
Adresa: Qyteza Pejton, rr.’Pashko Vasa’ nr.12  10.000 Prishtinë, Republika e Kosovës 
Telefon/Faks: + 381 38 212 345; +381 38 212 399 

E-mail:info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org 
 

REPUBLIKA E KOSOVËS /REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
 

SHTOJCA 1) 
 

RAPORT INTERN / INTERNI IZVEŠTAJ/ INTERNAL REPORT  
DATË/A: 20/09/2012 

REFERENCË 
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Kërkesa e operatorit PTK SH. A/VALA (Ref Nr. 1343/2/12) 
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CC: z. Ekrem Hoxha, Kryetar i Bordit, ART  

NGA/OD/FROM: z. Astrit Ajvazi, Udhëheqës i Sektorit të Radio-monitorimit 

TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT: 
Monitorimi i brezit frekuencor E-GSM dhe operatoreve të shteteve 
fqinje, kanalet frekuencore të cilëve depërtojnë në vendin tonë 

 
Të nderuar, 
 
Bazuar ne rekomandimet e dala nga mbledhja e XXXVII e Bordit Drejtues te ART lidhur me 
shqyrtimin e kërkesës se operatorit PTK Sh.A/Vala (Ref Nr. 1343/2/12, dt 03/08/2012) dhe 
shkresës elektronike te datës; 10/09/2012, ku është kërkuar nga Sektori i Radio-monitorimit te 
kryhen verifikimet e duhura lidhur me qëndrueshmërinë e pohimeve te paraqitura ne shkresën 
e referuar dhe përmbushjes se diapozitivit te vendimit te BoD, Nr. 223 (Ref Nr. 035/B/12) nga 
ana e operatorit PTK Sh.A/Vala.  
 
Ekipi i sektorit te radio monitorimit menjëherë pas autorizimit te marr, ka vazhduar me 
realizimin e matjeve ne teren me qellim te përmbushjes se detyrave te përcaktuara me 
konkluzionet e dala nga mbledhja e XXXVII e BoD.  
 

1) Me qellim te verifikimit, respektimit te pikes IV te aktvendimit, Nr. 223 nga ana e  
operatorit PTK Sh.A/Vala, ku është urdhëruar operatori qe te ndërpres shfrytëzimin e 
pa-autorizuar te brezit frekuencor E-GSM deri me 17 Gusht 2012. Sektori ynë ka 
realizuar matje ne teren ne brezin frekuencor E-GSM. Pas përfundimit te matjeve dhe 
procedimit te rezultateve te fituara është konstatuar me sa vijon; 
 

− Përdorimi i brezit frekuencor E-GSM nga ana e operatorit PTK Sh.A/Vala 
vazhdon te jete aktiv edhe pas datës 17 Gusht 2012 ne zonat urbane Prishtine, 
Ferizaj,  Peje,  Gjilan dhe Mitrovice  edhe pse nga rezultate e matjeve është 
vërejtur  reduktim i ketij brezi frekuencor krahasuar me matjet paraprake 
(rezultate e matjeve janë dhënë ne shtojcën A).  
 

− Reduktimi i shfrytëzimit te brezit E-GSM është bërë ne  Prizren, Suhareke dhe 
Gjakove, zona ku tani me është aktivizuar përdorimi i brezit frekuencor DCS 
1800 nga operatori PTK SH. A/VALA. Kanalet frekuencore ne përdorim janë 
563-611. 
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2) Ekipi i Radio-monitorimit bazuar ne shkresën e operatorit PTK Sh.A/Vala (Ref Nr. 
1343/2/12, dt 03/08/2012) dhe shkresat elektronike te datës; 10/09/2012, lidhur me 
ndërhyrjet e operatoreve e telefonisë mobile te shteteve fqinje, ne kanalet frekuencore qe 
aktualisht ka ne përdorim operatori PTK Sh.A/Vala, ka realizuar matje përkatëse ne 
teren me qellim te verifikimit te këtyre pohimeve.   
 

− Sektori i Radio-monitorimit ne baze te matjeve te realizuara për  interferencat e 
shkaktuara nga operatoret e telefonive mobile të shteteve fqinje si: T-mobile 294 01 
(operator nga Maqedonia), MTS 220 03 (Operator nga Serbia), Telenor 297 01 
(Operator nga Mali i Zi) dhe Eagle Mobile 276 03 (Operator nga Shqipëria), ka 
konstatuar se gjendja aktuale e ndërhyrjeve te kanaleve frekuencore nga këta 
operator te vendeve fqinje, rezulton te jete e njëjtë me atë te matjeve te realizuara ne 
vazhdimësi gjate vitit 2012, andaj shqetësimet e paraqitura nga ana e operatorit PTK 
Sh.A/Vala qëndrojnë pjesërisht. 
 

− Nga matjet e realizuara për kanaleve frekuencore që depërtojnë nga operatorët e 
telefonive mobile të shteteve fqinje në territorin  tonë, konstatojmë se numri i 
kanaleve frekuencore që i tejkalojnë normat teknike sipas rekomandimeve evropiane 
është relativisht i ultë dhe në masë edhe i ndikuar nga konfiguracioni gjeografik i 
vendit tonë, por se kanalet interferuese nuk kanë ndikim përcaktues në uljen e 
kualitetit të shërbimeve ndaj konsumatorëve dhe rrjedhimisht nuk rezultojnë me 
pengesa të shumta në shfrytëzimin e kanaleve frekuencore të licencuar për 
operatorët e licencuar nga ART.  

 

− Ngritja e nivelit te mbulueshmerise me sinjal nga operatoret e licencuar te telefonisë 
mobile do te ndikoj ne shmangien e kyçjeve te konsumatoreve pa dashje ne roaming 
te operatoret e shteteve fqinje.  

 

− Po ashtu lidhur me shqetësimin e theksuar nga operatori PTK SH.A/VALA për 
ndërhyrjen e operatorit Eagle Mobile (nga Shqipëria) ne kanalet e operatorit VALA, 
është konstatuar se kanalet 42 – 52 janë ne shfrytëzim nga operatori Eagle mobile ne 
afërsi te zonës kufitare, ku bazuar ne rekomandimet ndërkombëtare për përdorim te 
kanaleve frekuencore preferenciale ne afërsi te zonave kufitare rezulton te mos jete 
shqetësues.   

 

Rezultate e matjeve janë dhënë ne Shtojcën A 
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SHTOJCA A 

Ekipi i Radio-monitorimit ka realizuar  matje  si ne zona urbane po ashtu ne  afërsi te zonave 

kufitare gjegjësisht ne ato vende ku operatori PTK SH. A/VALA ka prezantuar matjet e saje. 

Pajisja e përdorur gjate këtyre matjeve ka qene Drive Test Tools Rohde & Schwarz, 
®TSMQ Radio Network Analyzer.  

 

1.  Matjet ne brezin frekeuncor E- GSM 

Nga matjet e realizuara ne teren eshte verejtur se operatori PTK Sh.A/Vala vazhdon te këtë ne 

përdorim kanalet frekuencore te brezit E-GSM ne qytetin e Pejës, Prishtinës, Gjilanit, Ferizajt 

dhe Mitrovicës vende këto ku dhe janë bere matje. Rezultate e matjeve janë paraqitur ne figurat 

1 deri 8.  

 

 

Figura. 1 Përdorimi i brezit frekeuncor E-GSM ne qytetin e Pejës 
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Figura. 2 Përdorimi i brezit frekeuncor E-GSM ne qytetin e Prishtinës 

 

Figura. 3 Përdorimi i brezit frekeuncor E-GSM ne qytetin e Prishtinës 
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Figura. 4 Përdorimi i brezit frekeuncor E-GSM ne rrethine e Prishtinës 

 

Figura. 5 Përdorimi i brezit frekeuncor E-GSM ne qytetin e Ferizajt 
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Figura. 6 Përdorimi i brezit frekeuncor E-GSM ne qytetin e Ferizajt 

 

Figura.7 Përdorimi i brezit frekeuncor E-GSM ne afërsi te qytetit te Gjilanit 
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Figura. 8 Përdorimi i brezit frekuencor E-GSM ne qytetin e Gjilanit 
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2. Matjet për operatoret e telefonisë mobile te vendeve fqinje 

Matjet e realizuara për operatorin e telefonisë mobile MTS 220 03 (Serbi) 

• Rezultate e matjeve te fituara  përgjatë rrugës Prishtine-Mitrovice për operatorin e 

telefonisë mobile MTS 220 03 janë dhënë ne figurën 9. Nga këto matje siç është 

konstatuar edhe nga raporti teknik i pranuar nga operatorit Vala, rezulton te kemi 

ndërhyrje te operatoreve te telefonisë mobile te Serbisë qe veprojnë ilegalisht ne pjesën 

veriore te Mitrovicës. Ndërhyrja e këtij operatoreve ilegal është prezentë ne  brezin 

frekuencor P-GSM, me e theksuara brenda qytetit te Mitrovicës.     

• Rezultatet e fituara përgjatë rrugës Ferizaj-Gjilan për operatorin MTS 220 03 janë dhenë 

ne figurën 10. Ndërhyrjet ne ketë zone janë te shkaktuara nga Stacioni Transmetues 

Baze qe ky operator ka te vendosur ne afërsi te zonës kufitare Kosove-Serbi (ne afërsi te 

Muqibabes). Ndërhyrjet janë me te theksuara ne pjesën Gjilan-Dardani (ish Tankosiq).    

• Rezultate e fituara pergjat rruges Hani i Elezit-Ferizaj, Malisheve-Rahovec-Gjakove, 

Gjakove-Deçan-Peje, Peje-Istog-Kline-Prishtine janë paraqitur ne figurat 11 deri 14. Nga 

rezultate e matjeve vërehet se ne këto pjese nuk ka depërtueshmëri te këtij operatori ne 

këto zona.  

Matjet e realizuara për operatorin e telefonisë mobile T-mobile 294 01 

(Maqedoni) 

• Rezultatet e fituara përgjatë rrugës Ferizaj-Gjilan për operatorin T-mobile janë dhenë ne 

figurën 15. Nga rezultate e fituara po ashtu është vërejtur një depërtueshmëri me e 

theksuar përgjatë rrugës Dardani-Budrige.  

• Rezultatet e fituara përgjatë rrugës Hani i Elezit – Ferizaj shih figurën 16. 

Depërtueshmëria e këtij operatori përgjatë këtij aksi rrugor është e shprehur vetëm ne 

afërsi te brezit kufitar me Maqedoninë  

Matjet e realizuara për operatorin e telefonisë mobile Eagle 276 03 Mobile 

(Shqipëri) 

• Rezultatet e fituara përgjatë rrugës Malisheve-Rahovec-Xerxe-Gjakove janë paraqitur ne 

figurën 17. Nga rezultatet e matjeve vërehet një depërtueshmëri e operatorit Eagle 

Mobile ne një pjese ne afërsi te Rahovecit për shkak te konfiguracionit te terrenit qe 

mundëson një gjë te tille (Kjo pjese ka pamje optike me territorin e Shqipërisë), si dhe ne 

qytetin e Gjakovës.  

• Rezultatet e fituara përgjatë rrugës Gjakove-Deçan-Peje janë paraqitur ne figurën 18. 

Nga rezultate e matjeve nuk është identifikuar ndonjë interferencë nga operatori Eagle 

Mobile.   
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• Rezultate e fituara përgjatë rrugës Prishtine-Suhareke-Prizren shih figurën 19 dhe 20. 

Nga rezultate e fituara është vërejtur një depërtueshmëri e këtij operatori ne afërsi te 

Suharekës,  Prizrenit dhe ne disa pjese përgjatë aksit Prizren-Dragash qe është ne afërsi 

te zonës kufitare Kosove-Shqipëri. 

 

Figura 9. Niveli i sinjalit te operatorit MTS përgjatë rrugës Prishtine-Mitrovice 

 

Figura 10. Niveli i sinjalit te operatorit MTS përgjatë rrugës Ferizaj-Gjilan 
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Figura 11. Niveli i sinjalit te operatorit MTS përgjatë rrugës Hani i Elezit –Ferizaj 

 

Figura 12. Niveli i sinjalit te operatorit MTS përgjatë rrugës Malisheve-Rahovec-Gjakove 
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Figura 13. Niveli i sinjalit te operatorit MTS përgjatë rrugës Gjakove-Peje 

 

Fig.14 Niveli i sinjalit te operatorin MTS përgjatë rrugës Peje-Istog-Kline-Prishtine. 
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Figura 15. Niveli i sinjalit te operatorit T-mobile përgjatë rrugës Ferizaj-Gjilan 

 

Figura 16. Niveli i sinjalit te operatorit T-Mobile përgjatë rrugës Hani i Elezit Ferizaj 
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Figura 17. Niveli i sinjalit te operatorit Eagle-Mobile përgjatë rrugës Malisheve-Rahovec-Xerxe-Gjakove 

 

Figura 18. Niveli i sinjalit te Operatorit Eagle Mobile përgjatë rrugës Gjakove-Deçan-Peje 



Adresa: Qyteza Pejton, rr.’Pashko Vasa’ nr.12  10.000 Prishtinë, Republika e Kosovës 
Telefon/Faks: + 381 38 212 345; +381 38 212 399 

E-mail:info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org 
 

 

Figura 19. Niveli i sinjalit te operatorit Eagle Mobile përgjatë rrugës Prishtine Suhareke  

 

Figura 20. Niveli i sinjalit te operatorit Eagle Mobile përgjatë rrugës Suhareke Prizren  

 


