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Republika e Kosovës 
  Republika Kosova - Republic of Kosovo 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  ooff  EElleeccttrroonniicc  aanndd  PPoossttaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss    

RReegguullaattoorrnnii  AAuuttoorriitteett  zzaa  EElleekkttrroonnsskkee  ii  PPoośśttaannsskkee  KKoommuunniikkaacciijjee  

  

 

NNrr..  PPrroott..  001188//BB//1133                    

  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  336699  

ppëërr  

`̀MMiirraattiimmiinn  ee  ddookkuummeennttiitt  ttëë  kkëësshhiilllliimmiitt  ppuubblliikk    

PPëërr  

 

‘‘IInniicciimmiinn  ee  pprroocceedduurraavvee  ppëërr  ddhhëënniieenn  nnëë  sshhffrryyttëëzziimm  ttëë  bbrreezzeevvee  ffrreekkuueennccoorree    

ppëërr  SShhëërrbbiimmeett  BBrreezzëëggjjëërraa  TTeelleekkoommuunniikkuueessee;;    

‘‘BBrreezzeett  33440000  --  33660000  MMHHzz  ddhhee  33660000  --  33880000  MMHHzz’’  

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

paragrafët (4), (11) dhe (12);, neni 79 paragrafi (2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime 

Elektronike, (tutje referuar si  Ligji); në përputhje me Udhëzuesin për Procedurat e Këshillimit me 

Publikun të miratuar me Vendimin Nr. 149 (Ref. Nr. Prot. 064/B/11) të Bordit Drejtues; në 

përputhje me dispozitat e Rregullores së brendshme të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve 

Elektronike dhe Postare (ARKEP), (tutje referuar si Autoriteti); Bordi Drejtues (tutje referuar si BoD) i 

Autoritetit në përbërje nga; 
 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar, 

2) z. Besnik Berisha        Anëtar, 

3) z. Lulzim Kurtaj Anëtar, dhe 

4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 

në mbledhjen XLIX me radhë të mbajtur më datë; 20/05/2013 sipas procedurave të përcaktuara, 

mori në shqyrtim dokumentacionin e përgatitur nga departamenti funksional; Departamenti për 

Menaxhimin e Frekuencave (DMF), me përkrahje dhe bashkëpunim me ekspertë ndërkombtar të 

ardhur përmes programit të Asistencës Teknike nga Komisioni Evropian, përmes mekanizmit të 

TAIEX, për fillimin e procesit të këshillimit publik sipas draft dokumentit që përcakton politikat e 

ndjekura nga Autoriteti dhe procedurat për dhënien në shfrytëzim të brezeve frekeuncore për 

shërbimet brezëgjëra telekomunikuese në brezet ‘3400 - 3600 MHz dhe 3600 - 3800 MHz’. 

 

Pas shqyrtimit të draft dokumenteve të prezantuara nga DMF dhe Departamenti Ligjor; 

VV  ËË  RR  EE  HH  EE  TT  ssee;;  
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i. Dokumentacioni është 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) dhe kornizës rregullatore të nxjerr dhe miratuar nga CEPT, dhe 

si të tilla të listuara në draft dokumentin e paraqitur në procedurë të këshillimit publik të 

miratuar sipas këtij aktvendimi.  

ii. Dokumentacioni dhe procesi i iniciuar nga Autoriteti, mbështetet në mandatin ligjor të 
Autoritetit 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.  
 

iii. Dokumentacioni dhe procesi i iniciuar nga Autoriteti, do kenë ndikim të drejtëpërdrejt në 
avancimin e planeve për zhvillimin të radio-komunikimeve me qëllim të krijimit të 
kushteve të favorshme për nxitje të investimeve të reja përfshirë këtu edhe investimet në 
fushën e infrastrukturës dhe rrjetave brezëgjëra. 
 

iv. Autoriteti mbetet koshient se inovacionet kërkojnë qasje të shpejtë në spektër si për 
individët ashtu dhe në veçanti për ofruesit e shërbimeve, qasje kjo e garantuar dhe 
përcaktuar sipas procedurave të aplikueshme, pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Komunikime 
Elektronike. 

 
v. Dokumenti i përgatitur nga Autoriteti me asistencën teknike dhe profesionale 

ndërkombëtare të ardhur nga Komisioni Evropian, përmes mekanizmit të TAIEX përbën 
bazën e duhur për fillimin dhe administrimin e fazës së këshillimit publik për; ‘Inicimin e 
procedurave për dhënien në shfrytëzim të brezeve frekuencore për Shërbimet Brezëgjëra 
Telekomunikuese /Brezet 3400 - 3600 MHz dhe 3600 - 3800 MHz’, me çka Autoriteti krijon 
parakushtet e nevojshme për palët e interesit që ti shprehin pikëpamjet dhe paraqesin 
komentet/propozimet e tyre për konsideratë të Autoritetit para vendimarrjes finale për 
hapjen e brezeve të specifikuara me këtë aktvendim.     

  

AATTËËHHEERRËË;;  

 
Atëherë përveç asaj që u potencua si më sipër, Autoriteti me qëllim; 

– Promovimit dhe sigurimit të konkurrencës së lirë dhe efektive në sektorin e 

komunikimeve elektronike, përmes avancimit dhe rritjes së ofertës të shërbimeve 

brezëgjera; 

– Nxitjes së investimeve të reja dhe efektive në infrastrukturën e komunikimeve elektronike, 

përmes sjelljes dhe zhvillimit për të siguruar një cilësi të lartë të shërbimeve/produkteve 

të tyre; 

– 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; 
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– Sigurimit të mos-diskriminimin dhe barazisë në trajtimin e ofruesve të rrjeteve dhe 

shërbimeve të komunikimeve elektronike; 

– Rritjes së mëtejme të shkallës së penetrimit të shërbimeve komunikuese brezëgjera; 

– Zgjerimit të numrit të shërbimeve të reja të cilat do të jenë në dispozicion për shfrytëzuesit 

fundor;  

– Mundësimit të qasjes brezëgjerë në vendet më të largëta, si zonat rurale dhe lokacionet e 

izoluara; 

 Hartimit të procedurave të nevojshme dhe domosdoshme për administrimin e procesit të 

ankandit; dhe  

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

direktivat dhe rekomandimet e BE-së. 

 
Bordi i Autoritetit nxjerr këtë,   

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 
I. Miratimin e fillimit të procesit të këshillimit publik për; ‘Inicimin e procedurave për 

dhënien në shfrytëzim të brezeve frekuencore për Shërbimet Brezëgjëra Telekomunikuese 
/Brezet 3400 - 3600 MHz dhe 3600 - 3800 MHz’, sipas dokumentit të bashkëngjitur këtij 
vendimi. 

 
II. Procesi i këshillimit publik me palët e interesit fillon me datë; 1 Korrik 2013 dhe 

përfundon me datë; 1 Gusht, 2013. 
  

III. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

  

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  

  

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

 

1) Nenet; neni 3 paragrafët 1) dhe 2); neni 9 paragrafët 1), 2) dhe 3);, neni 10 paragrafët 4), 11) 

dhe 12);, neni 79 paragrafi 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike; 

2) Nenet e aplikueshme dhe të përkufizuara në/me Kreun VII – Menaxhimi me Resurse të 

Komunikimeve Elektronike, të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109;  

3) Neni 82 paragrafi 1), të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109;  

4) Objektivi Strategjik dhe Priotiteti 1);, Objektivi 1.1), Detyrat 1.1.1) dhe 1.1.4) të dokumentit 

të ‘Politikave të Sektorit të Komunikimeve Elektronike – Axhenda Dixhitale për Kosovën  

2013 – 2020’, të miratuar sipas vendimit të Qeverisë së Kosovës, Nr. 02/119, dt. 

13/03/2013,  

5) Tabelën e Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Spektrit Frekuencor të Kosovës, miratuar me 

vendimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Nr. 04-V-93 datë; 23/06/2011 

6) Vendimit 2008/411/EC 

7) Kornizës të akteve të mëposhtme Rregullatore të nxjerra/miratuara nga CEPT; 

- Raporti ECC 33 (Shkurt, 2006)  

- Raporti ECC 100 (Shkurt, 2007)  

- Rekomandimi ECC/REC (04)05 (Shkurt, 2006)  
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- Vendimi ECC/DEC (07)02 (Mars, 2007) 

- Vendimi ECC/DEC (11)06  

 
8) Nenit 20 të Rregullores së Brendshme, (Ref. Nr. Prot. 161/06) 

 

Këshilla Juridike;  

Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa 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 rregulloret dhe 

ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së ARKEP-it.  

  

PPrriisshhttiinnëë,,  2277//  0066//  22001133                              

  

        AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

              

  EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 
- Operatorëve të rrjetit dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike 

- Ofruesve të shërbimeve telekomunikuese 

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik /Departamenti i Teknologjisë Informative 

- Shoqatës së Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit të Kosovës (STIKK) 

- Arkivit të ARKEP-it 


