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Përmbledhje Ekzekutive 

Bashkimi Evropian (tutje referuar si – BE) dhe ITU në Konferencën Ndërkombëtare të 

Radiokomunikimeve (WRC-19), ka identifikuar kapacitete shtesë në breze të reja frekuencore për 

ofrimin e shërbimeve mobile brezgjëra, duke specifikuar kështu edhe afatet kohore për dhënien 

në shfrytëzim të këtyre brezeve. Deri në qershor të vitit 2021, pothuajse të gjitha shtetet e BE-së 

kanë dhënë në shfrytëzim kapacitete të caktuara të spektrit në brezet pioniere (700 MHz, 3.4-3.8 

GHz dhe 26GHz) për implementimin e teknologjisë 5G1. 

Në anën tjetër, në Republikën e Kosovës, ndërmarrësve të rrjeteve dhe shërbimeve publike të 

komunikimeve elektronike mobile deri më tani u janë dhënë në shfrytëzim kapaciteti prej 216.4 

MHz (përfshirë sasinë e brezit frekuencor të dhënë në shfrytëzim për ndërmarrjen mts D.O.O. 

përmes autorizimit të përkohshëm dhe kufizuar në infrastrukturë) në kuadër të brezeve 

frekuencore me vlerë të posaçme ekonomike. 

Deri më tani Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – 

ARKEP) ka autorizuar 2 operatorë (MNO – Mobile Network Operators) për ofrimin e shërbimeve 

dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike mobile në tërë territorin e vendit. Bazuar në të dhënat 

e dërguara nga operatorët, Republika e Kosovës aktualisht mbulohet mbi 90% të territorit dhe 

99% të popullësisë. 

Për të qenë në përputhje me politikat zhvillimore të BE-së, si dhe marrë parasyshë sfidat me të 

cilat janë ballafaquar operatorët gjatë vitit 2020 dhe në anën tjetër nevojën për hapjen e brezeve 

frekuencore, ARKEP e ka konsideruar të nevojshme rishikimin e Planit për Hapjen e Brezeve2 

(Ref. Nr.Prot.047/B/19) të miratuar me Vendimin Nr.1376 (Ref. Nr.Prot.046/B19), përmes të cilit ka 

për qëllim informimin e palëve të interesit lidhur me fazat dhe afatet për hapjen e brezeve 

frekuencore për sistemet MFCN (IMT), përfshirë rivlerësimin e brezit frekuencor 3.4-3.8 GHz.  

Po ashtu gjatë viteve 2018-2019, ARKEP në bashkëpunim me kompaninë e specializuar 

ndërkombëtare në fushën e komunikimeve elektronike, ka bërë vlerësimin e brezeve 

(përcaktimin e pragut të çmimit one-off/rezervë në formatin euro/MHz/Popullësi) 800 MHz, 

900 MHz, 1800 MHz, 2100MHz, 2600 MHz dhe 3.4-3.8 GHz. Megjithatë, sa i përket brezit 

frekuencor 3.4-3.8 GHz, është e rëndësishme të theksohet se mostra standarde e përdorur ka qenë 

shumë e vogël, veçanërisht në krahasim me mostrat për brezat e tjerë (p.sh. për 800 MHz, 900 

MHz, 1800 MHz dhe 2100 MHz dhe brezin 2.6 GHz), kjo për faktin se gjatë këtyre viteve, numri 

i shteteve, të cilat e kanë dhënë këtë brez për 5G ka qenë shumë i vogël. Megjithatë, nga viti 2020 

shfrytëzimi i brezit frekuencor 3400 - 3800 MHz është një nga brezat kryesore për përdorimin e 

teknologjisë 5G si në vendet e Evropës ashtu edhe në shume vende të zhvilluara të Botës (SHBA, 

Kanada, Japoni, Australi, Hong Kong, Tajvan, Kore Jugore, Kina, etj.).  

Aktualisht në shtetet e BE-së dhe më gjërë si metodë e preferuar e dhënies në shfrytëzim të 

spektrit frekuencor është Ankandi shumë-brezësh (ang. Multi-band Auction). Natyrisht, 

ekzistojnë edhe mënyra tjera, përveç ankandit siç janë: tenderi dhe dhënia e drejtëpërdrejtë. Para 

së gjithash, qasja adekuate në procesin e dhënies në shfrytzim të spektrit frekuencor, krahas 

                                            
1 5G Observatory Quarterly Report 12 
2 http://www.arkep-rks.org/?cid=1,26,1149  
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përparësive tjera ka ndikim të drejtëpërdrejtë në shfrytëzimin efikas dhe efektiv të këtij resursi të 

kufizuar. 

Në këtë drejtim, ARKEP krahas vlerësimit të brezeve frekuencore të specifikuara më lartë, ka 

analizuar mënyrat e dhënies në shfrytëzim të tyre, në përputhje me Ligjin për komunikimet 

elektronike Nr. 04/L-109 (tender, ankand, dhënia e drejtpërdrejtë) dhe duke marrë parasyshë 

objektivat e ARKEP, gjendjen ekzistuese të zhvillimit të tregut të komunikimeve elektronike 

mobile në Kosovë, ka rekomanduar opsionet më të mira për mënyrën e dhënies, kohëzgjatjen e 

autorizimit për brezet në fjalë. 

Në këtë dokument, ARKEP ka parashtruar edhe disa pyetje për operatorët, të cilat kanë të bëjnë 

me metodat e dhënies në shfrytëzim të resurseve frekuencore për shërbimet IMT, si dhe çështjeve 

tjera që kanë të bëjnë me shtrirjen e rrjetave 5G. 

Në përmbushje të objektivave të përcaktuara në Kornizën Rregullatore dhe Politikat Zhvillimore 

të Qeverisë së Republikës së Kosovës, marrë parasyshë rëndësinë që ka ky proces, ARKEP do të 

ketë prioritet zhvillimin e konkurrencës dhe ofrimin e shërbimeve më të mira dhe kualitet të lartë, 

përmes krijimit të lehtësirave dhe aplikimit të parimeve bazë për rregullimin e aktiviteteve të 

komunikimeve elektronike. Në anën tjetër, operatorët duke marrë parasyshë këto përparësi, 

duhet të jenë në gjendje dhe të kenë si qëllim kryesor investimet e konsiderueshme në tërë 

territorin e Republikës së Kosovës për të mbështetur shtrirjen e  rrjeteve dhe shërbimeve mobile 

brezgjëra të bazuar në teknologjitë e fundit (tani  gjenerata 5G), ashtu që të përfitojnë të gjithë.    

Parakusht shumë i rëndësishëm i nxitjes së investimeve nga operatorët ekzistues në treg, para së 

gjithash hyrësit e ri, është ekzistimi i një ambienti rregullator i parashikueshëm (ang. Regulatory 

Predictibility), transparent dhe me një plan konkret për procesin e hapjes së brezeve dhe afatin 

kohorë për shfrytëzimin e tyre. 

Ky dokument, para miratimit ka kaluar procesin e konsultimit publik me palët e interesit në 

përputhje me Ligjin për Komunikimet Elektronike. 

Për këtë qëllim, marrë parasysh arsyetimet e dhëna më lartë, ARKEP e konsideron të nevojshëm 

rishikimin e Planit për Hapjen e Brezeve, respektivisht fazës së dytë (II) dhe fazës së tretë (III) të 

hapjes së brezeve me vlerë të posaçme ekonomike IMT. Prandaj, ARKEP në mbledhjen e 6-të të  

Bordit të mbajtur më datë 15/10/2021, ka iniciuar procesin e  rishikimit te Planit te hapjes se 

brezeve me vlere të posaçme ekonomike IMT  dhe  me Vendimin Nr. 1836 të dt. 26/10/2021 ka 

themeluar Komisionin profesional nga stafi ARKEP për “Rishikimin e Planit për hapjen e 

brezeve me vlere të posaçme ekonomike”. 

ARKEP konsideron se procesi i rishikimit të Planit për hapjen e brezeve (Faza II dhe Faza III) 

duhet të përfshijnë brezet si në vijim:  

1. Faza II   -  Hapja e brezeve frekuencore 800 MHz dhe 3.4 – 3.8 GHz për Operatorët 

ekzistues ofrues të shërbimeve Mobile IMT-2020, duke marrë në shfrytëzim kapacitete 

frekuencore në të dy brezet sipas përcaktimeve dhe kushteve të miratuara nga ARKEP.  
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2. Faza III – Hapja e brezeve frekuencore 700 MHz, 2100 MHz, 2.6 GHz, 26 GHz etj,  si  dhe 

kapacitetet e mbetura në brezet frekuencore 900MHz dhe 1800MHz. Faza III do të 

shqyrtohet në detaje në periudhën pas përfundimit te Fazës se II , e që do te jete proces i ri 

i  konsultim publik.  

Ne këtë dokument vlerësohet te përmendët si njoftim se:  nga puna dhe procesi i zhvilluar sipas 

dokumentit “Plani për Hapjen e Brezeve me Vlerë të Posaçme ekonomike për shërbimet mobile 

IMT” të vitit 2019 ( Ref. Nr. prot. 047/B/19 Dt. 08/05/2019)  është realizuar me sukses Faza e parë 

(I) e këtij Plani, qe ka qenë Ripërtërija e autorizimeve individuale, proces që ka përfshirë  

vazhdimin e së drejtës së shfrytëzimit të resurseve frekuencore për operatorët ekzistues  Telekomi 

i Kosovës Sh.A. dhe IPKO Telecommunications LLC e qe është përmbyllur me suksese ne korrik 

të vitit 2019. 
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1. Hyrje 

Me qëllim të përmbushjes së nevojave për shtrirjen e rrjeteve mobile brezgjëra dhe ofrimin e 

shërbimeve më të mira për shfrytëzuesit fundorë, ARKEP e konsideron të nevojshme hapjen e 

brezeve frekuencore me vlerë të posaçme ekonomike për shërbimet IMT.  

ARKEP gjatë vitit 2019 me Vendimin Nr. 1376 (Ref. Nr.Prot.046/B19) ka miratuar dokumentin 

Plani Për Hapjen e Brezeve (Ref. Nr.Prot.047/B/19), i cili paraprakisht ka kaluar një proces të 

konsultimit publik me palët e interesit. Sidoqoftë, duke marrë parasyshë sfidat me, të cilat janë 

ballafaquar operatorët gjatë vitit 2020 dhe 2021, dhe në anën tjetër nevojën për hapjen e brezeve 

frekuencore,, atëherë për të qenë në përputhje me politikat zhvillimore të BE-së, është 

konsideruar e nevojshme që të rishikohet ky plan. 

Prandaj, ARKEP ka hartuar Planin e ri për Hapjen e Brezeve, i cili paraprakisht ka kaluar në 

procesin e konsultimit me të gjitha palët e interesit, të cilët kanë pasur mundësinë të japin 

komentet dhe sygjerimet e tyre për brezet frekuencore, të cilat duhet të hapen, afatet kohore, si 

dhe mënyrën e dhënies në shfrytëzim të tyre. 

Krahas këtij procesi, një hap tjetër shumë i rëndësishëm dhe parakusht për hapjen e brezeve është 

vlerësimi i tyre, përkatësisht përcaktimi i pragut minimal “One-Off” në formatin 

Euro/MHz/Popullësi, duke specifikuar periudhën kohore të shfrytëzimit të resurseve 

frekuencore. Në këtë proces te vlerësimit te brezeve frekuencore, komisioni ne shqyrtimin dhe 

analizën e dokumenteve ndërkombëtare për dhënien ne shfrytëzim te resurseve frekuencore te 

brezit 3400- 3800 MHz ka konstatuar se:  duhet te rishikohet vlerësimi  i brezit frekuencore 3400 

- 3800 MHz në periudhën e tanishme kohore si brez i përshtatshëm dhe përcaktuar në zbatim të 

teknologjisë se avancuar 5G. Shfrytëzimi i brezit frekuencore 3400 - 3800 MHz në zbatim të 

teknologjisë 5G në vendet e Evropës dhe vendeve të zhvilluar të Botes në relacion me periudhën 

kohore 2018 -2019 ndaj periudhës 2021 – 2022 ka ndryshime thelbësore  si ne shfrytëzueshmërin 

e tij  ashtu edhe ne vlerësim te tij financiar. Është e rëndësishme të theksohet se mostra standarde 

e shfrytëzimit te brezit frekuencore 3400 - 3800 MHz ne vitet 2018 -2019 në shume vende te 

Evropës ka qenë shumë e vogël, veçanërisht në krahasim me mostrat për brezat e tjerë (p.sh. për 

800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz dhe 2100 MHz dhe brezin 2.6 GHz), kjo për faktin se gjatë këtyre 

viteve, numri i shteteve, të cilat e kanë dhënë këtë brez për teknologin 5G, ka qenë shumë i vogël. 

Prandaj, duke pasur parasyshë faktin se numri i vogël e mostrave mund të zvogëlojë 

qëndrueshmërinë e rezultateve për këtë brez, atëherë është konsideruar e domosdoshme 

rivlerësimi i këtij Brezi frekuencore. 

Përmes këtij Plani për hapjen e brezeve për shërbimet mobile IMT-2020, i cili është bazuar në 

praktikat e mira të shteteve të BE-së, synohen të krijohen parakushtet e nevojshme për zhvillimin 

e shërbimeve komunikuese elektronike brezgjera, me fokus në rrjetat 5G. Në këtë mënyrë synohet 

që në Kosovë të arrihen objektiva e rëndësishme në zhvillimin e shërbimeve brezgjera në 

shfrytëzim efektiv dhe efikas të të gjitha brezeve frekuencore të përcaktuar dhe dedikuar për këto 

shërbime.  

ARKEP, përmes aplikimit të masave të përshtatshme rregullatore synon arritjen e 

qëllimeve/objektivave si në vijim:  
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 Zgjerimi i numrit të shërbimeve të reja, të cilat do të jenë në dispozicion për 

shfrytëzuesit fundorë;  

 Mundësimi i qasjes në shërbimet brezgjëra në vendet më të largëta, si zonat rurale dhe 

lokacionet e izoluara;  

 Nxitja e mëtutjeshme e konkurrencës në tregun e komunikimeve elektronike;  

 Sigurimi i shpejtësisë më të madhe dhe kualitetit më të mirë të shërbimeve mobile 

brezgjëra; 

 Shfrytëzim efektiv dhe efikas i resurseve frekuencore si resurse të fundme dhe aplikimi 

i teknologjive te reja te avancuara ne ofrimin e shërbimeve mobile brez gjëra; 

 Përmbushja e obligimeve në shfrytëzimin e resurseve frekuencore në përputhje me 

Kornizën Rregullatore të BE-së dhe objektivat rregullatore në vend; 

 Rritje të mëtejme të shkallës së penetrimit të shërbimeve komunikuese brezgjera. 

Në përmbushje të objektivave të përcaktuara në Kornizën Rregullatore, marrë parasyshë 

rëndësinë që ka ky proces, ARKEP do të ketë prioritet zhvillimin e konkurrencës dhe ofrimin e 

shërbimeve më të mira dhe kualitet të lartë, përmes krijimit të lehtësirave dhe aplikimit të 

parimeve bazë për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike.  

Në anën tjetër, operatorët duke marrë parasyshë këto përparësi, duhet të jenë në gjendje dhe të 

kenë si qëllim kryesor investimet e konsiderueshme në tërë territorin e Republikës së Kosovës 

për të realizuar shtrirjen e  rrjeteve dhe shërbimeve mobile brezgjëra të bazuar në teknologjitë e 

fundit (tani gjenerata 5G), ashtu që përfitimet të jenë të gjithanshme si për Operatoret ashtu edhe 

për konsumatorët. 

Këto rrjeta të së ardhmes, para së gjithash duhet të mundësojnë ofrimin e shërbimeve brezgjëra 

me shpejtësi mbi 30 Mbps. Bazuar në trendet aktuale, shërbimet e zërit do të përbëjnë një pjesë 

shumë të vogël të trafikut të përgjithshëm të gjeneruar nga rrjetet e operatorëve. Kjo mbështetet 

edhe në faktin se rritja e penetrimit të shërbimeve të mobile brezgjëra të bazuara në teknologjitë 

3G dhe 4G ka arritur në rreth 82% në tremujorin e dytë të vitit 2021. 

Plani për hapjen dhe dhënien në shfrytëzim të brezeve frekuencore me vlerë të posaqme 

eknomike për shërbimet IMT-2020, përfshinë hapat si në vijim (Figura 1): 
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Figura 1: Plani për hapjen e brezeve frekuencore  

I. Faza II - Hapja/Dhënia në shfrytëzim e brezeve  - ky proces përfshinë hapjen e brezeve 

frekuencore 800 MHz dhe 3.4 - 3.8 GHz. 

a) ARKEP planifikon që fazën e II-të, të hapjes së brezeve të përfundoj gjatë vitit 2022, 

përkatësisht tremujorin e tretë të vitit 2022 (TM3-2022);  

b) ARKEP planifikon dhe njofton qe kapacitet frekuencore qe do te përcaktohen ne brezin 800 

MHz dhe 3400- 3700 MHz do te jepen ne paket ne kapacitet te përbashkët për te dy brezet 

dhe atë me tavanin e kapaciteteve prej 2x10 MHz ne brezin 800 MHz dhe 100 MHz ne 

brezin 3400- 3700 MHz per operator. 

II. Faza III -Hapja/Dhënia në shfrytëzim e brezeve  - ky proces përfshinë hapjen e brezeve 

frekuencore: 700 MHz, 2100 MHz, 2.6 GHz, 26 GHz dhe kapacitetet e mbetura në brezet 

frekuencore 900 MHz dhe 1800 MHz.  

 ARKEP planifikon që Fazen e III-t,ë të hapjes së brezeve ta filloj në vitin 2023.  

 

2. Baza Ligjore 

Ligji Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si – Ligji ose LKE), është i bazuar 

në Kornizën Rregullatore të BE-së dhe shumica e brezeve frekuencore, të cilat janë të harmonizuar 

në kuadër të BE-së për rrjetet mobile, gjithashtu mund të përdoren edhe në Republikën e Kosovës 

në përputhje me Planin Kombëtar të Radio Frekuencave. 

Në mënyrë specifike, neni 1 (Qëllimi) i LKE-së përcakton: 

“Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve elektronike bazuar 

në parimin e neutralitetit teknologjik dhe kornizën rregullatore të BE-së për 

komunikimet elektronike, duke promovuar konkurrencën dhe infrastrukturën efikase 

në komunikimet elektronike, si dhe garantimin e shërbimeve të duhura e të 

përshtatshme në territorin e Republikës së Kosovës.” 

Hapja e brezeve frekuencore 
800MHz dhe 3.4-3.8 GHz

Hapja e brezeve frekuencore 
700MHz, 900 MHz, 1800 
MHz,2100MHz, 2600 MHz dhe 
26 GHz

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/
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Po ashtu neni 3, paragrafi 1) i LKE-së specifikon: 

“Rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve elektronike duhet të bazohet në parimet e 

menaxhimit dhe përdorimit efektiv të burimeve të kufizuara, neutralitetit teknologjik, 

ekuivalencës funksionale, proporcionalitetit, rregullimit minimal të domosdoshëm, 

sigurisë ligjore në një treg dinamik, zhvillimit ekonomik, duke siguruar konkurrencë 

efektive, mbrojtje të të drejtave të konsumatorit, objektivitet të kritereve, kushteve dhe 

procedurave rregullatore, transparencë dhe mosdiskriminim.” 

Më tutje neni 10 i LKE-së, definon kompetencat e ARKEP në kuadër të së cilave është edhe 

menaxhimi i resurseve të fundme: spektri i radio frekuencave dhe hapsirën e numeracionit në 

komunikimet elektronike, që në mënyrë detajuar është specifikuar në Kapitullin VII të LKE-së. 

Në mënyrë të veçantë, në nenet 46 deri 51 të LKE-së është përcaktuar procedura e dhënies në 

shfrytëzim të resurseve të kufizuara. Neni 48 i LKE-së ka përcaktuar 3 mënyra të dhënies së 

resurseve të kufizuara: dhënia e drejtëpërdrejtë, përmes tenderit dhe ankandit. Të tri këto mënyra 

janë sqaruar në mënyrë më të detajuar në nenet 49, 50 dhe 51 të LKE-së.  

Ligji Nr.06/L-0143 për Infrastrukturën Kritike, respektivisht neni 5, specifikon se në kuadër të 

sektorëve kritik është edhe ai i telekomunikacionit (komunikimeve elektronike). 

Ligji Nr.08/L-0074 për masat për uljen e kostos së shtrirjes së rrjetave të komunikimeve 

elektronike të shpejtësisë së lartë, ka për qëllim lehtësimin dhe nxitjen e ndërtimit të rrjeteve të 

komunikimeve elektronike me shpejtësi të lartë duke promovuar përdorimin e përbashkët të 

infrastrukturës fizike ekzistuese dhe duke mundësuar një zhvillim më efikas të infrastrukturës së 

re fizike, reduktimin e procedurave, në mënyrë që këto rrjete të mund të shtrihen me kosto më të 

ulët. 

ARKEP me vendimin nr. 452 (Ref.Nr.Prot.002/B/14) të datës 13 Shkurt 2014 ka përcaktuar brezet 

me vlerë të posaqme ekonomike, ku numri i autorizimeve është i kufizuar, në mesin e të cilave 

përfshihen edhe brezet për shërbimet IMT-2020 (MFCN) duke përfshirë të gjitha brezet e 

planifikuara në Fazat II dhe III . Po ashtu Plani Kombëtar i Radio frekuencave5, i cili është i bazuar 

në Tabelën Evropiane të Alokimeve Frekuencore, ka përcaktuar brezet frekuencore për shërbimet  

MFCN dhe IMT.  

Marrë parasysh nivelin aktual të shtrirjes së shërbimeve brezgjëra, përkatësisht penetrimit të 

vogël të shërbimeve fikse, atëherë për arritjen e kësaj objektive nevojitet angazhim substancial 

dhe vendosje në dispozicion e resurseve frekuencore si parakusht për arritjen e këtyre 

objektivave.  

Më datë 17 Dhjetor, 2021, ARKEP ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi (MoU) me 

Komisionin e Pavarur për Media (KPM), ku sa i përket lirimit të brezeve frekuencore 700 MHz 

dhe 800MHz, palët janë pajtuar si në vijim: 

                                            
3 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=16313  
4 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=51135  
5 http://www.arkep-rks.org/?cid=1,51  

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=16313
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=51135
http://www.arkep-rks.org/?cid=1,51
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 Palët u pajtuan që deri me datën 31/12/2021 brezi frekuencor 800 MHz që përfshin 

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

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

Mobile dhe shtrirjen e rrjetave MFCN.    

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

ndërmarrin aktivitete për lirimin e brezit 700 MHz (694-790) dhe mundësitë e shfrytëzimit 

të këtij brezi për shërbime Mobile (IMT) të quajtur nga dokumente ndërkombëtare si 

Dividenta e dytë.  

Bazuar në Raportin e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës (AKK) të dërguar më datë 29 Janar 

2018 në ARKEP (Ref. Nr.Prot.072/2/18) rekomandohet si në vijim: 

“Tregu i komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare në përgjithësi eshte konkurrues, në 

veqanti tregu i telefonisë fikse edhe përkundër se kemi nje operator me pozit dominuese 

megjithatë, tregu eshte i rregulluar nga ARKEP duke vendosur detyrime rregullatore. 

Mirëpo, duke pas parasysh faktin se ka brez të mjaftueshëm frekuencor, rekomandojmë që ky 

brez të hapet dhe të mundësohet zhvillimi i mëtutjeshëm i rrejteve dhe shërbimeve, i cili do të 

ndikoj ne dinamizimin e mëtutjeshëm të këtij tregu.”   

 

3. Korniza Rregullatore e BE-së  

Bazuar në Kornizën Rregullatore të BE-së, për Komunikimet Elektronike, respektivisht Kodin e 

Komunikimeve Elektronike (European Electronic Communication Code – EECC)6, shtetet e BE-

së, duhet të sigurojnë që e drejta e përdorimit të jepet për një periudhë që është e përshtatshme, 

duke marrë parasysh nevojën për të siguruar konkurrencën, si dhe, në veçanti, përdorimin efektiv 

dhe efikas të spektrit frekuencor, dhe për të promovuar inovacionin dhe investimet efikase. Para 

së gjithash, kjo kornizë rregullatore kërkon nga shtetet ofrimin e sigurisë rregullatore (Regulatory 

certainty), ku e drejta e përdorimit të resurseve frekuencore të jep për periudha prej së paku 20 

vjet (15+5).  

Po ashtu dokumentet tjera të BE-së si Rekomandimi për Konektivitetin7 dhe dokumentin tjetër 

Veglën për konektivitetin (Connectivity Toolbox)8 të miratuara në mars 2021 përmban gjithsej 39 

praktika më të mira për (i) uljen e kostos dhe rritjen e shpejtësisë për vendosjen e rrjeteve me 

kapacitet të lartë VHCN dhe (ii) sigurimin e një qasje në kohë dhe çmime të arsyeshme për 

spektrin frekuencor 5G. Deri më 30 prill 2022, çdo Shtet Anëtar duhet të raportojë mbi zbatimin 

e këtyre dokumenteve. 

Në Mars 2021, Komisioni Europian ka publikuar dokumentin “Dekada Digjitale e Europës (EU’s 

Digital Decade)9, i cili propozon vizionin për transforimin digjital të Europës deri në vitin 2030.  

                                            
6https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.ENG&toc=OJ:L:2018:321:TOC  
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1600681889551&uri=CELEX:32020H1307  
8 Connectivity Toolbox | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) 
9 Europe's Digital Decade: Digitally empowered Europe by 2030 (europa.eu) 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.ENG&toc=OJ:L:2018:321:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.ENG&toc=OJ:L:2018:321:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1600681889551&uri=CELEX:32020H1307
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity-toolbox#:~:text=The%20Connectivity%20Toolbox%20%28.pdf%29%20is%20a%20set%20of,network%20operators%20reduce%20the%20cost%20of%20deploying%20networks.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_983
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Njëra nga 4 shtyllat kryesore të këtij dokumenti është konektiviteti, përkatësisht krijimi i 

infrastrukturës digjitale të qëndrueshme. Komisioni gjithashtu ka propozuar objektiva konkrete 

që duhet të arrihen deri në vitin 2030 dhe një “Kompas Digjital”10 për të dhënë udhëzime se si të 

arrihen këto synime. 

Dokumenti “EU connectivity Toolbox” përmban gjithsej 39 praktika më të mira për (i) uljen e 

kostos dhe rritjen e shpejtësisë për vendosjen e rrjeteve me kapacitet shumë të lartë (VHCN) dhe 

(ii) sigurimin brenda një afati të arsyeshëm kohorë qasje në spektrin 5G. Deri më 30 prill 2022, 

çdo Shtet Anëtar i BE-së duhet të raportojë mbi zbatimin e këtij dokumenti.  

BE11 ka identifikuar kapacitete të shumëta në kuadër të brezeve frekuencore prej 400 MHz deri 6 

GHz për ofrimin e shërbimeve mobile brezgjëra, duke specifikuar kështu edhe afatet kohore për 

dhënien në shfrytëzim të këtyre brezeve. Po ashtu me Kodin e Komunikimeve Elektronike të BE-

së, është përcaktuar afati kohor deri 31 Dhjetor 2020 (Ref. Neni 54 i Kodit për Komunikime 

Elektronike) për dhënien në shfrytëzim të brezeve 3.4 - 3.8 GHz dhe 24.25 - 27.5 GHz (Brezi 26 

GHz) për ofrimin e shërbimeve 5G. 

Parimi i neutralitetit ndaj teknologjive dhe shërbimit i mundëson përdoruesve të spektrit 

frekuencor që të zgjedhin teknologjitë dhe shërbimet më të mira në kuadër të brezeve frekuencore 

të disponueshme për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike në përputhje me Planet 

Kombëtare të Radio Frekuencave. Qëllimi kryesor është rritja e fleksibilitetit në qasje dhe 

menaxhim të spektrit frekuencor. 

Në Planin Aksional për 5G12 të publikuar më datë 14 Shtator 2016, si pjesë e rishikimit të Kornizës 

Rregullatore për Komunikimet Elektronike, Komisioni Evropian ka vendosur disa prioritete dhe 

afate (jo obliguese) deri në vitin 2025. Të gjitha zonat urbane, rrugët tokësore transportuese duhet 

të kenë mbulueshmëri pa ndërprerje me rrjet 5G deri në vitin 2025. Të gjitha shtetet e BE-së duhet 

të përcaktojnë një qytet kryesor, në të cilin do të bëhet e mundur ofrimi i shërbimeve mobile të 

bazuar në teknologjinë 5G deri në vitin 2020. Në figurën 1 janë paraqitur brezet pionire për 5G. 

Tabela 1: Përdorimi i brezeve frekuencore pionire për 5G 

Brezi Frekuencor Afati 
Baza Ligjore Përdorimi për 5G 

700MHz 30 Qershor 2020 Vendimi EU 017/899 Zona të gjëra/Viset 

rurale 

3.6 GHz 

(3.4-3.8 GHz) 

31 Dhjetor 2020 EECC Kapacitet dhe 

mbulueshmëri e gjërë 

26 GHz 

(24.25 – 27.5 GHz) 

31 Dhjetor 2020 EECC Mbulueshmëri 

lokale/small cells 

 

                                            
10 Europe's Digital Decade | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) 
11 EU Radio Spectrum Policy Programme of 2012, Decision No.243/2012/EU, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0243&from=EN  

12 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan  

mailto:info@arkep-rks.org
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0243&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0243&from=EN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan
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Për shkak të gjendjes së pandemisë në periudhën 2020-2021, por edhe përgatitjes së legjislacionit 

për aplikimin e teknologjisë 5G, për këto breze frekuencore posaçërisht për brezin 3.6 GHz dhe 

26 GHz,  edhe në vendet Evropiane  e po ashtu edhe ne vendet e regjionit, periudha kohore e 

dhënies se këtyre brezeve është vonuar. Po ashtu, planifikimi dhe dhënia e së drejtës së 

shfrytëzimit të resurseve frekuencore nuk është planifikuar dhe dhënë ne mënyrë të njëjtë në të 

gjitha vendet e Evropës.  Në disa vende pjesë të brezeve 3.4 – 3.8 GHz dhe 26 GHz janë planifikuar 

dhe dhënë në shfrytëzim edhe për aplikimin e teknologjisë 5G në nivele lokale dhe aplikim në 

industri (licencimi Vertikal), si p.sh. Gjermani (3700-3800 MHz), Kroaci (3400-3480), Finlandë 

(26GHz).  

4. Brezet Frekuencore të disponueshme 

Kapaciteti i dhënë në shfrytëzim për operatorët Telekomi i Kosovës sh.a. dhe IPKO 

Telecommunications LLC për ofrimin e shërbimeve IMT është i balancuar siç është treguar në 

figurën 2. Krahas operatorëve në fjalë, si rezultat i arritjes së marrëveshjes së Telekomunikaconit 

në me Republikës së Kosovës dhe Serbisë, nën lehtësimin e BE-së (Bruksel 2016) , ARKEP ka 

lëshuar edhe një autorizim të përkohshëm për ndërmarrjen mts D.O.O., e cila ofron shërbime në 

kuadër të një infrastrukture të kufizuar në një numër të caktuar lokacionesh, kryesisht në veri të 

Republikës së Kosovës.  

Kapaciteti i operatorëve Telekomi i Kosovës dhe IPKO është i njëjtë në të dy brezet frekuencore 

900 MHz (2x10 MHz për secilin) dhe 1800 MHz (nga 2x25 MHz), përderisa në brezin 3.4-3.8 GHz, 

operatori IPKO posedon 20 MHz për ofrimin e shërbimeve FWA/BWA. 

 

Figura 2: Kapacitetet në përdorim sipas operatorëve 

Në figurën 3 është paraqitur sasia e spektrit frekuencor të caktuar deri më tani në Kosovë dhe 

shtetet tjera rajonale dhe më gjërë. Siç shihet, krahasuar me vendet tjera në Republikën e Kosovës 

20 20

50 50

TELEKOMI I KOSOVËS IPKO

Kapacitetet frekuencore në shfrytëzim (MHz)

900 MHz 1800 MHz 3.4-3.8 GHz

20
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deri më tani janë caktuar vetëm 216.4 MHz (pëfshirë kapacitetet frekuencore prej  56.4 MHz për 

operatorin e përkohshëm mts D.O.O13.) që është dukshëm më e ulët se shtetet tjera. 

 

Figura 3: Kapacitetet në përdorim sipas operatorëve (Burimi: ARKEP dhe Plum Consulting) 

ARKEP, në përputhje me Kornizën Rregullatore ka dhënë në shfrytëzim kapacitetet frekuencore 

në kuadër të brezeve IMT, bazuar në neutralitet teknologjik. Në tabelën 2, janë paraqitur 

kapacitetet, të cilat u janë caktuar nga ARKEP operatorëve mobil (MNO), përfshirë ndërmarrjen 

mts D.O.O. e cila posedon autorizim të përkohshëm.  

 

Tabela 2: Kapacitetet frekuencore të caktuara për MNO-të 

                                            
13  Sipas Vendimit nr.905 (Ref. Nr.Prot. 056/B/16) ndërmarrjes mts D.O.O. i janë dhënë në shfrytëzim të përkohshëm 
kapacitetet si në vijim: 2x3.2 MHz në brezin 900MHz, 2x15 MHz në 1800 MHz dhe 2x10 në 2100 MHz. 
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Operatori Brezi 

Frekuencor 

Kapacitetet 

frekuencore të 

caktuara 

Gjerësia e 

Brezit (MHz) 

Teknologjia 

aktualisht në 

përdorim 

Metoda e 

caktimit 

Data e 

skadimit 

Vala 

900 MHz 2×10 20 GSM/UMTS Drejtëpërdrejtë 30/07/2039 

1800 MHz 2×10 20 GSM/LTE Drejtëpërdrejtë 30/07/2039 

1800 MHz 2×15 30 GSM/LTE Drejtëpërdrejtë 30/07/2039 

IPKO 

900 MHz 2×10 20 GSM/UMTS Tender 06/03/2042 

1800 MHz 2×10 20 GSM/LTE Tender 06/03/2042 

1800 MHz 2×15 30 GSM/LTE Drejtëpërdrejtë 30/07/2039 

3600-3800 

MHz 

1×20 20 FWA Ankand 09/02/2029 

mts* 

900 MHz 2×3.2 6.4 GSM/UMTS Drejtëpërdrejtë 

(Autorizim i 

përkohshëm) 

Dhënia e 

autorizimit për 

operatorin e 

tretë 

1800 MHz 2×15 30 GSM/LTE Drejtëpërdrejtë 

(Autorizim i 

përkohshëm) 

Dhënia e 

autorizimit për 

operatorin e 

tretë 

2100 MHz 2×10 20 UMTS Drejtëpërdrejtë 

(Autorizim i 

përkohshëm) 

Dhënia e 

autorizimit për 

operatorin e 

tretë 

* Sipas Marrëveshjes së Telekomunikacionit arritur në Bruksel në vitin 2016 me Vendimin Nr.905 (Ref. 

Nr.Prot.056/B/16) ndërmarrjes mts D.O.O i janë dhënë në shfrytëzim të përkohshëm deri në dhënien e 

autorizimit për operatorin e tretë.  

     Dhënia e së drejtës së shfrytëzimit të këtyre kapaciteteve frekuencore do t’i nënshtrohen procedurave në përputhje 

me dispozitat e Ligjit për Komunikimet Elektronike ( ligjit Nr. 04/L-109) dhe rregullorev te ARKEP.. 

Në SHTOJCA III, janë paraqitur disa nga brezet frekuencore me vlerë të posaqme ekonomike të 

disponueshme në Kosovë, sasia në shfrytëzim si dhe krahasimi me brezet e harmonizuara në BE,  

të planifikuara sipas Vendimeve dhe Rekomandimeve Evropiane për Spektrin fekuencore. 

Në figurën 4, është paraqitur kapaciteti frekuencor i caktuar për MNO dhe ai në dispozicion sipas 

brezeve frekuencore për shërbimt IMT. 
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Figura 4: Kapacitetet e caktuara dhe ato të planifikuara për dhënie në shfrytezim gjatë hapjes së brezeve 

(Shënim: (*) nënkupton se kemi të bëjmë me modin TDD; **Kapacitetet frekuencore në shfrytezim për 

qëllime militare – KFOR) 

 

4.1 Kapaciteti i rrjetit 

Në tabelën 3, është paraqitur numri i stacioneve të operatorëve VALA dhe IPKO sipas 

teknologjive në përdorim. 

Tabela 3: Numri i stacioneve bazë sipas operatorëve 

Operatori 2G/GSM 3G/UMTS 4G/LTE 

Vala 551 328 237 

IPKO 440 299 342 
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4.2 Brezet për përdorim në të ardhmen 

Në tabelën në vijim janë paraqitur brezet frekuencore për përdorim në të ardhmen. Në SHTOJCA 

I)  është paraqitur një përshkrim më i detajuar i brezeve frekuencore në Republikën e Kosovës 

dhe BE (Tabela 4). 

Tabela 4: Brezet frekuencore për përdorim në të ardhmen 

Brezi Frekuencor 
Kapaciteti në disponim 

(BE) 
Komentet 

700 MHz 
2x30 + 20 MHz 

694 – 790 MHz  

Ky brez do të caktohet në të ardhmen për shërbime të mobile 

IMT në Kosovë në përputhje me Planin Kombëtar te 

Radiofrekuencave dhe Planin e përdorimit për këtë brez, i cili 

do të miratohet nga ARKEP (Dhënia e resurseve frekuencore 

në këtë brez parashikohet pas Q1 te vitit 2023).  

Paraprakisht duhet të përcaktohet statusi i  kanali 58 (i 

multipleksit i paraparë me Ligjin për Digjitalizim në Kosovë) 

si dhe zhvendosja e kanaleve frekuencore  në shfrytëzim në 

këtë brez nga TV transmetuesit  nacional dhe të gjitha TV 

kanalet lokale. Te gjitha kanalet e TV transmetuesve që janë 

në shfrytëzim në brezin 700 MHz (694 - 790 MHz)  duhet të 

zhvendosen në   kanalet tjera në brezin 470 – 694 MHz. 

1427–1517 MHz 

Aktualisht 40 MHz 1452 

– 1492 MHz por ne nje 

te ardhme jo te afert . 

Planifikohet për dhënie në shfrytezim në të ardhmen në 

përputhje me rekomandimet evropiane. ARKEP ne kete 

brez 1452-1492 nuk e parasheh planifikimin per nje te 

ardhem te afert për shkake te harmonizimit me KFOR,  

perdersia ne tere brezin tjeter duhet palnifikuar zhvendosja 

e linqeve qe  ofrojne  sherbime fikse PtP 

2.3–2.4 GHz 
Për sistemin TDD me 

kapacitet 100 MHz 

Planifikohet për dhënie në shfrytëzim në të ardhmen në 

përputhje me rekomandimet evropiane. 

26 GHz 24.25 – 27.5 GHz 

Për përdorim për rrjetet 5G ne brezin 24.25 – 26.5 GHz,    

duhet planifikuar zhvendosja e disa linçeve mikrovalore PtP 

nga Operatori IPKO si dhe një pjese e këtij brezi 26.5 – 27.5 

GHz duhet  koordinim me KFOR dhe kalimi i brezit për 

menaxhim Civil. 

[Burimi: ARKEP dhe  BERZH]  
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5. Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike 

Tregu i komunikimeve elektronike në Kosovë vazhdon të shënoj trende pozitive në disa segmente 

të tij,  siç është rritja e numrit të përdoruesve të shërbimeve mobile dhe të internetit, përderisa në 

anën tjetër është evidentuar rënie e përdoruesve të telefonisë fikse.   

Gjithashtu edhe shfrytëzimi i komunikimeve elektronike vazhdon me trende pozitive, referuar 

këtu rritjes së vëllimit të trafikut dhe investimeve në zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve të 

rrjetave (infrastrukturës telekomunikuese) dhe ofrimin e shërbimeve të gjeneratave të reja përmes  

teknologjive mobile brezgjëra, por duke u karakterizuar me rënien e të hyrave financiare në 

tregun e telefonisë mobile dhe fikse dhe me rritjen e të hyrave nga shërbimet e internetit dhe 

shërbimeve kabllore.  

Kështu evidencat e ARKEP tregojnë për rënien e përdoruesve ashtu edhe vëllimin e përdorimit 

të shërbimeve të komunikimeve elektronike, përveç të shërbimeve të qasjes në internet, të cilat 

vazhdojnë të kenë ngritje. Gjatë vitit 2021, përkatësisht në TM4-2021, numri i përdoruesve të 

telefonisë mobile ka arritur shifrën prej 1,777,859, që krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të 

kaluar, shënon një renie prej 8%.  

Norma e penetrimit (përdorues për 100 banorë) në TM4-2021 në segmentin e telefonisë mobile 

ishte 97.92%. Numri i përdoruesve me qasje brezgjërë (broadband) 3G dhe 4G në pajisjet mobile 

të mençura (smartphone) në TM4-2021 ka arritur në 1,581,384 përdorues. Në shërbimet e ofruara 

nga rrjetet fikse, qasja broadband në Internet në TM4-2021 ka arritur në 383,868 përdorues.   

Evoluimi i teknologjisë i referuar si konvergjenca teknologjike dhe sjelljeve të përdoruesve si 

konsumator të shërbimeve të komunikimeve elektronike në drejtim të kërkesës në rritje për qasje 

në Internet, kanë bërë që shtytësi kryesor për zhvillimin e rrjetave fikse të jetë qasja broadband 

në Internet dhe nga të dhënat vërehen se gjithë operatorët dhe ofruesit e shërbimeve kanë shënuar 

rritje të numrit të përdoruesve krahasuar me vitin paraprak.   

Marrë parasysh se brezi frekuencor është resurs primar në ofrimin e shërbimeve të telefonisë 

mobile, në vazhdim në mënyrë më të përmbledhur do të pasqyrojmë indikatorët kryesor të këtij 

tregu. 

 

5.1 Tregu i Telefonisë Mobile 

Shërbimet e telefonisë mobile nё Kosovë ofrohen nga tre operatorë tё rrjetave tё telefonisë mobile 

në brezin frekuencor 900/1800 MHz  përfshir operatorin me autorizim të perkohshem dhe të 

kufizuar në infrastrukturë mts D.O.O.; 

- Telekomi i Kosovës Sh.a/Vala e licencuar më datë; 30/07/2004 (ART Nr. Prot. 111/04) 

me periudhë vlefshmërie prej 15 vite, dhe 

- IPKO Telecommunications LLC e licencuar më datë; 06/03/2007 (ART Nr. Prot. 77/07) 

me periudhë vlefshmërie prej 15 vite 

- mts D.O.O., Autorizim i perkohshem  
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Krahas tre operatorëve të autorizuar të rrjetave MNO (Mobile Network Operator), aktualisht 

ekziston një operator mobil virtual (MVNO)14, Dukagjini Telecommunications sh.a. (D3mobile), 

i cili ofron shërbime M2M.  

5.1.1 Përdoruesit dhe penetrimi i telefonisë mobile    

Penetrimi i shërbimeve të telefonisë mobile në periudhën raportuese ka shënuar rënie në 

krahasim me tremujorin paraprak, ndërsa me tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar (TM2 2020) ka 

rritje. Penetrimi i shërbimeve të telefonisë mobile tani është në nivelin 106.93 % të numrit të 

popullsisë. 

ARKEP, me vendimin Nr. 400 të datës 04/10/2013 (Ref. Nr.Prot.031/B/13) , ka krijuar mundësinë 

që operatorët e rrjetave mobile të përdorin teknologjitë të reja që mundësojnë shërbimet e 

avancuara mobile në brezin frekuencor ekzistues (GSM Refarming).  

Ngjashem me parpapaguesit e telefonisë mobile edhe parapaguesit e shërbimeve të internetit 

mobil, që nga lansimi i këtyre shërbimeve vazhdon të tregoj trend rritës. Duhet theksuar se që 

nga muaji dhjetor 2013 deri në TM2 2021 numri i përdoruesve aktivë të cilët janë qasur në internet 

me telefona të mençur dhe gjatë asaj kohe kanë qenë të lidhur me rrjetin 3G /4G në vazhdimësi 

është rritur. 

Në vijim është dhënë figura e numrit të parpaguesi të shërbimeve të telefonisë mobile dhe 

shërbimeve Mobile BB.  

 

Figura 5: Parapaguesit e shërbimeve të telefonisë mobile dhe shërbimeve mobile BB 2013-2021 

                                            
14 Operatori  IPKO Telecommunications LLC ka marrëveshje komerciale me d3 Mobile.  
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Edhe pamja vizuale e paraqitjes grafike tregon një tendencë të barazimit në mes të përdoruesve 

të telefonisë mobile dhe përdorimit të internetit mobil që mundësojnë këto pajisje. Përkundër 

rritjes së numrit dhe vëllimit të përdorimit të trafikut të shërbimeve të komunikimeve elektronike, 

ka një trend rënës të  ardhurave mesatare për njësi në telefoninë mobile  (ARPU) nga 5.3 € në fund 

të 2015 përderisa ne vitin 2021 është 4.4 €. Ka një transferim gjithnjë e më të madh të shprehisë së 

klientëve nga komunikimi përmes rrjetit të rregullt të telefonisë mobile në komunikimin përmes 

rrjetit mobil brez gjerë. Për këtë arsye, fokusi i operatorëve po orientohet në ofrimin dhe ngritjen 

e cilësisë së shërbimeve mobile brez gjerë në mënyrë që të ngadalësojnë ritmin e rënies së ARPU.  

Në figuren 7, është paraqitur penetrimi i shërbimeve të telefonis mobile dhe sherbimeve mobile 

BB.  

 

Figura 7: Penetrimi i shërbimeve të telefonisë mobile dhe shërbimeve mobile BB 2013-2021 

 

5.1.2 Mbulueshmëria  

Aktualisht, sipas deklarimeve të operatorëve mbulueshmëria sa i përket sherbimeve të 

teknologjisë GSM ka arritur nivelin në rreth 100% të popullsisë në nivel vendi dhe rreth 94% sa i 

përket territorit. Krahas teknologjisë GSM, me liberalizimin e brezit që nga viti 2013 operatorët 

në vazhdimësi kanë investuar ne rritjen e mbulueshmërisë per ofrimin e shërbimeve mobile 

brezgjëra në brezet 900 MHz dhe 1800MHz të njohura ndryshe is  3G dhe 4G. 
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Figura 7: Mbulueshmëria e operatorëve mobil VALA dhe IPKO 

 

5.2 Të hyrat e operatorëve 

Në tabelën 5, janë paraqitur të hyrat e tregut dhe të hyrat mesatare për përdorues në tregun e 

telefonisë mobile në Republikën e Kosovës, ku siç edhe vërehet kanë pësuar rënie të 

vazhdueshme nga viti 2011. 

Tabela 5: Të hyrat e përgjithshme të tregut dhe ARPU (Shënim: Në këto llogaritje nuk janë përfshirë ARKP 

për komunikimet e tipit M2M) 

Viti 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Të hyrat (mln. €) 195.6 187.4 170.8 140.4 121.5 111.5 108.0 109 90.8 76.3 

Mesatrja e ARPU (€) 11.1 9.5 8.8 6.8 5.7 4.6 4.4 4.6 3.2 3.6 

 

6. Periudha dhe fazat për hapjen e brezeve për shërbimet IMT 

Në përmbushje të objektivave për zhvillimin e rrjeteve mobile brezgjera, ARKEP është i 

përkushtuar dhe i angazhuar që tërë procesi për hapjen dhe dhënien e brezeve të jetë në pëputhje 

me Kornizën Rregullatore, respektivisht parimet rregullimit të aktiviteteve të komunikimeve 

elektronike siç janë: përdorimi efektiv i resurseve të kufizuara frekuencore, sigurimi i 

konkurrencës efektive, kushteve dhe procedurave rregullatore, transparencës dhe 

mosdiskriminimit. 

Në tabelën në vijim janë paraqitur rekomandimet e kompanisë konsulente në përmbushje të 

politikave sektoriale dhe objektivave rregullatore, respektivisht ndikimi i tyre në përcaktimin e 

çmimit të spektrit frekuencor. 

Tabela 6: Objektivat rregullatore dhe ndikimi në përcaktimin e çmimit të spektrit frekuencor 
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Objektiva Rregullatore 

Impakti në 

vendimin për 

nivelin e 

çmimit 

Rekomandimet e dhëna për ARKEP nga 

Kompania Konsulente 

1 

Zgjerimi i numrit të 

shërbimeve të reja, të cilat 

do të jenë në dispozicion 

për shfrytëzuesit fundorë 

Çmimi më i ulët 

Çmimi më i ulët i spektrit (çmimi rezervë) do 

t’i inkurajojë hyrësit e rinjë në treg, të cilët do 

të ndihmojnë në rritjen e konkurrencës dhe 

shërbime më të mira për konsumatorët; 

çmimi i lartë i spektrit mund të pengoj hyrësit 

e rinjë në treg dhe rrjedhimisht konsumatorët 

nuk do t’i kenë këto përfitime. 

2 

Mundësimi i qasjes në 

shërbimet brezgjëra në 

vendet më të largëta, si 

zonat rurale dhe 

lokacionet e izoluara 

Çmimi më i ulët 

Çmimi i lartë e rritë barrën e kostos së 

operatorëve dhe mund të dëmtoj nxitjen për 

investime në rrjet për shkak të zvoglimit të 

rrjedhjes së parasë (cash flow); çmimi i ulët 

mund t‘i zbusin këto rreziqe. Ky është një 

shqetësim i rëndësishëm në rastin e Kosovës 

marrë parasyshë zvoglimin e të hyrave të 

operatorëve. 

3 

Nxitja e konkurrencës në 

tregun e komunikimeve 

elektronike 

Çmimi më i ulët Shih pikën 1 

4 

Sigurimi i shpejtësisë më të 

madhe dhe kualitetit më të 

mirë të shërbimeve mobile 

brezgjëra 

 

Çmimi më i ulët 

Tarifat më të ulëta e bëjnë spektrin më të 

përballueshëm që u mundëson operatorëve 

rritjen e kapacietit dhe shpejtësisë. 

5 

Shfrytëzim efektiv dhe 

efikas i resurseve 

frekuencore si resurse të 

fundme 

Neutral; Mund 

të jetë më i lartë 

ose ulët 

Tarifat duhet të reflektojnë koston e 

mundësisë (Opportunity cost) të përdorimit 

të spektrit. Rritja e trafikut të të dhënave 

tregon se operatorët mobil tashmë kanë 

nxitjen e duhur për të shfrytëzuar spektrin në 

mënyrë efektive pavarësisht nivelit të çmimit. 
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Objektiva Rregullatore 

Impakti në 

vendimin për 

nivelin e 

çmimit 

Rekomandimet e dhëna për ARKEP nga 

Kompania Konsulente 

6 

Përmbushja e obligimeve 

në shfrytëzimin e 

resurseve frekuencore në 

përputhje me Kornizën 

Rregullatore të BE-së dhe 

objektivat rregullatore në 

vend 

Neutral; Mund 

të jetë më i lartë 

ose ulët 

Ngjashëm sikurse pika 5, promovimi i 

shfrytëzimit të spektrit në mënyrë efikase 

nëkupton se tarifa duhet të reflektoj koston e 

mundësisë. 

Grupi për Politikat e Radio Spektrit (RPSG) 

vëren se parimet e përbashkëta për çmimet që 

duhet të respektohen janë: (a) transparenca 

mbi nivelin e çmimit që do tëngarkohet për 

periudhën e licencimit; (b) Siguria se çmimet 

do të paguhan (dhe një qartësi se qka do të 

ndodhë nëse nuk paguhen); (c) ekzistojnë 

mekanizmat e përshtatshëm për të nxitur 

përdorimin efikas duke shmangur barrën e 

panevojshme15. 

7 

Rritje të mëtejme të 

shkallës së penetrimit të 

shërbimeve komunikuese 

brezgjera 

Çmimi më i ulët 

Njëjtë sikurse pikat 1,2 dhe 3 të sqaruara më 

lartë. Tarifat më të ulëta mund të ndihmojnë 

në zgjerimin e rrjetit, të inkurajojnë 

konkurrencën dhe zgjerojnë zgjedhjen dhe 

gamën e shërbimeve - të gjitha këto mund të 

ndihmojnë në rritjen e penetrimit të 

shërbimeve brezgjëra. 

 

Në funksion të përmbushjes së objektivave të specifikuara më lartë, ARKEP vlereson se procesi i 

dhënies së brezeve frekuencore për shërbimet IMT do të bëhet në dy faza: 

1) Faza e II: Hapja e brezeve, 800 MHz (790 – 862 MHz) dhe 3.4 -3.8 GHz, të cilat nuk janë në 

shfrytëzim, do të mundësoj Operatorët mobil të ofrojnë shërbime me kualitet të lartë edhe në 

zonat rurale.  

 

Brezi 800 MHz, do të mundësoj operatoreve zgjerim të rrjetës dhe aplikim të sistemeve të reja 

teknologjike në ofrimin e shërbimeve LTE të avancuar. Ndarja dhe dhënia e së drejtës së 

shfrytëzimit të resurseve frekuencore të brezit 800 MHz do të realizohet edhe në përmbushje 

të  planifikimit të këtij brezi sipas dokumentit “ Plani i shpërndarjes dhe shfrytëzimit të brezit 

të frekuencave 790-862 MHz për Rrjetat e komunikimeve Mobile/Fikse (MFCN)) të aprovuar 

nga ARKEP  ( Ref. Dok. Prot. Nr. 025/B/19, Dt: 19.03.2019). 

 

 

 

                                            
15 Radio Spectrum Policy Group. RSPG Report on Efficient Awards and Efficient Use of Spectrum. 24 February 2016.   
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791

796 

796-
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821 

821-832    

MHz 

832-

837 

837-

842 

842-

847 

847-

852 

852-

857 

857-

862 

Brezi 

mbrojtës 
Linja rënëse (downlink)                                                                                     

Hapësira 

duplekse 
Linja ngritëse (uplink)                                                                                                                  

1 MHz 30 MHz > 6 blloqe me gjerësi 5 MHz                                                                                                                   11 MHz 30 MHz > 6 blloqe me gjerësi 5 MHz                                                                                                                       

 

 

Brezi 3.4 – 3.8 GHz do të planifikohet në ofrim të shërbimeve duke vënë në përdorim pajisje të 

teknologjisë 5G. Radio frekuencat nga brezi 3400-3700 MHz për sistemet MFCN planifikohen të  

jepen në bazë ekskluzive në tërë territorin e Kosovës, për realizimin e rrjetave publike mobile të 

komunikimeve elektronike në nivel nacional. Radio frekuencat në brezi 3700 - 3800 MHz, 

planifikohen të  jepen në shfrytëzim për zbatimin e teknologjisë 5G në nivel lokal/industri sipas 

kërkesave me procedurën i pari vjen i pari shërbehet. 

 

Brezi i frekuencës 

MHz) 
Zona e aplikimit dhe kapacitet frekuencore  

3400 - 3700 Në nivel Nacional,  në tërë territorin e Republikës së Kosovës 

3700 - 3800 Për nivel lokal/Aplikim në industri 

 

Dhënia e resurseve frekuencore në brezet 800 MHz dhe 3400–3700 MHz të planifikuar për 

shfrytëzim në nivel nacional dhe për shfrytëzim nga Operatorët ekzistues të telefonisë Mobile, 

duhet pasur parasysh se Aplikimi dhe dhënia e së drejtës së shfrytëzimit të kapaciteteve 

frekuencore të brezeve 800 MHz dhe 3.4 – 3.7 GHz, do të autorizohen për shfrytëzim në paketë 

duke përfshirë kapacitetet të përbashkëta brenda diapazoneve të dy brezeve frekuencore  te 

përcaktuar ne këtë Faze.  

 

Plani i shpërndarjes dhe shfrytëzimit te brezit 3400 – 3800 MHz është përgatit nga ARKEP dhe 

publikuar për konsultim publik (Ref doc Nr. Pro. 34/B/22 dt. 30/05/2022). 

2) Faza e III: Përfshinë dhënien e kapaciteteve të pa alokuara frekuencore për shërbimet IMT në 

kuadër të brezit 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz 2100 MHz , 2600 MHz si dhe 26 GHz. ARKEP 

posaçërisht në këtë Faze do te analizoj planifikimin dhe mundësinë e dhënies se brezeve tjera 

700 MHz dhe 26 GHz. 

Kjo fazë (III) do të iniciohet pas përfundimit te Fazës II gjegjësisht gjatë vitit  2023 dhe sipas 

nevojës do te koordinohet me institucionet relevante. Sidoqoftë, varësisht nga kërkesat dhe 

nevoja për zhvillimin e tregut, ARKEP ne çdo kohë mund të inicioj procedurën për dhënien në 

shfrytëzim të kapaciteteve frekuencore ne ndonje nga këto breze apo breze te tjera në përputhje 

me dispozitat ligjore 

Në procesin e hapjes së brezeve sipas afateve të specifikuara me lartë, ARKEP do të ketë në 

konsiderate faktoret si në vijim: 

1) Në përputhje me rekomandimet e BE-së, ARKEP do të lehtësoj shtrirjen e rrjetave 5G duke 

siguruar disponueshmërinë e një sasie të konsiderueshme të spektrit frekuencor, në 
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përputhje me kërkesën e tregut. Synimi është që përfitimet e shërbimeve të bazuara në 

teknologjinë 5G të bëhen të realizueshme sa më shpejtë që të jetë e mundur, në mënyrë që 

të përfitoj ekonomia dhe shoqëria, duke nxitur kështu transformimin industrial dhe 

shoqëror dhe rritjen ekonomike në vend. 

2) Mundësia për të paguar tarifat e dhënies në shfrytëzim të spektrit (one-off) me këste, e 

cila do të ndikonte në uljen e kostos së kapitalit dhe mund t'i ndihmojë operatorët me 

investimet e tyre pasi operatorët do të kenë më shumë kapital të lirë për të drejtuar në 

investimet e tyre në çështjet me rëndësi të shtrirjes së rrjeteve 5G. Kjo do të kishte një efekt 

pozitiv në shpejtësinë e shtrirjes dhe mbulimit të rrjetit. Për më tepër, kjo mundësi nuk 

dëmton interesin publik, pasi të ardhurat do të jenë të njëjta si në rastet e pagesave të 

njëhershme dhe mund të përfshihen normat e interesit për të marrë parasysh vlerën reale 

të pagesave të shtyra. 

3) ARKEP në procesin e përcaktimit të çmimeve one-off do të shmangë maksimizimin e të 

ardhurave, duke përdorur një metodologji, e cila merr parasysh rrethanat specifike të 

vendit, të tilla si popullsia, kohëzgjatja e autorizimit dhe detyrimet e mbulimit, ndër të 

tjera, dhe, kur justifikohet, me përjashtimin e rasteve të jashtëzakonshme (statistical 

outliers). 

4) ARKEP, aty ku është e zbatueshme do të marrë në konsideratë kombinimin e stimujve 

financiarë me detyrimet e mbulimit. Vetë stimujt financiarë, si dhe detyrimi i mbulimit të 

vendosur, do të hartohen sipas nevojave specifike të vendit dhe situatës së tregut. Duke 

kombinuar stimujt me detyrimet e mbulimit mund të kontribuojë që operatorët mobil të 

kenë më shumë fonde për vendosjen e infrastrukturës dhe në këtë mënyrë rritjen e 

penetrimit të shërbimeve brezgjëra. 

5) Atëherë kur është e zbatueshme, ARKEP do të promovojë autorizimin e ashtuquajtur 

fleksibël, me fokus në autorizimin lokal. ARKEP do të ketë në konsideratë edhe rastet e 

përdorimit në të ardhmen, duke mundësuar zgjidhje dhe topologji të ndryshme të rrjeteve 

në mënyrë që të sigurohet përdorim efikas i spektrit dhe ofrimi i shërbimeve me brez të 

gjerë dhe kualitet të lartë edhe për rrjetet lokale në rast se ka kërkesa të mjaftueshme. 

6) Karakteristikat e teknologjisë 5G, si kapaciteti i lartë i transmetimit të të dhënave dhe 

vonesa e shkurtër, mbështesin automatizimin e proceseve industriale dhe zhvillimin e 

bizneseve të tjera të lidhura me dixhitalizimin në sektorë të ndryshëm të shoqërisë. Në 

këtë drejtim, ARKEP do të ketë parasyshë nevojiten për rrjetat lokale për të përmirësuar 

më tej mjedisin e tyre, për shembull, impiantet industriale, aeroportet, qendrat tregtare, 

spitalet, bujqësia, pylltaria, rrjetet e energjisë, etj. Rrjetet lokale, të përshtatura mund të 

përdoren, për shembull, për kontrollin në distancë të pajisjeve dhe makinerive, 

robotizimin industrial dhe mbledhjen e të dhënave të sensorëve. 

7) Në përputhje me praktikat e vendeve ndërkombetare për dhenien e resurseve frekuencore 

në brezet e dedikuara për shërbimet IMT, ARKEP synon që të jep të drejtën e shfrytëzimit 

të kapaciteteve frekuencore për periudha afatgjatë prej 10 deri 20 vite.  
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8) Në procesin e dhënies së brezeve frekuencore, ARKEP do të ketë parasyshë vendosjen e 

kufizimeve për prodhuesit e dyshimtë në përputhje me marrëveshjet e nënshkruara dhe 

praktikat e vendeve tjera europiane. 

9) ARKEP në procesin e dhënies së brezeve frekuencore do të marrë parasyshë raportet dhe 

rekomandimet e CEPT/ECC për riorganizimin dhe harmonizimin e tyre në funksion të 

ofrimit të shërbimeve 5G. 

10) Lidhur me hyrjen operatorit të tretë, ARKEP do të koordinohet me Qeverinë e Republikës 

së Kosovës në përputhje me legjislacionin në fuqi, nevojat e tregut dhe praktikat me të 

mira ndërkombetare. 

11) Varësisht nga mënyra e dhënies së resurseve frekuencore, nevoja për zgjerimin e 

shërbimeve brezgjëra në tërë territorin e Republikës së Kosovës, nxitjen e investimeve, 

sigurimi i kualitetit më të mirë të shërbimeve për konsumatorët, si dhe rritjen 

mëtutjeshme të konkurrencës efektive në tregun e komunikimeve elektronike, ARKEP do 

t’a shqyrtoj edhe mundësinë e dhënies në bllok/paketë të brezeve të caktuara 

frekuencore. Brezet 800 MHz dhe 3.6GHz do te jepen ne paketë/bllok  te përbashkët për 

dy brezet  me kapacitetet per operator si ne vijim: Brezi 800 MHz: 2x10 MHz dhe 3.400-

3700 MHz: 80 deri 100MHz (TDD). 

12) Në përputhje me praktikat me të mira ndërkombetare, objektivat për zhvillimin dhe 

shtrirjen e shërbimeve mobile brezgjëra, nxitjen e investimeve në sektor, ARKEP do të 

shqyrtoj mundësinë e vendosjes së obligimeve për mbulueshmeri. Në veçanti, ARKEP do 

të shqyrtoj mundesinë e vendosjes së oblgimeve për brezet nën 1GHz. Nëse vendosen 

obligimet për mbulueshmëri, ato do të jenë të matshme dhe do të sigurohet që 

mekanizmat adekuat rregullator do të jenë prezent për të monitoruar progresin e 

operatorëve drejt përmbushjes së këtyre obligimeve. 

13) Në përgjithësi, bazuar në praktikat e vendeve evropiane, vendosja e obligimeve indoor 

nuk aplikohet në shkallë të gjërë. Por, në rast të nevojave për mbulimin e 

zonave/hapsirave të caktuara me interes më të gjërë për konsumatorët, ARKEP mund të 

konsideroj si të nevojshme vendosjen e obligimeve për mbulueshmëri indoor. 

14) Aty ku është e mundur, do të inkurajohet shfrytëzimi i përbashkët i infrastrukturës, në 

veçanti në zonat ku shtrirja nuk e justifikon investimin e bërë (p.sh. zonat rurale, zonat 

me densitet të ulët të popullësisë, infrastruktura rrugore, etj.). 

Në figurën 9, është paraqitur në mënyrë skematike përshkrimi i fazeve për hapjen e brezeve për 

ofrimin e shërbimeve IMT. 
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Figura 8: Fazat e rishikuar për hapjen e brezeve  

 

SHTOJCA I) 

Resurset frekuencore te përcaktuara për shërbimet IMT në dispozicion sipas brezeve 

frekuencore në Republikën e Kosovës  

Në këtë Shtojcë janë paraqitur në mënyrë të përmbledhur brezet frekuencore të harmonizuara në 

shtetet e BE-së dhe CEPT për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve mobile (IMT), si dhe 

brezet/kapaciteti e disponueshme në Republikën e Kosovës. 

Brezi 700 MHz 

Harmonizimi në nivel të BE-së 

Në Konferencën Botërore të Radiokomunikmeve të Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikimeve 

(ITU) të mbajtur në vitit 2015 është vendosur që brezi 700 MHz (694 - 790 MHz ose kanalet aktuale 

prej 49 deri në 60) të shfrytëzohen për shërbime mobile brezgjera.  

Rekomandimi ECC/REC(15)01: Koordinimi ndërkufitar për Rrjetet e komunikimeve 

mobile/fikse (MFCN) në brezat e frekuencave: 694-790 MHz, 1427-1518 MHz dhe 3400-3800 MHz  

VENDIMET E KOMISIONIT -  VENDIM PËR ZBATIM (BE) 2016/687 i datës 28 prill 2016 > për 

harmonizimin e brezit të frekuencës 694-790 MHz për sistemet tokësore të afta për të ofruar 

shërbime të komunikimeve elektronike me brez të gjerë pa tela dhe për përdorim kombëtar 

fleksibël në Bashkimin Evropian.  

Faza II (TM3-2022)

Hapja e brezeve frekuencore 800MHz 
dhe 3.4-3.8 GHz).

Përgatitja e dokumenteve të nevojshme 
dhe zhvillimi i procedurave per dhenien e 

brezeve 

Vleresimi i brezit 3400- 3800  MHz dhe 
përcaktimi i çmimit "One-Off"

Leshimi i autorizimeve dhe percaktimi i 
kushteve te shfrytezimit te 

radiofrekuencave ne keto breze

Faza III (2023/2025)

Hapja e brezeve frekuencore 
700MHz,900 MHz,1800 

MHz,2100MHz,2600 MHz dhe 26 
GHz.

Përgatitja e dokumenteve të 
nevojshme dhe zhvillimi i procedurave 

per dhenien e brezeve

Vleresimi i brezeve 700 MHz dhe 26 
GHz dhe përcaktimi i çmimit "One-

Off"  

Lëshimi i autorizimeve dhe përcaktimi 
i kushteve te shfrytëzimit te 

radiofrekuencave ne këto breze
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Në BE, me vendimin 2017/89916 të Paralamentit dhe Këshillit Evropian të datës 17 Maj 2017 është 

përcaktuar që deri më datë 30 Qershor 2020 ky brez të jetë i disponueshëm për ofrimin e 

shërbimeve mobile brezgjëra (IMT), përderisa brezi 470-694 MHz do të shfrytëzohet për 

transmetime audi-vizuele së paku deri në vitin 2030. Shumë shtete në BE tashmë e kanë dhënë në 

shfrytëzim këtë brez për ofrimin e shërbimeve mobile brezgjëra (Dividenta II). 

Ky brez është bërë njëri nga brezet e rëndësishme në Evropë për ofrimin e shërbimeve mobile 

brezgjëra (i identifikuar për ofrimin e shërbimeve 5G), në veçanti është i rëndësishëm për 

mbulimin e zonave rurale. 

Disponueshmëria e kapaciteteve frekuencore të këtij brezi në Kosovë 

Ky brez do të caktohet në të ardhmen për shërbime të mobile IMT në Kosovë në përputhje me 

Planin e përdorimit për këtë brez, i cili do të miratohet nga ARKEP (Dhënia e resurseve 

frekuencore në këtë brez parashikohet pas vitit 2022).  

Paraprakisht duhet shqyrtohet dhe sqarohet shfrytëzim i kanalit 58 (i multipleksit i paraparë me 

Ligjin për Digjitalizim në Kosovë) si dhe të gjitha TV kanalet lokale me kanale tjera në brezin 694 

– 790 MHz si dhe zhvendosja e tyre ne brezin 470 – 694 MHz, gjegjësisht brenda kanaleve 21 deri 

48 sipas planit Radiodifuziv të radio frekuencave. 

Brezi 800 MHz 

Harmonizimi në nivel të BE-së 

Shtetet anëtare të BE-së, por edhe disa vende të regjionit tashmë kanë liruar brezin 800 MHz nga 

transmetimet analoge televizive dhe kanë dhënë të drejtën e përdorimit të kapacitetve 

frekuencore në këtë  brez me destinim  ofrimin e shërbimeve mobile të komunikimeve elektronike 

IMT (Dividenta digjitale I). 

Programi i Politikave për Radio Spektër (Vendimi 243/2012/EU) ka obliguar shtetet e BE-së të 

japin këtë brez për ofrimin e shërbimeve mobile nga data 1 Janar, 2013. 

Vendimi i Komisionit Evropian 2010/267/EU definuar kushtet teknike të harmonizuara në nivel 

të BE-së. 

Gjashtë blloqe frekuencore nga 2x5 MHz mund të përdoren nën këto kushte në kuadër të këtij 

brezi (791–821 and 832–862 MHz). 

Ky brez është bërë njëri nga brezet më të rëndësishme në Evropë për ofrimin e shërbimeve mobile 

brezgjëra të bazuara në teknologjinë LTE, në veçanti është i rëndësishëm për mbulimin e zonave 

rurale. 

Disponueshmëria e kapaciteteve frekuencore të këtij brezi në Kosovë 

                                            
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0899&from=en  
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Kapaciteti prej 2 x 30 MHz është i dispnueshëm në brezin 800 MHz, që është në përputhje me 

kushtet e harmonizuara në nivel të BE-së ne harmonizim edhe ne vendimin ECC/DEC (09)03 . 

Vendimi i ECC/DEC (09)03 në harmonizimin e kushteve për rrjetat e lëvizshme/fikse të radio 

komunikimit (MFCN) duke operuar në brezin e frekuencave 790 - 862 MHz. 

 

Ligji nr.05/L-027 për digjitalizimin e transmetimeve radio difuzive ka përcaktuar objektivat dhe 

detyrat për përfundimin e procesit të digjitalizimit, megjithatë, ende nuk është përfunduar. 

Neni 11, paragrafi 4) i Ligjit për digjitalizim përcakton si në vijim: 

“Të gjithë operatorët që shfrytëzojnë radio frekuenca në brezin 790 – 862 MHz duhet të lirojnë 

kanalet frekuencore në shfrytëzim dhe të hapin mundësitë për shërbimet mobile brezgjëra, jo më 

vonë se deri në datën e caktuar me Vendim të veçantë nga ana e KPM,…” 

ARKEP dhe KPM me date 17/12/2021 kanë nënshkruar memorandum  e mirëkuptimit (Ref. Nr.Pro. 

376/2/21) dhe kanë arritur marrëveshjen ashtu që  KPM në autoritetin e tij ligjor të zhvilloj procesin e  

zhvendosje se  operatorëve të TV transmetuesve Radio difuzive nga ky brez deri me date 31.12.2021, me 

çka edhe është realizuar zhvendosja dhe tani i tërë  brezi 800 MHz ( 890 – 862 MHz) është i liruar nga 

TV transmetuesit radio difuzive dhe është ne dispozicion te shërbimeve  Mobile ( te Lëvizshme) për 

shtrirjen e rrjetave MFCN për Operatoret e telefonisë mobile.  

 

Autoriteti në vitin 2019, përmes kompanisë konsulentë ndërkombëtare ka bere vlerësimin e disa 

brezeve frekuencore te përcaktuar për shërbime IMT nder te cilat ka qene edhe brezi 800 MHz 

për te cilin çmimi “One off- fee” është përcaktuar dhe do te shpaloset ne Dokumentin Faza II e 

hapjes se brezeve frekuencore e cila po ashtu është e publikuar për konsultim publik njëkohësisht 

me ketë  dokument.   

ARKEP me Vendimin nr.1337 (Ref. Nr.Prot.022/B/19)17 ka miratuar Planin  i shpërndarjes dhe 

shfrytëzimit të brezit të frekuencave 790-862 MHz për rrjetat e komunikimeve mobile/fikse 

(MFCN) dhe munde te gjeni ne WEB faqen e Autoruteti .  

Kapaciteti maksimal i spektrit frekuencore  që një operatore mundë të Aplikojë dhe fitoj të drejtën 

shfrytëzimit në brezin 800 MHz (790 – 862 MH) është 2 x 10 MHz.  

Brezi 900 MHz 

Harmonizimi në nivel të BE-së 

Direktiva e Këshillit të Evropës 87/372/EEC18 fillimisht e ka rezervuar këtë brez për teknologjinë 

GSM. Me amandamentimin e kësaj direktive në vitin 2009 (Direktiva 2009/114/EC19) ky brez 

bëhet neutral ndaj ndaj teknologjive. 

                                            
17 http://www.arkep-rks.org/?cid=1,26,1134  
18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31987L0372&from=en  
19 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0025:0027:en:PDF  
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Vendimi i Komisionit Evropian 2009/766/EC20, i amandamentuar me Vendimin 2011/251/EU21 

ka përcaktuar parametrat teknik për përdorimin e këtij brezi për teknologjitë GSM, UMTS, LTE 

ose WiMAX. 

Programi për Politikën e Radio Spektrit sipas vendimit 243/2012/EU kërkon nga shtetet anëtare 

të BE-së që të japin këtë brez sipas kushteve të cekura më lartë, ndërsa licencat ekzistuese të bëhen 

neutrale ndaj teknologjisë më së voni deri më datën 31 Dhjetor 2012. 

Gjithsej 7 blloqe nga 2x5 MHz mund të përdoren nën kushtet e neutralitetit teknologjik (880–915 

dhe 935–960 MHz). Kapacitetet e përgjithshme në këtë brez janë 2x35 MHz.  

Në Evropë aktualisht brezi 900 MHz ende përdoret në shkallë të gjërë për teknologjinë GSM, 

megjithatë të gjitha licencat/autorizimet janë neutrale ndaj teknologjisë dhe operatorët kanë 

filluar të përdorin këtë brez edhe për teknologjitë tjera, kryesisht UMTS, por edhe LTE.  

Disponueshmëria e kapaciteteve frekuencore të këtij brezi në Kosovë 

Ky brez frekuencor bazuar në Planin Kombëtar të Radio Frekuencave është i destinuar për 

ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike mobile, ku vetëm 2x1.2 MHz është i rezervuar 

për qëllime militare. 

Në përputhje me dispozitat e LKE-së dhe Kornizën Rregullatore të BE-së, ARKEP me Vendimin 

nr. 40022 ka përcaktuar këtë brez si neutral ndaj teknologjive si dhe ka ndryshuar autorizimet e 

operatorëve Telekomi i Kosovës sh.a. dhe IPKO Telecommunications LLC për të mundësuar 

kështu implementimin e teknologjive të reja. 

Aktualisht me përfundimin e Fazës se I (parë) te hapjes se brezeve ne vitin 2019 , ne vazhdimin e 

te drejtës se shfrytëzimit te resurseve frekuencore te  shërbimeve IMT për Operatoret Ekzistues 

shfrytëzueshmëria e këtij brezi është si në vijim: 

 2x10 MHz i janë caktuar Operatorit ekzsitues Telekomit të Kosovës sh.a për shfrytëzim . 

deri më datë  30 Korrik 2039; 

 2x10 MHz i janë caktuar Operatorit ekzsitues IPKO-s  për shfrytëzim deri më datë 6 Mars 

2042; 

 2x3.2 MHz i janë caktuar sipas autorizimit të përkohëshëm dhe të kufizuar në 

infrastrukturë ndërmarrjes mts D.O.O. në përputhje me Marrëveshjen e 

Telekomunikacionit.  

ARKEP me Vendimin nr.1337 (Ref. Nr.Prot.022/B/19)23 Planin e shpërndarjes dhe shfrytëzimit të 

brezit të radio frekuencave 880-915 & 925-960MHz për sistemet celulare tokësore GSM, UMTS, 

LTE , WiMAX dhe IoT. 

                                            
20 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0032:0035:EN:PDF  
21 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:106:0009:0010:EN:PDF  
22 http://www.arkep-rks.org/?cid=1,26,673  
23 http://www.arkep-rks.org/?cid=1,26,1134  
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Brezi 1800 MHz 

Harmonizimi në nivel të BE-së 

Ngjashëm me brezin 900 MHz edhe brezi 1800 MHz fillimisht ka qenë i rezervuar për 

teknologjinë GSM, por pastaj është bërë neutral ndaj teknologjive sipas kushteve të cekura më 

lartë në këtë shtojcë. Me këtë rast, shtetet anëtare të BE-së është dashur t’i implementojnë këto 

kushte më së voni deri më datë 31 Dhjetor, 2012. 

Brezi ka gjithsej 15 blloqe prej 2x5 MHz (1710–1785 and 1805–1880 MHz). Kapacitetet e 

përgjithshme në këtë brez janë  2x75 MHz 

Disa kufizime aplikohen në bllokun më të lartë/epërm për të parandaluar interferencat me 

telefonat pa tela të bazuara në DECT  në brezin fqinjë 1880–1900 MHz. 

Ky brez është njëri nga brezet kryesore për teknologjinë LTE në Evropë së bashku me brezin 

800MHz dhe 2.6 GHz. Shumica e operatorëve në Evropë e shfrytëzojnë pjesën më të madhe të 

këtij brezi për LTE, përderisa vetëm një pjesë e vogël shfrytëzohet për GSM varësisht nga 

planifikimi i Operatoreve dhe ofrimin e mundësive për konsumatorët fundore. 

Disponueshmëria e kapaciteteve frekuencore të këtij brezi në Kosovë 

Edhe ky brez në Republikën e Kosovës bazuar në Planin Kombëtar të Radio Frekuencave është 

alokuar për shërbime mobile, pra 2x75 MHz. Po ashtu me vendimin nr. 400 ky brez është bërë 

neutral ndaj teknologjive. 

Shfrytëzueshmëria e këtij brezi pas përfundimit të Fazës se I (parë) të hapjes së brezeve në vitin 

2019, është si në vijim: 

 2 x 25 MHz i janë caktuar Operatorit Ekzsitues Telekomit të Kosovës për shfrytëzim  deri 

më datë 30 Korrik 2039; 

 2 x 15 MHz i janë caktuar Operatorit Ekzsitues IPKO-s për shfrytëzim  deri më datë 30 

Korrik 2039; 

 2 x 10 MHz i janë caktuar Operatorit Ekzsitues IPKO-s për shfrytëzim  deri më datë 06 

Mars 2042; 

 2 x 15 MHz i janë caktuar sipas autorizimit të përkohëshëm dhe të kufizuar në 

infrastrukturë ndërmarrjes mts D.O.O. në përputhje me Marrëveshjen e 

Telekomunikacionit. 

Teknologjia DECT gjithashtu është ne dispozicion për shfrytëzim  në Kosovë në brezin fqinjë 

1880–1900 MHz. Për të parandaluar interferencat, kufizimet e zakonshme aplikohen në bllokun 

e sipërm të brezit 1800 MHz (1875–1880 MHz), bazuar në Rekomandimet relevante të CEPT. 

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


 

 

Faqe 31 nga 43 

Adresa: Rr. Bedri Pejani nr.23, 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës 
Tel: +383 38 212 345; Fax: +383 38 212 399;  

E-mail: info@arkep-rks.org; ueb-faqe; www.arkep-rks.org  

ARKEP me Vendimin nr.1337 (Ref. Nr.Prot.022/B/19)24 Planin e shpërndarjes dhe shfrytëzimit të 

brezit të radio frekuencave 1710- 1785 & 1805 - 1880 MHz për sistemet celulare tokësore GSM, 

UMTS, LTE , WiMAX dhe IoT. 

Brezi 2 GHz 

Harmonizimi në nivel të BE-së 

Në vitin 1992 Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve (ITU) e ka identifikuar këtë brez për 

rrjetet e gjeneratës së tretë (3G). 

Shtetet anëtare të BE-së kanë filluar të hapin këtë brez për UMTS në vitin 2000, me rezultate 

rekorde në Gjermani, Mbretëri të Bashkuar dhe Itali. 

Brezi ka kapacitatin prej 2 x 60 MHz për spektrin e çiftuar (1920–1980 dhe 2110–2170 MHz). 

Vendimi i BE-së 2012/688/EU25 ka kërkuar nga shtetet anëtare të BE-së që këto kapacitete 

2x60 MHz (12 blloqe prej 2 x 5 MHz) të jenë neutrale ndaj teknologjive deri më datë 30 Qershor, 

2014. 

Shumë shtete të BE-së gjithashtu kanë dhënë spektrin e pa çiftuar (TDD) në brezin 2 GHz (1900–

1920 MHz ose 2010–2025 MHz), megjithatë tani interesimi i operatorëve për këtë brez është më i 

vogël në Evropë26. Brezi 2010–2025 MHz është tani duke u përdorur edhe për kamerat pa 

kabllo/cordless cameras (PMSE) në baza jo ekskluzive sipas Vendimit të Komisionit Evropian 

2016/33927. 

Disponueshmëria e kapaciteteve frekuencore të këtij brezi në Kosovë 

I tërë brezi frekuencor (2x60 MHz) është i destinuar për përdorimin e rrjetave mobile. Bazuar në 

Planin aktual të përdorimit, ky brez është i planifikuar për TDD dhe FDD. 

Kapaciteti prej 2x10 MHz i janë caktuar sipas autorizimit të përkohëshëm dhe të kufizuar në 

infrastrukturë ndërmarrjes mts D.O.O. në përputhje me Marrëveshjen e Telekomunikacionit, 

përderisa pjesa tjetër e brezit është e pa caktuar. 

Gjatë viteve 2016-2017 ARKEP ka zhvilluar procedurën e dhënies së këtij brezi për operatorët 

Telekomi i Kosovës dhe IPKO, megjithatë në fund operatorët nuk kanë shprehur interes për 

marrjen e kapaciteteve nga ky brez. 

Brezi 2.6 GHz 

Harmonizimi në nivel të BE-së 

                                            
24 http://www.arkep-rks.org/?cid=1,26,1134  
25 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:307:0084:0088:en:PDF  

26 Raporti nr 52 i CEPT i datës 04 Mars 2016: https://www.ecodocdb.dk/download/9a10d409-
8d4f/CEPTREP052.PDF  
27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016D0339  
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Vendimi i Komisionit Evropian 2008/477/EC28 ka harmonizuar përdorimin e brezit 2500–

2690 MHz për sistemet e komunikimeve elektronike të bazuar në neutralitetin teknologjik. 

Programi i Politikave për Radio Spektër i BE-së (Vendimi 243/2012/EU) kërkon nga shtetet 

anëtare që ta hapin/japin në shfrytëzim këtë brez deri më datën 31 Dhjetor, 2012. 

Kapaciteti prej 2x70 MHz nga spektri i çiftuar (14 blloqe nga 2x5 MHz; 2500–2570 MHz i çiftuar 

me 2620–2690 MHz) dhe 50 MHz nga spektri i paçiftuar (10 blloqe prej 5 MHz, 2570–2620 MHz) 

mund të përdoren nën këto kushte.  

Ky brez tani është njëri nga brezet kryesore për teknologjinë LTE në Botë. Shumë operatorë në 

Evropë e kanë në përdorim këtë brez me teknologjinë LTE Advanced për ofrimin e shërbimeve 

mobile brezgjëra me shpejtësi deri më 100 Mbps përmes komibinimit me brezet tjera 800 MHz, 

1800 MHz (carrier aggregation). 

Disponueshmëria e kapaciteteve frekuencore të këtij brezi në Kosovë 

Ky brez kryesisht është i destinuar për shërbime mobile, megjithatë kapaciteti prej 2x30 + 30 MHz 

janë në përdorim për qëllime militare vetëm në nje zonë të kufizuar në nje radius prej 8 km.  

Aktualisht ky brez ende nuk shfrytëzohet për shërbime IMT nga ndonjë  operatorë në vendin 

tone. Kapaciteti prej 2x40 MHz (2530–2570 çiftuar me 2650–2690 MHz) nuk janë të përcaktuara 

për shfrytëzim ashtu si edhe kapaciteti prej 1x15 MHz në brezin e pa çiftuar dhe do të jenë në 

dispozicion për shfrytëzim ne proceset e fazave të ardhshme të hapjes së brezeve. 

Brezi 3.4–3.8 GHz 

Harmonizimi në nivel të BE-së 

Programi i Politikave për Radio Spektër (Vendimi 243/2012/EU) kërkon nga shtetet anëtare të 

BE-së që të japin brezin 3.4–3.8 GHz deri më datë 31 Dhjetor 2020. 

Shumica e shteteve të BE-së ne pjesën e dytë të vitit 2020 dhe gjatë vitit 2021 kanë dhënë në 

shfrytëzim pothuajse gjithë brezin frekuencor 3.4–3.8 GHz për ofrimin e shërbimeve mobile 

brezgjëra dhe shtrirjen e rrjetave MFCN në zbatim të teknologjisë 5G, përderisa vendet fqinje janë 

në përgatitje të planifikimet e proceduarve për ndarjen dhe dhënien e drejtës së shfrytëzim të 

brezit 3.4 -3.8 GHz si ne nivele Nacionale ashtu edhe për kapacitet të caktuar për shfrytëzim në 

nivel Lokal (përdorim privat) dhe në industri.   

Dokumentet e ECC dhe BE-së për brezin 3400 -3800 MHz janë dhënë ne vijim.    

 Vendimi i ECC/DEC (11)06: Aranzhimi i harmonizuar i frekuencave dhe kushtet teknike 

me më së paku kufizime (LRTC) për rrjetat e komunikimeve mobile/fikse (MFCN) që 

operojnë në brezin 3400-3800 MHz - ECC - Decision of 26 October 2018.  

                                            
28 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0037:0041:EN:PDF  
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Bazuar në këtë  Vendim ECC/DEC (11)06 Rregullimi i frekuencës është një rregullim për sisteme 

TDD, i bazuar në një madhësi blloku prej 5 MHz duke filluar nga skaji i poshtëm i brezit në 3400 

MHz.  

 

 

 Në vitin 2014 Komisioni Evropian i ka miratuar kushtet e reja teknike (2014/276/EU29), 

të cilat janë më të përshtatshme për teknologjinë LTE. Kushtet e reja mundësojnë dhënien 

e tërë brezit (3.4–3.8 GHz) në 80 blloqe të paçiftuara prej 5 MHz.  

 Në Nëntor të vitit 2016 Grupi për Politikat e Radio Spektrit ka miratuar dokumentin 

‘Strategic roadmap towards 5G in Europe’, i cili ka identifikuar brezin 3.4–3.8 GHz si brezin 

e parë për gjeneratën e pestë (5G) në vitin 2020, pasi që brezi në fjalë është i harmonizuar 

për rrjetet mobile dhe përfshinë kapacitetin prej 400 MHz që mundëson gjerësi të madhe 

të kanaleve. Më datë 24 Janar 2019, Komisioni Evropian ka nxjerr vendimin30 (EU) 

2019/235 për harmonizimin e kushteve teknike për të mundësuar përdorimin e brezit 3.4-

3.8 GHz për gjeneratën 5G duke filluar nga data 31 Dhjetor 2020, siç kërkohet nga Kodi 

Evropian i Komunikimeve Elektronike31. 

 Vendimi i ECC (18)02 - Vendimi i ECC për shfuqizimin e Vendimit  i ECC (07)02 për 

disponueshmërinë e brezave të frekuencave ndërmjet 3400-3800 MHz për zbatimin e 

harmonizuar të sistemeve të Qasjes brez gjerë pa tela (BWA) (6 korrik 2018)  

 Vendimi (2019/235/EU) i Komisionit Evropian në lidhje me një përditësim të kushteve 

teknike përkatëse të zbatueshme për brezin e frekuencës 3400-3800 MHz  

 Rekomandimi ECC/REC(15)01: Koordinimi ndërkufitar për Rrjetet e komunikimeve 

mobile/fikse (MFCN) në brezat e frekuencave: 694-790 MHz, 1427-1518 MHz dhe 3400-

3800 MHz - ECC/REC(15)01 of 14 February 2020 - Cross-border coordination for 

Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in the frequency bands: 694-790 MHz, 

1427-1518 MHz and 3400-3800 MHz; 

Në opinionin e tij të parë për 5G, Grupi i Politikave të Spektrit të Radios (RSPG) identifikoi brezin 

3400-3800 MHz si një nga brezat pionierë të përshtatshëm për futjen e shërbimeve të bazuara në 

5G në Evropë dhe brezin kryesor për prezantimin e këtyre shërbimeve,  madje para vitit 2020.  

Në veçanti, për t'iu përgjigjur kërkesës së tregut, siç shprehet nga industria, për të siguruar një 

prezantim të mundshëm të sistemeve MFCN dhe aplikimin e teknologjisë 5G,   kërkohen  gjerësi 

brezi më të mëdha (80-100 MHz). Me qellim të mbulimit mbarëkombëtar, mund të jetë e 

                                            
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0276&from=EN  

30 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-decides-harmonise-radio-spectrum-future-5g  
31 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.ENG&toc=OJ:L:2018:321:TOC  
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nevojshme që administratat të riorganizojnë brezin 3400-3800 MHz për të siguruar një spektër më 

te  gjerë ne shfrytëzim kontinual (të vazhdueshëm ) te kapaciteteve frekuencore.  

ECC ka zhvilluar udhëzimet në përputhje me rrethanat e zhvillimit të teknologjive te reja ne 

rrejtët MFCN dhe ka përshkruar më qarte ato në Raportin ECC 287, me fokus në defragmentimin 

e këtij brezi. Ky Raport i ECC ofron disa udhëzime për të lehtësuar defragmentimin e brezit 3400-

3800 MHz, i cili përfshin lehtësimin e përdorimit të 5G dhe përmbushjen e objektivave të 

mëposhtëm: 

 Vendosjet e suksesshme të 5G në Evropë deri në vitin 2020; 

 Kushtet teknike të përbashkëta me një plan të harmonizuar të brezit TDD; 

 Disponueshmëria e blloqeve të mëdha të spektrit të njëpasnjëshëm për të licencuarit; 

 Siguria e investimeve dhe planifikimit. 

Po ashtu në këtë raport janë dhënë edhe disa rekomandime për shtetet evropiane si në vijim: 

 Përfundimi i parakohshëm i licencave ekzistuese, të cilat janë caktuar të skadojnë pas vitit 

2020; 

 Zhvendosja e licencave ekzistuese në breze alternative; 

 Liberalizimi i autorizimeve ekzistuese që skadojnë pas vitit 2020 për t'i lejuar ato të 

përdoren për shërbimet 5G  dhe aty ku është e nevojshme tregtimin dhe dhënien me qira 

në të gjithë brezin. 

 Zhvendosja e licencave ekzistuese në një pjesë të bresit në mënyrë që të lirohen kapacitete 

të mjaftueshme të spektrit për një çmim që mundëson shërbimet 5G. 

Siç është përshkruar në Rekomandimin e ITU-R M.208332, objektiva e performancës së 

përgjithshme e 5G është në rritje te shpejtësi se komunikimit në  dhjetra Gbps, ndërsa eksperienca 

e përdoruesve: 100 Mbps deri 1Gbps. 

Disponueshmëria e kapaciteteve frekuencore të këtij brezi në Kosovë 

Tani ARKEP ka në dispozicion dhe ka planifikuar të ndajë dhe përcaktoj gjegjësisht vë në 

dispozicion  për shfrytëzim kapacitet prej 380 MHz në këtë brez frekuencore.  

ARKEP planifikon që  një pjese e këtij brezit dhe atë me kapacitet prej 100 MHz në rang prej  3700- 

3800 MHz të jepet për shfrytëzim në hapësira të kufizuara apo të quajtura planifikim i 

kapaciteteve për Autorizime lokale dhe aplikim në industri, ndërsa pjesën tjetër kryesore me 

kapacitet prej 280 MHz me range 3400 – 3700 MHz të Autorizohet për shfrytëzim në nivel 

nacional në ofrimin e shërbimeve mobile  duke aplikuar teknologjitë e avancuara 5G.  

I tërë brezi 3.4–3.8 GHz bazuar në Planin Kombëtar të Radio Frekuencave është alokuar për rrjetet 

mobile në përputhje me kushtet e harmonizuara në BE. 

Kushtet teknike për shfrytëzim të kapaciteteve frekuencore përfshirë edhe planifikimin e 

kapaciteteve frekuencore për Nivel Nacional dhe Nivel  Lokal ndërlidhur me Aplikim ne Industri 

janë të detajuara ne dokumentin ‘Plani i Shpërndarjes së Brezit të Frekuencave 3400-3800 MHz për 

                                            
32 http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2083-0-201509-I!!PDF-E.pdf  
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rrjetat e komunikimeve Mobile/Fikse (MFCN)’  (Ref. Nr. Prot. 069/B/22) dokument i veçante i cili do të 

jete proces i konsultim publik së bashku me këtë dokument.  

 

Brezi 26 GHz 

Harmonizimi në nivel të BE-së 

BE ka identifikuar brezin 26 GHz (24.25-27.5 GHz) për ofrimin e shërbimeve 5G. Neni 54 i Kodit 

të Komunikimeve Elektronike (Korniza e re Rregullatore e BE-së) ka përcaktuar afatin kohor deri 

31 Dhjetor 2020 për dhënien në shfrytëzim të kapacitetit të së paku 1 GHz nga ky brez për ofrimin 

e shërbimeve mobile brez gjëra dhe shtrirje e rrjetave MFCN ne zbatim te teknologjive 5G . 

Disponueshmëria e kapaciteteve frekuencore të këtij brezi në Kosovë 

Aktualisht në Kosovë, bazuar në Tabelën e alokimeve frekuencore33 kapacitetet frekuencore 

24.25-24.5 GHz (250MHz) dhe 25.75-27.5 GHz janë përcaktuar për shërbimet fikse dhe mobile, 

përderisa kapacitetit prej 24.5-25.75 GHz vetëm për shërbimet fikse. 

Ne Planin e Ri kombëtar  te radio frekuencave i cili pritet të përgatitet dhe aprovohet gjate vitit 

2022,  brezi 24.25  deri 27.5 GHz është  parapare dhe alokuar (të përcaktohet)  ne gjithë diapazonin 

e tij për shërbime Mobile ( te Lëvizshme) dhe Fikse si shërbime primare.  

Ne këtë brez duhet njoftuar se ende kemi te autorizuar kanale frekuencore për shërbime fikse 

sipas rekomandimeve te mëhershme dhe Autoritet do ti duhet kohe për zhvendosjen e tyre nëse 

kërkohen nga Operatoret e telefonisë mobile  kapacitet me te mëdha për shfrytëzim ne shërbime 

Mobile   

ARKEP do t’a planifikoj këtë brez për 5G pas lirimit të tij nga alokimet aktuale. 

Vendimit Evropian ECC/DEC (18)06 - Kushtet teknike të harmonizuara për Mobile/Fiks 

Rrjetet e Komunikimit (MFCN) në brezin 24.25- 27.5 GHz  

- Rregullimi i frekuencës është një rregullim TDD me një madhësi blloku prej 200 MHz; 

- Kjo madhësi blloku mund të rregullohet në blloqe më të ngushta (shumëfisha të 50 

MHz) ngjitur me përdoruesit e tjerë, për të lejuar përdorimin e plotë të spektrit, nëse 

kërkohet.  

- Nëse blloqet duhet të kompensohen për të akomoduar përdorime të tjera, kjo 

zhvendosje munde të bëhet në hapa 10 MHz. 

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/784 of 14 May 2019 on 

harmonisation of the 24,25-27,5 GHz 

RREGULLIMI I HARMONIZUAR I  FREKUENCAVE  PËR BREZIN 24,25–27,5 GHZ 
 ANNEX 1 - HARMONISED FREQUENCY ARRANGEMENT FOR THE BAND 24.25–27.5 GHZ 

                                            
33 http://arkep-
rks.org/repository/docs/PLANI%20KOMBETAR%20I%20SPEKTRIT%20RADIOFREKUENCOR%20-%2
0REPUBLIKA%20E%20KOSOVES%20-%20AL.pdf  
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Figura 1: Shembull i mundshme i  planifikimit (rregullimit) të frekuencave për MFCN në brezin 24,25-27,5 

GHz 

 

Në objektivat e punës së AREKP është  edhe  lirimi i brezit frekuencore 26 GHz i shfrytëzuar tani 

nga shërbimet Fiks dhe përcaktim i tij për shërbime Mobile (të lëvizshme).  Zhvendosja e  

kanaleve frekuencore të përcaktuara për linçe MW PtP  do të jete proces i ndërlidhur me kërkesën 

e operatorëve për shfrytëzim të kapaciteteve  frekuencore në këtë brez për shërbimeve mobile 

apo iniciativave te ARKEP për zbatimin e  teknologjisë 5G ne shërbimeve mobile ne këtë brez.    

 

SHTOJCA II) 

Në vijim janë paraqitur pyetjet e parashtruara për palët e interesit gjatë procesit të konsultimit 

publik. 

1) Cili është mendimi juaj lidhur me fazat e propozuara për hapjen e brezeve dhe brezet frekuencore të 

parapara në këto faza?  

2) A mendoni se periudha e përcaktuar me këtë plan është koha më e përshtatshme për inicimin e 

procedurës për dhënien në shfrytëzim të këtyre brezeve? 

3) Kërkojmë pikëpamjet e juaja nëse resurset frekuencore te planifikuara per dhenien ne shfrytezim te 

brezit 3.4 -3.8 GHz paraqesin prioritet në aplikimin e teknologjisë 5G ne periudhen e tanishme kohore.   

4) Sa konsideroni të nevojshme alokimin dhe dhënien e radio frekuencave ne  breze  te tjera frekuencore 

ne funksion te aplikimit  të teknologjisë 5G në vendin tonë.  

5) Cili është kapaciteti frekuencor që e konsideroni të nevojshëm në kuadër të secilit brez frekuencor, i 

cili është me interes për zhvillimin e mëtutjeshëm të rrjeteve mobile brezgjëra (MFCN)? 

a) Brezet 800 MHz dhe 3.4-3.8 GHz 

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

6) Cilën nga mënyrat e dhënies në shfrytëzim të brezeve frekuencore (Ankand, Tender, ndarje e 

drejtëpërdrejt) e konsideroni si më të përshtatshme dhe jepni arsyetimin? 
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7) A konsideroni se dhënia në bllok e kapaciteteve frekuencore të brezeve 800MHz dhe 3.6GHz është 

qasja e duhur për shtrirjen e rrjetave mobile brezgjëra? Ju lutem jepni pergjigjen me arsyetimin? 

8) Për cilat breze frekuencore e konsideroni të nevojshme vendosjen e obligimeve për mbulueshmëri 

outdoor, indoor dhe viset rurale?  

9) A mendoni se duhet të vendosen edhe obligime tjera krahas obligimit për mbulueshmeri?  

10) Cili është sugjerimi i juaj lidhur me autorizimet  për të drejtën e shfrytëzimit të brezit  frekuencore 

3700-3800 për sistemte MFCN (IMT) ne nivel Lokal (për përdorim privat) dhe Aplikim në 

industri? 

11) A e konsideroni  të domosdoshme vendosjen e kufizimeve  te  kapaciteteve   frekuenore sipas  brezeve 

që mund t’i ketë në dispozicion/fitoj të drejtën e shfrytëzimit një operator? 

12) Komente tjera shtesë?  
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SHTOJCA III 

Në tabelën në vijim janë paraqitur disa nga brezet frekuencore me vlerë të posaqme ekonomike të disponueshme në Kosovë, sasia në shfrytëzim si dhe 

krahasimi me brezet e harmonizuara në BE,  të planifikuara sipas Vendimeve dhe Rekomandimeve Evropiane për Spektrin fekuencor. 

Brezet  

Frekuencore 

Kapaciteti frekuencore të 

planifikuara  për shërbimet 

IMT; sipas Planit Kombëtar te 

Radio frekuencave dhe 

rekomandimeve evropiane për 

radio-  komunikime  

Kapaciteti i 

dhënë në 

shfrytëzim për 

shërbime IMT  

në Kosovë 

Shfrytëzues tjerë të 

spektrit  

Kapaciteti i 

planifikuar për 

dhenie në perdorim 

ne procesin e hapjes 

se brezeve 

Kapacitet frekuencore të përcaktuara  sipas 

operatoreve dhe vlefshmërisë së periudhës  

kohore të shfrytëzimit.  

700 MHz  2 x 30 MHz  

Brezi 694- 790 MHz (703- 733 & 

758-788 MHz)  

0 MHz  TV transmetuesit Radio 

Difuzive, Nacional dhe 

Lokal( Nacional TV21 

dhe KTV) dhe kanali 58 i 

planifikuar sipas Gjeneva 

06 për Multipleks 

Nacional. 

Faza e trete  

Nuk ka planifikim, 

do te planifikohet ne 

fillim te viti 2023, do 

te jetë pjese e 

marrëveshjeve me 

institucionin KPM si 

pjese e lirimit te këtij 

brezi nga Operatoret 

TV transmetuesit 

analog Radio 

difuzive si ne nivel 

Nacional ashtu edhe 

te atyre ne nivele 

lokale .  

Ky Brez sipas Vendimeve Evropiane ( shih 

paragrafin “ Brezi 700” Shtojca I) dhe 

rezolutave te WRC -2019 te ITU është i 

planifikuar për shfrytëzim për shërbime te 

lëvizshme dhe shtrirje te rrjetave MFCN 

kryesisht ne zbatimin e teknologjisë 5G.    

Ky brez varësisht nga zhvendosja e sistemeve 

te transmetimit TV  radio difuzive ne nivel 

vendi, planifikohet te hapet ne fazën e trete dhe 

te jepet për shfrytëzim për shërbime te Mobile 

(lëvizshme- IMT)  dhe shtrirjen e rrjetave 

MFCN nga Operatorët e telefonisë Mobile, ne 

vitin  2023.  
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Brezet  

Frekuencore 

Kapaciteti frekuencore të 

planifikuara  për shërbimet 

IMT; sipas Planit Kombëtar te 

Radio frekuencave dhe 

rekomandimeve evropiane për 

radio-  komunikime  

Kapaciteti i 

dhënë në 

shfrytëzim për 

shërbime IMT  

në Kosovë 

Shfrytëzues tjerë të 

spektrit  

Kapaciteti i 

planifikuar për 

dhenie në perdorim 

ne procesin e hapjes 

se brezeve 

Kapacitet frekuencore të përcaktuara  sipas 

operatoreve dhe vlefshmërisë së periudhës  

kohore të shfrytëzimit.  

800 MHz 2 x 30 MHz 

791 -821 & 832-862 MHz  

0 MHz  2x30 MHz  Me MoU e arritur ndërmjet ARKEP dhe KPM 

me date 17/12/2021  ( Ref. Doc.  Nr. Pro. 

376/2/21)  është arritur qe nga data 31/12/2021 

te lirohet i tërë  ky brez  frekuencore nga TV 

transmetuesit radio difuzive dhe te jete ne 

dispozicion për ofrimin e shërbime mobile dhe 

shtrirjen e rrjetave MFCN nga Operatoret e 

Autorizuar nga ARKEP.   

900 MHz 2 x 35 MHz 

880 – 915 & 925 – 960 MHz  

2 x 23.2 MHz 

 

2x1.2 MHz për qëllime 

militare 

2 x 13.8 MHz  

 

TK Sh.A > 2 x 10 MHz deri me 30.07.2039  

(890 – 900 / 935 – 945 MHz) 

IPKO  >  2 x 10 MHz deri me 06 Mars 2042 

(905–915/ 950 – 960  MHz) 

mts D.O.O > 2 x 3.2 MHz–kapacitet 

frekuencore te përcaktuara per shfrytëzim te 

përkohshëm , përfshihen ne procesin e hapjes 

se brezeve 

(900.3 – 903.5/945.3-948.5 MHz) 

KFOR > 2 x 1.2 MHz sipas marrveshjes  

bilaterale ( ARKEP /HQ-J6 KFOR) 

(903.6 - 904.8 & 948.6 - 949.8 MHz) 

mailto:info@arkep-rks.org
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Brezet  

Frekuencore 

Kapaciteti frekuencore të 

planifikuara  për shërbimet 

IMT; sipas Planit Kombëtar te 

Radio frekuencave dhe 

rekomandimeve evropiane për 

radio-  komunikime  

Kapaciteti i 

dhënë në 

shfrytëzim për 

shërbime IMT  

në Kosovë 

Shfrytëzues tjerë të 

spektrit  

Kapaciteti i 

planifikuar për 

dhenie në perdorim 

ne procesin e hapjes 

se brezeve 

Kapacitet frekuencore të përcaktuara  sipas 

operatoreve dhe vlefshmërisë së periudhës  

kohore të shfrytëzimit.  

1800 MHz 2 x 75 MHz 

1710 – 1785 & 1805 – 1880 MHz  

 

2 x 65 MHz 

 

0 MHz 2 x 25 MHz TK Sh.A > 2 x 25 MHz deri me 30.07.2039 

(1760-1785/1855–1880 MHz) 

IPKO  >  2 x 10 MHz deri me 06 Mars 2042 

(1710– 1720/1805-1815 MHz). 

IPKO  >  2 x 15 MHz deri me 30.07.2039 

1720-1735/1815-1830 MHz 

mts D.O.O > 2 x 15 MHz kapacitet frekuencore 

te përcaktuara per shfrytëzim te përkohshëm , 

përfshihen ne procesin e hapjes se brezeve 

(1735-1750/1830-1845  MHz) 

2 GHz ( I 

Çiftuar) 

(Paired) 

2 x 60 MHz 

1920-1980 & 2110-2170 MHz 

2 x 10 MHz   0 MHz 2 x 60 MHz 

 

mts D.O.O >  2 x 10 MHz kapacitet frekuencore 

te përcaktuara per shfrytëzim te përkohshëm , 

përfshihen ne procesin e hapjes se brezeve 

(1940.1-1950.1/2130.1-2140.1 MHz) 

2 GHz (pa 

çiftuar) (un-

paired) 

1 x 35 MHz  

1900-1920 MHz, dhe  

2010-2025 MHz  

0 MHz   1 x 35 MHz  Ska  
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Brezet  

Frekuencore 

Kapaciteti frekuencore të 

planifikuara  për shërbimet 

IMT; sipas Planit Kombëtar te 

Radio frekuencave dhe 

rekomandimeve evropiane për 

radio-  komunikime  

Kapaciteti i 

dhënë në 

shfrytëzim për 

shërbime IMT  

në Kosovë 

Shfrytëzues tjerë të 

spektrit  

Kapaciteti i 

planifikuar për 

dhenie në perdorim 

ne procesin e hapjes 

se brezeve 

Kapacitet frekuencore të përcaktuara  sipas 

operatoreve dhe vlefshmërisë së periudhës  

kohore të shfrytëzimit.  

2.6 GHz (I 

Çiftuar) 

(Paired)  

2 x 70 MHz 

2500-2570 & 2620 – 2690 MHz  

0 MHz 2 x 30 MHz për qëllime 

militare në nje zonë të 

kufizuara 

2 x 40 MHz KFOR > 2 x 30 MHz sipas marrëveshjes 

bilaterale ( ARKEP /HQ-J6 KFOR)  

(2500-2530 /2620-2650 MHz) 

2.6 GHz 

(paçiftuar)  

(un-paired) 

 1 x 50 MHz  

2570 – 2620 MHz  

1 x 35 MHz   1 x 35 MHz për qëllime 

militare në nje zonë të 

kufizuara 

 1 x 15 MHz  KFOR > 1 x 35  MHz sipas marrëveshjes 

bilaterale ( ARKEP /HQ-J6 KFOR) 

(2572-2602 MHz) 

3.4–3.6 GHz  1x200 MHz (TDD) ose 

 

 

 

 

 

0 MHz 0 MHz 200 MHz (TDD) 

 

 

 

 

 

Ky brez ne kuadër te brezit 3400 – 3700 MHz 
është paraparë te jepet për shfrytëzim për 
sisteme TDD ne zbatim te teknologjisë 5G për 
nivel Nacional për operatore ofrues te shërbime 
mobile ne nivel vendi. Aktualisht për operatore 
ofrues te shërbime mobile ne nivel vendi. 
Aktualisht janë dhënë në shfrytëzim kapacitete 
te caktuara për qëllime eksperimentale jo 
komerciale kolegjit  UBT, UP dhe operatorit 
IPKO, për periudhe kohore te kufizuar > 6 
Muaj.  
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Brezet  

Frekuencore 

Kapaciteti frekuencore të 

planifikuara  për shërbimet 

IMT; sipas Planit Kombëtar te 

Radio frekuencave dhe 

rekomandimeve evropiane për 

radio-  komunikime  

Kapaciteti i 

dhënë në 

shfrytëzim për 

shërbime IMT  

në Kosovë 

Shfrytëzues tjerë të 

spektrit  

Kapaciteti i 

planifikuar për 

dhenie në perdorim 

ne procesin e hapjes 

se brezeve 

Kapacitet frekuencore të përcaktuara  sipas 

operatoreve dhe vlefshmërisë së periudhës  

kohore të shfrytëzimit.  

3.6 – 3.8 GHz  200 MHz  

3600 - 3800 MHz  

 

 

3700 – 3800  MHz 

20 MHz   180 MHz  

 

 

 

100 MHz ( TDD) 

IPKO > 1 x 20 MHz  deri me 09/02/2029 

(3640 3650) & (3650-3660) MHz kapacitet i 

përcaktuar për shërbime BWA dhënë përputhje 

me Vendimin ECC/Dec (11)06. Ky kapacitet 

frekuencore prej 20 MHz Autorizuar për 

Operatorin IPKO do te jete proces i 

zhvendosjes apo defragmentimit ne pjese tjetër 

te brezit te planifikuar ne nivel nacional për te 

mundësuar vazhdimësi (kontininuitet) i 

resurseve te tjera frekuencore.   

Kapaciteti frekuencore prej 100 MHz në brezin 

3700 – 3800 MHz i planifikuar  për ndarje dhe 

dhënie ne shfrytëzim në nivel Lokal/Aplikim 

ne Industri. 
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Brezet  

Frekuencore 

Kapaciteti frekuencore të 

planifikuara  për shërbimet 

IMT; sipas Planit Kombëtar te 

Radio frekuencave dhe 

rekomandimeve evropiane për 

radio-  komunikime  

Kapaciteti i 

dhënë në 

shfrytëzim për 

shërbime IMT  

në Kosovë 

Shfrytëzues tjerë të 

spektrit  

Kapaciteti i 

planifikuar për 

dhenie në perdorim 

ne procesin e hapjes 

se brezeve 

Kapacitet frekuencore të përcaktuara  sipas 

operatoreve dhe vlefshmërisë së periudhës  

kohore të shfrytëzimit.  

26 GHz  

24.25 – 27.5 

GHz  

3250 MHz   1200 MHz Fiks (MW- 

PtP) 

1000 MHz  

 

Një pjese e këtij brezi është ne shfrytëzim për 

shërbime Fikse Linja fikse MW PtP ( sipas REC-  

T/R 13-02 Annex B)   qe përfshijnë një kapacitet 

prej 1200 MHz ne diapazonin 24.5 -25.7 GHz. 

Njoftojmë se brenda brezit 26 GHz një pjese tij 

është e përcaktuar për Menaxhim dhe 

shfrytëzim për nevoja te KFOR dhe përfshin 

diapazonin ( rangun) 26.5 – 27.5 GHz me 

kapacitet prej 1 GHz ( 1000 MHz). Kapacitet 

frekuencore ne dispozicion për  dhënie ne 

shfrytëzim për shërbime Mobile në gjendjen  

ekzistuese  janë kapacitet prej 800 MHz, 

diapazoni i brezit (rangun) 25.7 GHz deri me 

26.5 GHz. si dhe 200 MHz ne pjesën e parë të 

brezit nga 24300-24500 MHz. 

  

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

