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Nr. Prot. 043/B/21. 

 

VENDIM Nr. 1763 

Për 

‘Dhënien e së drejtës së shfrytëzimit të resurseve Frekuencore 

2x5  MHz (1730 – 1735 MHz & 1825 – 1830 MHz) në brezin 1800 MHz 

për 

operatorin IPKO Telecommunications LLC 

   

Në mbështetje të nenit 3, nenit 9, paragrafi 3), nën-paragrafët 3.3), 3.5), 3.6) dhe 3.7), nenit 10, 

paragrafët 12) dhe 14), nenit 45 paragrafi 1) dhe 2), neni 46, paragrafi 1), paragrafi 2.2) dhe paragrafi 

5), neni 47, paragrafi 1), paragrafi 4) dhe paragrafi 8), neni 48 paragrafi 1.1), nenit 49, paragrafi 1.2), 

neni 54 paragrafi 2 dhe nenit 79 paragrafi 1) dhe paragrafi 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet 

Elektronike (tutje referuar si; Ligji ose LKE); neni 4) paragrafi 14), neni 5 paragrafi 4) dhe neni 6) i 

Rregullores Nr. 22 për Dhënien dhe Shfrytëzimin e Radio Frekuencave; Nenit 5 të Rregullores Nr. 35 

për “Pagesat vjetore për mbikëqyrje dhe për të drejtën e përdorimit të radio frekuencave; Planit 

Kombëtar të Shpërndarjes së Spektrit Frekuencor i miratuar nga Kuvendi i Kosovës sipas vendimit 

Nr. 04-V-93, dt. 23 Qershor, 2013 (Tabelës së Shpërndarjes dhe  shfrytëzimin e radio frekuencave); Planet e 

shpërndarjes dhe shfrytëzimit të brezeve 900 MHz  dhe 1800 MHz të miratuar me Vendimin nr.1337 

(Ref. Nr.Prot.022/B/19); Vendimit Nr.452 (Ref. Nr.Prot.002/B/14; dt.13/02/2014) për kufizimin e numrit 

të autorizimeve për shfrytëzimin e resurseve të komunikimeve elektronike-Radio Frekuencat; 

Vendimit Nr.400 (Ref.Nr.Prot.031/B/13; dt.04/10/2013) për liberalizimin e mëtutjeshëm të shërbimeve 

mobile brezgjëra përmes lejimit të përdorimit të teknologjive të reja që mundësojnë shërbimet e 

avancuara mobile brezgjëra, në bazë të kërkesës së ‘IPKO Telecommunications’ LLC (Nr. prot. 

111/2/21; dt. 31/03/2021) si dhe në bazë të nenit 13, paragrafët 1) dhe 5) të Statutit (Ref. Nr. Prot. 161/06) 

të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si; ARKEP ose 

Autoriteti), Bordi i ARKEP 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 1-të. me radhë të mbajtur më datë 16 Qershor 2021, në përmbyllje të procedurës për 

dhënien e të drejtës së shfrytëzimit të resurseve frekuencore me kapacitet prej 2x5 MHz, në brezin  

1800 MHz, pas shqyrtimit të aplikacionit të operatorit ‘IPKO Telecommunications’, si dhe 

rekomandimit të DMF dhe DL,  Bordi i ARKEP vendosi si më poshtë: 
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V E N D I M 

 

I. Aprovohet kërkesa e ‘IPKO Telecommunications’ LLC për dhënien e së drejtës së shfrytëzimit 

të resursev frekuencore shtesë me kapacitetet si në vijim:  

a) 2x5 MHz në kuadër të brezit frekuencor 1800 MHz (1730 – 1735 & 1825 – 1830 MHz).  

II. Resurset frekuencore të specifikuara në pikën I) të këtij vendimi caktohen në shfrytëzim sipas 

parimit të neutralitetit teknologjik dhe do jenë në dispozicion për shfrytëzim efektiv komercial  

me fillim nga data 01 Korrik, 2021 deri më 30 Qershor 2039.  

III. Obligohet operatori ‘IPKO Telecommunications’ LLC që për shfrytëzimin e resurseve 
frekuencore të caktuara në pikën I) të ngris kualitetin e shërbimeve. 
 

IV. Obligohet operatori ‘IPKO Telecommunications’ LLC që në emër të shfrytëzim të bllokut 

frekuencor të caktuar sipas pikës I) dhe me kohëzgjatje sipas pikës II) të dispozitivit të 

vendimit, të kryejë pagesën e njëhershme në vlerën financiare prej 1,355,319.85 € (një milion e 

treqind e pesëdhjetë e pesë mijë e treqind e nëntëmbëdhjetë €, 85 cent ) deri më datën 31 Korrik 2021. 

 
V. Obligohet operatori ‘IPKO Telecommunications’ LLC që për shfrytëzimin e resurseve 

frekuencore të caktuara në pikën I) të këtij vendimi të zbatojë kushtet dhe kriteret e përcaktuar 

në Shtojcën 1  të këtij Vendimi. 

VI. Miratohet SHTOJCA I - Autorizimi Individual për të drejtën e shfrytëzimit të resurseve 

frekuencore 2 x 5 MHz në brezin  1800 MHz për operatorin ‘IPKO Telecommunications’ LLC. 

 
VII. Ky vendimi ёshtё pёrfundimtar dhe hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit.  

ARSYETIMI 

Operatori ‘IPKO Telecommunications’ LLC, me datën 31/03/2021 (Nr. prot. 111/2/21) ka parashtruar 

kërkese për shfrytëzimin e radio frekuencave për shtimin e kapacitetit në ofrimin e shërbimeve 

brezëgjerëra të telefonisë mobile, 2x5 MHz, 1730 MHz -1735 MHz, 1825 MHz – 1830 MHz, 80W. 

 

Duke pas parasysh faktin që ‘IPKO Telecommunications’ LLC ka aplikuar për shfrytëzimin e radio 

frekuencave ku numri i autorizimeve është i kufizuar, atëherë Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 62, 

të mbajtur me datën 2 Prill 2021, ka shqyrtuar kërkesën dhe unanimisht ka vendosur për publikimin 

e Aplikacionit  të operatorit  ‘IPKO  Telecommunications’ LLC në përputhje me nenin 47, paragrafi 8, 

të Ligjit. 

 

Konsultimi Publik ka zgjatur nga data 16 Prill 2021 deri më 16 Maj 2021 dhe brenda kësaj periudhe 

nuk ka pasë asnjë aplikacion të ri dhe as nuk janë pranuar komente nga ndonjë palë e interesit. 
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Duke pas parasysh atë që u tha më lart si dhe dispozitat ligjore si në vijim: 

 

Neni 1, i LKE-së përcakton se: “Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve 

elektronike bazuar në parimin e neutralitetit teknologjik dhe kornizën rregullatore të BE-së për 

komunikimet elektronike, duke promovuar konkurrencën dhe infrastrukturën efikase në 

komunikimet elektronike, si dhe garantimin e shërbimeve të duhura e të përshtatshme në territorin e 

Republikës së Kosovës.”  

 

Po ashtu neni 3, paragrafi 1) i LKE-së specifikon që: “Rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve 

elektronike duhet të bazohet në parimet e menaxhimit dhe përdorimit efektiv të burimeve të 

kufizuara, neutralitetit teknologjik, ekuivalencës funksionale, proporcionalitetit, rregullimit minimal 

të domosdoshëm, sigurisë ligjore në një treg dinamik, zhvillimit ekonomik, duke siguruar 

konkurrencë efektive, mbrojtje të të drejtave të konsumatorit, objektivitet të kritereve, kushteve dhe 

procedurave rregullatore, transparencë dhe mos diskriminim.”  

Më tutje neni 10, i LKE-së definon kompetencat e ARKEP në kuadër të së cilave është edhe menaxhimi 

i resurseve të fundme: spektri i radio frekuencave dhe hapësirën e numeracionit në komunikimet 

elektronike, që në mënyrë detajuar është specifikuar në Kapitullin VII, të LKE-së.  

 Neni 48, i Ligjit, ka përcaktuar 3, mënyra të dhënies së resurseve të kufizuara: dhënia e drejtpërdrejtë, 

përmes tenderit dhe ankandit, kurse neni 49, paragrafi 1.2 i Ligjit përcakton që: Autoriteti e ka të 

drejtën të ndajë resurset e komunikimeve elektronike në mënyrë të drejtpërdrejtë personit që i kërkon 

ato pas publikimit që e bën Autoriteti për pranimin e një aplikacioni për ndarje të resurseve të 

komunikimeve elektronike, asnjë person tjetër nuk shpreh interes brenda afatit të caktuar kohor të 

përcaktuar nga Autoriteti për shfrytëzim të të njëjtit resurs. 

Marrë parasysh faktin se ‘IPKO Telecommunications’ LLC si operator ekzistues e ka të shtrirë rrjetin 

e tij në tërë territorin e Republikës së Kosovës, mund të konkludohet se shfrytëzimi i spektrit 

frekuencore në kapacitet ekzistuese frekuencore është duke u bërë në mënyrë efikase.    

Për më tepër, dhënia e drejtpërdrejtë është e përshtatshme pasi ky kapacitet shtesë frekuencorë prej 

2x5 MHz i brezit 1800 MHz  për ‘IPKO Telecommunications’ LLC është me rëndësi esenciale në rritjen 

e kualitetit të shërbimeve për përdoruesit fundorë.  

Në anën tjetër, dokumenti i miratuar nga QeK ‘Politikat e Sektorit të Komunikimeve Elektronike- 

Agjenda Digjitale për Kosovën 2013-2020’ (tutje referuar si - Politikat e Sektorit) në kuadër të zhvillimit 

të infrastrukturës së komunikimeve elektronike ka përcaktuar objektiven si në vijim:  

“Objektivi i parë është që të sigurohet zhvillim konsistent në kuptimin gjeografik i rrjeteve të 

komunikimeve elektronike brez gjëra (broadband) në tërë territorin nacional dhe promovimi i 

përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike (“Objektivi 1 i Prioritetit 1”).”  

Në mënyrë specifike Politikat e Sektorit kanë përcaktuar që deri në fund të vitit 2020, rreth 100% e 

qytetarëve/konsumatorëve duhet të kenë qasje në shërbimet brez gjëra me shpejtësi së paku 30 Mbps. 
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Plani Kombëtar i Radio Frekuencave, i miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës (Ref. Vendim 

Nr. 04-V-93) ka përcaktuar që brezi 1800 MHz (1710–1785 & 1805-1880 MHz) është  alokuar për 

shërbimet mobile IMT për nevoja të ofrimit të rrjetave dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike 

mobile. 

Rregullorja Nr. 22 për dhënien dhe shfrytëzimin e radio frekuencave (Ref. Nr. Prot. 054/B/13), neni 6, 

paragrafi 1 përcakton: Autorizimi për shfrytëzim të radio frekuencave i lëshohet personave, në lidhje 

me të cilët Autoriteti ka konstatuar se janë plotësuar kushtet apo ka marrë vendimin për caktim të 

radio frekuencave. 

Përcaktimi i blloqeve frekuencore në kufijtë dhe rangun e shfrytëzimit të kapaciteteve frekuencore 

(edges frequency adjustment bllocks) për brezin 1800 MHz, është bërë në përputhje me Planin  e 

përdorimit të miratuar me Vendimin nr. 1337 (Ref. Nr.Prot.022/B/19). 

Bazuar në nenin 54, të Ligjit paragrafi 2.6, përcakton që Autoriteti vendos për pagesat për mbikëqyrje 

të shfrytëzimit të radio-frekuencave (kanaleve), si dhe pagesat tjera në buxhetin e shtetit në përputhje 

me procedurat e vendosura në akte juridike. Andaj, ARKEP ka vendosur që pagesa e njëhershme 

“One-Off” për resurset frekuencore për brezin  1800 MHz të jetë 0.0705 €/MHz/Pop, ashtu siç ka qenë 

e pëcaktuar me Vendimin Nr. 1419 dhe Vendimin Nr. 1420, si në vijim: 

Tabela 1: Çmimi i pagesës së njëhershme “one-off” për resurset frekuencore të shprehur në €/MHz/Pop. 

Brezi frekuencor 
Çmimi “On off” 

€/MHz/popullsia 
Periudha  kohore e Autorizimit 

1800 MHz 0.0705 15 vjet 

 

Çmimi i spektrit frekuencore për periudhën 15 vjeçare llogaritet sipas formulës: 

𝑪𝑺 = 𝑪𝑴𝑯𝒛/𝑷𝑶𝑷 𝒙 𝑩𝑾𝑴𝑯𝒛 𝑿 𝑷𝒎𝒃𝒖𝒍𝒖𝒂𝒓 

 

CS– Çmimi i spektrit; CMHz/Pop- Vlera e spektrit prej 1 MHz, për popullësi; Pmbuluar - numri i popullsisë 

Të vendit (sipas regjistrimit të fundit/të dhënave zyrtare nga ASK numri i popullsisë është 1,795,6661)   

 

Llogaritja e vlerës së spektrit frekuencore me kohëzgjatje të ndryshme nga periudha 15 vjeçare, pra 

për N vite (10 ≤ N ≤ 20) dhe vleren e WACC prej 11.3 kalkulohet sipas formulës:  

 

𝑽𝒍𝒆𝒓𝒂 𝒆 𝑺𝒑𝒆𝒌𝒕𝒓𝒊𝒕𝑵 =  
𝑽𝒍𝒆𝒓𝒂 𝒆 𝑺𝒑𝒆𝒌𝒕𝒓𝒊𝒕 𝟏𝟓𝒗𝒋𝒆𝒕

∑ (
𝟏

𝟏 + 𝑾𝑨𝑪𝑪)
𝒕

𝟏𝟒
𝒕=𝟎

 ∗  ∑ (
𝟏

𝟏 + 𝑾𝑨𝑪𝑪
)

𝒕𝑵−𝟏

𝒕=𝟎

 

 

Meqenëse, brezi shtesë 2x5 MHz, është vazhdim i brezit ekzistues 2x20 MHz, në brezin frekuencor 

1800 MHz,periudha e vlefshmërisë së Autorizimin është bazuar në Vendimin Nr. 1420. 

                                                 
1  http://ask.rks-gov.net/media/4892/vler%C3%ABsimi-i-popullsis%C3%AB-2018.pdf 
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Atëherë, Bordi i Autoritetit ka vendosur sikurse në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Këshilla Juridike: 

Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa por mund të hapet konflikt administrativ në Gjykatën 

kompetente në afatin prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e pranimit të këtij vendimi. 

 

 

Prishtinë, 28/ 06/ 2021. 

                                       

Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

 

           Nazim Rahimi 

                       Kryetar i Bordit 

 

Aktvendimi  i dërgohet: 

 

- Operatorit, ‘IPKO Telecommunications’ LLC; 

- Departamenteve DMF, DKE, DRMI, DL dhe Zyrës së Financave 

- Departamentit të Postë-Telekomunikacionit dhe Teknologjisë, Ministria e Zhvillimit 

Ekonomik; 

- Arkivit, ARKEP 
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SHTOJCA I 

Autorizimi Individual 

për të drejtën e shfrytëzimit të resurseve frekuencore shtese prej 2 x 5 MHz në brezin 1800 MHz 

për operatorin ‘IPKO Telecommunications’ LLC. 

1) Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), autorizon dhe jep të 

drejtën e shfrytëzimit të resurseve frekuencore në brezin 1800 MHz, Operatorit të telefonisë Mobile 

‘IPKO Telecommunications’ LLC (tutje referuar si - Operatori) sipas kushteve në vijim të këtij 

AUTORIZIMI me qëllim të avancimit te ofrimit të shërbimeve publike mobile tokësore brez gjëra 

– IMT, në tërë territorin e Republikës së Kosovës.   

2) Kapacitetet frekuencore të dhëna në shfrytëzim për operatorin dhe periudha kohore janë 

përcaktuar në tabelën në vijim: 

Tabela 1:  Të dhënat për resurset frekuencore shtese prej 2x5 MHz  të përcaktuara për shfrytëzim ne brezin 1800 

MHz  për Operatorin “IPKO Telecommunications LLC”  

Brezi 

frekuencor 

Kapacitetet e 

përcaktuar 

frekuencore (MHz ) 

Rangu i kapaciteteve  frekuencore 

te dhëna për shfrytëzim 

Periudha 

kohore 

Intervali i 

vlefshmërisë së 

Autorizimit 

1800 MHz 
2 x 5 MHz 

(20 MHz) 
1730 – 1735 & 1825 - 1830 MHz 

18 vite e  

1 muaj 

01.07.2021 deri më 

30.06.2039 

 

3) Autorizimi Individual i specifikuar për operatorin, nuk mund të shitet, jepet me qira, të 

transferohet apo të jepet si garanci, pa miratimin paraprak nga ARKEP. Asnjë ndryshim i kontrollit 

të operatorit (Autorizuarit), qoftë i drejtpërdrejt apo i tërthortë nuk mund të bëhet pa lejen 

paraprake me shkrim të ARKEP. 

4) Obligohet Operatori që të zbatojë rekomandimet dhe standardet e CEPT-it, ETSI-it dhe ITU-së, të 

përshkruar në Planin e shpërndarjes dhe shfrytëzimit të radio frekuencave për këto kapacitete 

frekuencore të brezit  1800 MHz të aprovuara me Vendimin Nr. 1337 (Ref. Nr.Prot.022/B/19, 

027/B/19), dhe Planin Kombëtar të Radio frekuencave (Ref. Vendim Nr. 04-V-93).  

5) Operatori në ofrim të shërbime të komunikimeve elektronike përfshirë kapacitet shtesë 2x 5 MHz 

brenda brezit frekuencore 1800 MHz, nuk do të ketë obligime shtesë të mbulueshmerisë. 

Megjithatë operatori duhet të siguroj se nuk do të ketë zvogëlim të mbulueshmerisë për territor 

dhe popullsinë, si dhe degradim të kualitetit të shërbimeve. Pavarësisht kësaj, në rast të nevojave 

për mbulimin e zonave/hapësirave të caktuara me interes më të gjerë për konsumatorët ARKEP 

në çdo kohë mund të konsideroj si të nevojshme vendosjen e obligimeve për mbulueshmerisë dhe 

ngritjen e kualitetit të shërbimeve. 

6) Operatori duhet të sigurojë se sistemi mobil tokësor nuk shkakton interferencë të dëmshme, e cila 

rezulton në zvogëlimin e kualitetit ose operimin e rrjetave dhe/ose shërbimeve tjera të 

komunikimeve elektronike. 
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7) Operatori duhet të merr të gjitha masat dhe sigurojë se sistemi mobil tokësor mund të bashkë-

ekzistojë me sistemet aktuale dhe të ardhshme, të cilat operojnë në brezet fqinjë të radio spektrit 

frekuencore. 

8) Obligohet operatori që në emër të shfrytëzimit të kapaciteteve frekuencore prej 2x5 MHz, në në 

brezin 1800 MHz, të përcaktuara me këtë Autorizim të paguaj shumën prej 1,355,319.85 € (një 

milion e treqind e pesëdhjetë e pesëmijë e tre qind e nëntëmbëdhjetë €, e 85 cent ). 

Tabela 2: Vlera e pagesës bazë “One-Off “ për resurset frekuencore me kapacitet 2x5 MHz  në brezin 1800 

MHz, 

Brezet frekuencore 
Kapacitetet e përcaktuar 

frekuencore (MHz) 

Çmimi 

“On off” 

€/MHz/popullsia 

Periudhe 

kohor 

Vlera financiarë 

e resurseve 

frekuencore 

1800 MHz 2 x 5 MHz 10 MHz 0.0705 
18 vite e  

1 muaj 
1,355,319.85 € 

Gjithsej pagesa për kapacitetin  frekuencore 2x5 MHz  ne 1800 MHz është 1,355,319.85 € 

 

9) Në rast se operatori nuk e përmbush obligimin për pagesë, atëherë ARKEP do të veprojë si në 

vijim: 

a) do të shfuqizojë këtë Vendimin për dhënien e resurseve frekuencore 2x5 MHz, në brezin 1800 

MHz. 

b) Në aftin prej 30 dite nga periudha e caktuar për pagesën për resurset frekuencore 2x5 MHz, të 

brezit 1800 MHz, do të nxjerrë vendimin për ndërprerjen e shfrytëzimit të resurseve 

frekuencore të përcaktuara sipas këtij vendimi dhe do të përcaktojë sanksionet ekonomike në 

përputhje me Ligjin.   

10) Obligohet operatori që të kryejë pagesat vjetore për mbikëqyrje të shfrytëzimit të radio-

frekuencave për kapacitete frekuencore në shfrytëzim të brezin 1800 MHz, në përputhje me 

kushtet e Rregullores  Nr. 35. Për “Pagesat vjetore për mbikëqyrje dhe për të drejtën e përdorimit 

të radio frekuencave“ (Ref Nr. Prot. 005/ B/18;  dt.19/ 01 /2018) dhe Rregullores Nr. 22. për “Dhënien 

dhe Shfrytëzimin e Radio Frekuencave”(Ref. Nr. Prot. 54/ B/13;  dt.31/ 12 /2013). 
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