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AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE 

KËSHILLI DREJTUES 

 

V E N D I M  

 

Nr. 19, datë  04.11.2021 

 

 

PËR 

 

MIRATIMIN PËR KËSHILLIM PUBLIK TË DOKUMENTIT:  “STUDIM/ANALIZË 

PËR TEKNOLOGJITË E REJA TË MOBILE BROADBAND NË SHQIPËRI” 

 

 

Këshilli Drejtues (KD) i Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), me 

pjesëmarrjen e: 

Z. Tomi    Frashëri Kryetar 

Znj. Edlira     Dvorani  Anëtar 

Znj.  Ketrin    Topçiu Anëtar 

Z.  Lorenc    Bako  Anëtar 

Znj. Xhoana   Lilaj  Anëtar 

 

dhe sekretare Znj. Hasime Ferati, në mbledhjen e datës 04.11.2021, sipas procedurës së përcaktuar 

në ligjin nr. 9918 datë 19.05.2008 “Për  Komunikimet Elektronike në Republikën  e  Shqipërisë”, 

i ndryshuar, dhe Rregullore e Brendshme për “Funksionimin e Këshillit Drejtues të Autoritetit të 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare” miratuar me Vendimin Nr. 7, datë 16.02.2017 të Këshillit 

Drejtues të AKEP, me propozim të Grupit të Punës, shqyrtoi çështjen me objekt:   

 

 Mbi miratimin për këshillim publik të dokumentit: “Studim/analizë për teknologjitë e 

reja të mobile broadband në Shqipëri”.  

 

 

BAZA LIGJORE: 

 

1. Neni 110 e vijues i Ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008, “Për Komunikimet Elektronike në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (Ligji nr.9918/2008); 

2. Ligji nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative në RSH”, (Ligji nr.44/2015); 

3. Udhëzues për Procedurat e Këshillimit me Publikun miratuar me VKD nr.1183, datë 

10.03.2010. 
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K Ë SH I LL I  D R E J T U E S: 

 

Nga shqyrtimi i materialit shkresor, 

- Dokumenti“Studim/analizë për teknologjitë e reja të mobile broadband në Shqipëri”; 

- Relacioni shoqërues i projekt-aktit miratues (Relacioni); 

- Projekt-aktit miratues të dokumentit (Projektvendimi); 

si dhe nga diskutimet në mbledhje mbi çështjen, dhe duke iu referuar bazës ligjore të sipërcituar,  

 

V Ë R E N: 

 

1. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), në cilësinë e organit rregullator 

në fushën e komunikimeve elektronike, ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me objektivat 

rregullatorë të përcaktuar në nenin 7 të Ligjit nr. 9918/2008, te tilla si: 

- Drejtimin e investimeve të fokusuara në zhvillimin e qëndrueshëm digjital, përmirësimin 

e cilësisë së shërbimit dhe garantimin e të drejtave të konsumatorit. 

- Krijimin e sektorit të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare përmes 

konkurrencës së drejtë dhe të arritshme në treg. 

- Promovimin e aseteve kombëtare, brezave te frekuencave dhe përdorimin efikas te tyre në 

kuadrin e teknologjive të gjeneratës së ardhshme. 

- Standardizimin e sigurisë së rrjetit dhe besueshmërinё e shërbimeve të komunikimit 

elektronik përmes ofruesve dhe teknologjive të sigurta. 

- Harmonizimin gjithnjë e më tё ngushtë me kërkesat rregullatore dhe të pavarësisë 

funksionale, duke ndjekur standardet e BE -së. 

 

2. AKEP në cilësinë e Autoritetit Kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit publik me 

objekt “Studim/analizë për teknologjitë e reja të mobile broadband në Shqipëri” dhe në 

përfundim te saj, ka nënshkruar kontratёn me operatorin ekonomik fitues, bashkimin e 

operatorëve ekonomikë “Jones Group International” & “Dynology Corporation” (JGI&DC). 

3. Në përputhje me detyrimet kontraktore, kontraktori sё bashku me AKEP ka hartuar 

dokumentin “Studim/analizë për teknologjitë e reja të mobile broadband në Shqipëri”, 

dokument i cili, është pranuar nga AKEP.  AKEP ka iniciuar zhvillimin e këtij studimi, duke 

përfshirë një vlerësim të gjithanshëm ku u morën parasysh aspektet e teknologjisë, sigurisë, 

përballueshmërisë dhe aftësive. Një rëndësi të veçantë gjatë hartimit të dokumentit, patën edhe 

takimet me operatorët celularë dhe u morën ne konsideratë edhe pikëpamjet e tyre mbi masat 

që duhen marrë për të inkurajuar investimet në rrjetin 5G për të ardhmen. Operatorët e 

telekomit në Shqipëri kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në këtë studim dhe do të jenë pjesë 

kryesore e zbatimit të 5G në Shqipëri. 

4. Ky Studim pёrfshin ndër të tjera edhe procesin për dhënien e të drejtave të përdorimit sa më 

objektiv dhe sa më transparent me qёllim përfitimin e konsumatorëve dhe ekonomisë 
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shqiptare, krijimin e një tregu konkurrues në Shqipëri, si dhe përdorimin efektiv të spektrit ne 

përmbushje te objektivave rregullatorë. 

 

5. Dokumenti qё po del në këshillim publik, përmban  katër fusha kryesore fokusimi, siç 

përshkruhen më poshtë: 

- Fokusi i Parë: Lehtësimi i Tenderit/Ankandit të Spektrit 5G në Shqipëri.  

Dokumenti është fokusuar tek mënyrat e lehtësimit të procedurave dhe afateve të 

tenderimit/ankandeve, në mënyrë që të zvogëlohet koha mesatare e dhënies së 

autorizimeve për frekuencat 5G. Kjo do të ishte në interes të vendit por edhe të operatorëve 

celularë, në mënyrë që operatorët të kenë kohën e nevojshme, të sigurojnë financimin e 

investimeve të nevojshëm për të përmirësuar/përgatitur infrastrukturën e 

telekomunikacionit në Shqipëri për një zbatim të sigurt 5G. 

 

- Fokusi i Dytë: Rekomandime për veprime legjislative për të mbështetur përhapjen e 

rrjeteve 5G.  

Planifikimi dhe zbatimi i teknologjisë së re 5G, kërkon strategji të reja operative për 

qeverinë dhe industritë e telekomit, akte rregullatore dhe mjete të reja për monitorimin e 

performancës dhe matjen e suksesit dhe një proces transparent që inkurajon investimet për 

të ardhmen. Kjo do të thotë që ligjet, rregulloret dhe proceset duhet të rishikohen për të 

mbështetur qëllimin e një përhapjeje të suksesshme të 5G në të gjithë Shqipërinë. Nё 

dokument pёrfshihen disa rekomandime për veprimet legjislative që do të ndihmojnë në 

lehtësimin e përhapjes së rrjeteve 5G.  

 

- Fokusi i Tretë: Promovimi i 5G.  

Ky fokus do të trajtojë dy kërkesa kryesore: (1) mendimet dhe rekomandimet e operatorëve 

tё telekomit, kur ata konsiderojnë të kryejnё investime në 5G; dhe (2) roli që qeveria duhet 

të luajë në inkurajimin e këtyre investimeve dhe në informimin e publikut shqiptar në lidhje 

me përfitimet e 5G. 

 

- Fokusi i Katërt: Vlerësimi dhe adresimi i rreziqeve dhe konsiderata të tjera për 5G.   

Nё kёtё pjesё tё dokumentit pёrfshihen rreziqet qё mund të vijnë në shumë forma, siç janë 

psh: rezultatet e ankandit të spektrit jo të plotë ose të pakënaqshëm; disponueshmëria e 

sistemeve/komponentëve ose zinxhirëve të besuar të furnizimit me rrjet; dobësitë në rrjetet 

e sigurta 5G nga furnizuesit e rrjetit jo të pastër dhe kufizimet financiare/teknike të 

operatorëve të telekomit për të zbatuar 5G. 

 

 

6. AKEP në procesin e përgatitjes së dokumenteve rregullatore për tregun e komunikimeve 

elektronike dhe përpara marrjes së vendimeve, të cilat kanë një ndikim të ndjeshëm në tregun 

e komunikimeve elektronike, është i detyruar të marrë dhe të vlerësojë mendimin e palëve të 

interesuara nëpërmjet këshillimit publik. 
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7. Bazuar në nenin 110 të ligjit nr. 9918, i ndryshuar dhe “Udhëzuesin për procedurat e 

këshillimit publik”, ky dokument do të nxirret për këshillim publik, me qëllim marrjen e 

mendimeve të palëve të interesuara. 

 

P Ë R  K Ë T O  A R S Y E: 

 

 

Duke marrë në konsideratë rëndësinë e dokumentit të cituar më lart, bazuar në pikën 1 të nenit 

114, dhe pikën 1 të nenit 115 të ligjit nr. 9918/2008, i ndryshuar,  Këshilli Drejtues i AKEP; 

  

 

V E N D O S I: 

 

                                              
1. Të miratojë nxjerrjen për këshillim publik të dokumentit “Studim/analizë për teknologjitë e 

reja të mobile broadband në Shqipëri”, sipas dokumenteve bashkëlidhur. 

 

2. Procedura e këshillimit publik të kryhet për një periudhë 30 ditë, nga data e publikimit të 

dokumentit.  

 

3. Ky Vendim dhe Dokumenti “Studim/analizë për teknologjitë e reja të mobile broadband në 

Shqipëri”” ne gjuhen shqipe dhe angleze, të publikohen në faqen e internetit www.akep.al.   

 

4. Ngarkohet Grupi i Punës, për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi. 

 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

             

 

Kryetar           Anëtar            Anëtar                     Anëtar               Anëtar        

  

Tomi Frashëri        Edlira Dvorani         Ketrin Topçiu      Lorenc Bako       Xhoana Lilaj      
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