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Datë: 11/08/2014 

NNrr..  PPrroott..  002244//BB//1144  

MMiirraattuuaarr  mmee  VVeennddiimmiinn  NNrr..  552211  ttëë  BBoorrddiitt  ttëë  AARRKKEEPP  ((RReeff..  NNrr..  PPrroott..  002222//BB//1144))  

 

KONKLUZIONE 

NGA 

KËSHILLIMI PUBLIK I DOKUMENTIT 

 

‘Draft Rregullore për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike 

në Republikën e Kosovës’ 

 

Dokumenti ‘Draft Rregullore për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës’ është 
përgatitur në përputhje me nenet; neni 10, paragrafi 11) dhe 12), neni 45, paragrafi 1), 2) dhe 3), nenet 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 dhe 54 
të Kreut VII dhe Kreut VIII të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr.04/L-109 (tutje referuar si – Ligji) dhe më datë 3 dhe 4 Shkurt 2014 
Bordi i Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti) në mbledhjen LVII) me radhë ka 
marrë vendim për miratimin e këshillimit publik të draft dokumentit (http://www.arkep-rks.org/?cid=1,13,714). Periudha e këshillimit 
publik ka zgjatur nga data; 31 Mars 2014 deri më datë; 30 Prill 2014.  

Gjatë periudhës së këshillimit publik komente kanë dërguar operatorët PTK sh.a. dhe IPKO Telecommunications LLC (tutje referuar si – 
IPKO); 

1) Komentet e PTK sh.a.;  janë dërguar më datë; 30/04/2014 (Ref. Nr.Prot.437/2/14), me gjithsej 3 komente të shpalosura në Shtojcën 
2 të këtij dokumenti përfshi pajtimin e paraqitur post-shqyrtimit të Draft Rregullores përmes komentit shtesë të pranuar përmes 
shkresës elektronike të dt. 04/06/2014 3:56 PM; 

2) Komentet e IPKO-së;  janë dërguar më datë; 30/04/2014 (Ref. Nr.Prot.436/2/14), me gjithsej 2 komente të shpalosura në Shtojcën 
1 të këtij dokumenti. 

Pas shqyrtimit të komenteve të prezantuara nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), Bordi i Autoritetit në mbledhjen LX) 
të mbajtur me datë; 28  Maj, 2014, sipas konkluzioneve të nxjerra lidhur me pikën 1) të rendit të ditës dhe shqyrtimit final të administruar 
në mbledhjen e LXI) të mbajtur me datë; 30 Korrik, 2014 referuar pikës së 2) të rendit të ditës, miratoi qëndrimet lidhur me komentet e 
pranuara dhe të përfshira në dokumentin e miratuar të; ‘Rregullores për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve 
Elektronike në Republikën e Kosovës’, e cila është publikuar dhe mund të shkarkohet nga ueb faqja: www.arkep-rks.org.  
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SHTOJCA I 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të IPKO-së 

Nr. Neni Referent i Draft Rregullores Komentet e IPKO-së Përgjigjet / Qëndrimet e Autoritetit 

1. 

Neni 15 
Seritë e Numeracionit Gjeografik 

(2x dhe 3x), Paragrafi 8: 
 

Numrat gjeografikë do t’i ndahen 
aplikuesve në blloqe prej 10,000 nё 
serinë e përshtatshme të kodit tё zonёs. 

 

Sipas Nenit 15, paragrafi 15. 8, me anë të 
të cilit parashihet se ‘Numrat gjeografik 
do t’i ndahen aplikuesve në blloqe prej 
10,000 në serinë e përshtatshme të kodit të 
zonës’, lutet ARKEP që të na konfirmojë 
nëse ky Nen ka paraparë që një operatorë 
siç është IPKO, do të ketë mundësi të 
ofrojë shërbime të telefonisë fikse ne tërë 
territorin e Kosovës dukë pasur mundësi 
të zgjedh sipas zonës gjeografike ku 
operon. 

Aktualisht operatori IPKO ka të caktuar 100,000 
numra dhe mbi 50% e numrave në shfrytëzim janë 
jashtë regjionit të Prishtinës. 
 
Duke pasur parasysh që seria e numrave/blloku 
numerik 7xx xxx është e lirë në të gjitha NDC tjera, 
përveç NDC=38, atëherë ekziston mundësia që pa e 
ndryshuar numrin e konsumatorit të ndryshohet 
vetëm NDC varësisht nga regjioni. 
 
Prandaj, Autoriteti konsideron që ndarja në zona 
gjeografike nuk do të mund të paraqet ndonjë problem 
të madh. Sidoqoftë, duke pasur parasysh se aktualisht 
operatori alternativ IPKO shfrytëzon vetëm një NDC 
për ofrim të shërbimeve telefonike në tërë territorin e 
Republikës së Kosovës, atëherë Autoriteti do t’i 
koordinoj aktivitetet ashtu që në një afat sa më optimal 
të bëhet ky transferim, respektivisht caktimi i 
numrave sipas zonave gjeografike për operatorin 
IPKO. 
 

Në përputhje me këtë, Autoriteti në kuadër të nenit 23 
(Dispozitat Përfundimtare) të Rregullores ka shtuar 
paragrafin si në vijim; 
 
‘Të gjithë operatoret që shfrytëzojnë seritë e 
numeracionit gjeografik 3x, të cilët nuk janë në 
përputhje me kërkesat e kësaj Rregulloreje, janë të 
obliguar që brenda periudhës kohore të specifikuar nga 
Autoriteti me Vendim të veçantë, por jo më pak se një 
(1) vit nga data e hyrjes në fuqi e kësaj rregulloreje, ti 
përshtatin seritë e numeracionit sipas kodit të zonës 
ne përputhje me kërkesat e Planit të Numeracionit’. 
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2. 

Neni 19 
Numrat jo-gjeografik për 

Shërbimet me çmim të lartë (9x), 
paragrafi 4: 

 

“Ndërmarrësit e rrjeteve publike 
telefonike ose të shërbimeve telefonike 
të disponueshme për publikun janë të 
detyruar që, kur është e mundur 
teknikisht dhe ekonomikisht, t’u 
sigurojnë përdoruesve jashtë 
territorit të Republikës së Kosovës, 
mundësinë të bëjnë thirrje drejt 
numrave jo-gjeografikë të caktuar në 
Republikën e Kosovës, sipas Planit 
Kombëtar të Numeracionit.” 

Sipas Nenit 19, paragrafi 19.4 dhe 19.5,  
Operatori do të jetë i detyruar që kur 
është e mundur teknikisht dhe 
ekonomikisht, t’u sigurojnë përdoruesve 
jashtë territorit të Republikës së Kosovës, 
mundësinë të bëjnë thirrje drejt numrave 
jo gjeografik.  
 
Konsiderojmë se nuk do të mund të 
realizohet teknikisht që përdoruesit jashtë 
territorit të Kosovës të bëjnë thirrje drejt 
numrave jo gjeografik me çmim të lartë 
9x, duke qenë se shteti ku ndodhet 
përdoruesi mund të ketë numra të 
ngjashëm me 9x, dhe do të ishte e 
pamundur qe thirrja e përdoruesit tonë të 
përfundonte ne numrat jo gjeografik të 
caktuar sipas Planit të Numeracionit. Ju 
lutem na jepni sugjerimet e nevojshme se 
si është menduar teknikisht që të 
realizohen këto thirrje. 

 

Kjo dispozitë është paraparë edhe në Ligjin për 
Komunikime Elektronike, respektivisht neni 61, 
paragrafi 1).  

Pra bëhet fjalë, për përdoruesit e operatorëve që 
veprojnë brenda Republikës së Kosovës dhe jo 
përdoruesit e operatorëve tjerë, të cilët veprojnë jashtë 
territorit të Republikës së Kosovës. 

Sidoqoftë, kjo dispozitë aplikohet vetëm atëherë kur 
është e mundur teknikisht dhe ekonomikisht. 
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SHTOJCA II 
Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të PTK-së 

Nr. Neni Referent i Draft Rregullores Komentet e PTK-së Përgjigjet / Qëndrimet e Autoritetit 

1.  

Duke u bazuar në Këshillimin për Planin 
kombëtar për rrjetet e komunikimeve 
elektronike në Republikën e Kosovës në 
vijim do të japim këshillë për ndryshim të 
Draftit të propozuar. 
 
Telekomi i Kosovës në infrastrukturën e 
vet ka sisteme të cilat ofrojnë shërbimet 
ISDN dhe centrex.  Centrex është shërbim 
që bën simulimin e centralit shtëpiak 
brenda sistemit më të madh kumutues.  Si 
i tillë që është aty ka plan numeracioni që 
përfshinë DDI për dërgimin e numrit të 
lokaleve.  Gjithashtu, edhe centralet 
shtëpiake të ndërlidhura me ISDN 
përdorin DDI për dërgim të numrit të 
lokalit.  Si pasojë e dërgimit të DDI numri 
i shifrave rritet në më shumë se tetë ashtu 
siç është përcaktuar në paragrafin 13.3. 
Prandaj, propozojmë që të përjashtohen 
këto dy raste nga rregulla e cituar më 
lartë dhe të lejohet gjatësi e numrit deri në 
dymbëdhjetë shifra.  
 
Edhe me këtë përjashtim nuk prishet 
rregulla që numri i tërësishëm sipas 
rekomandimeve të ITU në formatin 
ndërkombëtar të mos kalojë shifrën e 
pesëmbëdhjetë numrave, siç është 
përshkruar në paragrafin 13.2 të Draftit. 
 
Lejimi i këtyre përjashtimeve mundëson 
funksionimin normal të shumë 
parapaguesve tonë. Para-paguesit më të 
mëdhenj që përdorin shërbimet Centrex 

Duke pasur parasysh që Autoriteti e ka trajtuar këtë 
kërkesë edhe gjatë vitit 2013, atëherë në përputhje me 
interpretimin e dhënë në shkresën e datës; 15 Gusht 
2013 (Ref. Nr.Prot. 585/2/13) dhe shkresave tjera 
përcjellëse, Autoriteti konsideron se nga 
këndvështrimi rregullator numrat që përfshinë DDI 
trajtohen si shërbim (Centrex) dhe nuk e cenojnë 
Planin e Numeracionit. 
 
Për të dhënë sqarimet dhe qartësimet e nevojshme, 
Autoriteti në kuadër të nenit 23 (Dispozitat 
Përfundimtare) ka vendosur paragrafin; 
 
‘Përderisa të bëhet ndryshimi i strukturës së Planit të 
Numeracionit të përshkruar në këtë rregullore, 
përdorimi i numrave Centrex (8 shifror) do të trajtohet 
si shërbim. Me këtë rast operatori, i cili e ofron këtë 
shërbim është i obliguar që të njoftoj dhe udhëzoj 
shfrytëzuesit e numrave centrex që çdo herë të 
publikojnë edhe numrin 6 shifror si dhe atëherë kur 
është e mundur të marrin masat e nevojshme teknike 
për identifikimin adekuat të linjave thirrëse (Call Line 
Identification) me rastin e thirrjeve të origjinuara nga 
telefonia fikse drejt rrjetave tjera’. 
 
 
 
KOMENTI PRANOHET 
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dhe ISDN DDI janë, Qeveria e Republikës 
së Kosovës, KFOR, OSBE, EULEX, gati të 
gjitha përfaqësitë diplomatike si dhe 
shumë e shumë ndërmarrje e organizata 
që veprojnë në Kosovë. 
 
Moslejimi i këtyre përjashtimeve do të 
shkaktonte ndryshime radikale në planin 
e numeracionit që aktualisht është në 
përdorim në Telekomin e Kosovës. 

2. 

Neni 12 (Transferi i së drejtës për 
shfrytëzimin e resurseve numerike), 
paragrafi 2); 

Nëse është vërtetuar që resurset 
numerike janë shfrytëzuar në 
mënyrë jo efikase dhe jo efektive 
dhe/apo konkurrenca është 
shtrembëruar nga ndonjë transfer 
apo akumulim i të drejtave të 
shfrytëzimit të resurseve 
numerike, Autoriteti do të veprojë 
konform Ligjit. 

 

Neni 12, Pika 12.2 
 
‘Nëse është vërtetuar që resurset 
numerike janë shfrytëzuar në mënyrë jo 
efikase dhe jo efektive dhe/apo 
konkurrenca është shtrembëruar nga 
ndonjë transfer apo akumulim i të 
drejtave të shfrytëzimit të resurseve 
numerike, Autoriteti do të veproj 
konform Ligjit’.  
 
PTK; 
Të definohet\sqarohet çka nënkupton 
‘shfrytëzimi efikas dhe efektiv’ i resurseve 
numerike, d.m.th çfarë është përqindja e 
pjesës së resurseve  numerike e 
shfrytëzuar për t’u konsideruar 
shfrytëzushmëri efikase/efektive brenda 
një periudhe kohore 1 vjeçare.   
 
 
Kjo për të mënjanuar mundësinë e 
keqinterpretimeve të asaj se çka është 
 shfrytëzushmëri efikase dhe efektive e 
resurseve numerike dhe do të rriste 
parashikueshmërinë dhe transparencën. 
 

Është me rëndësi te theksohet se kjo dispozitë është 
bazuar ne nenin 53 dhe nenin 54, paragrafi 3) te Ligjit 
për Komunikime Elektronike dhe ka të bëj me 
transferin e resurseve numerike nga një shfrytëzues 
(operator) tek një shfrytëzues tjetër, me iniciativë të 
shfrytëzuesit aktual, atëherë kur e konsideron si të 
nevojshme.  Natyrisht kjo do të jetë subjekt i miratimit 
nga Autoriteti, në përputhje me nenin 12.3 të kësaj 
Rregulloreje. 

Për më tepër, të gjitha sqarimet e nevojshme janë 
dhënë në nenet 9.1 dhe 9.3 të kësaj Rregulloreje. 
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3. 

NNeennii  2211  ((DDoorrëëzziimmii  ii  RRaappoorrtteevvee  

PPeerriiooddiikkee)),,  PPaarraaggrraaffii  11))::  
 
Ndërmarrësve të rrjetave dhe 
shërbimeve publike të 
komunikimeve elektronike tё 
cilёve u janë dhёnё numrat, seritë 
numerike, emrat dhe adresat nga 
Plani i Numeracionit duhet t’i 
dorёzojnё Autoritetit njё raport 
vjetor deri mё 1 Prill tё secilit vit, 
nё tё cilin raport përfshihet 
informata mbi përdorimin e 
numrave, serive numerike, emrave 
apo adresave.  

 

Bazuar në Planin e Numeracionit, Nr 
153/07, neni 10, ‘operatorët e rrjeteve 
publike telekomunikuese dhe ofruesit e 
shërbimeve publike telekomunikuese të 
cilëve u janë dhënë numrat, seritë 
numerike, emrat dhe adresat e Planit të 
Numeracioni, është dashur të dorëzojnë 
Autoritetit një raport vjetor deri me 1 
shkurt të secilit vit ..’ 
 
PTK; 
Si do të parashihet mënyra e raportimit 
sipas draft rregullores për planin 
kombëtar të numeracionit për rrjetet e 
komunikimeve elektronike? 

Mënyra e raportimit është përcaktuar me nenin 21 
(Dorëzimi i Raporteve periodike), paragrafi 1 ku 
specifikohet: 

‘Ndërmarrësve të rrjetave dhe shërbimeve publike të 
komunikimeve elektronike tё cilëve u janë dhënë numrat, 
seritë numerike, emrat dhe adresat nga Plani i 
Numeracionit duhet t’i dorёzojnё Autoritetit një raport 
vjetor deri me 1 Prill të secilit vit, nё tё cilin raport 
përfshihet informata mbi përdorimin (shfrytëzimin) e 
numrave, serive numerike, emrave apo adresave’. 

 

4. 

Neni 15 
Seritë e Numeracionit Gjeografik 

(2x dhe 3x), Paragrafi 8: 
 

Numrat gjeografikë do t’i ndahen 
aplikuesve në blloqe prej 10,000 nё 
serinë e përshtatshme të kodit tё zonёs. 

 

Meqenëse Draft Rregullorja në fjalë nuk 
parasheh blloqe më të vogla se 10,000 
numra,gjegjësisht, neni 15.8 thekson: 
:numrat gjeografik do ti ndahen 
aplikuesve në blloqe prej 10,000 në serinë 
e përshtatshme të zonës”, ju lutem që këtë 
e-mail ta konsideroni si koment shtesë të 
PTK sh.a., për ndryshimin e këtij neni dhe 
lejimin e blloqeve më të vogla se 10,000 
numra. 

Me qëllim të menaxhimit më efikas të resurseve 
numerike, si dhe duke marrë parasysh edhe kërkesën 
e operatorit PTK Sh.A. (Ref. Kërkesa e datës; 12/05/2014 
dhe komentin shtesë të paraqitur me dt. 04/06/2014 3:56 
PM) dhe dhe atë të KujtesaNet, si dhe faktit që 
Rregullorja për Autorizimet e Përgjithshme e lehtëson 
procesin e hyrjes në treg për ndërmarrjet me çka 
ofrohet mundësia që edhe operatorët lokal të ofrojnë 
shërbime të telefonisë fikse, atëherë Autoriteti 
konsideron që ndarja në blloqe të bëhet prej 1,000 
respektivisht ndryshimin e nenit 15.8 si në vijim; 
 

‘Numrat gjeografikë do t’i ndahen aplikuesve në 
blloqe prej 1,000 nё serinë e përshtatshme të kodit tё 
zonës, me përjashtim të rasteve të veçanta kur 
Autoriteti rezervon të drejtën për të vendos ndryshe 
me qëllim të menaxhimit efikas te resurseve numerike’. 

 


