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Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  ooff  EElleeccttrroonniicc  aanndd  PPoossttaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  

RReegguullaattoorrnnii  AAuuttoorriitteett  zzaa  eelleekkttrroonnsskkee  ii  ppooššttaannsskkee  kkoommuunniikkaacciijjee  

 

NNrr..  PPrroott..  002277//BB//1133                

  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  338822  
 

Për 

MMiirraattiimmiinn  ee  ddookkuummeennttiitt  ppëërr  kkëësshhiilllliimm  ppuubblliikk  

‘‘DDrraafftt  RRrreegguulllloorrjjaa  ppëërr  DDhhëënniieenn  ddhhee  SShhffrryyttëëzziimmiinn  ee  RRaaddiioo  FFrreekkuueennccaavvee’’  

 

Në mbështetje të neneve; nenit 79 paragrafët 1) dhe 2), nenit 82 paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për 

Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si Ligji); Udhëzuesit për Procedurat e 

Këshillimit me Publikun, të miratuar me vendimin Nr. 149 (Ref. Nr. Prot. 064/B/11); dhe në referim 

të nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr. Prot. 161/06) të Autoritetit Rregullativ të 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - ARKEP), Bordi i ARKEP 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 L me radhë të mbajtur më datë; 5 Korrik, 2013, mori në shqyrtim 

dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave (DMF) me 

përkrahje dhe bashkëpunim me ekspertët e ardhur nga autoriteti homolog rregullator i 

Republikës së Lituanisë përmes programit të asistencës teknike nga KE, përmes mekanizmit të 

TAIEX (Ref. Misioni Nr. 50064), për fillimin e procesit të këshillimit publik të dokumentit ‘Draft 

Rregullore për dhënien dhe shfrytëzimin e radio frekuencave’. 

 

Pas shqyrtimit të draft dokumenteve të prezantuara nga DMF;  

 

VVËËRREEHHEETT  ssee;;    

 

 Dokumentacioni është përgatitur në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës, 

duke marrë në konsideratë të plotë direktivat, rekomandimet dhe praktikat e mira të 

shteteve të Bashkimit Evropian (BE);   

 Dokumenti i përgatitur përbën bazën e duhur për fillimin e këshillimit publik të ‘Draft 

Rregullores për dhënien dhe shfrytëzimin e radio frekuencave’, me anën e së cilës ARKEP 

normon parimet dhe rregullat bazë për menaxhimin e burimeve të komunikimeve 

elektronike, respektivisht spektrit radio frekuencor. 



Faqe 2 nga 3 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

TTeell::  ++  338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++  338811  3388  221122  339999;;    

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrtt--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg    

 Draft Rregullorja gjen shtrirje respektivisht fushëveprimtaria e saj është e kufizuar në 

radio frekuencat/kanalet, gjegjësisht kapacitetet e resurseve frekuencore, që shfrytëzohen 

për radio komunikimet, të cilat, sipas Planit Kombëtar të Radio frekuencave menaxhohen 

nga ARKEP;  

 Qëllimet e rregullores është përcaktimi i procedurave, kushteve dhe rregullave për; 

 

o Ndarjen (përcaktimin) dhe shfrytëzimin e radio frekuencave; 

o Ndërrimin e kushteve të shfrytëzimit të radio frekuencave; 

o Zgjatjen e afatit për të drejtën e shfrytëzimit të radio frekuencave; 

o Bartjen e të drejtave për shfrytëzim të radio frekuencave; 

o Ndërrimin e radio frekuencave të përdorura; 

o Heqjen e të drejtës për të shfrytëzuar radio frekuencat-eve; 

o Revokimin (anulimin) e autorizimit; 

o Procedurat e pagesës për aplikim dhe shfrytëzim të radio frekuencave. 

 

AATTËËHHEERRËË;;  

 
Mbështetur dhe me qëllim të;   

 implementimit të dispozitave të Ligjit, ndërlidhur miratimin e legjislacionit sekondar që 

ka të bej me menaxhimin e radio frekuencave; 

 nevojës për kompletimin e kuadrit rregullatores përmes nxjerrjes së një rregullorje 

gjithëpërfshirëse dhe unike e cila do të shfuqizonte aktet e specifikuara në pjesën 

përfundimtare të Draft Rregullores; 

 jetësimit të parimeve për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike, në 

veçanti referuar parimit mbi menaxhimin dhe përdorimin efektiv të burimeve të kufizuara 

– spektri radio frekuencor;  

 jetësimit te objektivave rregullatore, në veçanti referuar nxitjes dhe inkurajimit të 

përdorimit efikas të frekuencave dhe si burime të fundme dhe zbatimit të tyre duke 

mundësuar trajtim të barabartë të gjithë ofruesve të shërbimeve të komunikimeve 

elektronike në dispozicion të publikut dhe shfrytëzuesve të resurseve të spektrit radio 

frekuencor;  

 sigurimin e qartësisë së nevojshme rregullatore dhe administrative për operim me kushte 

të barabarta, konkurrencë efektive, nivel të avancuar të transparencës së aplikuar nga ana 

e operatorëve dhe ofruesve të shërbimeve telekomunikuese; dhe 

 realizimit të zgjidhjeve të cilat janë plotësisht në përputhje me direktivat dhe 

rekomandimet e BE-së dhe praktikat e mira të shteteve rajonale dhe ndërkombëtare; 

 
Bordi i ARKEP-it nxjerr këtë,   

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  
 

I. Miratimin e fillimit të këshillimit publik për dokumentin ‘Draft Rregullore për Dhënien 

dhe Shfrytëzimin e Radio Frekuencave’. 
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II. Procesi i këshillimit publik zgjat 15 ditë pune dhe fillon më datë; 22 Korrik, 2013 dhe 

përfundon më 22 Gusht, 2013. 

III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  

  

Vendimi, mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar;  

 

1) Dispozitat e Nenet; neni 10 paragrafi 12); neni 45 paragrafi 4); neni 46 paragrafi 1), neni 47 

paragrafi 1) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109,  

2) Nenet; neni 3 dhe 87 të Ligjit për Procedurën Administrative Nr. 02/L-28 

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

 

Këshilla Juridike; 
Kundër këtij vendimi lejohet ankesë 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 ligjet dhe 
rregulloret e aplikueshme në Republikën e Kosovës, dhe në pajtueshmëri me rregullat e 
procedurës së ARKEP-it.  
 

PPrriisshhttiinnëë,,  1188//0077//22001133                                      

 

                      AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 
- Operatorëve të rrjetit dhe ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike 

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik /Departamenti i Teknologjisë Informative 

- Arkivit të ARKEP-it  


