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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
 
NNrr..  PPrroott..  006688//BB//1111          
 

VENDIM Nr. 151 
 

për 
‘Miratimin e dokumentit për këshillim publik  

‘Draft Rregullorja për Shërbimet Radio Amatore në Republikën e Kosovës’ 
 

 

Bazuar në nenin 6 paragrafi 1, të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të 
ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085, dhe në referim te nenit 20 dhe 22 të Rregullores së 
Brendshme të Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit, Bordi i Autoritetit 
Rregullator të Telekomunikacionit (ART) i përbërë nga, 
 
Bordi i ART-së i përbërë nga,  
 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 
2) z. Besnik Berisha Anëtar 
3) z. Lulzim Kurtaj Anëtar 
4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 
në mbledhjen e XXVIII të bordit të mbajtur me datë; 15 dhe 17 Nëntor, 2011 sipas 
procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, pas shqyrtimit final të 
komenteve dhe sugjerimeve të dhëna nga ana e Departamentit për Menaxhimin e 
Frekuencave  të ART-së, vendosi për miratimin e fillimit të procedurës së këshillimit 
publik ‘Draft Rregullore per  Shërbimet Radio Amatore ne Republikën e Kosovës të 
zhvilluara nga ana e ART-së’. 
 
Nga diskutimi; 

 
VËREHET se;  

 
Bazuar në obligimet ligjore të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/07 të Republikës së 
Kosovës, akti rregullator me karakter normativ ’Drafti i Rregullores për Shërbimet 
Radio Amatore ne Republikën e Kosovës’, është në përputhje me nevojën imediate të 
zhvillimit të gjithëmbarshëm të Telekomunikacionit në Kosovë, liberalizimin e tregut të 
telekomunikacionit, heqjen e barrierave teknike për ofrimin e shërbimeve të reja, duke 
venë në dispozicion breze të caktuara frekuencore për shfrytëzim, në akordim me Planin 
Kombëtar dhe Tabelën e shfrytëzimit të radio-frekuencave në Republikën e Kosovës si 
dhe me/në përputhje me Rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare CEPT, ITU dhe 
IARU (International Amateur Radio Union).  
 
Prandaj, për menaxhimin e  proceseve të Certifikimit dhe Licencimit te personave dhe 
grupeve fizike për ofrimin e shërbimeve radio-amatore, ART ka përpiluar këtë akt 
normativ i cili pas afatit të caktuar për këshillim publik do të jetë subjekt i aprovimit nga 
ana e Bordit të saj.    
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ATËHERË 
 

Me qëllim që;   

 
- Jetësimit të obligimeve ligjore dhe objektivave të politikave të telekomunikacionit e 

me qëllim të ngritjes në nivelin më të lartë të liberalizimit dhe zhvillimit të tregut të 
telekomunikacionit, shfrytëzimin me efektiv të resurseve frekuencore dhe 
përgatitjen e legjislacionit sekondar në funksion të funksionimit të shërbimeve 
Radio Amatore në Republikën e Kosovës, 

 
- Realizimit të zgjidhjeve, të cilat janë plotësisht në përputhje me dispozitat ligjore 

në fuqi, vendimeve dhe rekomandimet të CEPT dhe ITU, dhe praktikat e mira të 
shteteve rajonale dhe ndërkombëtare. 

 
 
Bordi i ART-së;  

 
VENDOSI 

 
I. Miratimin e fillimit të procedurës së këshillimit publik për ‘Draft Rregulloren per 
Sherbimet Radio Amatore në Republiken e Kosoves’ materialit bashkëngjitur këtij 
aktvendimi.   

 
II. Procesi i këshillimit publik fillon me datë; 22/11/2011 dhe perfundon me datën; 

21/12/2011.   
 

III. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga bordi i ART-së. 
 
Vendimi, mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar;  
 

 
BAZA LIGJORE 

 
Kjo rregullore është nxjerr në zbatim te: 
 
1) Nenet, neni 4 paragrafi (2) dhe (4), neni 6 paragrafi (1), neni 35 paragrafi (2), neni 64  

paragrafi (1),të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 
03/L-85,  

2) Planin Kombëtar të Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Spektrit radio-frekuencor për 
Kosovë të aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, Vendim Nr. 04-V-93, 
datë; 23 Qershor 2011, 

3) Rekomandimeve T/R 61-01 dhe 61-02 
4) Radio Rregullores Ndërkombëtare të nxjerra nga CEPT dhe ITU (volume I, edition 

of 2004) 

Këshilla Juridike;  
Kundër këtij vendimi lejohet ankesë në pajtim me Ligjin për Procedurën Administrative, 
ndërsa pas plotëfuqizimit të vendimit pala e pa-kënaqur mund të inicioj procedurë 
gjyqësore tek gjykata kompetente.  
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Vërtetim;  
Me këtë vendim konfirmohet se Bordi i ART ka vendosur në pajtueshmëri me ligjet dhe 

rregulloret e aplikueshme në Republikën e Kosovës dhe në pajtueshmëri me rregullat e 

procedurës së ART-së. 
 
  
PPrriisshhttiinnëë,,  2211//  1111//  22001111            AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt
                
                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  
 
Besnik Berisha  Anëtar i Bordit 
Lulzim Kurtaj   Anëtar i Bordit 
Nijazi Ademaj  Anëtar i Bordit  
  
  
AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  
  

- Personave fizik dhe shoqatave te radio-amatoreve    

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik  

- Arkivit te ART  


