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Nr. Prot. 037/B/22.                            
 

VENDIM Nr. 1950 
 

Për   

Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të  Draft - dokumentit  

“Plani Kombëtar i Radio Frekuencave”  

 
Në mbështetje të nenit 6 paragrafi 2.1, nenit 10 paragrafi 1, nenit 45 paragrafi 2, neni 46 paragrafi 

3, dhe nenit 54, të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si Ligji apo LKE) 

si 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) znj. Lule Ahmedi  Anëtare, 
3) z. Shkumbin Hamiti  Anëtar, 
4) znj. Rrezarta Duraku-Rizaj Anëtare, 
5) z. Arijan Qorolli  Anëtar. 

 
në mbledhjen e 14’të, me radhë, të datës 13/05/2022, pas shqyrtimit të draft dokumentit “Plani 

Kombëtar i Radio Frekuencave” të përgatitur nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave, 

nxjerr këtë: 

 

VENDIM 

1. Miratohet fillimi i procesit të konsultimit publik për draft dokumentin “Plani Kombëtar i 

Radio-Frekuencave”. 

2. Procesi i konsultimit me palët e interesuara fillon më datën; 06 Qershor 2022 dhe 

përfundon më datë; 05 Korrik 2022. 

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

 

ARSYETIM 

Neni 10 paragrafi 1, i Ligjit përcakton kompetencat e Autoritetit për përgatitjen e ‘Planit 

Kombëtar të Radio-Frekuencave’ në bashkëpunim me Ministrinë dhe harmonizimin e këtij plani 

me politikat ndërkombëtare mbi zhvillimin e spektrit të radio-frekuencave.  
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Neni 6 paragrafi 2.1, i Ligjit përcakton që: Qeveria miraton Planin Kombëtar të Radio-

Frekuencave dhe i propozon Kuvendit për aprovim. 

Plani Kombëtar i Radio-frekuencave është dokument që përcakton brezet frekuencore  për 

shërbime të ndryshme dhe vendos kushtet bazë për ndarjen dhe dhënien e frekuencave, me 

qëllim të përdorimit efektiv të spektrit të radio-frekuencave dhe shmangien e interferencave.  

Plani Kombëtar i Radio-Frekuencave është përgatitur për gamën e frekuencave nga 8.3 kHz deri 

në 3000 GHz, sipas rekomandimeve dhe vendimeve ndërkombëtare të ECC/CEPT (Raportit 25 të 

ERO/CEPT, versioni i vitit 2020), Tabelës Evropiane të Alokimit dhe Aplikimeve të Frekuencave 

si dhe sipas nevojave kombëtare, në mënyrë që të përmbushen kërkesat e përdoruesve dhe 

industrisë për shfrytëzimin sa më efikas të resurseve frekuencore. Në këtë plan janë përfshirë 

shënimet e ECA-së që lidhen me alokimet, aplikimet dhe brezet frekuencore, standardet e 

harmonizuara të ETSI-të si dhe shënimet e radio rregulloreve të ITU-së për Rajonin 1.  

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.  

 

Prishtinë, 06/06/2022.               

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

                                                                                                                    NNaazziimm  RRaahhiimmii      

                                                                                                                  KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt      

  

  

Aktvendimi i dërgohet: 

 Ministrisë së Ekonomisë; 

 Ministrisë së Mbrojtjes; 

 KFOR-it; 

 KPM – Komisionit të Pavarur të Mediave; 

 Operatorëve (ndërmarrësve) të rrjetit dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike; 

 Arkivës së Autoritetit; 
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