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NNrr..  PPrroott..  004400//BB//1133  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  442222  

 

MMiirraattiimmii  ii  KKëësshhiilllliimmiitt  PPuubblliikk  

ppëërr  

KKuuffiizziimmiinn  ee  NNuummrriitt  ttëë  AAuuttoorriizziimmeevvee  ppëërr    

SShhffrryyttëëzziimmiinn  ee  RReessuurrsseevvee  ttëë  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ((RRaaddiioo  FFrreekkuueennccaatt))    

ppëërr  bbrreezzeett  ee  ccaakkttuuaarraa  ffrreekkuueennccoorree  

 
Në mbështetje të neneve; nenit 79 paragrafët 1) dhe 2), nenit 82 paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për 

Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje; Ligji), Udhëzuesit për Procedurat e Këshillimit me 

Publikun, të miratuar me Vendimin Nr. 149 (Ref. Nr. Prot. 064/B/11); në referim të nenit 20 të 

Rregullores së Brendshme (Ref. Nr. Prot. 161/06); dhe në referim të procedurave të përkufizuara me 

Rekomandimet, Vendimet ndërkombëtare, e posaçërisht ato të; CEPT (ECC) si dhe rekomandimeve 

të Departamentit për Menaxhim të Frekuencave, Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve 

Elektronike dhe Postare (tutje; Autoriteti) në përbërje;  

 
1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 

2) z. Besnik Berisha Anëtar 

3) z. Lulzim Kurtaj,  Anëtar 

4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 
në mbledhjen e LI) të mbajtur me datë; 6 Gusht, 2013 (Ref. ARKEP Nr. Prot. 030/B/13) dhe shqyrtimit 

përcjellës të administruar në mbledhjen e LIII) të mbajtur me datë; 22 Tetor, 2013 (Ref. ARKEP Nr. 

Prot. 036/B/13) si pjesë e paketës së vlerësimeve dhe rekomandimeve të dala nga trajtimet e 

materialeve të përgatitura nga Grupi Punues i Ekspertëve, konform procedurave të përcaktuara me 

dispozitat e akteve të aplikueshme bazë dhe rregulloren e brendshme të Autoritetit, mori në 

shqyrtim Draft Vendimin dhe Rekomandimin e përgatitur nga Departamenti për Menaxhimin e 

Frekuencave (tutje; DMF) për kufizimin e numrit të autorizimeve për shfrytëzimin e resurseve të 

komunikimeve elektronike, radio frekuencat.  

 
Pas shqyrtimit të materialeve të prezantuara nga DMF, 

 

VVËËRREEHHEETT  ssee;;    

 

 Ligji i Komunikimeve Elektronike, respektivisht nenit 47 paragrafi 5) dhe 6) me nën-

paragrafi 6.5) përkufizon se autoriteti ka të drejtën ligjore të vendos (përcaktoj) dhe ri-shikoj 

kufizimet për përcaktimin e brezeve frekuencore që mund dhe/apo duhet të jenë pjesë e 

numrit të kufizuara të autorizimeve; 

 



Faqe 2 nga 4 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  RRrr..  PPaasshhkkoo  VVaassaa  NNrr..  1122,,  1100000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

  TTeell::  ++338811  ((00))  3388  221122  334455;;  FFaaxx::  ++338811  ((00))  3388  221122  339999;;    

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  UUeebb--PPaaggee::wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg    

 Autoriteti në referim dhe zbatim të Planit Kombëtar dhe Tabelës së Shpërndarjes dhe 

Shfytëzimit të Radio Frekuencave dhe Planit të Përdorimit të Radio Frekuencave, ka 

përcaktuar brezet frekuencore me shërbimet e specifikuara sipas Nenit II të Draft Vendimit 

të paraqitur në procedurën e rregullt të këshillimit publik me palët e interesit; 

 

 Draft Vendimi përcakton se të gjithë ndërmarrësit e përfshirë apo që synojnë të përfshihen 

në një veprimtari të komunikimeve elektronike në Republikën e Kosovës, operator dhe/apo 

ofrues të shërbimeve, për sigurimin e së drejtës për përdorimin (shfrytëzimin) e resurseve 

frekuencore në brezet frekuencore për shërbimet e specifikuara me pikën II) të Draft 

Vendimit duhen ti nënshtrohen procedurave si të përcaktuara me nenet 50 dhe 51 të Ligjit 

dhe apo Rregullave të përcaktuara nga Autoriteti me akte normative rregullatore të bëra 

publike nga Autoritetit;  

 

 Dokumentacioni është përgatitur në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës, 

duke marrë në konsideratë të plotë direktivat, rekomandimet dhe praktikat e mira të 

shteteve të Bashkimit Evropian (BE);   

 

 Rekomandimi i prezantuar nga DMF, mbështetur mbi gjykimin dhe konkluzionin e Bordit, 

se rekomandimi për kufizimin e numrit të autorizimeve për shfrytëzimin e resurseve të 

komunikimeve elektronike – radio frekuencave, paraqet akt normativ (rregullator) me 

ndikim të rëndësishëm në tregun  e shërbimeve të komunikimeve elektronike, pasi të njejtat 

janë vlerësuar nga Autoriteti me vlerë ekonomike të posaçme dhe se kufizimi i autorizimeve 

është i pa-shmangshëm dhe arsyetohet duke u bazuar në parimin e proporcionalitetit; 

 

 Rekomandimi dhe brezet e propozuara për kufizim të numrit të autorizimeve, është i 

ngjashëm dhe në përputhje edhe me të dhënat e ekstraktuara nga raportet e monitorimit të 

tregut të komunikimeve elektronike të shteteve të rajonit dhe shteteve kandidate për 

anëtarësim në Bashkimin Evropian. 

 

AATTËËHHEERRËË;;  

 
Mbështetur nga si më sipër dhe me qëllim të;   
 

 zbatimit të mandatin ligjor të Autoritetit;  

 implementimit të dispozitave të Ligjit për Komunikime Elektronike, ndërlidhur me 

kompetencën e Autoritetit për kufizimin e numrit të autorizimeve për shfrytëzimin e 

resurseve të komunikimeve elektronike – radio frekeuncat; 

 adresimit të prioriteteve dhe objektivave si të përcaktuara me dokumentin e politikave të 

sektorit të komunikimeve elektronike;  

 përcjelljen e zhvillimeve që kanë të bëjnë me sektorin e komunikimeve elektronike dhe 

ndërmarrjen  e masave të nevojshme për të siguruar barazi dhe transparencë për konkurrim 

në tregun e shërbimeve të komunikimeve elektronike; 

 nevojës për përafrimin e kornizës rregullatore me kërkesat dhe standardet e përcaktuara me 

Direktivat dhe Rekomandimet e aplikueshme të Bashkimit Evropian dhe Organizatave 

Ndërkombtare si CEPT, etj; 
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 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; 

 
Bordi i Autoritetit Regullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare nxjerrë këtë; 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 
I. Miratimin e fillimit të këshillimit publik për dokumentin ‘Draft Vendim për Kufizimin e 

Numrit të Autorizimeve për Shfrytëzimin e Resurseve të Komunikimeve Elektronike – 

Radio Frekuencat’ 

II. Procesi i këshillimit publik zgjat 30 ditë kalendarike dhe fillon më datë; 2 Dhjetor, 2013 dhe 

përfundon më 31 Dhjetor, 2013.  

III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

BBAAZZAA      LLIIGGJJOORREE  

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

 
1) Nenet; neni 10 paragrafi 12), neni 47 paragrafët 5 deri 9) dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2), të 

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

1) Planit Kombëtar dhe Tabelës së Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Radio Frekuencave, i 

miratuar nga Kuvendi i Kosovës sipas vendimit Nr. 04-V-93, dt. 23 Qershor, 2013 

2) Plani i Përdorimit të Radio Frekuencave në Republikën e Kosovës, i miratuar sipas vendimit 

Nr. 321 (Nr. Prot. 321/B/12, dt. 28 Shkurt, 2013)   

3) Nenet; neni 3 dhe 87 të Ligjit për Procedurën Administrative Nr. 02/L-28 

4) Direktiva 2002-20/EC Mbi autorizimin e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve 

elektronike (Direktiva mbi Autorizimet) 

5) Neni 20 i Rregullores së Brendshme të Autoritetit (Ref. Nr. Prot. 161/06) 

 

KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee;;  

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

brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit ose data e publikimit të tij në faqen e 

Autoritetit, cilado që ndodh e fundit. 

 

VVëërrtteettiimm;;  

Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i Autoritetit, ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret 

dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së Autoritetit. 

 

PPrriisshhttiinnëë,,  0022//  1122//  22001133  

                                                                                                                        

              AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

      

                                              EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

                KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  
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AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 
- Ndërmarrësve, Operator të Rrjetave dhe Shërbimeve Telekomunikuese 

- Departamenti i Postë – Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative, MZHE 

- Departamentit të Menaxhimit të Frekuencave, ARKEP 

- Departamentit tëRadio Monitorimit dhe Inspektimit, ARKEP 

- Arkivit, ARKEP 


