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Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  ooff  EElleeccttrroonniicc  aanndd  PPoossttaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  

RReegguullaattoorrnnii  AAuuttoorriitteett  zzaa  EElleekkttrroonnsskkee  ii  PPooššttaannsskkee  KKoommuunniikkaacciijjee  

 
NNrr..  PPrroott..  002244//BB//1133                    

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  338800  

 

PPëërr  

MMiirraattiimmiinn  ee  DDookkuummeennttiitt    

‘‘RRrreegguulllloorrjjaa  TTeekknniikkee  ppëërr  RRaaddiioo  PPaajjiissjjeett  ddhhee  PPaajjiissjjeett  TTeerrmmiinnaallee  TTeelleekkoommuunniikkuueessee  ddhhee  

KKoommppaattiibbiilliitteettiitt  EElleekkttrroommaaggnneettiikk    

((NNjjoohhjjaa  ee  KKoonnffoorrmmiitteettiitt))’’  

 

Në mbështetje të neneve; nenit 10, paragrafi 4), neni 79, paragrafi 2), të Ligjit për Komunikimet 

Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - 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 referuar si - ARKEP), Bordi i ARKEP i përbërë nga, 

 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 

2) z. Besnik Berisha Anëtar 

3) z. Lulzim Kurtaj Anëtar 

4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 

në mbledhjen e L me radhë të mbajtur më datë: 04 Korrik 2013, mori në shqyrtim 

dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (tutje referuar si - 

DKE) në bashkëpunim me Departamentin për Radio Monitorim dhe Inspektim dhe me përkrahje 

të ekspertit ndërkombtar të angazhuar përmes mekanizimit të misionit të TAIEX, për ecurinë e 

procesit të optimizmit të dokumentit ‘Draft Rregullore për radio pajisjet dhe pajisjet terminale 

telekomunikuese dhe kompatibilitetit elektromagnetik (njohja e konformitetit)’ në përputhje 

me rrethanat aktuale në tregun e komunikimeve elektronike. 

 

Nga diskutimi, 

  

VVËËRREEHHEETT  ssee;;  

  

a) Rregullorja Teknike është përgatitur në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator të 

nacional aplikueshëm dhe ka marrë marrë në konsideratë të plotë direktivat, 

rekomandimet dhe praktikat e mira të shteteve të Bashkimit Evropian (BE) dhe shteteve e 

rajonit;   
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b) Rregullorja Teknike është përgatitur në përputhje me konkluzionet e Bordit të ARKEP të 

datës; 01 Shkurt 2013;   

c) Rregullorja Teknike, përpara paraqitjes për shqyrtim përfundimtar dhe miratim 

pranë/nga Bordi i ARKEP, ka kaluar gjitha procedurat e rregullta të këshillimit publik;  

d) Departamentet profesionale kanë përgatitur përgjigjet dhe Bordi i ARKEP ka miratuar 

qëndrimet/konkluzionet mbi komentete e pranuara gjatë procedurës së këshillimit publik 

dhe qëndrimet e saja publikohen në ueb faqen e Autoritetit; 

e) Rregullorja Teknik, sipas konkluzionit të Bordit, është marrë në shqyrtuar në nivel të 

Departamenteve profesionale brenda ARKEP, përmes mbajtjes së sesioneve të ndryshme 

konsultative, me qëllim të thjeshtësimit të procedurave për hyrjen dhe vendosjen ne treg 

të pajisjeve radio dhe/ose terminale telekomunikuese, duke evituar kërkesat e tepërta në 

këtë fazë; 

f) Rregullorja Teknike, përcakton kushtet themelore për lidhje të radio-pajisjeve dhe 

pajisjeve terminale telekomunikuese, obligimet që kanë të bëjnë me informatat për 

specifikat e ndërfaqeve dhe lidhjen me radio-pajisjet dhe pajisjet terminale 

telekomunikuese, procedurat dhe kushtet për daljen, shitjen dhe vënien në përdorim në 

Republikën e Kosovës të radio pajisjeve dhe pajisjeve terminale telekomunikuese, përfshi 

vlerësimin e konformitetit. 

AATTËËHHEERRËË;;  

 
Autoriteti në njohje të rrethanave dhe me qëllim të;   

 implementimit të dispozitave të Ligjit, ndërlidhur me promovimin e investimeve dhe 

konkurrencës së lirë në tregun e telekomunikimeve në Republikën e Kosovës;  

 

 përcaktimit të procedurave të qarta dhe transparente sa i përket vendosjes në treg të radio 

pajisjeve dhe/ose pajisjeve terminale telekomunikuese, 

 

 eliminimit të problemeve, të cilat ndërlidhen me natyrën e punës së radio pajisjeve 

terminale; 

 

 sigurimit që radio pajisjet dhe/ose pajisjet terminale telekomunikuese e përdorura janë në 

përputhje me kërkesat e detyrueshme të përcaktuara me ligjet dhe aktet tjera normative të 

aplikueshme dhe sigurimit të përputhshmërisë elektro-magnetike të radio pajisjeve dhe 

pajisjeve terminale telekomunikuese në përdorim;   

 

 adaptimit dhe zbatimit të politikave që synojnë të forcojnë liberalizimin e plotë dhe 

krijimin e një ambienti të hapur dhe konkurrent me qëllim të tërheqjes së investitorëve të 

huaj dhe përmirësimit të kualitetit të shërbimeve; 
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 krijimit të parakushteve për aplikimin e parimit të rregullimit minimal të domosdoshm, 

sigurisë ligjore në një treg dinamik dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, mes tjerash 

edhe përmes evitimit (eliminimit) të jo konformiteteve të radio pajisjeve dhe pajisjeve 

terminale telekomunikuese në përdorim; dhe 

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

direktivat dhe rekomandimet e BE-së dhe praktikat e mira të shteteve rajonale dhe 

ndërkombëtare. 

 
Bordi i ARKEP-it nxjerr këtë,  

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Miratohet dokumenti ‘Rregullorja Teknike për radio pajisjet dhe pajisjet terminale 

telekomunikuese dhe kompatibilitetit elektromagnetik (njohja e konformitetit)’ 

 

II. Miratohet dokumenti ‘Lista e Pajisjeve’ - (Klasa I), të cilat nuk duhet të njoftohen pranë 

ARKEP. 

 

III. Ky vendim së bashku me Rregulloren dhe Listën e Pajisjeve (Klasa 1) të publikohen në ueb 

faqen e ARKEP www.art-ks.org 

 

IV. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

  

BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE  

  

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

 

1) Neneve; neni 9 paragrafi 3) pika 3.8), neni 4 paragrafi 4) dhe 13) si dhe Kreut XV, neneve; 

94, 95 dhe 96 të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109,  

2) Direktiva 1999/5/EC nga Parlamenti Evropian dhe nga Këshilli të datës 9 Mars 1999 mbi 

Pajisjet e radiove dhe pajisjet terminale (fundore) të telekomunikimeve dhe njohjes së 

dyanshme të konformitetit së tyre 

3) Vendimit të Komisionit Evropian të datës; 6 Prill 2000 për klasifikimin e radio pajisjeve 

dhe pajisjeve terminale dhe identifikuesit shoqërues (2000/299/EC) 

4) Neneve 20 dhe 22 të Rregullores së Brendshme të ARKEP-it, Nr. 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.  

http://www.art-ks.org/
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PPrriisshhttiinnëë,,  1177  KKoorrrriikk  22001133                  

  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 
- Operatorëve të rrjetit dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike 

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik /Departamenti i Teknologjisë Informative 

- Ministrisë së Tregëtisë dhe Industrisë  

- Agjensionit Kosovar të Standardizimit 

- Drejtoria për të Drejtat e Konsumatorit 

- Doganës së Republikës së Kosovës 

- Arkivit të ARKEP-it  

 


