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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA /  REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

  
  
Nr. Prot. 91/1/10 

 
 

VENDIM Nr. 35 
 

Për  
 

Miratimin e Rregullores  
 

për 
 

“Tarifimin e Spektrit Frekuencor” 
 
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 datës 22/10/2010, konform procedurave të përcaktuara me 
dispozitat e ligjit bazë dhe rregulloren e brendshme të ART, shqyrtoi materialin e 
paraqitur nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave i ART-së mbi 
rregulloren për ‘Tarifimin e Spektrit Frekuencor’,   
  
nga diskutimi; 
 
 

V Ë R E H E T se: 
 

- Drafti i projekt rregullores per Tarifimin e Spektrit Frekuencor është përgatitur 
ne përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës dhe  

 
- Përpara paraqitjes për miratim në Bordin e ART-së, projekt rregullorja është 

kaluar në procedurat adekuate të shqyrtimit brenda departamenteve të ART-së 
duke respektuar te gjitha procedurat ligjore, si dhe është marrë dhe mendimi i 
zyrës ligjore pranë ART-së. 
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A T Ë H E R Ë 
Me qëllim të;  
 

– adoptimit dhe zbatimit të politikave që promovojnë liberalizimin e plotë 
dhe krijimin e një ambienti/tregu të hapur dhe konkurrent me qëllim të 
tërheqjes së investitorëve të huaj dhe përmirësimit të shërbimeve dhe 
kualitetit të shërbimeve   

– nxitjes së konkurrencë produktive në një mjedis të liberalizuar të 
telekomunikimeve,  

– jetësimit të dispozitave të legjislacionit të aplikueshëm dhe akteve tjera 
normative relevante dhe duke u bazuar në nenin 108 të Ligjit mbi 
Procedurën Administrative,  

 

Bordi i ART-së merr këtë, 

V E N D I M: 
 

1) Të miratojë rregulloren për tarifimin e spektrit frekuencor bashkëlidhur 
këtij vendimi.  

 
2) Kjo rregullore do të zëvendësojë çdo dispozitë të ndryshuar të rregulloreve  

paraprijëse, specifikuara në pikën II.a dhe II.b apo/dhe çdo rregullore apo 
akti normativ ekzistues që nuk është në përputhje me të. 

 
a. Rregulloren për dhënien e licencës për akordimin e se drejtës për 

shfrytëzimin e Radio Frekuencave Nr. 008/08, dt. 10 janar 2008,  dhe 
nenet  5, 8, 9  te Vendimit 27 te datës 26 gusht 2010 mbi ndryshimin e 
rregullores Nr. 008/08.  

 
b. Rregullorja për tarifim të spektrit (ART Ref. Nr.182/07), e 

amandamentuar me Nr. 028/09.  
 

3) Ky vendim hyn në fuqi dhe do të aplikohet nda dita e miratimit të tij nga 
Bordi i ART-së. 

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

BAZA LIGJORE 
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1. Nenet, neni 4 alineja 4, neni 6 alineja 1, neni 9 alineja 4 dhe neni 35 të Ligjit 
të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85,  

 
2. Pika 3.7.a e dokumentit Politikat e sektorit të Telekomunikacionit 

dt.13.06.2007,   
 
3. Neneve 20 dhe 22 të Rregullores së Brendshme të ART   

 
 
Këshilla Juridike  
 
Ky vendim është përfundimtar dhe kundër tij nuk lejohet ankesa. Ky vendim u 
nënshtrohet çfarëdo shqyrtimi përmes procedurave administrative gjyqësore të 
parapara me ligjet në fuqi.  
 
Vërtetim 
 
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. 
 
 
Prishtinë, 25/10/2010  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit 
       

EEkkrreemm  HHooxxhhaa  
KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

 
Besnik Berisha Anëtar i Bordit 
Lulzim Kurtaj Anëtar i Bordit 
Nijazi Ademaj Anëtar i Bordit 
 
 
Aktvendimi i dërgohet: 
 

- Operatorëve dhe Ofrueseve të Shërbimeve të licencuar  
- Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit  
- Departamentit të Menaxhimit të Frekuencave, ART dhe  
- Arkivit të ART-së  


