

9 

Brezi 3.4 – 3.8 

GHz (faqe 23 ) 

Tabela - 

Shfrytëzim i këtij 

brezi për Nivel 

Nacional dhe  

Lokal  

Duhet të merret parasysh pika fillestare për brezin e 
frekuencës 3.5 GHz .  
Po ashtu, lansimi i 5G në brezin 3.5 GHz nuk është i 
mjaftueshëm për të arritur të gjitha përfitimet që ofron 
teknologjia, kështu që duhet të ishte çiftuar me breza të 
tjerë ku mbështetet 5G dhe kjo duhet të shoqërohet me 
çmime vërtet tërheqëse (si fillestare ashtu edhe ato vjetore) 
në mënyrë që të stimulohen operatorët për të investuar dhe 
në këtë mënyrë të ofrojnë më shpejt përfitimet e 5G për 
bazën më të gjerë të klientëve dhe për shoqërinë në tërësi. 
Megjithatë, ne presim që të marrim spektër në 3.5 (100 
MHz), por me një çmim që do të jetë i favorshëm dhe nuk 
do të shkaktojë barrë financiare shtesë.  

Pragu i ulet i fillimit të bllokut të parë të përcaktimit 

për brezin 3.5 GHz te planifikuar për tu dhënë në 

shfrytëzim në nivel Nacional  do të jetë 3410 MHz.  

 

ARKEP përcakton çmimet në bazë të metodave të 

vlerësimit dhe duke marre parasysh dhënien  e 

këtyre kapaciteteve në vende të ndryshme të EU dhe 

regjionit, ARKEP në korrik të vitit 2022, ka bërë 

ndryshimin dhe plotësimin e rregullores Nr 35 për “ 

pagesa vjetore për mbikëqyrjen dhe te drejtën e 

përdormit  për Radio frekuenca”, me Rregulloren e 

mailto:info@arkep-rks.org
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 re Nr.  57 duke rishikuar dhe zbritur pagesat vjetore 

te Radio frekuencave.    

 

Mundësia e pagesave me këste dhe lehtësime në 

nivelin e mbulueshmerisë dhe periudhave kohore te 

arritjes se mbulueshmerisë do të jetë pjesë shqyrtimit 

në këtë proces .    

10 

Pjesa Korniza 
Rregullatore e 
BE-së , Neni 6 – 
Periudhat dhe 
fazat për hapjen 
e brezeve për 
shërbimet IMT :  
(Faza III)  
 

Duhet të merret parasysh gjithashtu edhe korniza e dhënies 
së brezit 450 MHz.  
Përveç kësaj, përveç fillimit, është thelbësore që të dihen 
afatet kohore të përcaktuara në lidhje me llojin e brezit që 
do të vihet në dispozicion, së bashku me periudhën kur 
brezi përkatës do të bëhet i disponueshëm. Është thelbësore 
që brezat më të ulët të jenë në dispozicion të operatorëve sa 
më parë.  
 

 

Brezi 450 MHz  është i nxënë me shërbime PMR 

përfshire edhe sistemet e sigurisë dhe emergjencave. 

Ne te ardhëm e afërt nuk planifikohet dhënia  ne 

shfrytëzim për teknologji te avancuar përfshire LTE 

Shih përgjigjen me lart (pika 7) .  

 

 

 

11 

Pjesa Korniza 

Rregullatore e 

BE-së , Neni 6, 

paragrafi 2, nën-

paragrafi 12: 

Duke marrë parasysh rënien e numrit të konsumatorëve të 
telefonisë mobile dhe të hyrave, vendosja e kritereve 
përkatëse për mbulueshmëri duhet të kërkohet vetëm nëse 
Qeveria e Republikës së Kosovës së bashku me ARKEP 
lehtësojnë procedurat për zgjerimin e shërbimeve brezgjëra 
dhe mbështesin operatorët financiarisht.  
 

ARKEP ka parasysh këtë kërkesë te Operatoreve dhe 

brenda mundësive të veta do te shqyrtojë  lehtësime 

ne:  uljen e tarifave vjetore për radio frekuenca,  

mundësine    pagesës  se njëhershme One- Off  me 

këste dhe kërkesat lehtësuese te  mbulueshmerisë .  

 

Përndryshe, në bazë të Raporteve të pranuar gjatë 

viti 2021 rezulton se ka rritje të të hyrave të 

operatoreve (me gjithë zvogëlimin e numrit të 

konsumatorëve).  

12 

Pjesa Korniza 
Rregullatore e 
BE-së , Neni 6, 
paragrafi 2, nën-
paragrafi 13:  

Kërkohet të merret vesh nga ARKEP që brezi 700 MHz 
duhet të vihet në dispozicion për 5G, duke filluar nga viti 
2023. Kjo do të lehtësonte rrugën e secilit operator, për të 
investuar në këtë brez dhe për ta zbatuar këtë të fundit nga 
viti 2023. Rrjedhimisht, disponueshmëria e tillë do të 
siguronte investime optimale të cilat çojnë në 

 

Në Memorandumin e Mirëkuptimit mes ARKEP dhe 

KPM, parashihet koordinim i vazhdueshëm i këtyre 

dy institucioneve për lirimin e brezit 700 MHz. 

Sidoqofte çështja e brezit 700 MHZ ndërlidhet me 

mailto:info@arkep-rks.org
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 mbulueshmëri “Indoor” më të mirë.  
 

procesin e digjitalizimit  dhe zhvendosjen TV 

transmetuesve radio difuzive qe janë procese 

komplekse dhe kërkojne gjithashtu koordinim mes 

KPM dhe Qeverise.  

 

Përndryshe dhënia e brezit 700 MHz për shërbime 

mobile në vendet e regjionit është ende në proces, 

kurse në shume vende të Evropës është bërë viteve 

të fundit 2019 / 2021. (shih sqarime shtesë tek pika 5)  

13 

Figure 9. Fazat e 
rishikuara për 
hapjen e 
brezave: (faqe 
26) 
 

Shumica e këtyre brezave duhej t'u ishin alokuar tashmë 
operatorëve. Viti 2023, me përjashtim të brezit 26 GHz 
është optimal. Ndërsa viti 2025 është i papranueshëm për 
brezat më të ulët që mundësojnë zhvillimin e teknologjive 
dhe projekteve të reja.  
 

  

ARKEP rikujton  se,  ne vitin 2017 është zhvilluar 
procedura për dhënien e kapaciteteve  frekuencore 
ne brezin 2100 MHz, ku operatoret tanë nuk kanë 
shprehur gatishmëri për te marre kapacitetet  e 
ofruara, ndërsa ne vitin 2020 operatoret kane 
kërkuar qe brezi 800 MHz tu jepet pa pagese (pa 
pagesën One Off-fee). Përndryshe nuk kanë 
shprehur gatishmëri të marrin kapacitet frekuencore 
në këtë brez me pagesë, me çmimet e përcaktuara 
nga ARKEP përmes konsulencës ndërkombëtare.  
 
 

14 

Shtojca I, 

Resurset 

frekuencore te 

përcaktuara për 

shërbimet IMT 

(Faqe 26) 

Duhet të merret parasysh se brezi 700 MHz është në brezin 
e standardizuar N78, i cili siguron përkrahje nga të gjitha 
terminalet 5G.  
 

 

Shih përgjigjet me larte ( pika 5 dhe 12)   

15 

SHTOJCA III – 
Brezet 
Frekuencore - 
900 MHz  
 

Është thelbësore që brezi 900 MHz të lirohet nga KFOR-i 
dhe të vihet në dispozicion të operatorëve mobil.  
 

KFOR ka në posedim (Alokuar vetëm 1.2 MHz ) në 

brezin GSM. 

 

Kapaciteti prej 3.2 MHz është përcaktuar për 

mailto:info@arkep-rks.org
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shfrytëzim nga mts DOO – ne baze te marrëveshjes 

se Brukselit për Telekomunikacion.  

 

Pjesa që KFOR ka të përcaktuar për shfrytëzim 

paraqet kapacitet të vogël që nuk ndikon në leverdi 

esenciale për Operatoret. Dhënia e kapaciteteve 

frekuencore në brezin E-GSM shqyrtohet në 

përputhje me rregullat dhe proceduarat e  

legjislacionit ne fuqi.   

Shih sqarime shtese me larte ne përgjigjet për TK 

pika 6.   
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SHTOJCA III - 
Brezet 
Frekuencore - 2.6 
GHz (I çiftuar)  
 

Është thelbësore që ky brez të vihet në dispozicion të 

operatorëve mobil 

Te Brezi 2.6 GHz,  kapaciteti i përgjithshëm  është  2 

x 70 MHz  për sisteme FDD dhe 1 x 50  MHz për 

sistem TDD. Në dispozicion janë 2 x 40 MHz për 

sisteme FDD dhe 1 x 20 MHz për sistem TDD. 

ARKEP mund te përcaktoj kapacitet për 2 operatore 

prej  2x20 MHz ( sisteme FDD). KFOR ka kapacitet 

frekuencore ne shfrytëzim ne këtë brez ne një 

lokacion 8 km me qendër ne Bondsteel – Ferizaj. Ne 

baze te deklarimeve te Operatoreve ne takimet me 

ARKEP konsiderohet se interesimi për  brezi 2.6 

GHz mbetet dytësor ne relacione me brezet 800 dhe 

2100 MHz.   

17 

SHTOJCA III - 
Brezet 
Frekuencore - 
3.4–3.6 GHz 
(TDD)  
 

Pika fillestare e frekuencës duhet të merret parasysh për 
këtë brez, më saktësisht, duhet të merret parasysh nëse 
pika fillestare duhet të jetë 3420 MHz. Në këtë rast, brezi i 
disponueshëm për operatorët do të ishte 3420 – 3620.  
 

 

ARKEP ka planifikuar brezin 3.6 GHz sipas 

dokumenteve Evropiane qe rregullojnë këtë fushe te 

spektrit  ne veçanti sipas  Vendimit  ECC/DEC (11) 

06.  Përcaktimi i brezit mbrojtës prej 10 MHz nga 

3400 - 3410 mundë të përcaktohet në planin e 

përdorimi të brezit 3400 -3800 MHz, dhe në 

momentin e përcaktimit të kushteve në Autorizimin 

mailto:info@arkep-rks.org
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Individuale të Radio frekuencave kur do t’ju jepet 

Operatoreve për shfrytëzim.  

 

Në shumë vende në EU kanë filluar dhënien e 

kapaciteteve frekuencore prej pragut 3410 MHz jo 

prej 3420 MHz.   

 

Sipas  ECC/DEC (11)06: that in some CEPT countries 

the band 3400 MHz to 3410 MHz is not available for 

MFCN due to use by land, airborne and naval 

military radars; 

 

sq) që në disa vende të CEPT brezi 3400 MHz deri në 
3410 MHz nuk është i disponueshëm për MFCN për 
shkak të përdorimit nga radarët ushtarakë tokësorë, ajrore 
dhe detarë; 

Pragu i poshtëm i planifikimit dhe përcaktimit te 

bllokut te pare frekuencore për shfrytëzim ne nivel 

nacional do te  filloj nga 3410 deri 3510 MHz.  

 

AREKP planifikon brezin 3410 – 3710 MHz te jep për 

shfrytëzim për Operatore ne shtrirjen e rrjetave 

MFCN ne nivel Nacional. Brezin 3710 - 3800 MHz 

është  planifikuar për shfrytëzim ne nivel lokal dhe 

aplikim ne industri – rrjeta te mbyllura.   

18  Pyetje 1.  

Përgjigje: Si pikënisje, konsiderohet se hapja e atyre brezeve 
në përgjithësi është shumë e vonë, gjë që shihet edhe nga 
dokumenti i mësipërm (Kosova ka spektrin më të vogël të 
alokuar në krahasim me vendet e rajonit apo Evropiane). 
Kjo i shkakton probleme (operacionale dhe afariste) në 
veçanti IPKO-së e cila po përjeton rritje si të abonentëve 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve në pyetjet e parashtruara nga ARKEP 

dhe falënderon operatoret për komentet dhe 

përgjigjet ne pyetjet e parashtruara. 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


Faqe 19 nga 30 

AAddrreessaa::  RRrr..  BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë  ––  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

  TTeell::  ++338833  3388  221122  334455;;  FFaaxx::  ++338833  3388  221122  339999;;    

ee--  mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg   

Nr. 
Pika ref. e 

dokumentit 
Komentet e IPKO Telecommunications LLC Përgjigja e ARKEP 

ashtu edhe të trafikut dhe punon me përkushtim për të 
ruajtur cilësinë e lartë të shërbimeve celulare që është 
praktikisht e pamundur me kufizimet në spektrin e 
disponueshëm.  
 
Më tutje konsiderohet se brezi 2100 MHz tashmë duhet të 
ishte vënë në dispozicion të operatorëve dhe se në çdo rast 
ai duhet të ishte hapur më herët se brezet e tjerë (si p.sh. 
700) dhe me çmime shumë më të favorshme pasi që 
operatorët në vende të tjera tashmë e kanë përdorur këtë 
brez për Shërbimet 3G dhe në të ardhmen ata do të mund 
ta përdorin edhe për teknologji të tjera, ndryshe nga 
operatorët në Kosovë.  
 
Faza 3 duhet të ndodhë më herët, por gjithashtu paraqitet 
në një shkallë shumë të përgjithshme kohore (2023/2025). 
Ajo duhet të vijë më herët dhe me orar shumë më të saktë 
(d.m.th. a do të shpërndahen të gjitha brezat së bashku, a 
do të shkojnë ato me një rend të caktuar specifik në vite të 
ndryshme p.sh. 700Mhz në 2023, 26 GHz 2024…) Kjo është 
shumë e rëndësishme për planifikimin e biznesit të 
operatorit. Është gjithashtu kritike që faza 2 të përfundojë 
gjatë TM3 2022.  
 

19 
Pyetja 2.  

(ARKEP)  
Përgjigje: Ju lutemi referojuni komenteve të mësipërme  

pergjigje te pyetja 1. 

20 
Pyetja 3. 

(ARKEP) 

Përgjigje: Lansimi i teknologjisë 5G varet ngushtë nga 
spektri i disponueshëm dhe për faktin se nuk e kemi 
rrugën e qartë për caktimin e spektrit të mbetur, nuk mund 
t'i përgjigjemi saktësisht kësaj pyetjeje, por në çdo rast ky 
është një brez kandidat i fortë 5G.  
 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve në pyetjet e parashtruara nga ARKEP 

dhe falënderon operatoret për komentet dhe 

përgjigjet ne pyetjet e parashtruara. 

 

ARKEP ka bërë analizat e dhënies  se këtij   brezi në 

shume vende të Evropës dhe vendeve  të regjionit 

prandaj ARKEP konsideron se është kohe e  duhur  
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për të filluar shfrytëzimin i këtij brezi.  

21 
Pyetja 4. 

(ARKEP) 

Përgjigje: Konsiderohet se alokimi i brezit 2100 MHz dhe 
gjithashtu i atij 2600 MHz do të ndihmojë shumë në 
vendosjen më të shpejtë të 5G së tok me neutralitetin e 
teknologjisë për të gjitha brezet e alokuara.  
 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP 

dhe falënderon operatoret për komentet dhe 

përgjigjet ne pyetjet e parashtruara. 

 

Sqarime për  brezin 2100 MHz shih përgjigjen te pika 

2. 

 

22 
Pyetja 5. 

(ARKEP) 

Përgjigje: a) Brezet 800 MHz dhe 3.4-3.8GHz.  
b) Brezet 700 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz dhe 26GHz.  
Nuk është e mundur t'i përgjigjemi pyetjes në një mënyrë të 
thjeshtë të drejtpërdrejtë pasi që kjo varet nga shumë 
faktorë (afatet kohore, brezat e disponueshëm në çdonjërin 
afat kohor, neutraliteti i teknologjisë së çdo brezi, strategjia 
e biznesit dhe rritja e pritshme...). Si rregull i përgjithshëm, 
duhet të merren parasysh të paktën disa 2x10Mhz në 800 
(preferohet 2x15), 100 MHz në 3.x, 2x20 në brezin 2100 
MHz, 2x30 në brezin 2600 MHz dhe 2x15 MHz në brezin 
700Mhz.  
 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP, 

dhe falënderon operatoret për komentet dhe 

përgjigjet ne pyetjet e parashtruara. 

 

23 
Pyetja 6. 

(ARKEP) 

Përgjigje: Ne nuk konsiderojmë se kjo është qasja e duhur 
pasi që brezi 800 MHz përdoret kryesisht për 
mbulueshmëri në teknologjinë 4G ndërsa brezi 3.X 
përdorimi parësor i kohëve të fundit është për 5G në zonat 
më të dendura. Qasja e duhur do të kishte qenë të alokohen 
800 MHz shumë më herët dhe në këtë mënyrë do të arrihej 
mbulueshmëri më e gjerë 4G si dhe shpejtësi më të mëdha 
4G me CA dhe më pas të caktoheshin brezat 3.X dhe 
2100/2600 (pasi që 2100 MHz nuk u alokua me kohë) të 
cilat së bashku me teknologjinë neutraliteti e brezit 1800 
MHz do t'iu kishin mundësuar operatorëve të planifikonin 
dhe ndërtonin 4G shumë më optimale (p.sh. nëse do të 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP 

dhe falënderon operatoret për komentet dhe 

përgjigjet ne pyetjet e parashtruara. 
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kishim pasur në të njëjtën kohë brezat 700 dhe 800 dhe/apo 
brezat 1800/2100/2600, do të kishim shmangur dyfishimin 
e investimeve dhe një mori aktivitetesh operacionale për 
shkak të karakteristikave radio të brezave fqinjë) dhe në të 
ardhmen e afërt gjithashtu edhe rrjetet 5G. Pikëpamja e 
Operatorit është se kjo po bëhet tani vetëm për 
perspektivën e çmimeve. 
 

24 
Pyetja 7. 

(ARKEP) 

Përgjigje: Detyrimet e mbulimit nuk mund të diskutohen 
veçmas, por vetëm në lidhje me çmimin e brezave së 
bashku me disponueshmërinë e brezave (shih komentin më 
lart). Për shembull, operatorët ekonomikë kanë buxhete të 
caktuara në dispozicion të cilat mund të përdoren ose për 
mbulim/cilësi shërbimi ose për licenca dhe tarifa vjetore. 
Sa më të ulëta të jenë licenca dhe tarifat vjetore aq më të 
larta janë fondet e disponueshme për mbulimin dhe 
cilësinë për abonentët. Fatkeqësisht, Kosova ka ndër 
çmimet më të larta (nëse jo më të lartat) si për licenca ashtu 
edhe për tarifat vjetore, gjë që zvogëlon potencialin e 
operatorëve për investime. Duke pasur parasysh rrethanat 
në treg, deri më tani operatorët kanë qenë të ngarkuar 
rëndë nga tarifat e larta vjetore dhe tarifat e licencimit dhe 
vendosja e detyrimeve të tilla të ngjashme as që duhet të 
jetë objekt diskutimi në këtë pikë. Çdo lloj plani që përfshin 
mbulimin duhet të mbulohet vetëm me fondet e shteteve.  
 

 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP 

dhe falënderon operatoret për komentet dhe 

përgjigjet ne pyetjet e parashtruara. 

25 
Pyetja 8. 

(ARKEP) 

Përgjigje: Në vijim të komentit të mësipërm, operatorët 
punojnë në bazë të rregullave ekonomike dhe meqenëse 
tarifat e licencës dhe tarifat vjetore për frekuencat janë 
shumë të larta në Kosovë, kjo zvogëlon potencialin 
ekonomik për investime që drejtpërdrejt nënkupton ulje të 
mbulimit rural dhe cilësisë së shërbimeve. IPKO është e 
gatshme të diskutojë këtë çështje me ARKEP, pasi kjo është 
në dobi të tregut, pasi një mbulim i tillë do të mbulohej nga 
fondet e shtetit, për shkak se, siç u shpjegua më lart, 

 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP, 

dhe falënderon operatoret për komentet dhe 

përgjigjet ne pyetjet e parashtruara. 
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operatorët tashmë janë të mbingarkuar me kosto ndaj 
ARKEP, siç pasqyrohet. nga figura e mëposhtme:  
Figura 1.1: Kostot e spektrit të normalizuar të licencës dhe tarifat 
vjetore të spektrit dhe tarifat administrative si pjesë e të 
ardhurave të operatorëve të telefonisë mobile, 2017 
 
Figure 1.1: Normalised spectrum licence costs and annual 
spectrum fees and administrative fees as a share of mobile 
operators’ revenue, 2017 [Source: Analysys Mason, GSMA, 
NRAs, European Commission, operators’ annual reports, 2018] 
 

26 
Pyetja 9. 

(ARKEP) 

Përgjigje: Jo, të lartpërmendurat duhet të zbatohen edhe 
për detyrimet e mbulimit.  
 

 

27 
Pyetja 10. 

(ARKEP) 

Përgjigje: Mendimi ynë është se operatorët janë më të 
kualifikuarit për të përvetësuar spektrin dhe Kosova nuk 
ka industri të zhvilluara dhe kompani të këtij lloji që do të 
mund të ndërtonin dhe menaxhonin siç duhet rrjete të tilla 
private. Operatorët duhet të marrin pjesë në krijimin e 
rrjeteve të tilla, ndërsa modeli se si bëhet kjo mund të 
diskutohet më tutje. Për shembull, sipas njohurive tona në 
Slloveni, vetëm operatorët kanë të drejtë për të trajtuar 
spektrin.  
 

 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP 

dhe falënderon operatoret për komentet dhe 

përgjigjet ne pyetjet e parashtruara. 

28 
Pyetja 11. 

(ARKEP) 

Përgjigje: Kjo varet shumë nga pikëpamja e rregullatorëve 

për zhvillimin e ardhshëm të tregut të telefonisë mobile. Në 

përgjithësi, konsiderohet se shpërndarja e drejtë ndërmjet 

operatorëve është qasja më e mirë, ku të gjithë operatorët 

duhet të jenë në gjendje të marrin të paktën një spektër 

minimal në çdo brez që është në interesin e tyre 

ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP 

dhe falënderon operatoret për komentet dhe 

përgjigjet ne pyetjet e parashtruara. 

29 
Pyetja 12. 

(ARKEP) 

Përgjigje: 2600 Mhz aktualisht është e pjesërisht e zënë për 
përdorim nga KFOR-i dhe konsiderohet se duhet të 
lëshohet për përdorim të shërbimeve të telefonisë mobile. 
 

 ARKEP me seriozitet do ti shqyrtoj përgjigjet e  

Operatorëve ne pyetjet e parashtruara nga ARKEP 

dhe falënderon operatoret për komentet dhe 

përgjigjet ne pyetjet e parashtruara. 
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PPëërrggjjiiggjjeett  ee  AARRKKEEPP  nnddaajj  kkoommeenntteevvee  ttëë  ooppeerraattoorriitt  ‘‘mmttss  DD..OO..OO..’’  

 

\ 
Pika ref. e 
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Pyetjet dhe Komentet e mts D.O.O  Përgjigja e ARKEP 

1 

Pyetja 1. ( faqe 4)   

 Lidhur me pikat 

I dhe II faqe 4 te 

Dokumentit  

1.1 Si pjesë e Fazës II Hapja e brezave të frekuencave 800 MHz 
dhe 3.4 GHz - 3.8 GHz, lidhur me shërbimet 5G, a mund 
mts D.O.O. të marrë pjesë në ankand, d.m.th. në blerjen e 
spektrit të specifikuar të frekuencës brenda brezave 100 
MHz që janë të destinuara për operatorët celularë. 

1.2 Në kuadër të Fazës III, a janë subjekt ankandet e 
propozuara 2100 MHz dhe brezat 2x10 MHz të përdorura 
aktualisht nga mts D.O.O.? 

1.3 Si do të rregullohet licenca e përkohshme, territorialisht e 
kufizuar për telefoninë celulare e mbajtur nga mts D.O.O. 
në kuadër të planit strategjik të përmendur, d.m.th. a do të 
shpallet dhe kur do të shpallet një tender/ofertim për 
operatorin e tretë celular siç shkruan në planin e 
Marrëveshjes së Brukselit? 

 
1.1Da li u okviru Faze II Otvaranje fekvencijskih opsega 800 
MHz i 3,4 GHz – 3,8 GHz, koji se odnose na 5G usluge, mts 
D.O.O. može da učestvuje u licitaciji, tj. kupovini 
navedenog frekventnog spektra u okviru pojaseva širine 
100 MHz koji su predviđeni za mobilne operatere. 

1.2 Da li su u okviru Faze III predmet predložene aukcije 2100 
MHz i pojasevi 2x10MHz koje trenutno koristi mts D.O.O. 

 

1.3 Na koji način će biti regulisana privremena, teritorijalno 
ograničena licenca za mobilnu telefoniju koju ima mts 
D.O.O. u okviru navedenog strateškog plana, tj. da li će i u 
kom trenutku biti raspisan tender/licitacija za trećeg 
operatera mobilne telefonije kao što stoji u planu Briselskog 
sporazuma. 

Duke pasur parasyshë objektivat për shtrirjen e 

rrjetave dhe ofrimin e shërbimeve mobile brezgjëra, 

plotësimin e nevojave të tregut, si dhe menaxhimin 

efikas dhe efektiv të resurseve frekuencore, ARKEP 

synon hapjen e brezeve frekuencore sipas fazave 

dhe afateve të specifikuara në “Planin për Hapjen e 

Brezeve”. 

 

Sa i përket hyrjes së operatorit të tretë, veprimet do 

të jenë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe 

obligimet që dalin nga Marrëveshjet 

Ndërkombëtare. 

 

Duke pasur parasyshë faktin se ndërmarrja mts 

D.O.O. vepron në përputhje me Marrëveshjen e 

Telekomunikacionit, atëherë ky është një proces që 

duhet koordinuar me Qeverinë, ministrin e linjës 

dhe institucione e tjera te vendit. Rrjedhimisht, 

resurset frekuencore, të cilat i ka në dispozicion 

ndërmarrja mts D.O.O. do të përfshihen në fazat 

tjera të procesit të hapjes së brezeve frekuencore. 

 

Prandaj në këtë fazë të dhënies së kapaciteteve 

frekuencore (faza II) nuk janë përfshirë resurset, të 

cilat i ka në dispozicion ndërmarrja mts D.O.O. 

mts D.O.O vazhdon te shfrytëzoj resurset 
frekuencore me kapacitet frekuencore  dhe  kushtet 
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 e parashtruar nga  vendimet e tanishme ne fuqi qe 
janë përpiluar mbi kushtet dhe kriteret e  bazuare 
ne marrëveshjet e Brukselit për telekomunikacion.   
 

 

2 

Pyetja 2. Ne faqe 

8 te dokumentit 

(pikat I,  a dhe b, 

dhe pika II)   

2.1 Pyetja dhe komenti janë identik me pyetjen numër 1, si 
lidhet kjo me mts D.O.O. duke pasur parasysh llojin e 
licencës që mts D.O.O ka për telefoninë celulare dhe mts 
D.O.O. mund të aplikojë për licencë brenda brezave të rinj 
800 MHz dhe 3400-3700 MHz, si dhe çfarë do të ndodhë me 
brezin 2100 MHz që tani përdoret nga mts D.O.O.? 

2.2 Në kuadër të këtij projektplani, a është paraparë 
tenderi/ofertimi për licencën e tretë dhe për të cilën 
periudhë, në kuadër të të cilit mts D.O.O. mund të aplikojë 
dhe të marrë një licencë të përhershme, territorialisht të 
pakufizuar për telefoninë celulare? 

2.1 Pitanje i komentar su identični pitanju pod brojem 1, na koji 
način se ovo odnosi na mts D.O.O. imajući u vidu tip licence 
koju mts D.O.O. ima za mobilnu telefoniju i na koji način mts 
D.O.O. može da konkuriše za dobijanje licence u okviru novih 
opsega 800 MHz i 3400-3700 MHz, kao i šta će biti sa pojasom 
opsega 2100 MHz koji sada koristi mts D.O.O. 

2,2 Da li je i kada u okviru ovog nacrta plana predviđen 
tender/licitacija za treću licencu, u okviru kojeg bi mts D.O.O. 
mogao da konkuriše i dobije trajnu, teritorijalno nelimitiranu 
licencu za mobilnu telefoniju. 

 
 

Shih komentin më lartë,  

3 

Pyetja 3, 

nderlidhur me 

faqe 9  

3.1 A e ka parasysh ligji dhe plani strategjik i lartpërmendur 
reciprocitetin në përdorimin e burimeve të përbashkëta të 
infrastrukturës, në mënyrë që të gjithë operatorëve t'u 
mundësohet e drejta e zgjerimit në të njëjtën bazë? 
Nëse përgjigja për përfaqësimin e barabartë të të gjithë 
operatorëve jepet me ligj, si lidhet me mts D.O.O. zgjerimi i 
numrit të stacioneve bazë, duke pasur parasysh kufizimet në 

 

Duhet pasur parasyshë faktin se hyrja në treg, 

respektivisht dhenia e autorizimit të përkohshem 

per ndërmarrjen mts d.o.o. para së gjithash ka 

marrë për bazë marrëveshjen e Telekomunikacionit 
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atë segment nga pikëpamja e licencës së përkohshme, 
territorialisht të kufizuar që mts D.O.O. ka për telefoninë 
celulare? 
Nëse ka reciprocitet dhe barazi në aplikim në raport me të 
gjithë operatorët celularë, mendojmë se aplikimi në praktikë 
duhet të hyjë në fuqi vetëm pas përfundimit të 
tenderit/ofertimit për licencën e tretë, dhe në atë mënyrë mts 
D.O.O. të ofrojnë status të barabartë për operatorët e tjerë 
celularë. 
 
3.1 Da li navedeni zakon I strateški plan uzima u obzir 
reciprocitet korišćenaj zajedničkih resursa infrastrukture, tako 
da pravo širenja bude omogućeno svim operaterima na istim 
osnovama. 
Ukoliko je odgovor o ravnopravnoj zastupljenosti svih 
operatera predviđena zakonom, na koji način se to odnosi na 
mts D.O.O. širenje broja baznih stanica, s obzirom na 
ograničenja u tom segment iz ugla privremene, teritorijalno 
ograničene licence koju mts D.O.O. ima za mobilnu telefoniju. 
Ukoliko reciprocitet i ravnopravnost u primeni u odnosu na 
sve mobilne operatere, mislimo da primena u praksi treba da 
stupi na snagu tek nakon završenog tendera/licitacije za treću 
licencu I na taj način I mts D.O.O. omogući ravnopravan status 
kao i drugim mobilnim operaterima. 

në mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë nën 

lehtësimin e BE-së. Rrjedhimisht, edhe hapja e 

brezeve frekuencore, gjegjësisht hyrja e operatorit të 

tretë do të bëhet në përputhje me legjislacionin ne 

fuqi dhe obligimet nga marrëveshja ndërkombëtare, 

gjithnjë në koordinim të plotë me institucionet 

relevante të Republikës së Kosovës dhe kushteve qe 

munde te parashtrohen ne procesin e hyrjes se 

opertaorev te rij. 

  

4 Pyetja 4 ; faqe 10  

4.1 Si dhe kur planifikohet që kjo siguri t'i jepet mts D.O.O,  për 
të mbrojtur investimet në telefoninë celulare dhe mundësinë e 
planifikimit afatgjatë? 
 
4.1 Na koji način i kada je u planu da ova sigurnost bude 
obezbeđena mts D.O.O., a u cilju zaštite investicionih ulaganja 
u mobilnu telefoniju i mogućnost dugoročnog planiranja? 
 

Shih përgjigjet më lartë. 

5 
Pyetja 5 ; faqe 12 

(jo 13) (fig 2)  

Në faqen numër 13 të dokumentit, në foton numër 2, nuk është 
paraqitur mts D.O.O  si operator mobil, por vetëm IPKO dhe 
Telekom Kosova. A është fjala për ndonjë gabim? 
 
Na strani broj 13 dokumenta, na slici broj 2, nije prikazan mts 

Në figurën 2 është paraqitur kapaciteti frekuencor i 

operatorëve, të cilët kanë shtrirje në tërë territorin e 

Republikës së Kosovës, përderisa ndërmarrja mts 

D.O.O. operon në përputhje me Marrëveshjen e 
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D.O.O. kao mobilni operater, već samo IPKO i Telekom 
Kosova. Da li se radi o grešci? 
 

Telekomunikacionit dhe sipas infrastrukturës me 

një shtrirje të kufizuar. 

 

Sidoqoftë, në dokumentin “Rishikim i Planit për 

Hapjen e Brezeve”, ARKEP ka specifikuar 

kapactetet, të cilat aktualisht i ka në dispozicion 

ndërmarrja mts D.O.O. 

6 
Pyetja 6 ; faqe 14 

(jo 15)  (Tabela)  

Nëpërmjet shënimit në kolonën e fundit, a është paraqitur 
plani i lidhur me tenderin/ofertimin për operatorin e tretë, 
duke qenë se bëhet fjalë për brezat e përdorur nga mts D.O.O.? 
Nëse po, a ka ndonjë plan kohor në lidhje me 
tenderin/ofertimin? 
 
Da li je kroz napomenu u  zadnjoj koloni iznet plan vezan za 
tender/licitaciju za trećeg operatera, s obzirom da se ovde radi 
o pojasevima koje koirsti mts D.O.O.? 
Ukoliko je tako, da li postoji vremenski plan vezano za 
tender/licitaciju? 
 

Shih përgjigjet më lartë.  

7 
Pyetja 7 ; faqe 15 

(jo 16)  (pika 4.1)  

Në faqen numër 16 në pikën 4.1, në tabelën e numrit të 
stacioneve bazë sipas operatorëve, nuk ka të dhëna për mts 
D.O.O. Ju lutemi për ndonjë koment lidhur me këtë. 
Na strani broj 16 u tački 4.1, u tabeli broj baznih stanica po 
operaterima, nije naveden podatak za mts D.O.O. Molimo vas 
za komentar po navedenom. 
 

Kemi konsideruar se nr. i stacioneve baze te mts 

DOO nuk ka ndryshuar, ka qene synimi i njoftimit 

me rritjen e numrit te stacioneve baze te 

operatoreve ne nivel nacional, ne rritjen e kualiteti 

dhe mbulueshmerisë. Mblushemeria dhe stacionet 

baze konsiderohet te jete e njëjtë ne  lokacionet qe 

mts DOO ka pasur me herët 

8 
Pyetja 8 ; faqe 23 

(jo 24)   

Supozojmë se një gamë prej 100 MHz ofrohet për secilin nga 3 
operatorët celularë. Si do të duhet t’i sigurohet mts-t D.O.O. 
akses i barabartë në shpërndarjen e këtij diapazoni të 
frekuencave, d.m.th. pasi është planifikuar që kompania mts 
D.O.O. konkurron për pjesën e saj të brezit të frekuencës për 
teknologjinë 5G? 
Pretpostavljamo da je za svakog od 3 mobilna operatera 
predviđen opseg od 100 MHz. Na koji način će kompaniji mts 

Kapaciteti frekuencore (80 – 100 MHz) në brezin 

3410 - 3710 MHz  i planifikuar për shfrytëzim,  do 

t’ju mundësohet  Operatoreve te autorizuar për 

ofrim te shërbimeve ne nivel nacionale, ofrim te 

shërbimeve ne tërë territorin e Kosovës dhe 

shfrytëzimin efikas dhe efektiv te resurseve 

frekuencore,  ne shtrirjen e rrjetave qe kane te bëjnë 
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D.O.O. biti omogućen ravnopravan pristup raspodeli ovog 
frekventnog opsega, tj. kako je planirano da kompanija mts 
D.O.O. konkuriše za svoj deo frekventnog opsega za 5G 
tehnologiju? 
 

me ofrimin e shërbimeve për publikun.  

Ndarja e resurseve shtesë ne cilindo brez 

frekuencore siç u përshkrua nga pika 1 ne këtë 

dokument nuk do te zhvillohet ne këtë proces për  

mts DOO.  

9 Pyetja 9  ; faqe 23  

Pasi plani i ankandit përfshin gjithashtu 2x10 MHz të përdorur 
nga mts D.O.O. përmes licencës së përkohshme dhe 
infrastrukturës së kufizuar, si planifikohet që mts D.O.O. njësoj 
si operatorët e tjerë të marrë spektrin e nevojshëm të 
frekuencës? A do të përjashtohet nga ankandi spektri që mts 
D.O.O. është duke përdorur, apo do të shpallet paraprakisht 
një tender/ofertim për një operator të tretë celular? 
 
Kako se u planu aukcije nalazi i 2x10MHz koje koristi mts 
D.O.O. kroz privremenu licencu i ograničenu infrastrukturu, 
na koji način je planirano da mts D.O.O. ravnopravno kao i 
drugi operateri dobije potreban frekvencijski spektar? Da li će 
spektar koji mts D.O.O. koristi biti izuzet iz aukcije, ili će pre 
toga biti raspisan tender/licitacija za trećeg operatera mobilne? 
 

Shih përgjigjet më lartë . 

10 
Pyetja 10  ; faqe 

25 (pika8) 

A synon ky paragraf të vendosë kufizime në përdorimin e 
pajisjeve të ngjashme me Marrëveshjen e Uashingtonit? 
 
Da li ovaj stavi ima namenu da uvede ograničenja u upotrebi 
opreme nalik Vašingtonskom sporazumu? 
 

Ky paragraf synon krijimin e rrejteve te pasterta 5G 

ne harmoni me politikate e EU si dhe vendimeve te 

Qeversise se Kosoves.   

11 
Pyetja 11  ; faqe 

25 (pika 10)  

Duke marrë parasysh deklaratën në paragrafin e mëparshëm, 
mbetet e paqartë se kur dhe në çfarë kushtesh do të shpallet 
tenderi/ofertimi për operatorin e tretë celular. 
Duke marrë parasysh gjendjen aktuale të licencës së mts 
D.O.O. - të përkohshme, të kufizuar nga infrastruktura, si do të 
përdoret strategjia e shpërndarjes së brezit të frekuencës 800 
MHz në FAZËN II, e cila është planifikuar t'u mundësojë 
operatorëve të zgjerojnë rrjetin dhe të zbatojnë sisteme të reja 
teknologjike në segmentin LTE, si dhe shpërndarjen e brezit 
nga 3,400 në 3,700 MHz për teknologjinë 5G, lidhur me mts 

Shih përgjigjet më lartë.  
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D.O.O.? 
Konkretisht, në çfarë mënyre dhe në çfarë kushtesh mts D.O.O. 
do të jetë në gjendje të konkurrojë dhe të marrë brezat e 
frekuencave të sipërpërmendura brenda Fazës II, nëse Faza II 
realizohet para tenderit/ofertimit për operatorin e tretë? 
 
S obzirom na konstataciju u prethodnom pasusu, ostaje nejasno 
kada će i pod kojim uslovima biti raspisan tender/licitacija za 
trećeg operatera mobilne telefonije. 
S obzirom na trenutni status mts D.O.O. licence – privremena, 
infrastrukturno ograničena, na koji način će se u FAZI II 
strategija raspodele frekventog opsega 800 MHz, koji je 
planiran da omogući operaterima proširenje mreže i primenu 
novih tehnoloških sistema u LTE segmentu, kao i raspodelu 
pojasa od 3.400 do 3.700 MHz za 5G tehnologiju, odnositi na 
mts D.O.O.? 
Konkretno, na koji način i pod kojiom uslovima će mts D.O.O. 
moći u okviru Faze II da konkuriše i dobije gore navedene 
frekventne opsege, ukoliko Faza II bude realiizovana pre 
tendera/licitacije za trećeg operatera? 
 

12 
Pyetja 12  ; faqe 

25 (pika 13)  

Në rastin e vendosjes së detyrimeve në një hapësirë të mbyllur, 
a mund të zgjidhen të lartpërmendurat me indoor GSM 
repeater? A ka ndonjë kufizim rregullator (nga pikëpamja e 
prodhuesit, modelit, teknologjisë)? 
A i është lejuar kompanisë mts D.O.O. me një licencë të 
kufizuar në infrastrukturë përdorimi i GSM repeater? 
U slučaju nametanja obaveza u zatvorenom prostoru, da li 
navedeno može da se rešava indoor GSM repeater-ima? Da li je 
tu predviđena neka regulatorna limitacija (iz ugla proizvođača, 
modela, tehnologija)? 
Da li je kompaniji mts D.O.O. sa infrastrukturno ograničenom 
licencom dozvoljena upotreba GSM repeater-a? 

Në bazë të planit të ndarjes së resurseve 

frekuencore, brezi frekuencore 3710 – 3800 MHz do 

të jepet në shfrytëzim vetëm ndërmarrjeve për 

nevoja të brendshme, rrjeta te mbyllura dhe aplikim 

në industri. Në ketë rast mts DOO si një operator 

për ofrim të shërbimeve komerciale  për publikun,  

brezi 3710 – 3800 MHz nuk do të planifikohet për 

operatorë që posedojnë rrejta te tilla.    

13 
Pyetja 13  ; faqe 

34  

A përfshin tenderi/ofertimi për operatorin e tretë edhe 
diapazonin e frekuencës që përdoret aktualisht nga mts D.O.O. 
me një licencë të përkohshme dhe kufizim të infrastrukturës? 
Da li tender/licitacija za trećeg operatera uključuje i frekventi 

Shih përgjigjet më lartë. 
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opseg koji se trenutno po privremenoj licenci i 
infrastrukturnom ograničenju koristi od strane mts D.O.O.? 

14 
Pyetja 14  ; faqe 

37 

Këtu për herë të parë duket se plani i alokimit të brezit të 

frekuencës për teknologjinë 5G për operatorët celularë është 

280 MHz, jo 300 MHz. A do të thotë kjo se është planifikuar 

ndarja e brezave për tre operatorë celularë me 100 MHz; 100 

MHz; 80 MHz? 

Ovde se prvi put pojavljuje da je plan raspodele 

frekvetnog opsega za 5G tehnologiju mobilnim 

operaterima 280 MHz, a ne 300 MHz. Da li to znači da je 

planirana raspodela pojaseva na tri mobilna operatera u 

odnosu 100 MHz ; 100 MHz ; 80 MHz  

 

Po, Për shkake se Operatori IPKO ka në shfrytëzim 

20 MHz ne kuadër e brezit 3.6 GHz te Autorizuar 

ne vitin 2014 deri me 2029 nuk mundë të 

planifikojmë 300 MHz në këtë brez por 280, prandaj  

IPKO ka të drejtë të merr në këtë brez vetëm edhe 

80 MHz.  

 

Koment 1 ne 

pyetjen (1) te 

ARKEP  

Duke qenë se dokumenti i strategjisë nuk përcakton se si 

mts D.O.O. do të jetë në gjendje të aplikojë për spektrin e 

frekuencës 800 MHz dhe 3,400-3,700 MHz, si dhe kur do 

të shpallet një tender/ofertim në lidhje me fazat e 

planifikuara, dhe veçanërisht pasi kushti për hapjen e 

brezit 2,100 MHz në 2x10 MHz spektrin ekzistues të 

përdorur nga mts D.O.O. nuk është i përcaktuar qartë, 

presim përgjigje të sakta lidhur me këtë temë dhe pyetjet e 

ngritura më sipër, pas së cilës do të jemi në gjendje të 

shprehim mendimin tonë për fazat dhe dinamikën e 

propozuar. 

S obzirom da u dokumentu strategije nije definisano na 

koji način će mts D.O.O. moći da konkuriše za frekventni 

spektar 800MHz i 3.400-3.700MHz, kao ni kada u odnosu 

na planirane Faze bi bio raspisan tender/licitacija, a 

posebno što nije jasno definisan uslov otvaranja opsega 

2.100 MHz na postojećem spektru 2x10 MHz koj koristi 

mts d.o.o., očekujemo precizne odgovore na tu temu i 

gore postavljena pitanja, nakon čega ćemo moći da se 

izjasnimo o predloženim Fazama i dinamici. 

 

ARKEP falënderon operatoret për komentet e 

dhëna dhe përgjigjet ne pyetjet   e parashtruara, 

konsiderojmë se komentet dhe përgjigjet e pranuar 

do te merren seriozisht ne shqyrtim. 
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Koment 2 ne 

pyetjen (2) te 

ARKEP 

Nga pikëpamja e mts D.O.O. dhe licencat e përkohshme, 

infrastrukturore të kufizuara për telefoninë celulare, është 

e nevojshme të përcaktohet qartë momenti i shpalljes së 

tenderit/ofertimit për një operator të tretë, apo të gjendet 

një zgjidhje tjetër përmes së cilës mts D.O.O. mund të 

marrë pjesë në mënyrë të barabartë në shpërndarjen e 

brezave të planifikuar të diapazonit të frekuencave. 

Përgjigjet konkrete për të gjitha pyetjet e tjera më poshtë 

varen nga kjo. 

Iz ugla mts D.O.O. i privremene, infrastrukturno 

ograničene licence za mobilnu telefoniju, neophodno je 

jasno definisanje trenutka raspisivanja tendera/licitacije 

za trećeg operatera, ili pronalaženja drugog rešenja na koji 

način mts D.O.O. može ravnopravno da učestvuje u 

raspodeli planiranih pojaseva frekvencijskih opsega. 

 

Shih përgjigjet më lartë. 
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