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Republika e Kosovës 
  Republika Kosova - Republic of Kosovo 
 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  ooff  EElleeccttrroonniicc  aanndd  PPoossttaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss    

RReegguullaattoorrnnii  AAuuttoorriitteett  zzaa  EElleekkttrroonnsskkee  ii  PPoośśttaannsskkee  KKoommuunniikkaacciijjee  
 
 

NNrr..  PPrroott..  000066//BB//1122                    

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  332211  

ppëërr  

MMiirraattiimmiinn  ee    

`̀PPllaanniinn  ee  PPëërrddoorriimmiitt  ttëë  RRaaddiioo  FFrreekkuueennccaavvee  nnëë  RReeppuubblliikkëënn  ee  KKoossoovvëëss`̀  

 

Në mbështetje të neni 10 paragrafët 4) dhe 12) dhe neni 79 paragrafi 2) (tutje referuar si – Ligji); dhe 

në përputhje me dispozitat e rregullores së brendshme të Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve 

Elektronike dhe Postare (ARKEP), Nr. Prot. 161/06, Bordi Drejtues (tutje referuar si BoD) i 

Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti) 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 XLIV me radhë të mbajtur me datë; 19 Janar 2013, mori në shqyrtim dokumentin e 

Planit për Përdorimin e Radio-Frekuencave (tutje referuar si - Plani i Përdorimit) në Republikën e 

Kosovës, të paraqitur në procedurë të këshillimit publik sipas vendimit Nr. 279. 

Në referim të objektivave ligjore të parapara me nenin 106 paragrafi 1) të Ligjit për Komunikime 

Elektronike ku parashihet që Autoriteti duhet të miratoj gjithë legjislacionin sekondar që ka të 

bëjë me menaxhimin e frekuencave jo më vonë se gjashtë (6) muaj nga data e hyrjes në fuqi të 

Ligjit, si dhe bazuar në rrethanat dhe procedurat e administruara të paraqitura si në vijim; 

a) Nevojës për nxjerrjen e Planit të Përdorimit, dokument ky i cili përcakton kushtet dhe 

mënyrën e shfrytëzimit të radio frekuencave në brezet përkatëse në harmonizim me 

rekomandimet, vendimet dhe raportet e CEPT, ECC/ERC dhe ITU; 

 
b) Përmbushjes së konkluzionit të BoD të ARKEP të  dal nga mbledhja e XLIV;  

 
c) Vendosjes dhe ndarjes së kanaleve të brezave frekuencore për shërbimet përkatëse si të 

paraqitura në/me kapitujt dhe anekset e Planit të Përdorimit dhe harmonizimit të 

termeve, terminologjisë së paraqitur në/me draft dokumentet e paraqitura në fazën e 

këshillimit publik me termet dhe përkufizimeve e Ligjit; 
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d) Vendimit Nr. 279, për miratimin e dokumentit për këshillim publik për; `Planin e 

Përdorimit të Radio-Frekuencave në Republikën e Kosovës' (Ref. Reg. Nr. 072/B/12), të 

datës; 03/12/2012, dhe përmbylljes së fazës së këshillimit publik të administruar nga 

datat; 5 Dhjetor 2012 deri 5 Janar, 2013,  

 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM;;  

 
Ligji për Komunikime Elektronike e përkufizon detyrimin për Autoritetin që si autoritet 

përgjegjës për menaxhimin e resurseve të fundme, të miratoj Planin e Përdorimit me çka edhe do 

sigurohet një përdorim efektiv dhe pa interferenca të radio frekuencave, si dhe 

 
i. Përcaktimin e ofrimit të shërbimeve dhe kapacitetet e kanaleve frekuencore në dispozicion 

sipas brezeve frekuencore.  

ii. Kryhet planifikim optimal teknik dhe ekonomik, në/gjatë caktimit për dhënie në 

përdorim të radio frekuencave; 

iii. Përgatiten dhe komunikohen rregullat mbi kushtet teknike dhe operative për përdorimin 

e radio frekuencave; 

iv. Mundësimin e përdorimit të pa-ndërprerë të frekuencave dhe mbrojtjen nga interferencat 

e dëmshme; 

v. Rregullimin e planit me/sipas modifikimeve në nivel ndërkombëtar si dhe 

bashkërendimin-et e nevojshme të dala nga marrëveshjet bilaterale dhe multilaterale në 

fushën e komunikimeve elektronike, sipas autorizimeve të marra; 

vi. Rregullimin e përdorimit të radio frekuencave të dedikuara për shërbime civile në 

përputhje me Planin Kombëtar të Radio Frekuencave; 

vii. Mundësoj dhe inkurajoj implementimin e teknologjive të reja dhe zhvillimin e radio 

komunikimeve.  

 
Me qëllim të dhe nisur nga; 
 

1) Zbatimit të Ligjit për Komunikime Elektronike, Nr. 04/L/109, nenit 10 paragrafi 11) ku 

parashihet kompetenca e Autoritetit për miratimin e Planit për Përdorimin e Radio 

Frekuencave (kanaleve) dhe planet e zhvillimit të radio komunikimit;   

2) Vendosjes së kushteve bazë për ndarjen dhe dhënien e frekuencave, me qëllim të 

përdorimit efektiv të spektrit të radio frekuencave dhe shmangien e interferencave; 

3) Disponueshmërinë e kapaciteteve frekuencore dhe shërbimeve për nxitjen e konkurrencës 

efektive në ofrimin e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike; 

4) Promovimit dhe sigurimit të konkurrencës së lirë dhe efektive në sektorin e 

komunikimeve elektronike; 

5) Nxitjes së investimeve efektive në infrastrukturën e komunikimeve elektronike dhe sjelljes 

së zhvillimeve të reja teknologjike me qëllim të sigurimit dhe ofrimit të një cilësie sa më të 

lartë të shërbimeve dhe produkteve të tyre; 

6) Nxitjes së përdorimit efikas të frekuencave si një nga burimet e fundme, në mënyrë që 

procedurat dhe planet e përdorimit dhe shfrytëzimit zbatohen në atë mënyrë që i 

sigurojnë dhe japin trajtim të barabartë të gjithë ofruesve të shërbimeve të komunikimeve 

elektronike në dispozicion të publikut; 
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7) Përafrimit dhe harmonizimit të Rregullores me legjislacionin aktual të aplikueshëm 

në/me vendet e Bashkimit Evropian, dhe 

8) Ky Plan i Përdorimit nuk parashikon metodën e dhënies së frekuencave në shërbimin e 

radiodifuzionit. 

 

atëherë, autoriteti ligjor, Bordi Drejtues i ARKEP-it, vendosi sikurse në dispozitivin e mëposhtëm; 
 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 
I. Të miratoj `Planin e Përdorimit të Radio-Frekuencave`, sipas dokumentit të 

bashkangjitur këtij Vendimi. 

 
II. Ngarkohet Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave pranë ARKEP për zbatimin e 

dispozitave dhe kërkesave të Planit të Përdorimit. 

 
III. Ky vendim të publikohet në ueb faqen www.art-ks.org  

 
IV. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE  

 
1) Nenet; neni 10 paragrafët 4) dhe 11), neni 79 paragrafi 2), të Ligjit Për Komunikimet 

Elektronike Nr. 04/L-109; 

2) Vendimit Nr. 04-V-93 të Kuvendit të Republikës së Kosovës për miratimin e `Planit 

Kombëtar të Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Spektrit Frekuencor’1 të datës; 23/06/2011  

3) Nenit 20 të Rregullores së Brendshme të ARKEP, (Ref. Nr. Prot. 161/06) 

 

Këshilla Juridike;  

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

kompetente në afatin prej 30 ditësh. 

 
Vërtetim; 

Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i ARKEP ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret dhe 

ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së ARKEP-it.  

  

  

PPrriisshhttiinnëë,,  2288//0022//22001133  

  

                              AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

     

                    EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

                KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt    

  

  

                                                 
1 Sipas nenit 4 – Përkufizimet të Ligjit Nr. 04/L/109 për Komunikime Elektronike i njohur si `Plani 
Kombëtar i Radio-Frekuencave` 

http://www.art-ks.org/
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AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

  

- Ndërmarrësve dhe Operatorëve të autorizuar që ofrojnë një rrjet të komunikimeve 
elektronike ose faciliteteve shoqëruese; 

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik /Departamenti i Teknologjisë Informative 
- Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave, ARKEP 
- Komisionit të Pavarur për Media (KPM) 
- Arkivit të ARKEP-it 


