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RREGULLORE  

për Tarifimin e  Spektrit Frekuencor 

 

Kjo Rregullore është nxjerr në bazë të neneve, neni 4 paragrafi 4, neni 6 paragrafi 1 dhe 

neni 35 të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85. 

 

Neni 1 

Qëllimi dhe Fushëveprimi i rregullores 

 

1.1 Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i tarifave për spektrin frekuencor ne 

shfrytëzim  në territorin e Kosovës. 

 

1.2 Kjo rregullore vlen për të gjithë ofruesit dhe shfrytëzuesit e shërbimeve publike dhe 

private te telekomunikacionit që shfrytëzojnë resurse të kufizuara radio frekuencore 

në territorin e Kosovës. 

 

Neni 2 

Definicionet 

 

Të gjitha shprehjet e përdorura në këtë rregullore janë sikurse në Ligjin mbi 

Telekomunikacionin Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85 kurse shprehjet tjera 

të përdorura do të jenë si në vazhdim: 

 

- ‘Ofrues të shërbimeve publike te telekomunikacionit’ konsiderohen të gjitha 

entitetet ligjore, vendore ose të huaja, të regjistruara në organet kompetente për të 

ofruar këtë-o lloj shërbimi në përputhshmëri me ligjet e aplikueshme në Kosovë. 



- ‘Spektri i frekuencave’ nënkupton (perfshin) valët elektromagnetike në 

diapazonin e frekuencave 9 KHz deri  3000 GHz, të cilat përhapen në ajër pa 

nevojën e linjave të veçanta. 

 

- ‘Ofrues i shërbimeve’ nënkupton cilën do ndërmarrje që ofron çfarëdo 
shërbimesh të telekomunikacionit. 

 
- ‘Shfrytëzues i shërbimeve radio-frekuencor’ nënkupton cilin do subjekt (fizik apo 

juridik) që spektrin frekuencorë e përdor për plotësimin e nevojave të veta. 
 

- ‘Person juridik’ nënkupton një shoqëri, duke përfshirë shoqërinë tregtare, që ka 
një identitet juridik të veçantë dhe të ndarë nga ai i anëtarëve ose aksionareve të 
saj. 

 
- ‘Radio pajisje’ nënkupton një mjet, apo pjesë të mjetit, që ka aftësinë e 

komunikimit përmes emetimit dhe/apo pranimit të valëve dhe që përdorë 
spektrin e radio frekuencave. 

 
- ‘Radio  frekuenca’ nënkupton një pjesë të spektrit të frekuencave, që përdoret për 

radio komunikime dhe i cili përbëhet nga frekuenca qendrore dhe përmban brezin 
e definuar të valëve të radio frekuencës përmbi dhe nën. 

 

Neni 3 

Metodologjia 

 

Sipas kësaj rregullore metodologjia e aplikuar për përcaktimin  e vlerës se  tarifave te 

spektrit frekuencor  është bazuar ne parimet vijuese. 

  

3.1 Pagesa për brezin apo kanalin frekuncor do te jete ne proporcion te drejte me 

gjerësinë  e kanalit apo brezit frekuencor te kërkuar / në shfrytëzim (p.sh. tarifa për 

kanalin frekuencor  me gjerësi 25 KHz për shërbimin PMR është dyfish me e larte ne 

raport me kanalin frekuencor me gjerësi 12.5 kHz).  

 

3.2 Për brezet frekuencat për te cilat kërkesat për shfrytëzimin e radio-frekuencave janë 

më të vogla  do të aplikohet tarifa stimuluese për shfrytëzimin e tyre.  

 

3.3 Shfrytëzimi i radio frekuencave  në zonat me mbulueshmëri më të gjerë dhe numër 

me te madhe te popullatës do të paguhet më shumë sepse e redukton mundësinë e 

ri-shfrytëzimit te tyre . 

 



 

Neni 4 

Radio Mobile Private/Profesionale (PMR)  

Private/Profesional  Mobile Radio (PMR)  

 

4.1 Private/Profesional Mobile Radio (PMR) është pjesë e shërbimit mobil tokësor dhe 

ofron komunikim të dyanshëm ndërmjet stacionit-eve fikse kontrolluese (base 

station) dhe një numri të njësive transmetuese-marrëse mobile (stacionet portabël 

ose stacione të vendosura në automjete përkatëse).  

  

4.2 Brezet frekuencore te alokuara për shërbimet PMR ne territorin e Kosovës janë te 

paraqitur ne vijim:   

 

a) 146.0 -174.0 MHz (VHF) 

b) 406.1-430.0 MHz (UHF) 

c) 440.0-470.0 MHz (UHF)  

 

4.3 ART është përgjegjëse për menaxhimin e spektrit frekuencor për te gjitha shërbimet 

e telekomunikacionit në brezet frekuencore për shërbime civile ne pajtim me tabelën 

e shpërndarjes dhe shfrytëzimit te spektrit frekuencor.   

 

4.4 Ndërkaq gjerësia e kanalit në të dy brezet VHF dhe UHF për shërbimet PMR, 

zakonisht është 12.5 kHz, ndërsa kërkesa për shfrytëzimin e radio frekuencave me 

gjerësi te kanalit 25 kHz, aprovohet nga ART, vetëm pas një shqyrtimi të veçantë.  

 

4.5 Kushtet e përcaktimit te një tarife për shfrytëzimin e kanalit frekuencor ne brezet 

frekuencore për shërbimet PMR janë përcaktuar me dispozitat e ligjit të 

telekomunikacionit dhe si të tilla janë dhenë ne vijim: 

 

a) Zona e mbulueshmërisë  

b) Numri i popullsisë nё zonën e mbulueshmërisë 

c) Brezi frekuencor dhe  

d) Gjerësia e brezit frekuencor. 

 

 



4.6 Brezi 146 - 174 MHz  

 

4.6.1 Për sistemet radiokomunikuese duplekse dhe gjysme-duplekse te shërbimit PMR 

(ku numri i popullsisë ёshtё deri në 50 mijë banorë) tarifa vjetore për një kanal 

frekuencor me gjerësi tё brezit 12.5 KHz do tё jetë sipas tabelës ne vijim;  

 

 

Zona e mbulimit 

Stacion baze - Repetitor 

(Repetitor - Repetitor) 

Stacion baze - Mobil 

(Repetitor - Mobil) 

< 15 km 240.00 € 160.00 € 

≥ 15 dhe < 40 km 300.00 € 240.00 € 

≥ 40 dhe < 70 km 500.00 € 420.00 € 

≥ 70 km  

(ne tere Kosovesn) 

 

650.00 € 

 

550.00 € 

 

4.6.2 Për sistemet identike me ato tё pikës 4.6.1, tё cilat shfrytëzohen nё zonat me numër 

tё popullsisë mё tё madh se pesëdhjetë mijë (50,000) banorë, tarifat e mësipërme 

shumëzohen me koeficientin sipas tabelës nё vijim: 

        

 

 

 

 

4.6.3 Për sistemet radio-komunikimi me gjerësi tё kanalit 25 kHz, tarifat e cekura mё 

lart,në pikat 4.6.1. dhe 4.6.2 do tё dyfishohen (shumëzohen me 2). 

 

4.6.4 Pёr sistemet e radio-komunikimit simplekse zbatohen tarifat përkatëse sipas 

pikave 4.6.1 dhe 4.6.2 me njё koeficient reduktues  0.5. 

 

4.7 Brezi 440 – 470 MHz 

Për kёtё brez frekeuncor vlejnë tё gjitha tarifat e cekura nё paragrafin 4.6.1 dhe 4.6.2 tё 

shumëzuara me koeficientin 0.85. 

Numri i Banoreve  Vlera a koeficientit 

50 deri 100 mijë 1.1 

100 deri 250 mijë 1.3 

Mbi  250 mijë 1.4  



Neni 5 

Tarifat për rrjetat e komunikimeve mobile publike  

(GSM, DCS1800, UMTS /IMT2000), në Kosovë 

 

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

parasysh këta faktor;  

 

5.1.1 Brezi frekuencor dhe  

5.1.2 Gjerësia e brezit apo kanalit  frekuencor. 

 

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

shërbimeve GSM/DCS dhe UMTS/IMT 2000. 

 

     Shërbimi/Standardi  Gjerësia e Kanalit Frekuencor  Tarifa vjetore (€) 

P-GSM 900 2 x 200 KHz 7,850.00 

E-GSM 2 x 200 KHz 7,850.00 

DCS 1800 2 x 200 KHz  6,100.00  

UMTS/IMT 2000  1 x 1 MHz 8,500.00 

 
 
Neni 6 

Linjat Fikse pikë-pikë (PTP , Point-to-Point)  

 

6.1 Linjat fikse u referohemi gjithashtu si linja mikrovalore (Radio Rele) ose radio 

transmetues. Linjat fikse përdoren edhe nga rrjetat e mëdha telekomunikuese (p.sh. 

operatorët mobil), edhe nga operatorët e vegjël të cilët nuk ofrojnë shërbime 

telekomunikuese (p.sh. bankat, kompanitë e shërbimeve të ndryshme etj.).   

 

6.2 Kalkulimet e tarifave vjetore për linjat  fikse bazohen në disa faktorë, ku përfshihen: 

 

6.2.1 Brezi frekuencorë- tarifat janë më të larta për brezet e ulëta më të ngarkuara  

6.2.2 Gjerësia e brezit. 

 

6.3 Brezi frekuencor prej 1-10 GHz, tabela në vijim paraqet tarifat sipas gjerësisë të 

kanalit frekuencor për linjat mikrovalore PTP për brezin frekuencor 1-10 GHz  

 

 



Gjerësia e kanalit frekuencor                                            
(për çdo bartës ne një kahje) 

 
Tarifa vjetore (€) 

≤  0.5 MHz 150.00 

 > 0.5 MHz dhe ≤  2 MHz 300.00 

 > 2 MHz dhe ≤  7 MHz 600.00 

 > 7MHz dhe ≤  15 MHz 1,000.00 

 > 15 MHz dhe ≤  30 MHz 2,000.00 

 > 30 MHz dhe ≤56 MHz  3,000.00 

 >56 MHz dhe ≤ 80 MHz 4,500.00 

 >80 MHz  6,500.00 

 

6.4 Brezi frekuencor prej 10 deri 15.35 GHz 

Pёr kёtё brez frekuencor zbatohen tarifat e cekura nё nenin 6.3, tё shumëzuara me një 

koeficient reduktimi 0,8.  

Tabela në vijim janë paraqitur tarifat për këtë brez. 

Gjerësia e kanalit frekuencor                                             
(për çdo bartës ne një kahje) 

 
Tarifa vjetore (€) 

  ≤  2 MHz 240.00 

  > 2 MHz dhe ≤  7 MHz 480.00 

  > 7MHz dhe ≤  15 MHz 800.00 

> 15 MHz dhe ≤  30 MHz 1,600.00 

 > 30 MHz dhe ≤56 MHz 2,400.00 

> 56 MHz dhe ≤80 MHz 3,600.00 

> 80 MHz   5,200.00  

 

 

6.5 Brezi frekuencor prej 15.35 -22 GHz 

Për kёtё brez frekuencor zbatohen tarifat e cekura nё nenin 6.3 tё shumëzuara me një 

koeficientin e reduktimi 0,5. 

 

 

 



Gjerësia e kanalit frekuencor                                             
(për çdo bartës ne një kahje) 

 
Tarifa vjetore (€) 

  ≤  2 MHz 180.00 

  > 2 MHz dhe ≤  7 MHz 360.00 

  > 7MHz dhe ≤  15 MHz 600.00 

 > 15 MHz dhe ≤  30 MHz 1,200.00 

 > 30 MHz dhe ≤  56 MHz 1,800.00 

> 56 MHz dhe ≤80 MHz 2,700.00 

> 80 MHz  3,900.00 

 

6.6 Brezi frekuencor mbi 22-30 GHz 

Pёr kёtё brez frekuencor zbatohen tarifat e cekura nё nenin 6.3 tё shumëzuara me  

koeficientin e reduktimit 0,5. 

 

 

 

 

 

 

6.7 Brezi frekuencor mbi 30 GHz (≥ 30 GHz) 

Për këtë brez frekuencorë tarifat e propozuara ne piken 6.3 shumëzohen me koeficientin e 

reduktimit  0.3. 

 

Gjerësia e kanalit frekuencor                                            
(për çdo bartës ne një kahje) 

 
Tarifa vjetore €) 

  ≤  2 MHz 90.00 

  > 2 MHz dhe ≤  7 MHz 180.00 

  > 7MHz dhe ≤  15 MHz 300.00 

 > 15 MHz dhe ≤  30 MHz 600.00 

 > 30 MHz dhe ≤  56 MHz 900.00 

> 56 MHz dhe ≤ 80 MHz 1,350.00 

> 80 MHz  1,950.00 

Gjerësia e kanalit frekuencor                                             
(për çdo bartës ne një kahje) 

 
Tarifa vjetore (€) 

  ≤  2 MHz 150.00 

  > 2 MHz dhe ≤  7 MHz 300.00 

  > 7MHz dhe ≤  15 MHz 500.00 

 > 15 MHz dhe ≤  30 MHz 1,000.00 

 > 30 MHz dhe ≤  56 MHz 1,500.00 

> 56 MHz dhe ≤80 MHz 2,250.00 

> 80 MHz  3,250.00 



Neni 7 
Shërbimet fikse satelitore 

 

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

përfshihen; 

 

7.1.1 Lloji i pajisjes dhe   

7.1.2 Gjerësia e brezit frekuencor 

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

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

nëse pajisjet e tyre i plotësojnë kushtet e me poshtme; 

 

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

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

 

7.3 Ne qofte se nuk plotësohen kushtet e mësipërme, atëherë shfrytëzuesit e 

frekuencave satelitore, por te cilët nuk ofrojnë shërbime për palën e trete,  do te 

tarifohen sipas kushteve te paraqitura ne tabelën e me poshtme:  

Tabela ne vijim tregon tarifat vjetore për shërbimet fikse satelitore: 

 

 

 

 



Neni 8 

Dispozitat Kalimtare 

 

8.1 Kjo rregullore merr në konsideratë kushtet teknike dhe juridike ndërlidhur me 

tarifat të përcaktuara me aktet e mëposhtme rregullatore, 

 

8.1.1 Rregulloren për dhënien e licencës për akordimin e së drejtës për shfrytëzimin e 

radio-frekuencave, Ref. Nr. 008/08, dt. 10 janar 2008, dhe  

8.1.2 nenet  5, 8 dhe 9 të vendimit 27 të dt. 26 gusht, 2010 mbi ndryshimin e rregullores 

Nr. 008/08.  

 

8.2 Hyrja në fuqi e rregullores shfuqizon aktet e mëposhtme rregullatore,  

  

8.2.1 Rregullorja për tarifimin e spektrit Nr. 182/07, dt. 11 Qershor, 2007 dhe  

8.2.2 Ndryshimi/plotësimi i rregullores për tarifim te spektrit nr. 028/09 dt. 13 Shkurt, 

2009  

Neni 9 

Hyrja në Fuqi 

 

Kjo rregullore hynë në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do jetë e vlefshme nga data 

25/01/2010 

 
 
 
 
Klasa: 01/1 
Reg. No. 4 
 

 

Prishtinë,                                                        Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit 

Data 25/10/2010                                                                

Ekrem Hoxha 

Kryetar i Bordit 

 

 


