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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  
  

 
NNrr..  PPrroott..  005555//BB//1122                    

  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  225511  

 
Për 

Miratimin e dokumentit  

‘Rregullores për Shërbimet Radio Amatore në Republikën e Kosovës’ 

 
 
Në mbështetje të neneve; nenit 4 paragrafi 4), nenit 35 paragrafi 2), dhe nenit 64 paragrafi 1),të 

Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085 (tutje 

referuar si Ligji); dhe në referim të nenit 20 të Rregullores së brendshme të Autoritetit 

Rregullator të Telekomunikacionit, Nr.161/06, Bordi i ART-së 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 XXXVIII me radhë të mbajtur më datë; 22 Gusht 2012, sipas procedurave të 

përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, shqyrtoi dokumentacionin e përgatitur 

nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave (DMF) mbi ecurinë e procesit pas 

përfundimit të fazave të këshillimit dhe dëgjimeve publike, si dhe komenteve e sugjerimeve të 

pranuara nga ART prej dy ekspertëve ndërkombëtar të lëmisë së radio-amatorëve që veprojnë 

në kuadër të regjionit të parë të IARU1, në referim të draft rregullores për ‘Shërbimet Radio 

Amatore në Republikën e Kosovës’. 

 
Nga diskutimi; 

VVËËRREEHHEETT  ssee;;    

 
 Draft Rregullorja është përgatitur në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator 

përkatës nacional duke marrë në konsideratë të plotë, radio rregulloret ndërkombëtare 

të nxjerra nga ITU dhe CEPT dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, dhe praktikat e 

mira të shteteve të Bashkimit Evropian (BE) dhe shteteve e rajonit.   

 Përpara paraqitjes për miratim pranë Bordit Drejtues, draft rregullorja ka kaluar në 

fazat e mëposhtme në respektim të plotë të procedurave të këshillimit dhe 

dëgjimeve publike duke respektuar të gjitha afatet dhe procedurat ligjore.  

                                                 
1 International Amateur Radio Union 



Faqe 2 nga 4 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

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

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

- Këshillimi publik i përcaktuar me aktvendimin e BoD, Nr. 151 (Ref. ART Nr. Prot. 

068/B/12, dt. 22/11/2011) është administruar nga datat; 22 Nëntor deri me 22 

Dhjetor, 2011;  

o Meqenëse gjate kësaj faze të këshillimit publik nuk janë pranuar komente 

formale nga ana e palëve të interesit, por departamenti funksional, DMF ka 

pranuar indicione mbi nevojën për këshillime shtesë me komunitetin e 

radio-amatorëve në veçanti komunitetin vendor por edhe atë 

ndërkombëtar, sipas rekomandimit të DMF-së, BoD i ART ka autorizuar 

administrimin e një sesioni dëgjimi (konsultimi) me përfaqësuesit e 

komunitetit të radio-amatorëve të Kosovës; 

- Me 24 Dhjetor sipas kërkesës së parashtruar, ART ka administruar dëgjimin 

(sesionin) konsultativ me komunitetin e radio-amatorëve të Kosovës me ç’rast 

edhe janë paraqitur (elaboruar) propozimet dhe sugjerimet shtesë të komunitetit të 

radio-amatorëve vendor;  

- BoD në mbledhjen e XXXI mbështetur në konkluzionin e dal nga trajtimi i pikës së 

7 (Ref. Konkluzioni Nr. 028/B/12-A, dt 05/03/2012) ka vendosur që të zgjas periudhën 

e këshillimit publik edhe për 15 ditë plotësuese, me efekt nga datat; 01 Shkurt deri 

15 Shkurt, 2012; 

- Mbështetur në faktin dhe rrethanat që shërbimet radio amatore të/në vendet e 

Bashkimit Evropian janë më të përhapura dhe njëkohësisht të zhvilluara në 

përputhje me rekomandimet më të reja evropiane si; CEPT T/R 61-02 dhe Raportit 

ERC Nr. 32, ART përmes shkresës elektronike të datës; Mon 1/30/2012 6:12 PM ka 

pranuar komente dhe sugjerime profesionale nga z. Nikola Percin, Anëtar i 

Regjionit R1 të IARU (IARU R1 EC Member) si dhe përmes shkresës elektronike të 

datës; Mon 7/30/2012 4:43 PM janë pranuar komentet dhe sugjerimet e z. Martti 

Laine, ekspert ndërkombëtar për radio amatorizëm.  

 

 Kërkesës së ART-së për miratim nga Qeveria e Republikës së Kosovës të shenjës 

shtetërore ‘Z6’ si shenjë thirrëse edhe për shërbimet e radio-amatoreve në tërë 

hapësirën gjeografike të Republikës së Kosovës (Ref. ART Nr. Prot. 1416/2/12, dt. 

31/07/2012), kërkesë kjo e aprovuar me vendimin e Qeverisë së Republikës të Kosovës 

(Ref. Nr. 01/89, dt. 29/08/2012).  

 

AATTËËHHEERRËË::  

 
Me qëllim të;   

 përmbushjes së obligimeve ligjore të dala nga Ligji i Telekomunikacionit Nr. 2002/07 i 

ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-085, ku parashihet detyrimi për nxjerrjen e kornizës 

(aktit) normativ rregullator për rregullimin e shërbimet radio amatore në Republikën e 

Kosovës’,  

 nevojës imediate për zhvillimin e gjithëmbarshëm të shërbimeve radio amatore si dhe 

promovimit të formimit profesional të individëve dhe grupeve që zhvillojnë aktivitet 

radio amator në Republikën e Kosovës;  
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 krijimin e kornizës normative rregullatore për menaxhimin e  proceseve të certifikimit 

dhe licencimit të personave (individëve) dhe grupeve fizike (klubeve, shoqatave, 

asociacioneve, etj) për ofrimin e shërbimeve radio-amatore,  

 vendosjes në dispozicion të brezeve të caktuara frekuencore për shfrytëzim, në akord 

me Planin Kombëtar dhe Tabelën e shfrytëzimit të radio-frekuencave në Republikën e 

Kosovës si dhe me/në përputhje me Rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare 

CEPT, ITU dhe IARU2; 

 realizimit të zgjidhjeve, të cilat janë plotësisht në përputhje me dispozitat ligjore në 

fuqi, vendimeve dhe rekomandimet të CEPT dhe ITU, dhe praktikat e mira të 

shteteve rajonale dhe ndërkombëtar; dhe 

 
Bordi Drejtues i ART-së;  
 

V E N D I M 

 
I. Miratimin e dokumentit ‘Rregullore për Shërbimet Radio Amatore në Republikën 

e Kosovës, materialit bashkangjitur këtij vendimi. 

II. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  

 

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

 
1) Nenet, neni 4 paragrafi (2) dhe (4), neni 6 paragrafi (1), neni 35 paragrafi (2), neni 64  

paragrafi (1),të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 

03/L-85,  

2) Planin Kombëtar të Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Spektrit Radio-frekuencor për 

Republikën e Kosovës, të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, (Ref. Vendim 

Nr. 04-V-93, dt; 23 Qershor 2011), 

3) Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për aprovimin e shenjës thirrëse ‘Z6’, 

(Ref. Vendimi Nr. 01/89, dt. 29/08/2012) 

4) Rekomandimeve T/R 61-01 dhe 61-02 

5) Radio Rregullores Ndërkombëtare të nxjerra nga CEPT dhe ITU (Volume I, 2004 edition) 

  

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee;;    

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

Gjykatën kompetente në afatin prej 30 ditësh. 

 

VVëërrtteettiimm::    

Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret 

dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së ART-

së. 

  

  

                                                 
2 CEPT - European Connference of Postal and Telecommunication Administrations, ITU - International 

Telecommunication Union dhe IARU - International Amateur Radio Union 
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PPrriisshhttiinnëë,,  1122//  0099//  22001122            AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt

                

                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  
 
Besnik Berisha Anëtar i Bordit 

Lulzim Kurtaj  Anëtar i Bordit 

Naser Shala  Anëtar i Bordit 

Nijazi Ademaj Anëtar i Bordit  

  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

  
- Personave fizik dhe shoqatave të radio-amatoreve    

- Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave, ART 

- Administratës së ART-së 

- Arkivit te ART  


