
Faqe 1 nga 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës 
Tel: + 381 38 212-345; Fax: + 381 38 212 399; 

E-mail: iinnffoo@@aarrtt--kkss..oorrgg; web-site: wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
 

NNrr..  PPrroott..  006655//BB//1122                    

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  227700  

PPëërr  
MMiirraattiimmiinn  ee  ddookkuummeennttiitt  ppëërr  kkëësshhiilllliimm  ppuubblliikk    

''NNddrryysshhiimmiinn  ddhhee  PPlloottëëssiimmiinn  ee  RRrreegguulllloorreess  ppëërr  TTaarriiffiimmiinn  ee  SSppeekkttrriitt  FFrreekkuueennccoorr''  

((RReeff..  RReegg..  NNrr..  9955//11//1100))   

 

 

Në mbështetje të neneve; nenit 4 paragrafi 4), nenit 6 paragrafi 1), të Ligjit mbi 

Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085 (tutje; Ligji); dhe në 

referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullator të 

Telekomunikacionit (tutje; ART), Nr. 161/06, Bordi Drejtues (tutje; BoD) i ART-së i përbërë 

nga, 

 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 

2) z. Besnik Berisha Anëtar  

3) z. Naser Shala  Anëtar 

4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 

në mbledhjen e XXXX me radhë të BoD mbajtur me datë; 18 Tetor 2012, sipas procedurave të 

përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, mori në shqyrtim dokumentacionin e 

lëndës së sistemuar nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave, mbi rekomandimi 

për inicimin e procesit të këshillimit publik ndërlidhur me ndryshimin dhe plotësimin e 

rregullores për tarifimin e spektrit frekuencor, gjegjësisht mbulimit me tarifat (pagesen e 

rregullt vjetore për/nga përdorimi/shfytëzimi i spektrit të radio-frekuencës) për shërbimet e 

reja të pa-mbuluara me rregulloren e aplikueshme.  

 

Nga shqyrtimi i dosjes së lëndës dhe diskutimet Bordi Drejtues;  

 

  
VVËËRREEHHEETT  ssee;;    

 

Ligji i aplikueshëm parasheh aplikimin e tarifave dhe zbatimin e pagesave të rregullta 

vjetore për përdorimin gjegjësisht shfytëzimin e kanaleve të brezeve të spektrit të radio-

frekuencës për/sipas shërbimeve të caktuara të spektrit frekuencor të përcaktuara sipas 

Tabelës Kombëtare të Radio-frekeuncave.  
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Aplikimi i tarifave vjetore mbështetët në qëllimin dhe kujdesin e shfrytëzimit efektiv dhe 

efikas të resurseve të kufizuara, ‘spektrit frekuencor’ si dhe zbatimin e sistemit të tarifave 

për secilën kategori aplikative me proceduara precize jo-diskriminuese, bazuar në principet 

dhe parimet e përcaktuara me Ligjin e aplikueshëm.  

 

Dispozitat e rregullores vlejnë për të gjithë ofruesit dhe shfrytëzuesit e shërbimeve publike 

dhe private të telekomunikacionit që angazhojnë dhe shfrytëzojnë resurse të kufizuara radio 

frekuencore në territorin e Kosovës. 

 

Ndryshimi dhe plotësimi i rregullores së aplikueshme vie si nevojë e rrumbullakimit të 

procesit të normimit efektiv përmes përcaktimit të tarifave apo në rastet e aplikueshme edhe 

mos përcaktimit të tarifave bazuar në arsyeshmëritë përkatëse të të gjitha pjesëve të brezeve 

frekuencore, në rastin konkret mbulimin me tarifa të shërbimeve të reja të cilat rezultojnë të 

jenë ta pa-rregulluara me rregulloren e aplikueshme 

 

I tërë dokumentacioni është përgatitur në përputhje me kuadrin e aplikueshëm ligjor dhe 

rregullator përkatës nacional dhe merr në konsideratë të plotë direktivat, rekomandimet dhe 

praktikat e mira të shteteve të Bashkimit Evropian (BE) dhe shteteve e rajonit me çka edhe 

konfirmohet se dokumentacioni i përgatitur përbën bazën e duhur për fillimin e këshillimit 

publik mbi ‘Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores për Tarifimin e Spektrit Frekuencor’,  

 

AA  TT  ËË  HH  EE  RR  ËË;;  
 

Meqenëse se;  

 

a) Normimi dhe aplikimi i tarifave respektivisht pagesave vjetore edhe për shërbimet e 
reja të paraqitura për ndryshim dhe plotësim të rregullores për tarifim të spektrit 

frekuencor, do të kountribuoj në sigurimin e përdorimit sa më optimal të spektrit të 

radio-frekuencës në pajtueshmëri me parimet e përkufizuara me ligjin e aplikueshëm 

si dhe direktivat dhe rekomandimet e Bashkimit Evropian. 

b) Ligji për Komunikime Elektronike i miratuar nga Kuvendi i Republikës me datë; 12 
Tetor, 2012 me dispozitat kalimtare parasheh që organet kompetente për sektorin e 

komunikimeve elektronike (aktulisht telekomunikacionit) do të miratojnë të 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 për Komunikime Elektronike 

c) Ligji për Komunikime Elektronike si dhe Dokumenti i Politikave të Sektorit të 
Komunikimeve Elektronike – Agjenda Dixhitale 2013 – 2020, do stimulojnë dhe 

parashohin shfrytëzim efektiv të resurseve të kufizuara duke ju përgjigjur trendeve 

të zhvillimeve në sektor dhe kërkesave të operatorëve për caktimin (ndarjen) e 

brezeve të caktuara të spektrit frekuencor; 

Me qëllim të;   
 
i. Zbatimit të dispozitave të ligjit dhe akteve tjera nënligjore në fuqi; 
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ii. 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; 

 

iii. 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. 

 

për këto arsye BoD i ART-së, nxjerr këtë, 

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  
 

I. Miratimin e fillimit të këshillimit publik të dokumentit me ‘Ndryshimet dhe 

Plotësimet e Rregullores për Tarifimin e Spektrit Frekuencor’.  

II. Procesi i këshillimit publik fillon më datë; 30 Tetor, 2012 dhe përfundon më 30 

Nëntor, 2012.  

III. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  
 

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

 

1) Nenet, neni 9 paragrafët (1), (3) dhe (4), neni 35 paragrafët (1) dhe (3) të Ligjit të 
Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85; 

2) Ligji për Procedurën Administrative, Nr. 02/L-28, nenet, 107; 
3) Pika 3.7.2, nënpika 3.7.2.a1 e dokumentit Politikat e sektorit të Telekomunikacionit, Nr. 

02/255; 

4) Rregullorja për Tarifimin e Spektrit Frekuencor, Ref. Nr. Prot. 95/1/10; 
5) Neneve 20 dhe 22 të Rregullores së Brendshme të ART-së, Ref. Nr. Prot. 161/06.   

 

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 Drejtues i ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me 

rregulloret dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e 

procedurës së Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit. 

  

PPrriisshhttiinnëë,,  2255//  1100//  22001122              AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt

                

                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

Besnik Berisha  Anëtar i Bordit 

Naser Shala  Anëtar i Bordit 

Nijazi Ademaj  Anëtar i Bordit  
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AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 

- Operatorëve të rrjetave dhe ofruesve të shërbimeve telekomunikuese,  

- Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave, DMF 

- Administratës së ART-së   

- Arkivit të ART-së 


