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Përmbledhje ekzekutive 

Plani i migrimit përshkruan aktivitetet dhe afatet kohore, përkatësisht periudhat, në kuadër të 

të cilave duhet të përmbushen këto aktivitete nga ofruesit e shërbimeve të telefonisë fikse dhe 

mobile si dhe aktivitetet e parapara për Autoritetin Rregullativ të Komunikimeve Elektronike 

dhe Postare (tutje referuar si – ARKEP) për implementimin e kodit telefonik 383 së bashku me 

kodet tjera përcjellëse. 

Në hartimin e këtij dokumenti janë analizuar një numër i konsiderueshëm i Rekomandimeve të 

Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikimeve (tutje referuar si – ITU), dokumenteve tjera të 

Konferencës Europiane të Administratave të Postave dhe Telekomunikimeve (tutje referuar si – 

CEPT), pastaj asociacionit GSMA, si dhe përvoja e vendeve tjera. Para së gjithash, në 

përcaktimin e afateve kohore është marrë parasysh kërkesa e operatorëve, si bartësit kryesor të 

procesit si dhe gjendja aktuale në tregun e komunikimeve elektronike në mënyrë që i tërë 

procesi të jetë sa më i lehtë dhe i shpejtë. 

I tërë procesi i migrimit përfshinë 2 faza. Faza e parë ka të bëjë me atë që është më e “dukshme” 

për publikun në përgjithësi, e cila i referohet implementimit të kodit +383. Kjo fazë është më e 

lehtë dhe nuk kërkon investime të mëdha. Sa i përket fazës së dytë, e cila ka të bëjë me 

implementimin e kodit mobil shtetëror MCC: 221 ajo është më e komplikuar dhe kërkon 

investime më të mëdha (ndrrimi i SIM kartelave, pastaj marrëveshjet e reja të roamingut 

ndërkombëtar, etj.). 

Pas komunikimit me të gjitha palët e interesit, marrjes parasysh të vërejtjeve dhe sygjerimeve të 

ndërmarrjeve të rrjeteve dhe/ose shërbimeve publike të komunikimeve elektronike mobile dhe 

fikse, ARKEP ka specifikuar aktivitetet dhe afatet, të cilat në mënyrë të përmbledhur janë 

paraqitur në vijim: 

1) Brenda periudhës kohore Shkurt-Mars 2017, ARKEP do të njoftoj ITU-në lidhur me 

Planin e Numeracionit si dhe kodet e caktuara për ofruesit e shërbimeve (MNC dhe 

ISPC) sipas formave standarde të publikuara nga ITU (Shtojca IV). 

2) Më së voni deri më 01 Qershor 2018 duhet të përfundoj në tërësi implementimi i kodit 

E.164: +383 dhe ndërpriten të gjitha kodet tjera (+377, +381 dhe +386), të cilat përdoren 

nga rrjetet e telefonisë fikse dhe mobile (Të mos origjinohen dhe terminohen thirrje në 

këto kode). 

3) Deri më 31 Dhjetor 2018 duhet të përfundoj në tërsi implementimi i kodit MCC: 221.  
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Lista e Shkurtesave 
 

ARKEP Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

BE  Bashkimi Europian 

CC  Country Code/Kodi Shtetror 

CEPT  Konferenca Europiane e Administratave të Postave dhe Telekomunikimeve 

ECC  Komiteti i Komunikimeve Elektronike 

GSMA  Asociacioni GSM 

IIN  Issuer Identifier Number 

ISPC  International Signalling Point Code 

IMSI  International Mobile Subscription Identity 

ITU  Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve 

MCC  Mobile Country Code/Kodi Mobil i Shtetit 

MNC  Mobile Network Code/Kodi i Rrjetit Mobil 

MNO  Mobile Network Operator/Operatori i Rrjetit Mobil 

MSIN  Mobile Subscription Identification Number 

MVNO Mobile Virtual Network Operator/Operatori i Rrjetit Mobil Virtual 

NDC  National Destination Code   

NSN  National Significant Number/Numri Kombetar 

NSPC  National Signalling Point Code 

SANC  Signalling Area Network Code 

SIM  Subscriber Identity Module 

SN  Subscriber Number/Numri i Parapaguesit 

TSB  Telecommunication Standardisation Bureau 
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1. Hyrje 

Qëllimi i këtij Plani të migrimit është përcaktimi i hapave dhe afateve kohore për 

implementimin e kodeve shtetërore të caktuara nga ITU–ja.  

Marrëveshja e Telekomunikacionit1 e arritur në mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë me 

ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian (tutje referuar si - BE), ka paraparë që ITU-ja do t’i 

caktoj/alokoj Kosovës kodin telefonik +383 (Ref. Pika 1 e marrëveshjes së vitit 2013 dhe Aneksi I i 

Planit Aksional për implementimin e marrëveshjes së Telekomunikacionit). Po ashtu pika 1.2) e Planit 

Aksional për implementimin e marrëvesshjes së Telekomunikacionit specifikon se ARKEP do të 

jetë administrues i vetëm i kodeve dhe do të komunikoj/koordinoj aktivitetet me ITU-në. 

Në këtë drejtim, më datë 15 Dhjetor 2016 në përputhje me konkluzionet e arritura në Bruksel, 

nën lehtësimin e BE-së, ITU i ka caktuar Republikës së Kosovës kodet ndërkombëtare si në 

vijim: 

o Kodi E.164 (siç është i definuar në Rekomandimin ITU-T E. 164 paragrafi 4.1): 383 

o Kodi E.212 (siç është i definuar në Rekomandimin ITU-T E. 212 paragrafi 3.3): 221 

o Q.708 Kodi i sinjalizimit të Rrjetit të Zonës (SANC): 7-214 

 

Figura 1: Kodi telefonik i Kosovës dhe shteteve tjera rajonale 

                                                           
1
 http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Marreveshja_per_Telekomunikacionit.pdf  

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Marreveshja_per_Telekomunikacionit.pdf
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Në figurën 1 janë paraqitur kodet telefonike, të cilat i janë caktuar shteteve rajonale nga ITU. 

Kodet e mësipërme gjithashtu janë publikuar në web faqen zyrtare të ITU-së, përkatësisht 

Buletinin Operacional (Ref. Dokumenti Nr.1114; faqe 52) të shoqëruar me listën e kodeve 

shtetërore sipas Rekomandimit ITU-T E.164 (Ref. Pozicioni i datës 15 Dhjetor 2016; faqe 5 dhe 12). 

Pika 1.6) e Planit Aksional për Implementimin e marrëveshjes së telekomunikacionit specifikon 

se ARKEP duhet që brenda afatit kohor prej 3 muajsh të hartoj Strategjinë/Planin e migrimit 

nga kodet aktuale në kodin e ri +383 të caktuara nga ITU. 

Ky dokument është hartuar në përputhje me rekomandimet e ITU-së të specifikuara si në vijim: 

i. Rekomandimi ITU-T E.1643  

ii. Rekomandimi ITU-T E.164.14  

iii. Rekomandimi ITU-T E.2125 

iv. Rekomandimi Q.7086 dhe 

v. Rekomandimi ITU-T E.1187 

Gjithashtu krahas rekomandimeve të mësipërme janë analizuar edhe një numër i 

konsiderueshëm i dokumenteve tjera të publikuara nga CEPT/ECC8 dhe GSMA9. 

Këtij plani i kanë parapri komunikimet dhe takimet e zhvilluara me ofruesit e shërbimeve 

publike të komunikimeve elektronike mobile dhe fikse.  

2. Gjendja aktuale dhe sfidat për kalimin në kodet e reja 

2.1 Tregu i Telefonisë mobile 

Aktualisht në tregun e telefonisë mobile janë të autorizuar 2 operatorë të rrjetit (MNO), të cilët e 

kanë të shtrirë rrjetin dhe ofrojnë shërbime në tërë Kosovën; 

– Telekomi Kosovës SH.A. (VALA) – a autorizuar për ofrimin e shërbimeve dhe rrjetit të 

komunikimeve elektronike mobile në vitin 2004, 

– IPKO Telecommunications sh.p.k. (IPKO) – a autorizuar për ofrimin e shërbimeve dhe 

rrjetit të komunikimeve elektronike mobile në vitin 2007. 

                                                           
2
 http://www.itu.int/pub/T-SP  

3
 The International public telecommunication numbering plan: https://www.itu.int/rec/T-REC-E.164-201011-I/en  

4
 Criteria and procedures for the reservation, assignment and reclamation of E.164 country codes and associated 

identification codes (ICs): https://www.itu.int/rec/T-REC-E.164.1/en  
5
 The intarnational identification plan for public networks and subscriptions: https://www.itu.int/rec/T-REC-

E.212/en  
6
 Assignment procedures for international signalling point codes: https://www.itu.int/rec/T-REC-Q.708/en  

7
 The international telecommunication charge card: https://www.itu.int/rec/T-REC-E.118-200605-I/en  

8
 http://www.cept.org/ecc  

9
 www.gsma.com/  

http://www.itu.int/pub/T-SP
https://www.itu.int/rec/T-REC-E.164-201011-I/en
https://www.itu.int/rec/T-REC-E.164.1/en
https://www.itu.int/rec/T-REC-E.212/en
https://www.itu.int/rec/T-REC-E.212/en
https://www.itu.int/rec/T-REC-Q.708/en
https://www.itu.int/rec/T-REC-E.118-200605-I/en
http://www.cept.org/ecc
http://www.gsma.com/
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Gjithashtu, krahas operatorëve të rrjetit ekzistojnë edhe dy ofrues të shërbimeve të telefonisë 

mobile virtuale (MVNO), të autorizuar në vitin 2008; 

– Dardafon.net LLC (Z-Mobile) – ofron shërbime sipas marrëveshjes komerciale me 

operatorin e rrjetit Telekomi i Kosovës SH.A. 

– Dukagjini Telecommunications LLC (D3 mobile) – ofron shërbime sipas marrëveshjes 

komerciale me operatorin e rrjetit IPKO Telecommunications LLC. 

Më datë 02 Dhjetor 2016, në përputhje me Marrëveshjen e Telekomunikacionit në mes Kosovës 

dhe Serbisë, ARKEP ka lëshuar një autorizim të përkohëshëm për ndërmarrjen mts D.O.O. për 

ofrimin e shërbimeve të telefonisë mobile të kufizuar në infrastrukturë dhe operim. 

Mungesa e kodit kombëtar ka kushtëzuar operatorët e telefonisë të bëjnë marrëveshje me 

ndonjë operator të ndonjë shteti për të shfrytëzuar kodin kombëtar të shteteve të tyre, në 

mënyrë që përmes tyre të realizoj trafik, përkatësisht terminoj dhe origjinoj thirrje 

ndërkombëtare. Kështu, si rezultat i kësaj situate operatori Telekomi i Kosovës sh.a. shfrytëzon 

kodet E.164: +377 dhe MCC MNC:212 01 të Monakos, përkatësisht sipas marrëveshjes me 

Monako Telekomin, ndërsa IPKO shfrytëzon kodet E.164: 386 dhe MCC MNC: 293 41 sipas 

marrëveshjes me Telekomin Slloven. Në një situatë të tillë, i tërë trafiku ndërkombëtar si në 

shkuarje ashtu edhe në ardhje orientohet përmes këtyre dy operatorëve të jashtëm (Figura 2). 

Në anën tjetër, ndërmarrja mts D.O.O. ka një infrastrukturë të kufizuar, kryesisht në veri të 

vendit dhe aktualisht shfrytëzon kodet E.164 +381 dhe MCC MNC: 220 03 të Telekomit Serb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Gjendja aktuale e përdorimit të kodeve telefonike në Kosovë 
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2.2 Tregu i Telefonisë Fikse 

Sa i përket tregut të telefonisë fikse, momentalisht, ofrojnë shërbime 4 operatorë; 

– Telekomi i Kosovës SH.A. – e cila është e autorizuar për ofrimin e rrjetit dhe 

shërbimeve të telefonisë fikse në vitin 2004, 

– IPKO Telecommunications sh.p.k. – e cila është e autorizuar për ofrimin e rrjetit dhe 

shërbimeve të telefonisë fikse në vitin 2006, 

– Kujtasa.Net sh.p.k. - e cila është e autorizuar për ofrimin e rrjetit dhe shërbimeve të 

telefonisë fikse në vitin 2014, dhe 

– Mts D.O.O. – e cila është autorizuar për ofrimin e ofrimin e rrjetit dhe shërbimeve të 

telefonisë fikse në vitin 2016. 

Për dallim nga tregu i telefonisë mobile, të gjithë ofruesit e shërbimeve të telefonisë fikse deri 

më tani kanë përdorur kodin +381. 

3 Afatet kohore për implementimin e kodeve  

Duke pasur parasysh gjendjen aktuale të shtjelluar më lartë, si dhe sfidat me të cilat do të 

ballafaqohen ofruesit e shërbimeve, në veçanti të atyre të telefonisë mobile, atëherë me qëllim të 

lehtësimit te këtij procesi për operatorët në radhë të parë, ARKEP konsideron se implementimi i 

kodeve të caktuara nga ITU duhet të bëhet në dy faza: 

I. Implementimi i kodit telefonik +383 sipas Rekomandimit E.164 si dhe kodit për 

sinjalizim 7-214 sipas Rekomandimit Q.708, 

II. Implementimi i kodit shtetëror për telefoni mobile 221 sipas Rekomandimit E.212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Pas periudhës së migrimit të kodeve të caktuara nga ITU 
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Pas përfundimit të periudhes së migrimit, kodet e caktuara nga ITU do të jenë të vetmet, të cilat 

do të përdoren në Kosovë (Figura 3). 

Ekzistojnë 3 hapa të rëndësishëm, të cilët duhet të realizohen deri në përfundimin e plotë të këtij 

procesi, respektivisht implementimin e kodeve siç janë paraqitur në figurën 4. ARKEP 

konsideron se Plani i Numeracionit nuk është i nevojshëm të ndryshoj në strukturë, megjithatë 

lidhur me këtë do të diskutohet më vonë me palët e interesit. 

 

Figura 4: Hapat e Implementimit të kodeve shtetërore të caktuara nga ITU-ja 

3.1 Faza e parë: Implementimi i kodeve E.164: 383 dhe Q.708: 7-214 

Bazuar në rekomandimin e ITU-së E.164 specifikohet se numri ndërkombëtar përbëhet nga kodi 

shtetëror (ang. Country Code -CC), i shoqëruar me numrin kombëtar (ang. National Significant 

Number – NSN), siç është treguar në figurën 5. Sipas rekomandimit E.164 të ITU-T, numri 

maksimal i shifrave që një sistem kombëtar mund t’i ketë për thirrjet ndërkombëtare në dalje 

është 15 (duke mos përfshirë prefiksin për thirrje ndërkombëtare). 

Numri kombëtar (NSN) përfshinë dy pjesë: kodi për thirrje kombëtare (ang. National Destination 

Code – NDC) dhe numrin e përdoruesit/konsumatorit (ang. Subscriber Number – SN). 

Plani i Numeracionit menaxhohet nga administra përkatëse (Rregullatori) dhe për çdo 

ndryshim në strukturën e tij duhet të njoftohet ITU sipas formularëve përkatës, të cilët janë në 

dispozicion online në web faqen e ITU-së. 

Në Shtojcën III është paraqitur struktura e Planit të Numeracionit, e cila do t’i dërgohet ITU-së, 

sipas formateve më të detajuara të raportimeve të prezentuara në linqet e specifikuara në 

Shtojcën IV. 

Njoftimi i ITU-së: 

Plani e Numeracionit 

Kodeve MNC dhe ISPC 

Shkurt/Mars 2017 

Implementimi i Kodit Telefonik 

+383 deri më datë 01 Qershor 
2018 në rrjetet fikse dhe 

rrjetet mobile 

Implementimi i Kodit MCC: 
221  deri më datë 31 Dhjetor 

2018 
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Figura 5: Struktura e numeracionit ndërkombëtar E.164 për zona gjeografike 

Në anën tjetër, Bazuar në rekomandimin e ITU-së Q.708 struktura dhe formati i kodit për pikën 

e sinjalizimin ndërkombëtar (ISPC) është paraqitur në figurën 6. ISPC përbëhet prej formatit 14 

bitësh dhe përdoret për identifikimin e pikave sinjalizuese ndërkombëtare. Ky kod binar 

përfshinë 3 pjesë dhe prezentohet me 3 numra decimal si në vijim:  

- Pjesa e parë (NML) përfshinë rangun 0 deri 7 (për rastin tonë ITU ka ndarë 7), 

- Pjesa e dytë (K-D) përfshinë rangun 000 deri 255 (për rastin tonë 214), dhe 

- Pjesa e tretë (CBA) përfshinë rangun 0 deri 7 (Kjo pjesë caktohet nga ARKEP). 

Rekomandimi i ITU-së Q.708 specifikon se kodet ISPC caktohen nga shtetet përkatëse (në këtë 

rast ARKEP) në përputhje me rregullat e miratuara.  

      

 

 

 

 

 

Figura 6: Formati i ISPC sipas Rekomandimit Q.708 

Pas caktimit të kodeve ISPC, duhet të njoftohet ITU sipas formularit përkatës. 

1 deri 3 

shifra 

Maks. (15-n) shifra 

Numri Nacional 

Maks. 15 shifra 

Numri ndërkombëtar publik për zona gjeografike 

CC NDC SN 

CC  Kodi shtetëror 

NDC  Destinacioni Kodit Kombëtar 

AN Numri i përdoruesit 

 

Signalling area network code (SANC) 

International Signalling Point Code (ISPC) 

N    M    L K   J   I   H   G   F   E   D C   B   A 

3 bita 8 bita 3 bita 

Signalling 

point 

identification 
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Krahas kodeve ISPC ekzistojnë edhe kodet kombëtare të sinjalizimit (NSPC), të cilat 

menaxhohen po ashtu nga Rregullatori (ARKEP). Numri i kodeve, të cilat do të caktohen nga 

ARKEP për operatorë sipas nevojës, mund të jetë më shumë se një varësisht nga numri i pikave 

të interkoneksionit. Për këto kode nuk është e nevojshme të njoftohet ITU-ja. 

Me qëllim të implementimit të kodit +383 të gjithë ofruesit e shërbimeve të telefonisë fikse dhe 

mobile janë të obliguar që sa më shpejt që të jetë e mundur të realizojnë konfigurimet e 

nevojshme dhe fillojnë me përdorimin e kodit telefonik +383 sipas afateve të specifikuara si më 

poshtë:  

Ofruesit e shërbimeve të telefonisë fikse 

 Për thirrjet ndërkombëtare në shkuarje dhe ardhje (Origjinimi dhe terminimi i thirrjeve) 

kodi +383 të filloj përdorimin paralel me kodin ekzistues +381 sa më shpejt që të jetë e 

mundur por jo më vonë se data 01 Korrik 2017; 

 Duhet të bëjnë përpjekje që ndërprerja e tërësishme e përdorimit të kodit telefonik +381 

(të hiqet nga përdorimi, pra të mos origjinohen dhe terminohen thirrjet nga ky kod) të 

bëhet deri më datën 31 Dhjetor 2017, por jo më vonë se data 01 Qershor 2018. 

 Pas datës 01 Qershor 2018 kodi telefonik +383 do të jetë kodi i vetëm, i cili do të përdoret 

në Territorin e Republikës së Kosovës për origjinimin dhe terminimin e thirrjeve 

ndërkombëtare nga ofruesit e shërbimeve të telefonisë fikse. 

Ofruesit e shërbimeve të telefonisë mobile 

 Për thirrjet ndërkombëtare në shkuarje dhe ardhje (Origjinimi dhe terminimi i thirrjeve) 

kodi +383 të filloj përdorimin paralel me kodet ekzistuese +377, +381, dhe +386  sa më 

shpejt që të jetë e mundur por jo më vonë se data 01 Korrik 2017; 

 Ndërprerja e tërësishme e përdorimit të kodeve telefonike +377, +381, dhe +386 (të hiqen 

nga përdorimi, pra të mos origjinohen dhe terminohen thirrjet nga këto kode) duhet të 

bëhet më së voni deri më datën 01 Qershor 2018. 

 Pas datës 01 Qershor 2018 kodi telefonik +383 do të jetë kodi i vetëm, i cili do të përdoret 

në Territorin e Republikës së Kosovës për origjinimin dhe terminimin e thirrjeve 

ndërkombëtare nga ofruesit e shërbimeve të telefonisë mobile. 

3.1.1 Caktimi i kodeve ISPC për operatorët 

 ARKEP në përputhje me Rekomandimin e ITU-T Q.708, si administrues i kodeve ISPC, 

ka përgjegjësinë për përcaktimin e kritereve dhe kushteve për ndarjen dhe revokimin e 

tyre.  
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 ISPC, të cilat do të jenë në dispozicion për t’u caktuar operatorëve do të fillojnë nga 7-

214-0 deri 7-214-7 (ose e shprehur në decimal nga 16048 deri 16055), pra gjithsej 8 kode. 

 Kodet do të ndahen me vendim të Bordit të ARKEP në mënyrë administrative sipas 

Aplikacionit të paraqitur në Shtojcën I të këtij dokumenti. Në caktimin e këtyre kodeve, 

ARKEP do të marrë parasysh gjendjen ekzistuese në tregun e komunikimeve 

elektronike.  

 Operatorëve mund t’u ndahen më shumë se 1 ISPC varësisht nga nevoja që kanë. 

 ARKEP do të njoftoj drejtorin e TSB për caktimin apo revokimin e kodeve brenda 90 

ditëve nga data e caktimit dhe përmes formës standarde të Notifikimit të publikuar në 

web faqen e ITU-së (Shtojca IV). 

3.2 Faza e dytë: Implementimi i kodit MCC 

Bazuar në rekomandimin e ITU E.212 struktura dhe formati i Identitetit ndërkombëtar të 

parapaguesit mobil (IMSI) përbëhet nga 3 pjesë kryesore, të cilat janë paraqitur në figurën në 

vijim (Figura 7). 

Sipas rekomandimit në fjalë Drejtori i TSB cakton kodet MCC në pajtim me anekset A dhe C të 

këtij rekomandimi. Sa i përket kodeve MNC, ato administrohen nga Administratat e shteteve 

respektive në përputhje me Aneksin B. Pjesa e mbetur, pra MSIN menaxhohet nga operatorët, të 

cilëve u janë caktuar MNC nga Rregullatori (ARKEP). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Struktura dhe formati i IMSI 

3 Shifra  Maks. 10 shifra 

IMSI 

Maksimum 15 shifra 

MCC MNC MSIN 

MCC  Kodi shtetëror Mobil 

MNC  Kodi i rrjetit mobil 

MSIN Mobile Subscription Identification Number 

IMSI International Mobile Subscription Identity 

 

2 deri 3 

Shifra  
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Me qëllim të implementimit të kodit MCC: 221 të gjithë ofruesit e shërbimeve të telefonisë 

mobile janë të obliguar që sa më shpejt që të jetë e mundur të fillojnë me përdorimin e tij sipas 

afateve të specifikuara si më poshtë:  

 Ndërprerja e tërësishme e përdorimit të kodeve aktuale MCC (212, 220 dhe 293) nga 

operatorët përkatës duhet të bëhet deri më datën 31 Dhjetor 2018. 

 Pas afateve të specifikuara më lartë, kodi  MCC: 221 do të jetë kodi i vetëm, i cili do të 

përdoret në Territorin e Republikës së Kosovës nga të gjithë ofruesit e shërbimeve të 

telefonisë mobile. 

 Në përputhje me procedurat e specifikuara në Rekomandimin E.118 operatorët e 

telefonisë mobile, pas caktimit të kodeve MCC MNC nga ARKEP do të aplikojnë për 

numrin IIN (Issuer Identifier Number). Me këtë rast kodet do të jenë nga 89 383 01 deri 

89 383 09.  

3.2.1 Caktimi i kodeve MNC për operatorët 

 ARKEP në përputhje me Rekomandimin e ITU-T E.212 si administrues i resurseve 

numerike, ka përgjegjësinë për përcaktimin e kritereve dhe kushteve për ndarjen dhe 

revokimin e kodeve MNC në nivel nacional. 

 Blloqet, të cilat do të jenë në dispozicion për t’u caktuar operatorëve për ofrimin e 

shërbimeve të komunikimeve elektronike mobile do të fillojnë nga MCC MNC: 221 01 

deri 221 09. 

 Kodet do të ndahen me vendim të Bordit të ARKEP në mënyrë administrative sipas 

Aplikacionit të paraqitur në Shtojcën II të këtij dokumenti. Në caktimin e këtyre kodeve, 

ARKEP do të marrë parasysh gjendjen ekzistuese në tregun e komunikimeve 

elektronike.  

 Aplikuesi duhet të demonstroj nevojë për resurse dhe para së gjithash të argumentoj se 

alternativat tjera teknike dhe operacionale nuk janë të përshtatshme. Lidhur me këtë 

duhet të bashkëngjitet dokumentacioni, i cili e argumenton këtë qëndrim të aplikuesit. 

 ARKEP rezervon të drejtën të caktoj një kod tjetër nga ai i kërkuar nga aplikuesi ose të 

refuzoj në tërsi aplikacionin. 

 ARKEP do të njoftoj drejtorin e TSB për caktimin apo revokimin e kodeve brenda 90 

ditëve nga data e caktimit dhe përmes formës standarde të Notifikimit të publikuar në 

web faqen e ITU-së (Shtojca IV). 
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SHTOJCA I 

Aplikacioni për caktimin e kodeve të sinjalizimit ISPC 
 

I.  Të dhënat e Aplikuesit/Applicant Details 

1.1 Emri i Kompanisë/Name (Company)  

1.2 Nr i reg biz./Biz. No  

1.3 Adresa/Street  

1.4 Kodi Postar, Qyteti/Postcode, Town  

1.5 
Emri i përsonit kontaktues/Name of Contact 
Person 

 

1.6 Tel/Fax.  

1.7 e-mail  

 

II. Të dhënat pënat për ISPC 

2.1 Qëllimi i aplikimit  

2.2 Natyra e përdorimit  

2.3 Lloji i pikës së sinjalizimit  

2.4 Emri i pikës së sinjalizimit  

2.5 Adresa fizike e pikës së sinjalizimit  

2.6 Data e vënies në shërbim  

 

III. DOKUMENTE TË BASHKANGJITURA:  

a. _________________________________ 

b.__________________________________ 

c.__________________________________ 

 

 

Vendi/Place Data/Date   Nënshkrimi i Aplikuesit apo Përsonit të Autorizuar  

                                                                                      Signature of Applicant/Authorised 
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SHTOJCA II 

Aplikacioni për caktimin e kodeve MCC MNC 
 

I.  Të dhënat e Aplikuesit/Applicant Details 

1.1 Emri i Kompanisë/Name (Company)  

1.2 Nr i reg biz./Biz. No  

1.3 Adresa/Street  

1.4 Kodi Postar, Qyteti/Postcode, Town  

1.5 
Emri i përsonit kontaktues/Name of Contact 
Person 

 

1.6 Tel/Fax.  

1.7 e-mail  

 

II. Aplikimi/Application 

2.1 Blloku për të cilin aplikohet (MCC MNC)  

2.2 
Përshkrimi i aplikimit/Description of 
application 

 

2.3 

Blloku kërkohet për/ The Block is required for: 
(përdorim komercial/Comercial operation ose Qëllim 
testimi/testing purposes) 
  

 

2.4 Data e fillimit të përdorimit  

 

IV. DOKUMENTE TË BASHKANGJITURA:  

a. _________________________________ 

b.__________________________________ 

c.__________________________________ 

 

 

Vendi/Place Data/Date   Nënshkrimi i Aplikuesit apo Përsonit të Autorizuar  

                                                                                      Signature of Applicant/Authorised 
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SHTOJCA III 

Struktura dhe formati i Planit të Numeracionit 
 

NDC Qëllimi (Shërbimet) 

00 Kodi për prefiksin ndërkombëtar për thirrjet ndërkombëtare 

1X 
Shërbimet e Emergjencës E-112, Numrat e Shkurtër, Zgjedhja dhe Parazgjedhja e 

Operatorit (CS/CPS) 

2X Seria e Numeracionit Gjeografik (Telefonia Fikse) 

3X Seria e Numeracionit Gjeografik (Telefonia Fikse) 

4X Seria e Numeracionit Jo-Gjeografik (Telefonia Mobile) 

5X Kodet e shkurta për shërbimet e mesazheve të shkurta me vlerë të shtuar (VAS SMS) 

6X E rezervuar për përdorim në të ardhmen 

7X E rezervuar për përdorim në të ardhmen 

8X 
Seria e Numeracionit Jo –Gjeografik për Shërbime të Veçanta (shërbimet telefonike pa 
pagesë, shpenzimet e përbashkëta, etj) 

9X Seria e Numeracionit Jo-Gjeografik me çmim të lartë (Premium) 
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SHTOJCA IV 

Format e Notifikimit në ITU për caktimin/përdorimin e numeracionit/kodeve 
 

1) Formulari i Njoftimit në ITU për caktimin e kodeve MNC në përputhje me 

rekomandimin E.212: 

http://www.itu.int/en/ITU-T/inr/forms/Pages/mnc.aspx  

2) Formulari i Njoftimit në ITU për caktimin e kodeve ISPC në përputhje me 

Rekomandimin Q.708:  

http://www.itu.int/en/ITU-T/inr/forms/Pages/ispc.aspx 

3) Formulari i Njoftimit në ITU të Planit të Numeracionit në përputhje me Rekomandimin 

E.129:  

http://www.itu.int/en/ITU-T/inr/forms/Pages/default.aspx  

4) Formulari i Regjistrimit në ITU sipas Rekomandimit E.118:  

http://www.itu.int/en/ITU-T/inr/forms/Pages/iin.aspx  

http://www.itu.int/en/ITU-T/inr/forms/Pages/mnc.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/inr/forms/Pages/ispc.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/inr/forms/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/inr/forms/Pages/iin.aspx
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SHTOJCA V 

Aktivitetet dhe afatet kohore për implementimin e kodeve të caktuara nga ITU-ja 
 

  

Implementimi i 
kodeve ITU.164: 383 
dhe Q.708: 7-214 në 

telefoninë Fikse 

• Njoftimi i ITU-së lidhur me Strukturën e Numeracionit Gjeografik Fiks  dhe kodet ISPC(Shkurt/Mars 
2017) 

• Caktimi i kodeve ISPC për operatorë (Shkurt/Mars 2017)  

• Fillimi i përdorimit të Kodit +383 paralel me kodin +381 (01 Korrik 2017) 

• Ndërprerja e tërësishme e përdorimit të kodit 381 (01 Qershor 2018) 

• Pas datës 01 Qershor 2018 kodi 383 do të jetë i vetmi, i cili do të përdoret për identifikimin  e Kosovës 

Implementimi i 
kodeve ITU.164: 383 
dhe Q.708: 7-214 në 

telefoninë Mobile 

• Njoftimi i ITU-së për strukturën e numeracionit jo gjeografik mobil  dhe kodet ISPC (Shkurt/Mars 
2017) 

• Caktimi i kodeve ISPC për operatorët (Shkurt/Mars 2017) 

• Fillimi i përdorimit të kodit 383 paralel me kodet ekzistuese 377, 381 dhe 386 (01 Korrik 2017) 

• Ndërprerja e tërsishme e kodeve  377, 381 dhe 386 (01 Qershor 2018) 

• Pas datës 01 Qershor 2018 kodi 383 do të jetë i vetmi, i cili do të përdoret për identifikimin e Kosovës. 

Implementimi i kodit 
MCC: 221 

• Caktimi i kodeve MNC për operatorët e telefonisë mobile (Shkurt/Mars 2017) 

• Ndërprerja e tërësishme e përdorimit të kodeve aktuale deri më  31 Dhjetor 2018. 

• Ndrrimi i SiM Kartelave, arritja e marrëveshjeve të Roamingut, etj. 

• Pas përfundimit të migrimit, kodi MCC:221 do të jetë i vetmi, i cili do të përdoret nga operatorët e 
telefonisë mobile, të cilat ofrojnë shërbime në territorin e Republikës së Kosovës. 

• Aplikimi për kodet IIN nga operatorët në ITU (Shkurt/Mars 2017)  


