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NNrr..  PPrroott..  005544//BB//1133                
 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  443399  
 

Për  

MMiirraattiimmiinn  ee      

‘‘RRrreegguulllloorreess  ppëërr  DDhhëënniieenn  ddhhee  SShhffrryyttëëzziimmiinn  ee  RRaaddiioo  FFrreekkuueennccaavvee’’’’  

 

Në mbështetje të neneve; nenit 10, paragrafi 4), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2), të Ligjit për 

Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje; Ligji); dhe në referim të nenit 20 të Rregullores së 

Brendshme (Ref. Nr. Prot. 161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe 

Postare (tutje; Autoriteti), Bordi i Autoritetit i përbërë nga, 

 

1) z. Ekrem Hoxha, Kryetar 

2) z. Besnik Berisha, Anëtar 

3) z. Lulzim Kurtaj, Anëtar 

4) z. Naser Shala,  Anëtar 

5) z. Nijazi Ademaj, Anëtar 

 

në mbledhjen e LV) me radhë të mbajtur më datë; 4 Dhjetor, 2013, mori në shqyrtim final 

dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave me përkrahje 

dhe bashkëpunim me ekspertët nga autoriteti homolog rregullator i Republikës së Lituanisë të 

ardhur përmes programit të asistencës teknike nga Komisioni Evropian respektivisht mekanizmit 

TAIEX (Ref. Programi/Misioni Nr.50064).  

Pas shqyrtimit të draft dokumenteve të prezantuara nga DMF;  

 

VVËËRREEHHEETT  ssee;;    

 

 Autoriteti sipas vendimit Nr. 382 i ka udhëhequr procedurat e këshillimit publik për draft 

rregulloren (Ref. ART Nr.Prot.027/B/13) të Bordit të Autoritetit dhe ka zgjatur..  

 Autoriteti gjatë shqyrtimit të Draft Rregullores ka marrë në konsideratë mendimet formale 

të paleve të interesuara të depozituara me shkrim pranë Autoritetit brenda afatit të 

rregullt të këshilllimit publik; 

 Njësitë funksionale kanë përgatitur dhe paraqitur për vëmendje të Bordit draft përgjigjet 

dhe Bordi pas pas diskutimeve në mbledhjen e LV) ka miratuar qëndrimet e Autoritetit  
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mbi mendimet formale të palëve të interesit dhe të njejtat do publikohen në ueb faqen e 

Autoritetit;  

 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);.   

 Rregullorja përcakton procedurat, kushtet dhe rreullat për; 

 Ndarjen (përcaktimin) dhe shfrytëzimin e radio frekuencave; 

 Ndërrimin e kushteve të shfrytëzimit të radio frekuencave; 

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

 Bartjen (transferin) e të drejtave për shfrytëzim të radio frekuencave; 

 Ndërrimin e radio frekuencave të përdorura; 

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

 Revokimin (anulimin) e autorizimit; 

 Procedurat e pagesës për aplikim dhe shfrytëzim të radio frekuencave. 

 

AATTËËHHEERRËË  

 
Me qëllim të;   

 Implementimit të dispozitave të Ligjit, ndërlidhur me 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 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 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 dispozitat e ligjit, direktivat 

dhe rekomandimet e BE-së. 

Bordi i Autoritetit nxjerr këtë,   

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 



Faqe 3 nga 4 

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@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg    

I. Miratohet dokumenti ‘RRrreegguulllloorrjjaa  ppëërr  DDhhëënniieenn  ddhhee  SShhffrryyttëëzziimmiinn  ee  RRaaddiioo  

FFrreekkuueennccaavvee’, bashkëngjitur këtij vendimi së bashku me Shtojcat 1) deri 4). 

II. Ky vendim shfuqizon aktet e mështme rregullatore;  

a) Rregulloren mbi Dhënien e Licencës për të Drejtën e Shfrytëzimit të Radio Frekuencave 

(Ref. Nr. 008/08, i datës 10 janar 2008)  

b) Vendimi i Bordit të Autoritetit Nr. 27 (Ref. ART Nr. Prot. 60/01), i datës; 28 Gusht 2010 që 

ka ndryshuar dhe plotësuar Rregulloren Nr. 008/08; dhe  

c) Udhërrëfyesin e Brendshëm të miratuar sipas pëlqimit të Bordit të Autoritetit (Ref. ART 

Nr. Prot. 044/B/11; të datës; 26 Korrik, 2011) mbi administrimin e proceduarave të radio 

frekuencave nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave. 

III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe publikohet në ueb faqen zyrtare të 

Autoritetit www.arkep-rks.org. 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  

 

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

 

1) Nenet; neni 3 paragrafi 1); neni 9 nën-paragrafi 3.6; neni 10 paragrafi 12); neni 45 

paragrafët 1), 2) dhe 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; 

Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të inicioj konflikt administrativ në Gjykatën 

Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit ose data e publikimit të 

tij në faqen e Autoritetit, cilado që ndodh e fundit. 

 

Vërtetim; 

Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i Autoritetit, ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret 

dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së Autoritetit. 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  3311//  1122//  22001133                                      

  

                      AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

     

                  EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

  

  

http://www.arkep-rks.org/
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AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

  

- Operatorëve të rrjetit dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike 

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik/Departamenti i Teknologjisë Informative 

- Komisionit të Pavarur për Media (KPM) 

- Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave (DMF) 

- Departamentit për Radio-monitorim dhe Inspektim (DRMI) 

- Departamentit të Administratës / Zyra e Financave, ARKEP 

- Arkivit të ARKEP  


