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Nr. prot. 044/B/17 

Datë: 28 Qershor, 2017 

 

 

KONKLUZIONE 

NGA 

KËSHILLIMI PUBLIK I DOKUMENTIT 

“Draft Rregullore për Bartshmërinë e Numrave për parapaguesit e shërbimeve publike të Komunikimeve Elektronike” 

Dokumenti ‘Draft Rregullore për bartshmërinë e numrave për parapaguesit e shërbimeve publike të komunikimeve elektronike’ (tutje referuar si – 

Rregullorja) është përgatitur mbështetur në nenin1, nenin 3, paragrafi 1), nenin 9, paragrafi 3) pika 2 dhe 3, nenin 10 paragrafi 4), neni 60, 

nenin 64 dhe nenin 85 paragrafi 7), pika 3.2 të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si; Ligji ose LKE). Sipas 

Vendimit Nr. 918 (Ref. ARKEP Nr. Prot. 001/B/17) të datës 25 Janar 2017, Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

(tutje referuar si -  ARKEP ose Autoriteti) ka miratuar inicimin dhe fillimin e procedurës së Konsultimit Publik, e cila ka zgjatur nga data; 

26 Janar 2017 deri më datë; 20 Shkurt 2017. Draft rregullorja gjithashtu është publikuar në web faqen e ARKEP-it, përkatësisht në linkun: 

http://www.arkep-rks.org/?cid=1,13,976.  

Gjatë periudhës së Konsultimit Publik, komente kanë dërguar operatorët Telekomi i Kosovës Sh.A. (tutje referuar si – Telekomi i Kosovës), 

IPKO Telecommunications LLC (tutje referuar si - IPKO) si dhe Dardafon.Net LLC (tutje referuar si – Dardafon.Net);  

1) Komentet e Telekomi i Kosovës; janë dërguar më datë; 20/02/2017 (Ref. ARKEP Nr. Prot.133/2/17),  

2) Komentet e IPKO-së; janë dërguar më datë; 21/02/2017 (Ref. ARKEP Nr. Prot.146/2/17), dhe 

http://www.arkep-rks.org/?cid=1,13,976
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3) Komentet e Dardafon.Net; janë dërguar më datë; 20/02/2017 (Ref. ARKEP Nr. Prot.134/2/17),  

Gjithashtu, me qëllim të diskutimit të komenteve të pranuara nga operatorët e mësipërm edhe me ekspertin nga TAIEX, janë organizuar 

takime të ndara sipas datave: 

- Takimi me përfaqësuesit e operatorit Telekomi i Kosovës, datë 22 Shkurt 2017, ora 14:00 

- Takimi me përfaqësuesit e operatorit IPKO, datë 23 Shkurt 2017, ora 10:30, dhe 

- Takimi me përfaqësuesit e operatorit Dardafon.Net, datë 23 Shkurt 2017, ora 14:30 

Bordi i Autoritetit pas shqyrtimit të komenteve të pranuara nga operatorët, në mbledhjen e 18-të me radhë të mbajtur më datë 09 

Qershor 2017 ka miratuar Rregulloren së bashku me përgjigjiet/qëndrimet e ARKEP ndaj komenteve të dërguara, të cilat në mënyrë të 

përmbledhur janë paraqitur në tabelat si në vijim (Shtojcat I, II dhe III). 

Rregullorja së bashku me përgjigjiet e ARKEP publikohen në web faqen: www.arkep-rks.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arkep-rks.org/
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SHTOJCA I 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të operatorit „Telekomi i Kosovës‟ 
 

N° 
Draft Rregullorja 
Neni Referent 

Komentet e përmbledhura Telekomit të 
Kosovës  

Përgjigja e ARKEP 

1 Koment i përgjithshëm 

Rregullorja duhet të parashikoj kohën 
minimale që një konsumator duhet të 
qëndroj në rrjet pasi që të jetë bartur.  
 
Propozojmë afatin kohorë prej 3 muaj që 
konsumatori detyrohet të qëndroj në një rrjet 
pasi që është bartur. 
 
ARKEP duhet të ketë parasyshë se 
bartshmëria e numrit me kosto financiare 
shtesë. 

Sa i përket përcaktimit të afatit, kjo nuk mund të 
merret parasyshë pasi që do të kufizoheshin 
shumë të drejtat e parapaguesve për 
bartshmërinë e numrit sipas Direktivës për 
Shërbime Univerzale (USO). 
  
Shpenzimet operacionale të bëra nga operatori 
kur parapaguesi e ndërpren shërbimin  
kompenzohen, siç edhe është specifikuar në 
nenin 12.2 të Rregullores. 
 
 Komenti nuk pranohet 

2 Koment i përgjithshëm 

A do të thotë që procesi i bartshmërisë së 
numrit në fillim do të jetë pa CRDB në 
rrjedhën e thirrjeve (call flow) nëse përdoret 
metoda “onward routing”. 

CRDB nuk është asnjëherë direkt i involvuar në 
rrjedhën e thirrjes, pra trafiku nuk realizohet 
nëpërmes CRDB;  
 
Parimisht CRDB nuk kërkohet në kohë reale, por 
në baza të rregullta i dërgon informacionet e 
rutimit në databazat e kohës reale të operatorëve. 
 
Ndryshohet definimi i “Onward routing” në 
përputhje me nenin 6 të Rregullores. 

3 Neni 2 

Janë propozuar korrixhime si fjala 
“Parapagues” të zëvendësohet me fjalën 
“Konsumator”, pastaj “Parapaguesi pre 
paid” të zëvendësohet me “konsumatori i 
shërbimeve me parapagim”. 

 
Definicionet e referuara janë në përputhje me 
definicionet në LKE. 
 
Përmirësohet gabimi teknik, fjala “Operatorit 
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N° 
Draft Rregullorja 
Neni Referent 

Komentet e përmbledhura Telekomit të 
Kosovës  

Përgjigja e ARKEP 

 
Te përkufizimi i “Query on Release” fjala 
“Operatorit përfitues” të zëvendësohet me 
fjalën “Operatori donator”. 
 
Shpenzimet e ndryshme që janë përmendur 
në definicione nuk janë përmendur në 
rregullore; 
 
Konsiderojmë se duhet të fshihet referenca 
për tarifat me shumicë. 

përfitues” zëvendësohet me fjalën “Operatori 
donator”. 
 
Shpenzimet janë referuar në nenin 13 të 
Rregullores. 
 
Është me rëndësi të vendosen disa parime bazë 
dhe udhëzime për operatorët për të krijuar 
kushte të barabarta në mënyrë që mos të 
dëmtohet bartshmëria e numrit nga tarifat e larta 
me shumicë. 

4 Neni 3.3.1 
Propozim për tarifim nëse janë bartur më 
tepër se 1.000 numra. 

Ndryshohet paragrafi 3.3.1 si në vijim: 
 
Në qoftë se diferenca në mes numrave të pranuar 
(ported in) dhe numrave të bartur (ported out) është 
më e madhe se 1,000 numra, operatori të cilit i është 
caktuar një bllok i numrave gëzon të drejtën e 
kompensimit në mënyrë proporcionale ashtu siç janë 
caktuar tarifat nga Planin e Numeracionit. 
  
Komenti pranohet 

5 Neni 3.4 
Prpozojmë që numri t’i kthehet donatorit pas 
një periudhe prej 6 muajsh. 

Parimi “ në mes të 3 dhe 6 muaj” është mjaft 
fleksibil për operatorët e ndryshëm për të 
garantuar shmangien nga thirrjet e gabuara. 
 
Ndryshohet neni 3.4 si në vijim: 
 
Nëse kontrata në mes operatorit pranues dhe 

parapaguesit përfundon dhe numri nuk është subjekt i 

një bartje të mëvonshme, atëherë për të shmangur 

thirrjet e gabuara numri kthehet pas një periudhe 

kohore prej minimum tre (3) muaj dhe maksimumi 

gjashtë (6) muaj tek operatori, të cilit i është caktuar 

blloku i numrave. Operatori pranues gjatë kësaj 
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N° 
Draft Rregullorja 
Neni Referent 

Komentet e përmbledhura Telekomit të 
Kosovës  

Përgjigja e ARKEP 

periudhe duhet të informojë pa pagesë thirrësin se 

Parapaguesi nuk është i qasshëm përmes këtij numri. 

Komenti pranohet 
 

6 Neni 3.5 
Si do të implementohet kjo teknikisht 
kërkesa për “beep tone”? 

Kjo çështje adresohet në draft rregullore; 
 
Dispozita është e zbatueshme vetëm për thirrjet 
nacionale dhe mobile. 
 

7 
Nenet 4.1 
9.3 

Të lejohet bartja e numrit vetëm për 
përdoruesit fundor “post – paid” , të cilët e 
kanë paguar faturën e fundit. 

Ndryshohet neni 4 i Rregullores dhe i lejohet 
operatorit të refuzojë bartjen e numrit nëse nuk 
është paguar fatura e fundit. 
 
Komenti pranohet 
 

8 Neni 4.1 
Si të veprohet për rastet kur numri-at janën 
nën përgjime ligjore?  

Në rastet e përgjimit të numrit të bartur, përgjimi 
duhet të bëhet në rrjetin e operatorit, i cili i 
shërben parapaguesin. 
 
Institucionet e zbatimit të Ligjit duhet të kenë 
qasje të lire në CRDB sipas rregullores në mënyrë 
që të ketë njohuri se nga cili operator e merr 
parapaguesi shërbimin.   

9 Neni 4.1 
MVNO duhet të përjashtohen nga 
bartshmëria e numrit.  

- Do të shkaktohejë diskrimin në mes të 
parapaguesve të MVNO dhe  
- Sipas Direktivës për Shërbime Univerzale nuk 
ka dallim në mes të MNO dhe MVNO sa i përket 
të drejtës së përdoruesve fundor për bartjen e 
numrit.  
 
Komenti nuk pranohet. 
 

10 Neni 4.2 Kërkohet sqarim Kjo dispozitë ka të bëjë vetëm për ndërmarrje, 
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N° 
Draft Rregullorja 
Neni Referent 

Komentet e përmbledhura Telekomit të 
Kosovës  

Përgjigja e ARKEP 

institucione publike... 

11 Neni 6 

Nuk është e qartë pse metodat “All Call 
Query” dhe “Query on Release” 
konsiderohen si opsionale. Kërkohet 
praktikat më të mira për mënyrat e rutimit.  

Operatorët janë të ndryshëm sa i përket nivelit të 
pjekurisë, teknologjisë, aktivitetit (fiks dhe 
mobil), kështu që nuk ka një zgjidhje të vetme që 
do t’i përshtatej të gjithëve.  
 
ARKEP konsideron bazuar në rregullat e 
përgjithshme duhet të specifikohen kriteret 
minimale për metodat e rutimit,  të cilat do të 
përfshihen në rregullore, kurse operatorët 
individualisht do të vendosin për mënyrat tjera 
tjera të rutimit. 

12 Neni 7.3 Cilat të dhëna ruhen në CRDB? 
Për numrin e bartur: numri i telefonit, rutimi info 
+ data e bartjes + (operatori pranues) 
Opcional: data e validimit. 

13 Neni 8 
Të shtohet forma e Autorizimit ne aneks të 
draft Rregullores   

Paraqitja e formës së autorizimit ka përparësi dhe 
të meta: 
Avantazhi: forma e njejtë mund të përdoret nga 
secili. 
dezavantazhi: nuk është fleksibile. 
 
Sidoqoftë, një kërkesë e tillë është e pranueshme. 
 
Komenti pranohet 

14 Neni 8.1 
Përdoruesi fundor është i obliguar të sigurojë 
prova për pagesën e të gjitha borxheve. 

Nuk është nevojshme sepse operatori donator 
mund të refuzojë batjen e numrit nëse 
Parapaguesi ka ende borxhe. 

15 Neni 8.1 
Të shtohet pika a) përdoruesi fundor duhet 
të paraqet nje dokument identifikimi. 

Komenti pranohet. 

16 Neni 8.5 
Pse nuk ka të drejtë operatori donator të 
kërkojë autorizimin? 
 

Autorizimi është një akt në mes të pranuesit dhe 
parapaguesit dhe nuk ka arsye objektive pse pala 
e tretë (përveç ARKEP në rast të 
mosmarrëveshjes) do të kishte të drejtë të pranojë 
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N° 
Draft Rregullorja 
Neni Referent 

Komentet e përmbledhura Telekomit të 
Kosovës  

Përgjigja e ARKEP 

këtë urdhër. 

17 Neni 8.5 
Cilat informata i dërgon operatori pranues 
operatorit donator për validim? 

Këto informata do të përcaktohen në specifikimet 
operacionale. 

18 Neni 8.6 Të shtohet “data për bartjen e numrit” 

Ndryshohet neni 8.6 si në vijim: 
Parapaguesi ka të drejtë në përputhje me nenet 9.4, 
9.5, 9.6, 10.2 dhe 10.3 të kësaj rregulloreje, të zgjedh 
ditën për bartjen e numrit. Nuk ekziston asnjë obligim 
që kjo datë të shoqërohet me ndërprerjen e kontratës me 
operatorin donator. 
 
 
Komenti pranohet 
 

19 Neni 8.7 

Të shtohet neni 8.7 “nëse operatori pranues 
fillon procesin e bartjes pa autorizimin e 
përdoruesit fundor atëherë numri i bartur do 
t’i kthehet operatorit donator” 
Përdoruesi fundor dhe operatori donator 
kanë të drejtë të kërkojnë kompenzim.” 

 
Shtohet paragrafi 8.7 si në vijim: 
 
Nëse operatori pranues fillon procesin e bartjes pa 

autorizimin e parapaguesit, atëherë operatori donator 

dhe parapaguesi kanë të drejtë që të kërkojnë 

kompenzim. Në rast se numri është bartur, atëherë 

numri do të kthehet pas tek operatori donator. 

Komenti pranohet 
 

20 Neni 9.1 Të zëvendësohet fjala “donator” me “pranues” 
Komenti pranohet 
 

21 Neni 9.2 
A mund të ipet ndonjë shembull? 
Gjithashtu propozohet që të shtohen disa 
raste kur validimi mund të dështoj. 

P.sh. numri i gabuar është portuar; numri është 
bartur pa autorizimin e parapaguesit. 
 
Çështjet tjera teknike do të specifikohen në 
dokumentin operacional. 

22 Neni 9.3 
Obligimet kontraktuale të konsumatorit 
duhet të meeren parasyshë për shkaqet e 
cekura rreth dispozitës 8 të Rregulles. 

Ndryshohet neni 9.3 si në vijim: 
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N° 
Draft Rregullorja 
Neni Referent 

Komentet e përmbledhura Telekomit të 
Kosovës  

Përgjigja e ARKEP 

Pavarësisht nga paragrafi 9.2) një operator donator 

nuk mund të refuzojë si të pavlefshme kërkesën për 

bartjen e një numri  për shkak të: 

a) borxheve të këqija të parapaguesit; 

 
 
Komenti pranohet 
 

23 Neni 9.4 

Propozim për riformulim të paragrafit: 
 
Afati i mëposhtëm maksimal kohor për 
validim të bartjes së numrit duhet të 
respektohet për 95% të të gjitha rasteve: 
 
a) për Parapaguesit e biznesit në rrjetin 

mobil me kontratë/post-paid (zakonisht 

shumë numra): maksimum tri (3) ditë 

pune; 

b) për Parapaguesit fizik në rrjetin mobil me 

kontratë/post-paid (1 numër) dhe atyre 

me parapagim/Pre-Paid: maksimum një 

(1) ditë pune; 

c) për Parapagues/konsumator biznesi në 

rrjetin fiks (zakonisht një varg DDI): 

maksimum tri (3) ditë pune; 

 

Ndryshohet neni 9.4 si në vijim: 
 
Afati i mëposhtëm maksimal kohor për validim të 
bartjes së numrit duhet të respektohet për 95% të të 
gjitha rasteve: 
 

a) për Parapaguesit e biznesit në rrjetin mobil me 

kontratë/post-paid (zakonisht shumë numra): 

maksimum tri (3) ditë pune; 

b) për Parapaguesit fizik në rrjetin mobil me 

kontratë/post-paid (1 numër) dhe atyre me 

parapagim/Pre-Paid: maksimum një (1) ditë pune; 

c) për Parapagues/konsumator biznesi në rrjetin fiks 

(zakonisht një varg DDI): maksimum tri (3) ditë 

pune; 

Komenti pranohet 

24 Neni 9.5 
Si llogaritet përqindja e kërkesave për bartje 
në cilin afat kohorë është kalkuluar 5%) p.sh. 

Ndryshohet neni 9.5 i Rregullores si në vijim:  
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N° 
Draft Rregullorja 
Neni Referent 

Komentet e përmbledhura Telekomit të 
Kosovës  

Përgjigja e ARKEP 

në baza mujore, vjetore? Pjesa e mbetur prej 5% të kërkesës për validim mund 

të kenë vonesë maksimale shtesë prej një (1) ditësh në 

krahasim me afatin kohor të specifikuar në paragrafin 

9.4) të këtij neni. Periudha referente për të llogaritur 

këtë parametër është një (1) vit. 

Komenti pranohet 
 

25 Neni 9.6 
Propozimi: të definohen kur fillon dita e 
punës dhe kur përfundon. 

Ndryshohet neni 9.6 si në vijim: 
 
Një ditë pune fillon nga e hëna deri të premten (8:00 

deri 16:00) me përjashtim të festave dhe fundjavës. 

Dita kur kërkohet validimi nuk konsiderohet të jetë 

pjesë e periudhës në fjalë. 

Komenti pranohet 
 

26 Neni 10.2 
A është e përfshirë në këtë rregull edhe koha 
e instalimit për linjat fikse? 

Po. 

27 Neni 10.3 
Propozojmë që të zëvendësohet 60 minuta 
me 1 ditë sikurse në Direktivën për shërbime 
univerzale, neni 30.4   

Ndryshohet neni 10.3 si në vijim: 

Pas pranimit të kërkesës për bartjen e numrit mobil 

nga operatori pranues, operatori donator do të 

deaktivizoj numrin nga rrjeti i tij. Më pas operatori 

pranues do të aktivizoj numrin në rrjetin e tij. 

Parapaguesi do të jetë në dijeni se nuk pranon tani e 

tutje shërbime nga operatori donator  dhe so të ndëroj 

SiM kartelën. CRDB do të përditësoj informacionet e 

rutimit. Koha maksimale që Parapaguesi mobil nuk 

mund të arrihet është 60 minuta për 95% të të gjitha 

bartjeve të numrit dhe 120 minuta për 100% të të 
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N° 
Draft Rregullorja 
Neni Referent 

Komentet e përmbledhura Telekomit të 
Kosovës  

Përgjigja e ARKEP 

gjitha bartjeve  të numrit. Periudha referente për të 

llogaritur këtë parametër është 1 vit. 

 

28 Neni 11.4 Propozimi të largohet neni  11.4 

Duhet të mbetet në fuqi sepse është e përcaktuar 
me Direktivën për shërbime univerzale. 
 
Komenti nuk pranohet. 
 

29 Neni 13 
Të specifikohen çmimet me shumicë për 
thirrjet kombëtare dhe ndërkombëtare për 
numrat e bartur.  

Kosto të vogla për terminimin e thirrjeve për 
numrat e bartur krahasuar me numrat të cilët nuk 
janë bartur. 
Të zbatohet regjimi i rregullt për interkoneksion  
dhe varet nga metoda e zgjedhur (“onward 
routing, Qos...) 
 
Në rast të “onward routing nuk është i mundur 
dallimi te rastet e MTR asimetrike. 

30 Neni 13.5 CRDB kostot 
Kostot për CAPEX + menagjimi i projektit do të 
mbulohen nga ARKEP ; 
Kostot për OPEX do të mbulohen nga operatorët. 

31 Neni 16 
Implementimi i bartshmërisë së numrave 
duhet të filloj para se CC të implementohet  

Fillimisht duhet të specifikohen edhe procedurat 
operacionale siç është e paraparë në Rregullore. 
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SHTOJCA II 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të IPKO-së 

 

N° 
Neni i Draft Rregullores 
 

Komentet e përmbledhura nga IPKO 
(MNO) 
 

Përgjigja e ARKEP 

1 Koment i përgjithshëm 
A duhet të specifikohet procedura për ta 
kthyer numrin te operatori qe i eshte caktuar 
numri 

Kjo gjë do të specifikohet te specifikimet 
operacionale 

2 Neni 2.2 
Propozohet te shtohet “ është një bazë e 
numrave dhe informatave personale të 
përdoruesve fundorë”...” 

Asnjë e dhëne e parapaguesit (p.sh. Emri, 
adresa…) nuk do të ruhet në CRDB; gjithashtu të  
dhënat në CRDB nuk procesohen në kohë reale. 
Procesi I rutimi do të dërgohet në baza të 
rregullta tek operatorët. 

3 Neni 2.2 
Propozohet që të shtohet definicioni i ri 
“Periudha e skadencës” 

Shtohet paragraf i ri në nenin 2.2 si në vijim: 
 
Peroudha e Skadencës (Ageing) – është afati kohorë 

brenda të cilit një numër telefonik  nuk mund t’i 

caktohet dhe përdoret nga përdoruesit për të 

shmangur thirrjen e gabuar. 

Komenti pranohet 
 

4 Neni 3.4 
Propozohet afati kohorëprej 3 muaj pas 
periudhës së skadencës. 

Ndryshohet neni 3.4 (Shih më lartë) 

5 Neni 6.1 

Propozohet që të ndryshohet paragrafi si në 
vijim: 
 
Çdo operator, të cilit i është caktuar blloku i 
numrave ka për obligim të ofrojë "all call 
qyery" minimal, si metodë të rrugëtimit. 

Shih komentin më lartë 
 
Komenti nuk pranohet 

6 Neni 8.1 

Të shtohet teksti “Hapat e saktë që do të 
duhet të përcillen do të rregullohen me 
dokumentin/at në pajtim me nenin  15 të 
kësaj Rregulloreje. Çdo dokument i tillë do të 

 
Nenet 5 dhe 15 specifikojnë se ARKEP do të 
përcaktoj procedurat operacionale. Nayrisht një 
veprim i tillë do të bëhet në koordinim të ngushtë 
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N° 
Neni i Draft Rregullores 
 

Komentet e përmbledhura nga IPKO 
(MNO) 
 

Përgjigja e ARKEP 

jetë objekt i konsultimeve të hapura me 
operatorët relevant. 

me operatorët. 

7 Neni 8.1 
Propozohet që të ndryshohen paragrafët a), 
b) dhe c) 

ARKEP konsideron se është e mjaftueshme 
definimi i vetëm Formës së Autorizimit siç është 
specifikuar në Aneks.  

8 Neni 8.2 Propozohet që LoA të futet në Rregullore 
Shih më lartë 
Komenti pranohet 

9 Neni 8.2 
Propozohet që të shtohet paragrafi i cili do të 
rregullon vberifikimin e parapaguesve 

Të gjitha çështjet e nevojshme teknike dhe 
opercionale do të specifikohen në dokumentin e 
referuar në nenin 5 dhe 15 të Rregullores. 

10 Neni 8.2 Propozohet ndryshimi i nenit 8.2 b)  
Operatori pranues nuk mund të anuloj kontratën 
automatikisht me operatorin donator. 

11 Neni 9.2 Propozohet që të fshihet neni 9.2 

Ndryshohet neni 9.2 si në vijim: 
 
Validimi i realizuar nga operatori donator mund të 

dështojë vetëm nëse parapaguesi do të dëmtohet nëse 

vazhdohet me këtë proces. Çdo refuzim i validimit 

duhet të jetë i arsyetuar dhe i specifikuar në procesin 

operacional.  

 

12 Neni 13.2 
Kosto e instalimit për linjë të definohet në 
nenin 2.2 

Të gjitha çështjet e nevojshme teknike dhe 
opercionale do të specifikohen në dokumentin e 
referuar në nenin 5 dhe 15 të Rregullores. 

13 Neni 13.3 
Kostoja përkatëse shtesë e një numri të bartur 
të definohet në nenin 2.2 

Të gjitha çështjet e nevojshme teknike dhe 
opercionale do të specifikohen në dokumentin e 
referuar në nenin 5 dhe 15 të Rregullores. 

14 Neni 13.5 

Propozohet të plotësohet neni 13.5 me tekstin 
se ARKEP do të mbuloj investimin kapital 
per CRDB dhe kostot vjetore do të bëhen të 
ditura 1 vit më herët. 

ARKEP do të mbuloj shpenzimet kapitale 
(CAPEX), ndërsa shpenzimet operacionale 
(OPEX) nga operatorët. 

15 Neni 15.1 
Të plotësohet neni 15.1 me tesktin “... dhe 
vetëm pas publikimit për konsultim publik të 

ARKEP dokumentin operacional e referuara në 
Rregullore do të hartoj në koordinim me 
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N° 
Neni i Draft Rregullores 
 

Komentet e përmbledhura nga IPKO 
(MNO) 
 

Përgjigja e ARKEP 

dokumenteve sipas ligjit të aplikueshëm”  operatorët. 

16 Neni 15.2 

Të plotësohet neni 15.2 me tekstin 
“...paraprakisht të publikuar dhe i/të cilët 
kanë kaluar konsultimin publik sipas ligjit të 
aplikueshëm” 

ARKEP dokumentin operacional e referuara në 
Rregullore do të hartoj në koordinim me 
operatorët. 
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SHTOJCA III 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të operatorit „Dardaon.net‟ 
 

N° Neni i Draft Rregullores 
 

Komentet e përbledhura nga Dardafon.net  
 

Përgjigja e ARKEP 

1 Koment i përgjithshëm Pas bartjes së numrit përdoruesi duhet të 
qëndrojë për 6 muaj. 

Shih komentin më lartë për TK 
 
Komenti nuk pranohet 
 

2 Koment i përgjithshëm Propozohet që të specifikohen dënimet në 
rast të bartjeve të rreme si formë e 
parandalimit të kësaj dukurie. 

Shih komentet e  8.7 TK  
dhe që parashihet në nenin 14 “sanksionet”. 

3 Koment i përgjithshëm Nuk ka asgjë të specifikuar për mënyrën e 
komunikimit në mes operatorëve në rastin 
kur ka mosmarrëveshje për ta bartur numrin 

Kjo gjë do të specifikohet te specifikimet 
operacionale 

4 Neni 3.3 Propozim për të specifikuar “sasinë e madhe të 
numrave” 

Shih më lartë komentin për TK. 
 
Komenti pranohet 
 

5 Neni 4.1 Të definohet “periudha e vjetërsimit”  
Shih më lartë  
 
Komenti pranohet 

6 Neni 8 Çfarë të dhënash duhet të plotësojë 
përdoruesi te operatori pranues për ta bartur 
një numër; propozohet ICCID numri dhe të 
dhëna tjera standard.  
E rëndësishme të kontrollohet nëse 
përdoruesi e posedon Sim kartelën dhe nëse 
ka të drejtë ta bartë numrin. 

Kjo gjë do të specifikohet në procesin operacional 
dhe do të varet nga kush (person privat, person 
juridik) dhe për cilin lloj të parapapagimit ( 
prepaid, postpaid) është kërkuar NP. 
 
E saktë, ky është qëllimi i periudhës së validimit 
gjatë procesit të NP-së. 

7 Neni 8 Propozohet që LoA të futet në Rregullore Shih më lartë  
 
Komenti pranohet 

8 Neni 9.3 Nuk mund të bëhet bartja nëse parapaguesi 
ka borxhe. 

Shih më lartë  
 

9 Neni 9.3 Propozohet që të përfshihet një listë e Në parim kërkesa për validim mund të refuzohet 
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N° Neni i Draft Rregullores 
 

Komentet e përbledhura nga Dardafon.net  
 

Përgjigja e ARKEP 

situatave ku kërkesa për validim e NP mund 
të refuzohet 

në rast të ndonje rreziku të mundshëm dhe nëse 
fatura nuk është paguar. Një fjali në nenin 9 do të 
përfshihet me parimet e pergjithshme dhe me një 
referencë për tek specifikimet operacionale rreth 
masave implementuese. 

10 Neni 9.4 Duhet të mundësohet bartja automatike në 
rast se operatori donator nuk pranon 
kërkesën brenda 2 orëve gjatë orarit të punës.  

Shih më lartë  
 

11 Neni 9.6 Të definohet orari i punës  Shih më lartë  
 

12 Neni 9.6 Të gjitha kërkesat për NP jashtë orëve të 
punës nuk do të merren parasysh për të 
llogaritur përiudhat kohore 

Kjo veq është e sqaruar duke marrë parasysh 
definimin e nje dite pune. 

 


