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PLANI I NUMERACIONIT PËR RRJETAT E 
TELEKOMUNIKACIONIT NË KOSOVË  

 

 

Duke u bazuar nё nenin 4 (4), nenin 37 tё Ligjit pёr Telekomunikacion 

RREG/UNMIK/2003/16, Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit nё Kosovё ka 

aprovuar Rregulloren pёr Planin e Numeracionit pёr Rrjetat e Telekomunikimit nё 

Kosovё.  

 

Dispozitat e Pёrgjithshme  

Neni 1  
(Qёllimi)  

 
 
Qёllimi i Planit tё Numeracionit pёr rrjetat telekomunikuese nё Kosovё ёshtё qё 
tё ofrojё:  
 
a) menaxhim efikas tё resurseve numerike pёr rrjetat publike tё 
telekomunikacionit dhe pёr shёrbimet publike tё telekomunikacionit; 
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b) Qasje jodiskriminuese nё numra, seri numerike, emra dhe adresa pёr secilin 
dhe pёr çdo operator dhe ofrues tё shërbimeve telekomunikuese publike. 

 
 

Neni 2  
(Pёrmbajtja)  

Plani i Numeracionit i referohet alokimit dhe përdorimit tё numrave, serive dhe 
blloqeve numerike, emrave dhe adresave për rrjetat publike tё telekomunikacionit 
dhe për shërbimet publike tё telekomunikacionit.  

Neni 3  
(Definicionet dhe shkurtesat)  

Termet e Ligjit pёr Telekomunikacion tё pёrdorura nё kёtё Rregullore do tё kenё 
kuptimin qё iu ёshtё dhёnё nё kёtё Ligj.  

Veç kёsaj, shprehjet dhe shkurtesat nё vijim pёrdoren nё tekst me kёtё kuptim:  

• Plani i Numeracionit paraqet njё strukturё numrash, seri numerike, emra 
dhe adresa, dhe planin e pёrdorimit tё tyre pёr tё ofruar qasje nё rrjetat publike 
telekomunikuese dhe/apo nё shёrbimet publike telekomunikuese. 
• Seritё numerike paraqesin sekuencat e vazhdueshme tё numrave tё njё 
gjatёsie tё caktuar.  
• “Shfrytёzuesi” paraqet njё apo mё shumё persona juridikё apo fizikё tё 
cilёt kanё bёrё marrёveshje pёr qasje nё rrjetat publike telekomunikuese dhe nё 
shёrbimet publike telekomunikuese, pёr nevojat e tyre personale apo me qёllim 
tё ofrimit tё llojeve tjera tё shёrbimeve.  
  
• “Portabiliteti i numrit” paraqet tё drejtёn e shfrytëzuesit  pёr tё mbajtur 
numrin ekzistues, emrin dhe adresёn gjatё ndёrrimit tё ofruesit tё shёrbimeve 
telekomunikuese.  
• Portabiliteti gjeografik paraqet tё drejtёn e shfrytëzuesit  pёr tё mbajtur 
numrin ekzistues, emrin dhe adresёn gjatё ndёrrimit tё pikë lidhjes gjeografike.  
• Portabiliteti i shёrbimit paraqet tё drejtёn e shfrytëzuesit  pёr tё mbajtur 
numrin ekzistues, emrin dhe adresёn gjatё ndёrrimit tё shёrbimeve. 
 
• Bartёsi paraqet operatorin publik tё telekomunikacionit dhe/apo ofruesin e 
shёrbimeve publike tё telekomunikacionit.  
• ITU – Unioni Ndёrkombёtar i Telekomunikacionit.  
• ITU-T – Unioni Ndёrkombёtar i Telekomunikacionit.  – Sektori i 
Standardizimit.  
• ISO – Organizata Ndёrkombёtare e Standardizimit.  
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• IEC – Komisioni Ndёrkombёtar Elektrik.  
• X. 121 numri ndёrkombёtar pёr tё dhёna paraqet informatё unike globale 
pёr adresёn e terminalit nё rrjetin e transmetimit tё tё dhënave, tё cilat 
pёrmbajnё kodin e identifikimit pёr rrjetin e transmetimit tё tё dhёnave dhe 
numrin e terminalit nё kuadёr tё rrjetit pёr transmetimin e kёtyre tё dhёnave, i cili 
kod nuk ka mё shumё se 14 shifra, duke u bazuar nё rekomandimin  X 121 tё 
Sektorit tё Standardizimit nё kuadёr tё ITU-sё.  
 
• NTN –  Numri i Terminalit tё Rrjetit paraqet identifikimin e pikёs lidhёse nё 
kuadёr tё kornizёs sё rrjetit tё ndarё pёr transmetimin e tё dhёnave, i cili nuk ka 
mё shumё se 10 shifra, sipas rekomandimit X 121 tё Sektorit tё Standardizimit 
nё kuadёr tё ITU-sё.  
 
 

Neni 4  
(Caktimi dhe shfrytёzimi i numrave, serive numerike, emrave dhe adresave nga Plani i 

Numeracionit)  

Numrat, seritё numerike, emrat dhe adresat nga Plani i Numeracionit mund tё 
pёrdoren pёr rrjeta publike tё telekomunikacionit apo pёr shёrbime publike tё 
telekomunikacionit vetёm nёse kjo aprovohet nga Autoriteti Rregullator i 
Telekomunikacionit (i quajtur kёtu e tutje “Autoriteti”). 

Nga Plani i Numeracionit, Autoriteti do t‟i ndajё numrat, seritё numerike, emrat 
dhe adresat pёr operatorёt publik tё telekomunikacionit, ofruesit e shёrbimeve 
publike telekomunikuese dhe pёr shfrytёzuesit. Kohёzgjatja e dhënies mund tё 
kufizohet nё aspektin kohor.  

Pёr ndarjen e numrave, Autoriteti do tё ketё parasysh faktorёt nё vijim:  

a) pёrdorimin efektiv tё resurseve numerike;  

b) nevojёn pёr resurse tё mjaftueshme numerike qё do tё jenё nё dispozicion pёr 

njё periudhё mё tё gjatё kohore;  

c) kërkesat dhe dëshirat e aplikuesit, shfrytёzuesit dhe tё palёve tjera tё 

interesuara;  

d) shpenzimet tё cilat duhet t‟i pёrmbushin aplikuesit dhe operatorёt tjerё publikё 

tё telekomunikacionit dhe ofruesit tё shёrbimeve publike telekomunikuese  si dhe 

shfrytёzuesit gjatё mbajtjes sё numrit;  

e) përdorimin e serive numerike tё cilat mё parё kanё qenё tё ndara pёr 

aplikuesin pёr shërbime telekomunikuese tё caktuara: 

 f) përshtatjen e kёrkesёs me kushtet e Autoritetit sa i pёrket ndarjes sё numrave, 

serive numerike, emrave dhe adresave; 

g) rekomandimet relevante, standardet dhe marrëveshjet; dhe 
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 h) faktorёt tjerё tё cilёt Autoriteti i konsideron relevant pёr zbatimin e qëllimit tё 

Planit tё Numeracionit 
Autoriteti do tё caktojё afatet brenda tё cilave do tё vihen nё përdorim 
numrat, seritë numerike, emrat dhe adresat.   

Secili konsumator mund të rezervojë numrat, seritë numerike, emrat dhe 
adresat brenda një periudhe jo më shumë se dyvjeçare.   

Secili konsumator i numrave, serive numerike, emrave dhe adresave do të 
jetë  i obliguar t‟i kthejë resurset që i janë caktuar, nësë ato nuk janë më në 
përdorim.  

Numrat, seritë numerike, emrat dhe adresat e dhёna nuk mund të përdoren për 
qëllime tjera, përveç nëse ato janë të specifikuara, dhe nuk mund t‟i transferohen  
ose tё bёhet autorizimi i ndonjë personi tjetёr, pa pëlqimin me shkrim nga 
Autoriteti.  

 
Neni 5  

(Tarifat dhe çmimet lidhur me caktimin dhe shfrytëzimin e numrave, serive numerike, 
emrave dhe adresave)  

Qё punët e Autoritetit të kryhen në mënyrë të sigurt dhe efikase në caktimin dhe 
shfrytëzimin e resurseve numerike, duhet të paguhet një tarifë vjetore për 
shfrytëzimin e numrave, serive numerike, emrave dhe adresave. 

Tarifat administrative për caktimin dhe shfrytëzimin e numrave dhe blloqeve 
numerike do të përcaktohen në pajtueshmëri me nenin 9 të Ligjit për 
Telekomunikacion. 
   

Neni 6  
(Të dhënat e nevojshme mbi paraqitësin e kërkesës)  

Kur të paraqitet kërkesa për caktimin e numrave, serive numerike, emrave 
dhe adresave, paraqitësi i kërkesës duhet t‟i dorëzojë Autoritetit këto të 
dhëna dhe informacione:  
 

a) emrin dhe adresën e përhershme të paraqitësit të këkesës;  

b) numrin që i nevojitet, serinë, emrin dhe adresën;  

c) përshkrimin e shërbimit;  
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d) informacione për çmimet dhe implementimin teknik të shërbimit;  

e) dokumentacion për nevojat për resurse numerike, duke përfshirë edhe planin 

për pesë vitet e ardhshme; 

 f) datën e planifikuar për fillimin e shfrytëzimit të numrave, serive numerike, 

emrave dhe adresave për ofrimin e shërbimeve publike telekomunikuese; dhe  

g) informata tjera që konsiderohen relevante.  
 

 

Neni 7  
(Afati për marrjen e vendimit lidhur me kërkesën e paraqitur)  

Autoriteti do të marrë vendim lidhur me kërkesën për dhënien e numrave, 
serive numerike,emrave dhe adresave jo më larg se brenda 30 ditësh pasi 
të jetë pranuar kërkesa.  

Neni 8  
(Sistemimi i numrave,serive numerike,emrave dhe adresave nga Plani i Numeracionit)   

Numrat, seritë numerike, emrat dhe adresat e dhëna nga Autoriteti mund të 
sistemohen së bashku me aktivitetin, me kusht që shfrytëzuesi i ri t‟i plotësojë 
kërkesat për ruajtjen e numrave, serive numerike, emrave dhe adresave, nëse 
njё sistemim i tillё aprovohet nga Autoriteti.  

Pas përfundimit të aktivitetit, numrat, seritë numerike, emrat dhe adresat e dhëna 
duhet t‟i kthehen Autoritetit.  
 

Neni 9  
(Ndarja e numrave, serive numerike, adresave dhe emrave të dhëna nga Plani i 

Numeracionit)  

 
Operatorit tё rrjetave publike telekomunikuese apo ofruesit tё shërbimeve publike 
telekomunikuese dhe/apo shfrytëzuesit,  Autoriteti mund t‟i marrё tё drejtёn pёr 
pronësi dhe përdorim tё numrit, serive numerike dhe pjesëve tё tij, emrit dhe 
adresёn nga Plani i Numeracionit nёse: 

  

a) nuk respektohen kushtet e marrёveshjes;  

b) nuk respektohen rregulloret nё fuqi;  

c) nuk paguhen tarifat e caktuara nga Autoriteti pёr dhënien dhe shfrytëzimin e 

numrave, serive numerike, emrave dhe adresave; 

d) nuk përdoret numri, seria numerike, emri apo adresa;  

e) janë tё nevojshme ndryshimet nё alokimin e numrave, serive numerike, 
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emrave apo adresave;  

f) bёhen ndryshime nё Planin e Numeracionit; apo  

g) ёshtё e nevojshme marrja apo tërheqja e përkohshme si pasojё e shkaqeve tё 

jashtëzakonshme.  

 

Autoriteti do tё lëshojё njё njoftim bashkё me sqarimin lidhur me marrjen e 
numrave, serive numerike, emrave dhe adresave. Afati pёr informimin e ofruesit 
tё shërbimit apo shfrytëzuesit qё e përdor numrin, serinё numerike apo pjesё tё 
saj,emrin dhe adresёn nga Plani i Numeracionit, do tё varet nga shkaku dhe 
qëllimi i marrjes, por nuk do tё jetё mё shumё se 60 ditё. Nёse kjo ёshtё rezultat 
i tarifave tё papaguara ndaj Autoritetit, informimi pёr marrjen mund tё jepet nё njё 
interval tё shkurtër kohor, i cili nuk ёshtё mё pak se 30 ditё. 
  

Marrja e numrave, serive numerike, emrave dhe adresave do tё bёhet 
duke i përjashtuar nga trafiku nga ana e operatorёve tё rrjetave 
telekomunikuese publike, dhe pas njoftimit me shkrim nga ana e 
Autoritetit.  

 
 

Neni 10  
(Dorёzimi i raporteve tek Autoriteti)  

Operatorёt e rrjetave publike telekomunikuese dhe ofruesit e  shërbimeve 
publike telekomunikuese 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 shkurt tё secilit vit, nё tё cilin raport përfshihet informata mbi 
përdorimin e numrave, serive numerike, emrave apo adresave. Nё kushte tё 
jashtëzakonshme, Autoriteti mund tё kërkojё dorëzimin e raporteve brenda 
intervaleve mё tё shkurtra kohore.    
Raporti duhet tё përfshijё informatat si nё vijim pёr secilёn seri tё 
numrave:  
 

a) Alokimin e serive numerike nё shërbime tё ndryshme, kompensimet etj. 

b) përqindja e pjesës sё numrave nё përdorim aktiv;  

c) përqindja e pjesës sё numrave qё janë tё rezervuar, por nuk janë nё përdorim 

aktiv;  

d) përqindja e pjesës sё numrave qё nuk janë dhёnё;  

e) secilёn ndarje tё numrave pёr operatorёt tjerё, ose ofruesit;  

f) parashikimin pёr shfrytëzimin e serive numerike pёr secilin vit, pёr njё periudhё 

trevjeçare; dhe 

g) çfarëdo informate tjetër qё e kërkon Autoriteti nё lidhje me shfrytëzimin e 
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numrave.  
Raporti poashtu duhet tё përfshijё informata mbi secilin numër nga seria 
numerike e cila ёshtё nё dispozicion tё operatorёve tjerё tё rrjetave publike tё 
telekomunikimit apo ofruesve tё shërbimeve telekomunikuese.  
 

Ky raport duhet tё përfshijё informatat nё vazhdim:  

 

a) planin e numeracionit pёr rrjetat e transmetimit tё tё dhënave, i cili duhet tё 

jetё nё formё tё njё përmbledhjeje tё shkurtër;  

b) gjatësinё e numrave tё parapaguar dhe/apo tё atyre përfundimtarё;  

c) numrin e parapaguesve tё rrjetit tё transmetimit tё tё dhënave, ose atyre nё 

zonat me numra individualё; 

d) secilin ndryshim qё ёshtё planifikuar tё bёhet nё planin e numeracionit apo nё 
strukturёn e numrave;  

Neni 11  
(Informatat publike)  

Autoriteti mundëson qasje publke nё Planin e Numeracionit, dhёnien, statistikat 
dhe mbikëqyrjen qё i bёhet numrave tё dhёnё.  

Autoriteti do tё hartojё njё raport vjetor pёr aktivitetet e tij lidhur me administrimin 
dhe menaxhimin e numrave.  

 

Neni 12  
(Obligimi pёr tё dorëzuar tё dhёna pёr Librin e informatave mbi numrat )  

 
Autoriteti mund tё kërkojё nga operatorёt e rrjetave publike telekomunikuese 
dhe nga ofruesit e shërbimeve publike telekomunikuese tё cilёve u janë dhёnё 
numrat, seritë numerike, emrat apo adresat, qё tё japin informata, pёr t‟i futur 
në librin e informatave, nё lidhje me numrat, seritё numerike, emrat dhe 

adresat qё operatorёt apo ofruesit e shërbimeve i kanё dhёnё shfrytёzuesve 
pёr pёrdorim  

Shfrytёzuesit  do tё kenё tё drejtёn tё vendosin nёse dёshirojnё tё bёjnё publikё 
numrat e tyre, seritë numerike, emrat dhe adresat.  
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Plani i Numeracionit pёr rrjetat e operatorёve publike tё 
telekomunikacionit dhe ofruesve tё shërbimeve publike 

telekomunikuese  
 

Neni 13  
(Terminologjia) 

 

 Prefiks – Prefiksi paraqet njё tregues i cili përmban njё apo mё shumё 
shifra dhe jep mundësinё pёr tё zgjedhur lloje tё ndryshme tё numrave (si 
lokalё, kombëtar dhe ndёrkombёtar), rrjeta transitore dhe/apo shërbime.  

 

 Prefiksi ndёrkombёtar- paraqet njё kombinim tё numrave tё zgjedhur nga 
parapaguesi qё thirr njё parapagues tjetër nё vendin e tij, por jashtë zonës 
sё tij tё numeracionit. 
 

 Kodi shtetëror- paraqet kombinimin e njё, dy apo tri shifrave dhe 
karakterizon vendin nё tё cilin kemi thirrur.  
 

 Kodi i zonës- paraqet njё shifër apo njё kombinim shifrash (duke mos 
pёrfshirё prefiksin kombëtar) qё karakterizojnë zonёn numerike tё vendit 
nё tё cilёn kemi thirrur. Kodi i zonës zgjedhet para numrit tё parapaguesit 
nё rastet kur parapaguesi qё thirr dhe ai i thirruri gjenden nё zona tё 
ndryshme numerike.  

 

 Numri i parapaguesit-paraqet numrin i cili duhet tё zgjedhet apo thirret nё 
mёnyrё qё tё arrihet parapaguesi nё rrjetin e njёjtё lokal apo nё zonёn 
numerike tё njёjtё. Zakonisht, ky numër  gjendet nё librin telefonik sipas 
emrit tё parapaguesit.  

 

 Numri regjional – Paraqet numrin i cili duhet tё zgjedhet pas prefiksit 
kombëtar nё mёnyrё qё tё arrihet lidhja me abonuesin brenda vendit tё 
njёjtё, por jashtë rrjetit tё njёjtё lokal apo zonës numerike. Numri kombëtar 
pёrshin kodin e zonës dhe numrin e parapaguesit.  

 

 Numri gjeografik-  paraqet numrin kombëtar pёr njё zonё tё caktuar 
gjeografike.  

 

 Numri jo-gjeografik-  - paraqet numrin kombëtar i cili nuk ёshtё i lidhur me 
ndonjë zonё tё caktuar gjeografike.  

 

 Numri ndёrkombёtar- paraqet numrin i cili zgjedhet pas prefiksit 
ndёrkombёtar nё mёnyrё qё tё arrihet lidhja me parapaguesin nё shtetin 
tjetër. Numri ndёrkombёtar përfshin kodin shtetëror tё vendit nё tё cilin 
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thirrim, pas tё cilit kod vjen numri kombëtar i parapaguesit qё thirrim.  
 

 Kodi pёr thirrje kombëtare (National Destination Code-NDC)- paraqet 

pjesën e kodit, nё Planin e Numeracionit, i cili kur tё kombinohet me 

numrin e parapaguesit, pёrbёn numrin kombëtar tё pёrfshirё nё numrin 

ndёrkombёtar, nё rrjetin digjital tё shërbimeve tё integruara. NDC përdoret 

pёr tё përzgjedhur rrjetin dhe/ apo prefiksin e zonës. NDC mund tё jetё 

shifër dhjetëshe apo kombinim i dhjetё shifrave (pa prefiks) i cili 

karakterizon zonёn numerike tё vendit. NDC duhet tё vendoset para 

numrit tё parapaguesit kur thirrësi dhe numri i thirrur gjenden nё zona tё 

ndryshme numerike. NDC tek ISDN (Integrated Services Digital Network) 

ёshtё identike me kodin e zonës (Trunk Code-TC) nё rrjetin telefonik.  
 

 Zona numerike- paraqet zonёn ku parapaguesi nё thirrje lidhet me 
parapaguesin e thirrur vetëm nё numrin e parapaguesit. Zona numerike 
mund tё përfshijё edhe parapaguesit qё janë tё lidhur me mё shumё 
“switch”.  

 

Neni 14  
(Plan Kombёtari i Numeracionit dhe Struktura)  

Plani Kombёtar i Numeracionit ёshtё nё pajtueshmëri me rekomandimin E.164 
tё ITU – sektori i standardizimit.  

Struktura e Planit të Numeracionit 

Numri Kombëtar (The National Significant Number-NSN) 

 
Numri Kombёtar (NSN) zakonisht do të jetë tetë shifror, pa përfshirë këtu kodin 
„0‟ për prefiksin kombëtar me sistemin e shenjave ABCDEFGH. Përjashtimet e 
vetme këtu janë kodet e shkurtëra që përdoren për qëllime specifike në këtë Plan 
(shih pjesën 3.8 më poshtë).  

      Struktura NSN  

Struktura e skemës sipas planit tё ri tё numeracionit është propozuar si në vijim: 

 

AB  Qëllimi  

00  Kodi për prefiksin ndërkombëtar për thirrjet ndërkombëtare.  

1X  
Emergjenca, Numrat e Shkurtër, Zgjedhja dhe Parazgjedhja e  
Operatorit  (shih pjesën 3.8) 

2X  Seria e Numeracionit gjeografik  

3X  Seria e Numeracionit gjeografik  
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4X  Seria e Numeracionit jo gjeografik : Shërbimet mobile,  

5X  E rezervuar për përdorim në të ardhmen  

6X  E rezervuar për përdorim në të ardhmen 

7X  E rezervuar për përdorim në të ardhmen  

8X  
Seria e Numeracionit për Shërbime Speciale (shërbimet telefonike pa 
pagesë, shpenzimet e përbashkëta, etj)  

9X  
Seria e Numeracionit me çmim  të lartë  

Tabela 1. Alokimi i nivelit të lartë të kodeve pёr t’i shёrbyer Planit 

 
 
Thirrjet ndёrkombёtare dhe thirrjet drejtuar shërbimeve ndёrkombёtare mund tё 
bёhen duke përdorur prefiksin ndёrkombёtar 00, kodin kombëtar tё caktuar nga 
ITU dhe numrin kombëtar.  

Sipas Planit tё Numeracionit, seritё e blloqeve numerike 5X, 6X dhe 7X 
janë tё rezervuara pёr përdorim tё ardhshёm.  

Rregullat dhe kushtet sa i pёrket zgjedhjes dhe parazgjedhjes sё Operatorit tё 
Trafikut (Carrier Selection and Carrier Pre-Selection) do tё diskutohen nё njё 
Rregullore tё veçantё.  
 

Standardet dhe prezantimi i standardeve  

 Standardet 

Siç është praktikuar deri më tani, Skema do të jetë në përputhshmëri me 
standardet relevante ndërkombëtare. Në veçanti, vëmendje i kushtohet 
Rekomandimeve të ITU-T në vijim, apo pasuesve funksionalë të tyre: 

 E.123 – sisteme standarde për numrat telefonik kombëtarë dhe 
ndërkombëtarё  

 E.161 – Caktimi i shifrave, shkronjave dhe simboleve në mjetet telefonike 
dhe mjetet tjera që përdoren për qasje në rrjetin telefonik. 

 E.164 – Plani ndërkombëtar publik i numeracionit për telekomunikacion.   

 E.166 – Plani i numeracionit për ndërveprueshmëri në mes planeve 
numerike E.164 dhe X.121. 

 X.121 – Plani ndërkombëtar i numeracionit për rrjeta të të dhënave 
publike. 
 

Numeracioni i shërbimeve ndërkombëtare  

Rekomandimet e ITU-T E.169.2, E.169.3, E.175, E.191 dhe E.195 përshkruajnë 
rolin e ITU-T në prezantimin e shërbimeve universale. Alokimi i numrave për 
shërbimet e tilla  (p.sh. telefoni ndërkombëtar pa pagesë 00800) është 
përgjegjësi e ITU-T. 
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Kodi ndërkombëtar  

Kodi ndërkombëtar do të caktohet nga ITU-T pas zgjidhjes së statusit të 
Kosovës. 
Momentalisht, kodi 381 është në përdorim për Shërbimet e Telefonisë Fikse dhe 
kodi 377 është në përdorim për Shërbimet e Telefonisë Mobile. 
 

Numri maksimal i shifrave  

Vëmendje e veçantë i kushtohet Rekomandimit të ITU-T E.164 ku thuhet se 
numri maksimal i shifrave që një sistem kombëtar pritet të ketë për thirrjet 
ndërkombëtare në dalje është pesëmbëdhjetë (15) (duke mos përfshirë prefiksin 
për thirrje ndërkombëtare). 

Përdorimi i simboleve alfanumerike 

Në plan do të përdoren shifra decimale prej 0-9 për të gjitha alokimet e numrave. 
Shkronjat dhe simbolet tjera jodecimale nuk do të përbëjnë ndonjë pjesë të NSN. 

    Alokimi i shkronjave për tastet numerike  

Ne rekomandojmë përdorimin e kombinimit të tasteve në vazhdim, që është në 
përputhshmëri me Rekomandimin ITU-T E.161 Opsioni A: 
 

Shifra Numerike  Shkronjat përcjellëse  

1 Nuk ka shkronja 

2 ABC 

3  DEF  

4  GHI  

5  JKL  

6  MNO  

7  PQRS  

8  TUV  

9  WXYZ  

0  Nuk ka shkronja 

Table 2: Caktimi i shkronjave për tastet numerike  

 

 

Prefiksi Ndërkombëtar (AB = 00) 

Prefiksi ndërkombëtar 00 do të përdoret për thirrjet ndërkombëtare nga Kosova. 
Shifrat e kodit kombëtar dhe ato të NSN do të jenë me këtë prefiks. Kjo vlen 
edhe për thirrjet e tipit ISDN, aty ku ekzistojnë. Kur operatori mbështet 
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përdorimin e dëgjueses me simbolin „+‟, kjo do të interpretohet si Prefiks 
Ndërkombëtar kur përdoret në fillim të thirrjes. 
Momentalisht 00 përdoret për të bërë thirrje nga rrjeti mobil, ndërsa 99 përdoret 
për të bërë thirrje nga rrjeti fiks. Prandaj, gjatë periudhës së përkohshme, do të 
përkrahen të dy numrat, siç edhe sqarohet në pjesën 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodet e qasjes dhe kodet e shkurtra (1X) 
 
Hyrje  
 
Kodet  hyrёse janё tё shkurta, zakonisht mbahen mend lehtё, me numёr tre deri  
nё gjashtё shifror, tё cilat zakonisht fillojnё me 1, qё i mundёsojnё  shfrytёzuesit 
tё ketё qasje nё njё seri tё gjerё tё shёrbimeve telefonike.  
 
Kodet hyrёse kategorizohen sipas tipit tё shёrbimit pёr tё cilin pёrdoren. 
Ekzistojnё tri tipe tё kodeve hyrёse: Tipi  A, B dhe C.  
 
Tipi A i kodeve hyrёse 
Tipi A i kodeve tё hyrjes pёrdoret nga telefonuesit pёr tё arritur nё pёrdorimin e 
shёrbimeve tё zakonshme, si shёrbimet emergjente, shёrbimet e operatorit apo 
shёrbimet informative siç ёshtё treguesi i kohёs (speaking clock).  
 Kёto kode mund tё pёrdoren kudo nё Kosovё nga tё gjithё operatorёt qё ofrojnё 
shёrbime ekuivalente ( nuk mund tё  pёrdoret prej asnjё operatori pёr ndonjё 
shёrbim tjetёr). Identifikimi dhe thirrja e Tipit A tё kodeve tё shkurta duhet tё jetё i 
njёjtё nё tё gjitha rrjetat. Duhet tё mundёsohet qё kodi i tipit A tё thirret nga 
çfarëdo rrjeti apo telefoni nё Kosovё. Kёto kode mund tё fillojnё nё njё rrjet por 
mund tё pёrfundojnё nё cilindo rrjet tjetёr. Prandaj, secili prej operatorёve 
dhe/ose  ofruesve  tё shёrbimeve duhet tё bёn marrёveshje tё duhura tё 
interkoneksionit nё mёnyrё qё tё drejtojnё kёto thirrje, psh. Numri pёr qasje 
emergjente 112 pёrfshihet nё kёtё kategori. 
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Kodet e tipit A do tё dedikohen individualisht pёr shёrbime tё tilla, prej Autoritetit, 
dhe nuk do t‟i alokohen veçanёrisht njё operatori ose njё ofruesi tё shёrbimeve.  
 
Tipi B i kodeve hyrëse   
 
Tipi B i kodit tё hyrjes (thirrjes) ka rёndёsi pёr rrjetin e gjёrё pasiqё ata pёrdoren 
prej shfrytёzuesve tё operatorёve telekomunikues publik qё t‟i realizojnё thirrjet 
pёrmes njё operatori tjetёr, nga ai prej tё cilit e kanё lidhjen telefonike  tё njohur 
si Zgjedhje e Operatorit (Carrier Selection (CS) ) ose si Para Zgjedhje e 
Operatorit (Carrier Pre-Selection (CPS)).  Psh. Shfrytёzuesit mund tё pёrdorin 
Kodin e tipit B pёr t‟i zgjedhur ofruesit e Bartёsit (carrier) tё Zgjedhur pёr thirrjet 
internacionale dhe tё distancave tё largёta. Kodet e tipit B gjithashtu mund tё 
pёrdoren nga thirrёsit qё tё kenё qasje nё shёrbime tё gatshme prej sistemit tё 
operatorit qё ata shfrytёzojnё ose njё sistemi tjetёr tё operatorit publik. Kёto kode 
janё tё alokuara nga Autoriteti dhe do tё jenё tё formatit 10XX, ku XX paraqet 
zgjedhjen e operatorit.  
Çёshtjet e zgjedhjes dhe parazgjedhjes sё operatorit, janё kusht i rёndёsishёm 
pёr zhvillimin e njё tregu konkurent, dhe parashihen qё zyrtarisht tё jenё tё 
paraqitura nёpёrmjet rregullores, pas njё procesi tё konsultimit publik.  

Tipi C i kodeve të hyrëse  

Tipi C i kodit të hyrjes është i ndarë për përdorim të pavarur prej operatorëve publik të 
telekomunikacionit, ose për të siguruar shërbime të caktuara ekskluzivisht për 
shfrytëzuesit që janë të kyçur direkt, ose për operacionet e brendshme të rrjetit. Kjo 
mund të përfshijë kodin për qasje nё shërbime të shitjes, të raportimit të ndonjë prishjeje 
apo pёr pyetje të përgjithshme. Operatorët e sistemeve të ndryshme kanë mundësinë që 
të zgjedhin kodet përkatëse, ku është shumë e përshtatshme dhe e dobishme të merret 
një qasje e përbashkët, por nuk janë të obliguar ta bëjnë këtë. Një grup i kodeve të 
shkurtra duhet t‟i alokohet çdo operatori ose ofruesi të shërbimeve në mënyrë që të 
ofrojnë shërbime specifike për rrjetin e shfrytëzuesve të tyre, ku thirrja drejtohet dhe do 
tё përfundojё në të njëjtin rrjet. Prandaj, nuk është e nevojshme që thirrja e këtyre 
kodeve të shkojë jashtë rrjetit të operatorit. Përderisa Autoriteti e cakton serinë, ai nuk i 
alokon kodet e Tipit C por, bazuar në informatat e dhëna nga operatori, shfrytëzimi i tyre 
shënohet në Plan.      

 

Numri i shifrave 

Duke e marrë parasysh nevojën që të sigurohet një kapacitet i arsyeshëm i numrave, 
alokimi i kodit hyrёs zakonisht do të jetë në bazë të 3,4 dhe 5 shifrave. 

Numrat Urgjentë    

Në mënyrë që të minimizohet rreziku i thirrjes së gabuar apo drejtimit të gabuar 
të thirrjes urgjente, përdorimi i shifrave 92,93,94 dhe 112 ,në raste të dukshme 
duhet të evitohet përdorimi i numrave të gjatë. Numrat urgjentë hyjnë në 
kategorinë e Tipit A të kodit hyrёs. Direktivat dhe Rekomandimet e BE-sё e 
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definojnë numrin 112 si numër për qasje në shërbimet emergjente, përderisa 
numrat tjerë në serinë 110-119 janë të rezervuar për një qasje të harmonizuar 
për shërbimet speciale në tërë BE-nё. 
Numrat e vjetёr urgjentë janë 92,93,94,95. Në planin e ri të numeracionit këto 
numra duhet të kalojnë në serinë 1X, duke përdorur prefiksin 19.. Në këtë 
mënyrë, 192 do të përdoret për qasje në shërbimet e  policisë, 193 për qasje në 
shërbimet e zjarrfikësve, 194 shërbimet urgjente të ambulancës etj.   

Kodet e Shkurtra  

Përdorimi i kodeve të shkurta paraqet kapacitet të konsiderueshëm numerik dhe, 
për këtë arsye, është regjistruar detajisht në Plan, ku informatat janë siguruar. 
 
Kodi Shërbimi Tipi 

110 – 111 E rezervuar A 

112 Shërbimet urgjente A 

113-119 E rezervuar A 

192 Policia A 

193 Zjarrfikësit A 

194 Ambulanca A 

195 Koha A 

16X-16XXX  C 

10XX Zgjedhja e Operatorit B 

 
            Tabela 9: Alokimi i kodeve i propozuar në serinë 1X 

Seritë e numeracionit gjeografik (2X & 3X) 

Përdorimi i serisë së numeracionit gjeografik  

Në këtë skemë, seritë 2X dhe 3X janë caktuar si Seri të Numeracionit Gjeografik 
emërtuar si Seritë e Numeracionit Gjeografik (Geographic Numbering Range-
GNR). Formati momental i numeracionit gjeografik është  AB-CDEFGH apo 
ABC-DEFGH, që do të thotë se në disa regjione NDC=2 shifra, SN=6 shifra, në 
tjera regjione NDC=3 shifra, ndërsa SN=5 shifra.  
Pёr qёllime praktike, falё mungesës sё kodit ndёrkombёtar pёr Kosovё, ky 
format i NDC dhe SN pёr seritё e numeracionit gjeografik do tё mbetet siç ёshtё, 
gjatё periudhёs sё pёrkohshme, derisa Kosovёs t‟i caktohet kodi i saj. 
Me caktimin e kodit ndёrkombёtar, ART do t‟i bёjё ndryshimet e duhura formatit 
tё serisё sё numeracionit gjeografik,qё do  tё pёrbёhet nga formati i NDC=2 dhe 
SN=6 shifra, pёr tё gjitha zonat gjeografike. 
Autoriteti do të bëjë paralajmërim sё paku 1 vit mё herët, për çfarëdo ndryshime 
të ardhshme në kod, në mënyrë që të iu mundësojë operatorëve dhe 
shfrytёzuesve të përgatiten për këtë ndryshim.  
Sa i përket vendimit se si do të përdoren kodet e ardhshme 2X apo 3X, Autoriteti 
do të ketë parasysh këta faktorë: 

a) zonat ku sasia e pakët e numrave mund të ketë ndikim; 
b) rritja e parashikuar e kërkesave për numra; 
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c) trendet demografike dhe biznesore; 
d) prania e grupeve të interesuara; 
e) nevoja për përdorim efektiv të resurseve numerike; dhe/apo 
f) çfarëdo përfaqësimi që vjen në emër të bashkësive lokale. 
 

Për të lehtësuar kalimin nga shfrytёzuesi i produktit në kodet dhe numrat e rinj, 
operatorët duhet të sigurojnë se masat në vijim do të ndërmerren kudo që të jetë 
e mundshme: 

a) përdoruesit e produktit duhet të njoftohen dhe të bëhet reklamimi para 
ndryshimit; 

b) duhet të ekzistojë një periudhë paralele kur do të jenë në dispozicion edhe 
numrat me kode të vjetra edhe ato të reja; dhe 

c) pas zbatimit dhe përfundimit të ndryshimit në numeracion, duhet të bëhet 
lajmërimi. 

Njё tregues i zonave tё shёrbyera nga secili prej kodeve nё GNR ёshtё i dhёnё 
nё Plan. Autoriteti do tё japё këshilla nё lidhje me procedurat pёr operatorёt e 
licencuar, se si ata tё sigurojnё njё hartё tё Kosovёs e cila tregon zonat dhe 
kodet e pёrdorura. Autoriteti do tё siguroj qё detaje mё tё sakta tё kufijve tё 
sigurohen, kur ёshtё e nevojshme. 
Kufijtë e zonave të mbuluara nga GNR do të shërbejnë si material për operatorët 
që ofrojnë shërbime në apo rreth këtyre zonave. Autoriteti mund të bëjë 
ndryshime nëpër vijat kufitare pas konsultimeve me palët relevante të 
interesuara. 
 

14.1.1. Masat e Ruajtjes (Konservimit) 

Numrat gjeografikë do t‟i ndahen aplikuesve në blloqe prej 10,000 me CD(Carrier 
Detection)  shifra nё serinë e përshtatshme të kodit tё zonёs. 
Plani i propozuar i shton rezervat e numrave në dispozicion dhe nuk pritet që me 
këtë plan të ndodhë harxhimi i numrave. Në rast se Autoriteti konsideron që për 
arsye të disa presioneve të lokalizuara mbi rezervat e numrave, harxhimi i 
numrave paraqitet si mundësi, atëherë ai mund t‟i prezantoj apo shpallë masat e 
konservimit. Në zonat ku masat e konservimit janë prezantuar, numrat mund të 
alokohen në blloqe prej 1,000. Prandaj, masat e ruajtjes do të mundësojnë që 
Autoriteti të shtyjë implementimin e ndryshimit të kodit, por do të mënjanojë 
krejtësisht nevojën për ca ndryshime të kodit. 
Autoriteti do ta rishikojë dhe publikojë listën e duhur të zonave të ruajtura. 
Vlerësimi se çka e përbën apo cakton zonën e ruajtur do ta marrё parasysh 
raportin konfidencial të auditorit, alokimet reale të deritanishme, dhe njohurinë që 
ka Autoriteti mbi faktorët lokal.      
Zonat e Ruajtura do të ndahen në dy lloje: 

a) Zonat e Ruajtura ku numrat do të jenë të alokuar në njësi prej 1,000 (Tipi 
A i Zonave tё Ruajtjes) 

b) Zonat e Ruajtura ku numrat do të jenë të alokuara në njësi prej 10,000 
(Tipi B i Zonave tё Ruajtjes) 
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Tipi A i Zonave të Ruajtjes është ai të cilin Autoriteti konsideron se e bënë 
shpenzimin e bllokut të 10,000 numrave brenda periudhёs dy vjeçare. 
 Përveç alokimit të blloqeve të reja në ato zona në njësi prej 1,000 numrave, pasi 
ta ketë njoftuar operatorin me shkrim sё paku 6 muaj përpara, Autoriteti mund  t‟i 
tërheqë blloqet prej 10,000 numrash të cilat më parë i janë alokuar atyre, dhe t`i 
caktojë përsëri një numër të duhur në blloqe prej 1,000 numrave prej atyre 
10,000 blloqe numrash. Në këtë kontekst, numrat e duhur duhet të jenë të 
mjaftueshëm të mbulojnë konsumimin ekzistues dhe një shfrytëzim të 
mjaftueshëm për të ardhmen. 
Alokimi në Zonën e Tipit B të Ruajtjes do të varet prej planifikimit të operatorit për 
shfrytëzimin e numrave në njësi prej 1,000 në atë kohë, dhe nëse zona 
shndërrohet në Zonën e Tipit A të Ruajtjes, atëherë Autoriteti do të mund t‟i 
tërheqë dhe ricaktojë numrat në përputhje me nenin e mëparshëm.  
Në mënyrë që të ruhet numeracioni, Autoriteti normalisht nuk do ta bëjë hapjen e 
serisë së re numerike 100,000, përderisa ende ka numra në serinë e hapur më 
parë në atë zonë lokale.  
 
Operatorët e licencuar që ofrojnë shërbime në më shumë se një zonë lokale 
gjeografike mund të kërkojnë caktimin e bllokut numerik për secilin prej kodit 
relevant në ato zona në të cilat dëshirojnë të ofrojnë shërbime me GNR.  

Shërbimet  Mobile Jo-gjeografike (4X)  

Seritë 4X janë të parapara për shërbimet jo-gjeografikemobile. Këto shërbime i 
mundësojnë shfrytëzuesit që të kyçen, pa marrë parasysh lokacionin se ku 
gjinden, atëherë kur çmimi i thirrjes nuk varet prej distancës.   
Me zhvillimin e tregut për telekomunikacion, sidomos pas alokimit të Kodit 
Kombëtar për Kosovën, do të bëhet sqarimi i rregullave specifike për alokimin e 
numrave brenda kësaj serie, për shërbime të ndryshme. Në përgjithësi, mund të 
ceket se blloqet e caktimit për këtë seri mund të jenë në 10,000 ose 100,000 ose 
1,000,000 varësisht prej shërbimit. 
Marrё nё pёrgjithёsi, operatorёt e rrjetit mobil (Mobile Network Operators- MNO), 
do tё kenё tё alokuara blloqet prej 1,000,000,  pёrderisa operatorёt e rrjetit mobil 
virtual -MVNO), po ashtu do të kenë të caktuar një numër të vogël të blloqeve 
numerike, etj.   

Seritë e Rezervuara (5X, 6X dhe 7X)  

Seritë numerike të 5X, 6X dhe 7X janë të ruajtura për përdorim të mëvonshëm. 
 

Shërbimet Speciale (8X) 

Seria 8X e numrave është përkushtuar kryesisht për Shërbimet Speciale. Këto 
janë shërbime të paguara nëpërmes llogarisë telefonike të parapaguesit, dhe 
ngarkohet me çmim të veçantë. 
Çmimi i thirrjes për serinë 8X do të jetë: 

a) e paguar prej palës që i telefonojmë; 
b) e ndarë ndërmjet palës që i telefonojmë dhe telefonuesit; ose 
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c) e paguar krejtësisht prej telefonuesit. 
Operatorët dhe ofruesit e shërbimeve do të ofrojnë shërbime me tarifa të 
përmendura, të cilat nuk do të jenë më të mëdha se tarifat për thirrje 
standarde gjeografike në seritë 2X dhe 3X.  
Përcaktimi i numrave në serinë 8X zakonisht do të jetë në blloqe prej 10,000.  
Në mënyrë që të japim informata domethënëse të tarifimit, shifrat C  kanë 
rëndësinë si në vijim: 

  

Kodi Shërbime 

8X0  Telefonuesi nuk ngarkohet me pagesë  

8X1  Rezervuar 

8X2  Rezervuar 

8X3  Rezervuar 

8X4  Kostoja ndahet me operatorin  

 

Kodi Shërbime 

8X5  Rezervuar 

8X6  Rezervuar 

8X7  Kostoja e paguar prej telefonuesit 

8X8  Rezervuar 

8X9  Rezervuar 

 
Tabela 4.  Alokimi i numrave të posaçëm të kodit numerik në serinë 8X 
 
Fillimisht, 800 DEFGH do tё përdoret pёr shërbime ku thirrësi nuk paguan, p.sh 
shërbimet telefonike pa pagesё.  
Kohё pas kohe, Autoriteti mund tё përcaktojё nën-seri të mëtejme për shërbimet 
specifike /tarifat. 
Autoriteti do t‟i publikojë ndryshimet e tilla përmes ueb-faqes dhe mënyrave tjera 
të duhura. 

Shërbimet me çmim të lartë (9X) 

 

 Hyrje 

 
Seria 9X është dedikuar për Shërbimet me çmim të lartë, me ose pa përmbajtje. 
Në mënyrë që të ruhet kapaciteti dhe të sigurohen shërbime domethënëse për 
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telefonuesin, kodet do të alokohen me shifrat-C të cilat e kanë rëndësinë si në 
vijim: 
 
 

Kodi Shërbimet 

9X0  
Shërbimet me çmim të lartë dhe me 
përmbajtje 

9X1  
Shërbime me çmim të lartë, pa 
përmbajtje 

  
 Tabela 5 Klasifikimi i Shërbimit Numerik me çmim të lartë 

 

Shërbimet me çmim të lartë 

Shërbimet me çmim të lartë zakonisht përmbajnë karakteristikat nё vijim: 
a) ato paguhen nëpërmes llogarisë telefonike të parapaguesit; 
b) ato ngarkohen me çmim përmbi Shërbimet Speciale në serinë 8X; 
c) të ardhurat për këto thirrje, të cilat përmbajnë çmimin e thirrjes telefonike 

plus përmbajtja, produkti apo shërbimi, ndahet ndërmjet operatorit dhe 
ofruesit të shërbimeve qoftë direkt ose indirekt; dhe 

d) Shërbimet me përmbajtje dhe vlerë të lartë në nën-serinë 9X0 janë ato 
shërbime të cilat, përveç që përmbajnë karakteristikat e lartpërmendura, 
përfshijnë ngarkimin me çmim për thirrje ose për produktet dhe shërbimet 
e ofruara gjatë ose direkt si pasojë e thirrjes, ku ngarkesa e pagesës 
është pjesë e shtuar ose e formon një pjesë të ngarkesës së 
përgjithshme, për atë shërbim i cili e dërgon atë përmbajtje, produkt ose 
shërbim. 

Shërbimet me vlerë të lartë, pa përmbajtje, në nën- serinë 9X1 janë ato shërbime 
me çmim të lartë të cilat nuk janë si Shërbimet me çmim të lartë me përmbajtje. 
Këtu mund të përfshihen thirrjet në drejtim të qendrave për ndihmë speciale 
teknike, ku thirrja është zëri me zërin, pa përmbajtje specifike. 
Alokimi i numrave në serinë 9X0 dhe 9X1 zakonisht do të jetë në blloqe prej 
10.000.  
Në mënyrë që të sigurohen shërbimet dhe t‟u shpjegohen tarifat telefonuesve, 
kodi i thirrjeve me vlerë të lartë do të jetë i alokuar me shifrat D të cilat e kanë 
rëndësinë si në vijim: 
 

Kodi  Shërbimi 

9X00 and 9X01  
Thirrjet me pagesë maksimale të 
specifikuar 

9X02 to 9X04  E rezervuar 

9X05 and 9X06  
Tarifat pa limit në çmim apo 
kohëzgjatje  

9X07  Blerja e kostos së produktit 
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9X08 and 9X09  E rezervuar 

 
Tabela 6. Domethënia e tarifës për numrat me çmim të Lartë 
 
Për arsye të përdorimit të numrave të shkurtër 92,93,94 për shërbimet 
emergjente, në një periudhë të menjëhershme pas publikimit të planit të ri 
numerik, X=2,3 dhe 4 nuk do të alokohen. Pёr kёtё periudhë kohore duhet të 
vendoset në konsultim me palët relevante të interesuara. 
 
 

Neni 15 
(Konventat pёr kodet dhe numrat tjerё) 

Autoriteti ka parasysh qё ekziston nevoja pёr tё menaxhuar aspektet tjera tё 
enumeracionit, pёrpos atyre qё janё cekur mё lartё. Kёtu pёrfshihen:   

 Kodet e Telekomunikacionit pёr tё Dhёna Publike dhe Private  

 Kodet e sistemit tё trashёguar (p.sh. Telex), etj 
Prezantimi i metodёs sё re tё kontrollimit tё numeracionit si dhe plani i ri i 
numeracionit ёshtё aktivitet shumё i rёndёsishёm dhe Autoriteti ka parasysh se 
ky aktivitet mund tё marrё kohё pёr t‟u zgjidhur. Pёr kёtё arsye, nё kёtё fazё 
Autoriteti nuk parasheh tё menaxhojё kёto aspekte, tё cilat do tё vijnё nё 
shprehje pas alokimit tё Kodit Shtetёror.  
 

Neni 16 
(Portabiliteti i Numrit)  

Autoriteti do tё nxjerrё rregulloren pёr implementimin e portabilitetit tё numrit nё 
kohёn e duhur, dhe pas procedurave tё cilat pёrcaktojnё realizueshmёri teknike 
tё sistemit, i cili i mundёson shfrytёzuesit qasje nё numrin apo shёrbimin 
gjeografik tё caktuar nga operatori.    

Dispozitat tranzicionale dhe finale  

 

Neni 17  
 

Brenda tre muajve tё zbatimit tё kёtij Plani, PTK. Sh.a. do t‟i dorёzojё Autoritetit 
njё raport me tё dhёnat e fundit mbi shfrytёzimin e resurseve numerike 
ekzistuese, dhe poashtu do t‟i paraqesё aplikacionin pёr ndarjen e ndonjё 
numri apo serie numerike tё re nga ky Plan.    
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Neni 18  
 

Rregullorja mbi Planin e Numeracionit do tё hyjё nё fuqi nga data e 
nёnshkrimit. 

Aneksi 1 i kёsaj Rregulloreje ёshtё Aplikacioni pёr numra dhe/apo seritё 
numerike.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prishtinё,                                       Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit 
Data______________                                Anton Berisha, Kryetar 
                                                         ____________________________ 
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IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEETT  EE  PPËËRRKKOOHHSSHHMMEE  VVEETTËËQQEEVVEERRIISSËËSSEE  

PPRRIIVVRREEMMEENNEE  IINNSSTTIITTUUCCIIJJEE  SSAAMMOOUUPPRRAAVVLLJJAANNJJAA  

PPRROOVVIISSIIOONNAALL  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  OOFF  SSEELLFF  --  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  

  

  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  
 

 

 

 

 

 

Pёr  

AAuuttoorriitteettiinn  RRrreegguullllaattoorr  ttёё  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

Adresa: Lagja Pejton, rr.”Pashko Vasa” Nr.12,  

                 Prishtinё 10000, Kosovo   
 

Duke u bazuar nё Nenin 37 tё Ligjit pёr Telekomunikacion UNMIK/RREG/2003/16 paraqes 

kёtё: 

 

Aplikacion 
Pёr marrjen e numrave dhe/apo serive numerike 

 

1. Tё dhёnat themelore 

 
Tё plotёsohen nga personi fizik 

Emri dhe mbiemri  

Adresa  

PIN  

 

Tё plotёsohet nga entiteti ligjor 

Kompania (emri i plotё)  

Adresa  

Selia  

Numri tatimor  

Numri i xhirollogarisё  

Numri  i Regjistrimit tё Biznesit   

Numri i Telefonit  

Numri i faksit  

Email  

Website  
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2. Lloji i aplikimit  
 

    Aplikimi pёr numra pёr herё tё parё (plotёso 3.a., 3.b., 3.c., 3.d. or 3.e.) 

    Aplikimi pёr numra shtesё (plotёso 3.a., 3.b., 3.c., 3.d. or 3.e.) 

    Aplikimi pёr ndryshimin e numrit (numrave) (plotёso 3.f.) 

    Aplikimi pёr ndёrrimin e pronarit me tё drejtё tё pёrdorimit tё numrit (numrave) 

(plotёso 3.g.) 

    Aplikimi pёr anulimin e numrit (numrave) tё dhёnё (plotёso 3.h.) 

 

 

3. NUMRAT/SERITË NUMERIKE  

 

3. a. Seritё numerike nё telefoninё fikse /rrjetat e komunikimit mobil 

(Rrethoni rrjetin publik tё komunikimeve elektronike pёr tё cilin kёrkoni serinё numerike) 

Zona numerike 

 

NDC  

(national 

destination code) 

Seritё Numerike Data e fillimit tё 

pёrdorimit  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Afati i specifikuar nga Aplikuesi pёr numra apo seri numerike________________________ 

3. b. Numri i shkurtuar brenda zonёs gjeografike tё numeracionit  

Numri i shkurtuar NDC Lloji i shёrbimit Data e fillimit tё 

pёrdorimit 

    

Afati i specifikuar nga Aplikuesi pёr numra ____________________________  

 

 

 

3.c. Numri i shkurtuar i operatorёve publik tё rrjetave tё komunikimeve elektronike   
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Numri i shkurtuar NDC  Lloji i shёrbimit Data e fillimit tё 

pёrdorimit 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Afati i specifikuar nga Aplikuesi pёr marrjen e numrave ____________________________  

3.d. Numri i shkurtuar i operatorit tё rrjetave publike tё komunikimit pёr shёrbimet e 

kujdesit ndaj konsumatorit  

Numri i shkurtuar NDC Lloji i shёrbimit Data e fillimit tё 

pёrdorimit 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Afati i specifikuar nga Aplikuesi pёr marrjen e numrave ____________________________  

3.e. Numrat jo-gjeografikё dhe seritё  

Numri jo-

gjeografik 
Mёnyra e 

tarifimit 

Lloji i shёrbimit Shёrbime vetёm 

pёr tё rriturit 

(po/jo) 

Data e fillimit tё 

pёrdorimit 
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3.f. Ndryshimi i numrit/ serive numerike  

Ju lutem ndryshoni numrat/seritё numerike nё vazhdim  

_______________________________                                  nё:__________________________ 

_______________________________                                  nё:__________________________ 

_______________________________                                  nё:__________________________ 

Data e kёrkuar pёr zёvendёsim tё numrit: _______________________________. 

Informata shtesё (cekni arsyen pёr ndryshim): ________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

3.g. Ndryshimi i pronarit me tё drejtё pёrdorimi tё numrave dhe serive numerike  

Ju lutem ndryshoni pronarin me tё drejtё tё pёrdorimit tё numrit/ serive numerike: 

________________________________________________________________________ 

nga 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(Emri dhe adresa e pronarit tё mёparshёm me tё drejtё pёrdorimi tё numrit/serisё numerike) 

nё 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(Emri dhe adresa e pronarit tё ri me tё drejtё pёrdorimi tё numrit/serisё numerike) 

Data e kёrkuar pёr zёvendёsim: __________________________________. 

Informata shtesё (cekni arsyen pёr ndryshim): ________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

3.h Anulimi i numrit tё dhёnё/ serisё numerike  

Ju lutem anuloni numrin/ serinё numerike nё vazhdim: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Data e anulimit: ___________________________. 

Informata shtesё (cekni arsyen e anulimit): _____________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

4. Dokumente tjera tё bashkёngjitura  

a. _________________________________ 

 

b.__________________________________ 
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c.__________________________________ 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

(Emri dhe mbiemri i Aplikuesit apo pёrfaqёsuesit tё autorizuar) 

 

________________________________________________________ 

(Adresa) 

________________________________________ 

(Nёnshkrimi) 

_________________________ 

(Data) 

_________________________ 

(Data e pranimit tё aplikacionit) 

 

 


