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VVEENNDDIIMM  NNrr..  11999911  

PPëërr  mmiirraattiimmiinn  ee  

‘‘RRrreegguulllloorreess  ppëërr  PPaaggeessaatt  VVjjeettoorree  ppëërr  MMbbiikkëëqqyyrrjjee  ddhhee  ttëë  DDrreejjttëënn  ee  PPëërrddoorriimmiitt  ttëë  RRaaddiioo  

FFrreekkuueennccaavvee’’  

Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) 

dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 2.6), nenit 57 paragrafi 1) dhe 2) dhe  nenit 79  paragrafët 1) 

dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe 

nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe 

Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP), Bordi i Autoritetit i përbërë nga: 

1) z. Nazim Rahimi,   Kryetar, 

2) z. Shkumbin Hamiti,  Anëtar, 

3) znj. Rrezarta Duraku - Rizaj, Anëtare, 

4) z. Arijan Qorolli         Anëtar. 

 

në mbledhjen e 17-të, me radhë të mbajtur më datë 2 Gusht 2022, pas shqyrtimit të raportit të 

Komisionit vendosi si më poshtë: 

 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

I. Miratohet ‘Rregullorja për Pagesat Vjetore për Mbikëqyrje dhe të Drejtën e Përdorimit 

të Radio Frekuencave’ së bashku me dokumentin ‘Konkluzione nga konsultimi publik i 

dokumentit – Draft Rregullore për Pagesat Vjetore për Mbikëqyrje dhe të Drejtën e 

Përdorimit të Radio Frekuencave’.  

II. Për pagesat e rregullta vjetore kjo Rregullore ka efekt juridik nga data 1 Janar 2022. 

III. Te gjitha faturat e lëshuara nga muaji janar 2022 për pagesa për radio frekuenca me  

vlefshmëri për gjashtë (6) muaj, do të rishikohen dhe ndryshimet e pagesës do të 

kompensohen në faturat që do të lëshohen për gjashtë (6) mujorin tjetër të shfrytëzimit të 

radio frekuencave.  
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IV. Nga fuqizimi i kësaj rregulloreje faturat për pagesa të radio frekuencave të shërbimeve 

mobile (GSM, IMT) dhe rrjetave MFCN, do të lëshohen me vlefshmëri për një (1) vit 

konform kushteve dhe pagesave të përcaktuara në këtë Rregullore. 

V. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

Ligji, respektivisht neni 10, (Kompetencat e Autoritetit) përkufizon kompetencat e Autoritetit për 

menaxhimin e resurseve dhe rregullimin e tregut të komunikimeve elektronike. 

Neni 54 paragrafi 2.6 përcakton se; Autoriteti vendos kushtet për pagesat për mbikëqyrje të 

shfrytëzimit të radio – frekuencave, si dhe pagesat tjera në buxhetin e shtetit.  

Në përputhje me nenin 82, të Ligjit, draft rregullorja para aprovimit ka kaluar në procedurën e 

konsultimit publik, duke ua ofruar mundësinë personave të interesuar që në afat të arsyeshëm 

kohor të shprehin pikëpamjet e tyre. 

“Qëllimi i kësaj Rregullore është përcaktimi i pagesave te rregullta vjetore për mbikëqyrje të 

shfrytëzimit te radio frekuencave dhe për te drejtën e përdorimit te radio frekuencave, si resurse 

te fundme kombëtare qe menaxhohen nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike 

dhe Postare (tutje – ARKEP ose Autoriteti) ne gjithë territorin e Republikës së Kosovës”. 

Andaj, Bordi i Autoritetit vendose si në dispozitiv të këtij vendimi. 

 

Këshilla Juridike: 

Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në Gjykatën 

Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit.  

PPrriisshhttiinnëë,,  1100//0088//22002222..                                

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

NNaazziimm  RRaahhiimmii  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

- Ofruesve të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike; 

- Departamenti i Menaxhimit të Frekuencave (DMF) ARKEP; 

- Departamenti Ligjor (DL) ARKEP; 

- Zyrës së Financave, ARKEP; 

- Arkivës ARKEP. 
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