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NNrr..  PPrroott..  002244//BB//1155  

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  665533 

Për 

Miratimin e Dokumentit për Inicimin e Procedurës së  

Këshillimit Formal me Palët e Interesit për 

  

‘Ndarjen (caktimin) e resurseve shtesë frekuencore në brezin  

1710 – 1785 & 1805 1880 MHz dedikuar për shërbime GSM-1800 dhe IMT’ 

 
Në mbështetje të neneve; neni 1, neni 3 paragrafët 1) dhe 2);, neni 9 paragrafët 1) dhe 3);, neni 10, 

paragrafët 3), 12) dhe 22); neni 45, paragrafi 2);, neni 47 paragrafi 3), neni 49 nën-paragrafi 1.2);, neni 

79 paragrafi 2);, dhe neni 82 paragrafët 1) dhe 6) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, 

(tutje referuar si  Ligji); në përputhje me procedurat e këshillimit të parapara sipas Udhëzuesit për 

Procedurat e Këshillimit të miratuar nga Bordit Drejtues dhe në përputhje me dispozitat e 

Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare  (tutje 

referuar si Autoriteti ose ARKEP); Bordi Drejtues (tutje referuar si BoD) i Autoritetit në përbërje nga; 
 

1) z. Ekrem Hoxha, Kryetar, 

2) z. Lulzim Kurtaj, Anëtar,  

3) z. Naser Shala,  Anëtar, dhe 

4) z. Nijazi Ademaj, Anëtar 

 

në mbledhjen e rregullt të LXIX) me radhë të mbajtur më datë; 12/06/2015 sipas procedurave të 

përcaktuara, lidhur me pikën 1) të rendit të ditës mori në shqyrtim dokumentacionin e përgatitur 

nga departamenti funksional; Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave (DMF) me përkrahje 

dhe bashkëpunim me ekspertët e Autoritetit nga departamentet tjera funksionale të Autoritetit të 

proceduara gjatë punëtorisë dy ditore të administruar me datë; 19 dhe 20 Qershor, 2015 referuar 

procedurave të iniciuara sipas konkluzioneve (vendimeve) të Bordit të administruara në mbledhjen 

e LXVI pika 3) e rendit të ditës dhe mbledhjen e LXVIII) pika 1) e rendit të ditës, referuar  

procedimeve përmbyllëse për ndarjen e resurseve shtesë frekuencore në brezin 1800 MHz sipas 

procedurës së drejtpërdrejtë për operatorët e kualifikuar.  

 

Pas shqyrtimit të draft dokumenteve të prezantuara në veçanti; Relacionit Shpjegues dhe Analizës së 

zgjeruar ligjore dhe rregullatore të shqyrtuar dhe aprovuar unanimisht sipas konkluzioneve të 

nxjerra nga Bordi në dhe lidhur me pikën 3) të mbledhjes së LXVIII); 
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VV  ËË  RR  EE  HH  EE  TT  ssee;;    

  

i. I tërë dokumentacioni është proceduar dhe përgatitur në përputhje me kuadrin ligjor dhe 

rregullator përkatës nacional, duke marrë në konsideratë të plotë direktivat, rekomandimet 

dhe praktikat e mira të shteteve të Bashkimit Evropian (BE) si dhe është në përputhje të plotë 

me kërkesat teknike të specifikuara në dokumentet referente të; Unionit Ndërkombëtar të 

Telekomunikacionit (ITU), kornizës rregullatore të nxjerr dhe miratuar nga CEPT, Direktivës 

Kornizë  të KE, dhe si të tilla të listuara në draft dokumentin e paraqitur në procedurë të 

këshillimit të miratuar sipas këtij aktvendimi;  

ii. Dokumentacioni dhe procesi i iniciuar nga Autoriteti, mbështetet në mandatin ligjor të 
Autoritetit të paraqitur sipas referencave të bazës ligjore të paraqitura në këtë aktvendim dhe 
si të tilla të elaboruara/arsyetuara dhe interpretuara si më poshtë; 
 

o arsyetimit dhe sigurimit të qartësisë ligjore dhe rregullatore që burojnë nga Ligji ku 
përcaktohet se; Autoriteti i ndanë në mënyrë të drejtpërdrejt resurset atëherë kur resurset e 
tilla janë të bollshme për t’iu ndarë të gjithë personave të vlerësuar si të kualifikuar (gjatës 
fazës së regjistrimit formal të shprehjeve të interesimit) dhe që në kuadër të procedurës së 
rregullt të administruar nga Autoriteti kanë shprehur interes për atë resurs;  
 

o duke pasur parasysh vlerësimin dhe konstatimin se vetëm dy operator janë cilësuar 
nga ana e Autoritetit si operator (ndërmarrje) të kualifikuars (PTK Sh.A dhe IPKO 
telecommunications LLC) të cilët sipas aplikacioneve zyrtare kanë kërkuar gjithsej 2 x 30 
MHz në brezin frekuencor 1800 MHz, ndërsa në anën tjetër në këtë brez aktualisht 
janë të lira gjithsej 2 x 55 MHz;  

 
o Politikat e Sektorit kanë përcaktuar që deri në fund të vitit 2016, rreth 70% e 

qytetarëve/konsumatorëve duhet të kenë qasje në shërbimet brezgjëra me shpejtësi së 
paku 30 Mbps, respektivisht 100% e tyre deri në vitin 2020. Marrë parasysh nivelin 
aktual të shtrirjes së shërbimeve brezgjëra, përkatësisht penetrimit të vogël të 
shërbimeve fikse, atëherë për arritjen e kësaj objektive nevojitet angazhim substancial 
dhe vendosje në dispozicion e resurseve frekuencore si parakusht esencial për arritjen 
e këtyre objektivave dhe ofrimin e eksperiencave dhe mundësive më të mira për 
qytetarët si konsumator të shërbimeve mobile brezëgjëra;   

 
o Konstatimit të nevojës imediate të tregut për resurse shtesë frekuencore me qëllim të 

mundësimit të shtrirjes së shërbimeve brezgjëra në tërë territorin e Kosovës dhe 
intensifikimit të investimeve në sektor;  

 
o mbështetur në vlerësimin se aktualisht ka brez të mjaftueshëm frekuencor në kuadër 

të brezit 1800MHz (2 x 55 MHz) për plotësimin e nevojave të palëve të interesuara (ku 
operatorët e kualifikuar kanë kërkuar gjithsej 2 x 30 MHz), në interpretim të nenit 49 nën-
paragrafi 1.2) të LKE-së, Bordi ka nxjerr konkluzionin (vendimin) dhe është 
përcaktuar për procedim me ndarjen administrative të resurseve shtesë frekuencore 
në brezin 1800 MHz; 
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iii. në referim të detyrimeve dhe obligimeve për zbatimin e prioriteteve dhe objektivave të 
përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës përmes dokumentit të ‘Politikave të 
Sektorit të Komunikimeve Elektronike – Axhenda Dixhitale për Kosovën  2013 – 2020’, 
respektivisht prioritetit për zhvillimin e infrastrukturës së Teknologjisë Informative dhe 
Komunikuese (TIK-ut) ku objektivi i parë është; sigurimi i zhvillimit konsistent në kuptimin 
gjeografik të rrjeteve të komunikimeve elektronike brezëgjëra (broadband) në tërë territorin nacional 
dhe promovimin e përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike;  
 

iv. Dokumentacioni dhe procesi i iniciuar nga Autoriteti, do ketë ndikim të drejtpërdrejt në 
avancimin e planeve për zhvillimin e mëtutjeshëm dhe të qëndrueshëm të radio-
komunikimeve në vendin tonë dhe ka për qëllim krijimin e kushteve të favorshme për nxitje 
të investimeve të reja përfshirë këtu edhe investimet në shërbimet e gjeneratave të reja, 
teknologjitë dhe shërbimet 3G dhe në veçanti ato në 4G përfshi edhe fushën e infrastrukturës 
dhe rrjetave brezëgjëra; 
 

v. Autoriteti njeh dhe mbetet koshient se inovacionet kërkojnë qasje të shpejtë në spektër si për 
individët ashtu dhe në veçanti për operatorët dhe ofruesit e shërbimeve të komunikimeve 
elektronike, qasje kjo e garantuar dhe përcaktuar sipas procedurave të aplikueshme sipas 
Ligjit për Komunikime Elektronike; 
 

vi. Dokumenti i përgatitur nga ana e ekspertëve të Autoritetit dhe i përmbledhur në përmbajtjen 
e saj paraqet dhe përbën bazën e duhur dhe finale në administrimin e procesit kapital për 
ndarjen e resurseve shtesë frekuencore në brezin 1800 MHz dhe mundëson pranimin e 
komenteve finale gjatë procedurës së këshillimit të ndarë me dy operatorët e kualifikuar, 
respektivisht; PTK Sh.A njësia biznesore VALA dhe IPKO Telecommunications LLC dhe 
organet tjera kompetente në fushën e komunikimeve elektronike, Ministria e linjës, MZHE 
dhe Qeveria e Kosovës;  
 

vii. Autoriteti me inicimin e procedurës përmbyllëse të këshillimit formal, krijon parakushtet e 
nevojshme për palët e interesit që ti shprehin pikëpamjet dhe paraqesin 
komentet/propozimet e tyre për konsideratë të Autoritetit para nxjerrjes dhe fuqizimit të 
vendimeve finale për ndarjen e resurseve shtesë sipas të dhënave dhe kërkesave të 
parashtruara formale nga ana e operatorëve të kualifikuar sipas aplikacioneve zyrtare për 
marrjen e resurseve shtesë frekuencore;  

  

AATTËËHHEERRËË;;  

 
Përveç asaj që u potencua si më sipër, Autoriteti në njohje dhe me qëllim; 

1) Rregullimi në fushën e komunikimeve elektronike duhet të respektojë parimet e përcaktuara në nenin 3 

të Ligjit, ku teknologjitë dhe shërbimet e reja si edhe tregjet e sapokrijuara do të jenë subjekt i 

rregullimit sipas parimeve themelore të Ligjit deri në masën e nevojshme për t’i parandaluar 

deformimet e konkurrencës dhe për t’i arritur objektivat e Ligjit;  

 

2) Sigurimit dhe nxitjes së konkurrencës efektive në ofrimin e shërbimeve dhe rrjeteve të 

komunikimeve elektronike, facilitetet shoqëruese dhe shërbimet e tjera duke; 
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a. siguruar kushtet që çdo kategori e përdoruesve të shërbimeve të komunikimeve 

elektronike, përfshirë përdoruesit me nevoja të veçanta, të përfitojnë maksimalisht 

shërbime alternative, cilësore dhe në përputhje me standardet e miratuara nga 

Autoriteti;  

 
b. mbrojtur interesat e shfrytëzuesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike, për t’i 

mbrojtur të dhënat personale dhe privatësinë e tyre;  

 

c. promovuar dhe siguruar konkurrencë të lirë dhe efektive në sektorin e komunikimeve 

elektronike;  

 

d. siguruar integritetin dhe sigurinë e rrjeteve të komunikimeve elektronike publike;  

 

e. nxitur investimet efektive në infrastrukturën e komunikimeve elektronike dhe zhvillimet e reja 

teknologjike për një cilësi të lartë të produkteve të tyre duke i promovuar investimet efikase dhe 

inovacionin në infrastruktura të reja dhe të avancuara, duke përfshirë dhe siguruar që çdo 

detyrim për qasje të merr parasysh në masë të duhur rrezikun e investimit për ndërmarrjet 

investuese dhe duke lejuar relacione te ndryshme të bashkëpunimit në mes të 

investitorëve dhe palëve që kërkojnë qasje për të diversifikuar rrezikun e investimit, 

në ndërkohë duke siguruar se janë ruajtur konkurrenca në treg dhe parimi i mos-

diskriminimit; 

 

f. nxitur përdorimin efikas të frekuencave dhe të hapësirës numerike si burime të fundme, 

në mënyrë që procedurat dhe planet e numeracionit të zbatohen në atë mënyrë që i 

jep trajtim të barabartë të gjithë ofruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike 

në dispozicion të publikut, e në veçanti të sigurojë që ndërmarrjet me një varg të 

ndarë të numrave të mos diskriminojnë ofruesit tjerë të shërbimeve të komunikimeve 

elektronike në lidhje me sekuencat e numrave të përdorura për të dhënë qasje në 

shërbimet e tyre;  

 

g. siguruar mos-diskriminimin dhe barazinë në trajtimin e ofruesve të rrjeteve dhe 

shërbimeve të komunikimeve elektronike;  

 

h. siguruar, brenda fushës së kompetencave të tij, që pajisjet dhe mjetet e përdorura janë 

në përputhje me kërkesat e detyrueshme në fuqi në Republikën e Kosovës dhe për të 

siguruar përputhshmërinë elektromagnetike të pajisjeve dhe mjeteve;  

 
3) Sigurimit të 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; 

 

4) Arritjes së objektivave të parapara sipas prioriteteve dhe objektivave të dokumentit të 

politikave të sektorit dhe rritjes së mëtejme të shkallës së penetrimit të shërbimeve 

komunikuese brezëgjëra; 
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5) Zgjerimit të numrit të shërbimeve të reja të cilat do të jenë në dispozicion për shfrytëzuesit 

fundor dhe shtrirjes sa më të gjërë dhe mundësimit të qasjes brezëgjerë në vendet më të 

largëta, si zonat rurale dhe lokacionet e izoluara; dhe  

 
6) Realizimit të zgjidhjeve të cilat janë plotësisht në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, 

direktivat dhe rekomandimet e BE-së. 

 
Bordi Drejtues i Autoritetit nxjerr këtë,   

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 
I. Miratimin e dokumentit për fillimin e këshillimit me palët e interesit për; ‘Ndarjen 

(caktimin) e resurseve shtesë frekuencore në brezin 1710 – 1785 & 1805 1880 MHz’, sipas 
dokumentit të bashkangjitur këtij aktvendimi dhe të emërtuar si; SHTOJCA A). 

 
II. Procesi i këshillimit me palët e interesit zgjat shtatë (7) ditë kalendarike dhe fillon me datë; 

23 Qershor 2015 me fillim nga ora 09:00 dhe përfundon me datë; 30 Qershor, 2015 në ora 
16:00. 

 
III. Ky vendim publikohet në ueb-faqen www.arkep-rks.org    

 
IV. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

 

 
Atëherë, Bordi i Autoritetit ka vendosur sikurse në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

 
Këshilla Juridike; 

Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në Gjykatën Kompetente, 

brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit.  

 

PPrriisshhttiinnëë;;  2222//  0066//  22001155          

                                            

                  AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  
 

                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

                  KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt    

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 
- Operatorëve të kualifikuar, PTK Sh.A dhe IPKO Telecommunications LLC; 

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik /Departamenti i Teknologjisë Informative; 

- Zyrës së Kryeministrit të Kosovës, Qeverisë së Kosovës; 

- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës;  

- Departamenteve Profesionale dhe Funksionale të Autoritetit, DMF, DKE, DRMI dhe DL, 

ARKEP; 

- Arkivit të ARKEP 

http://www.arkep-rks.org/

