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Nr. Prot. 028/B/20  

Nr. i Regjistrit: 46 

RREGULLORE  

PËR 

SHËRBIMIN E INTERKONEKSIONIT TË RRJETEVE TË KOMUNIKIMEVE 

ELEKTRONIKE 

Neni 1 

Baza Ligjore 

Kjo rregullore është nxjerrë në bazë të nenit 1, nenit 3 paragrafi 1, nenit 10 paragrafi 4), nenit 3 

paragrafi 1), nenit 33, nenit 34, nenti 36 dhe neni 37 të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet 

Elektronike (tutje referuar si - Ligji); Direktivës 2002/19/EC të Këshillit dhe Parlamentit Europian të 

datës 7 Mars 2002 për qasje dhe interkoneksion në rrjetet e komunikimeve elektronike dhe 

facilitetet shoqëruese (Direktiva e Qasjes), të ndryshuar me Direktivën 2009/140/EC të datës 25 

Nëntor 2009. 

Neni 2 

Qëllimi dhe fushëveprimi 

2.1 Qëllimi i kësaj rregulloreje (tutje referuar si - Rregullorja) është që të inkurajojë dhe nëse 

është e nevojshme të detyroj zbatimin e interkoneksionit dhe bashkëveprimit të 

shërbimeve, me qëllim të promovimit të konkurrencës efikase dhe të qëndrueshme për 

përfitim maksimal të përdoruesit fundor. 

2.2 Rregullorja përcakton rregullat teknike dhe operacionale të shërbimit të interkoneksionit. 

2.3 Rregullorja gjithashtu përcakton: 

2.3.1 procedurën me të cilën një ndërmarrje e komunikimeve elektronike me fuqi të 

ndjeshme në treg (FNT), dhe për të cilën ARKEP ka vendosur detyrime në tregun 

e qasjes ose interkoneksionit, të përgatis dhe publikojë Ofertën Referente të 

Interkoneksionit (tutje referuar si - RIO). 

2.3.2 kërkesat që informacioni të përfshihet në RIO, nivelin e detajeve të kërkuara dhe 

kërkesat e publikimit të RIO-së.  

 

Neni 3 
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Përkufizimet 

3.1 Për qëllime të kësaj rregulloreje:  

3.1.1 Kuptimi ose përkufizimi i secilës fjalë, frazë apo shprehje sipas Ligjit për 

Komunikimet Elektronike, do të jetë i zbatueshëm për atë fjalë, frazë apo shprehje 

në këtë rregullore.  

3.1.2 Shprehjet dhe frazat në vijim do të kenë këtë kuptim; 

a) ARKEP - Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare; 

b) Interkoneksioni - lidhja fizike dhe logjike e rrjeteve publike të komunikimit, 

të cilat përdoren nga i njëjti apo nga ndërmarrës të ndryshëm, në mënyrë që t’i 

lejojë përdoruesit e një ndërmarrësi të komunikojnë me përdoruesit e të njëjtit 

ose të një ndërmarrësi tjetër, ose të lejojë qasjen për shërbimet e ofruara nga 

një ndërmarrës tjetër. Interkoneksioni është një lloj i veçantë i qasjes, që 

zbatohet ndërmjet operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit; 

c) Rrjet i Komunikimeve Elektronike - sistemi i transmetimit dhe, nëse 

ekzistojnë, pajisjet e komutimit ose rutinimit dhe resurset tjera, duke përfshirë 

elementet e rrjetit që nuk janë aktive, të cilat lejojnë përcjelljen e sinjaleve 

nëpërmjet përcjellësve, radios, mjeteve optike ose mjeteve të tjera 

elektromagnetike, duke përfshirë rrjetet satelitore, rrjetet fikse (me komutim të 

qarqeve ose me komutim të paketave, përfshirë internetin), rrjetet mobile 

tokësore, sistemet e kabllove elektrike në raste kur ato përdoren për 

transmetimin e sinjaleve, rrjetet e përdorura për transmetimet radiotelevizive 

dhe të televizionit kabllor, pavarësisht nga tipi i informacionit të bartur; 

d) Operatori Ofrues - është operatori i një rrjeti publik te telekomunikacionit, i 

cili është i detyruar te jap interkoneksion sipas ligjit. 

e) Operatori përfitues - është operatori i një rrjeti publik të telekomunikacionit 

ose shërbimeve telekomunikuese, i cili ka aplikuar me shkrim për 

interkoneksion 

f) Pika e Interkoneksionit – nënkupton lokacionin ku do të vendoset lidhja 

fizike e rrjeteve të komunikimeve elektronike, ku operatori ofrues dhe 

operatori përfitues janë të ndërlidhur. 

g) Shërbimet e shitjes me shumicë – nënkuptojnë shërbimet e interkoneksionit 

dhe shërbimet e tjera që lidhen me interkoneksionin.  

 

Neni 4 

Kërkesat teknike dhe operacionale për Interkoneksionin 

4.1 Të gjitha ndërmarrjet e komunikimeve elektronike duhet të përfshijnë në marrëveshjen e 

interkoneksionit kërkesat e mëposhtme teknike dhe operacionale: 
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4.1.1 lokacionin ku do të vendoset lidhja fizike e rrjeteve të komunikimeve elektronike 

(tutje referuar si - pika e interkoneksionit); 

4.1.2 parametrat mekanikë të ndërfaqes (interfejsit) së pikës së interkoneksionit; 

4.1.3 parametrat elektrikë të ndërfaqes së pikës së interkoneksionit. 

4.2 Një ndërmarrje duhet të përcaktojë së paku një pikë interkoneksioni në marrëveshjen e 

interkoneksionit në territorin e Republikës së Kosovës. Nëse të dy palët bien dakord dhe 

është teknikisht e mundshme, ndërmarrja mund të përcaktojë lokacionin e pikës së 

interkoneksionit jashtë territorit të Republikës së Kosovës. 

4.3 Nëse interkoneksioni parashihet për shërbimin zanor të telefonisë, atëherë njëri nga llojet e 

mëposhtme të sinjalizimit duhet të përfshihet në marrëveshjen e interkoneksionit: 

4.3.1 Sinjalizimi Nr. 7 (Signalling System No.7 - SS7); 

4.3.2 Protokolli i inicimit të sesionit (Session Initiation Protocol - SIP); 

4.3.3 Një lloj tjetër sinjalizimi nëse të dy ndërmarrjet e komunikimeve elektronike bien 

dakord. 

4.4 Lloji i zgjedhur i sinjalizimit duhet të mbështesë së paku shërbimet shtesë si në vijim: 

4.4.1 Shfaqjen e identitetit të numrit thirrës (Calling Line Identification - CLI); 

4.4.2 Kufizimin e shfaqjes së identitetit të numrit (Calling Line Identification Restriction 

-CLIR); 

4.4.3 Përcjelljen e telefonatave (Call forwarding - CF). 

4.5 Për ofrimin e shërbimit të interkoneksionit për telefoninë zanore, ndërmarrjet duhet të 

specifikojnë në marrëveshjen e interkoneksionit aspektet e mëposhtme teknike dhe 

operacionale: 

4.5.1 Llojin e interkoneksionit (për shembull, bazuar në Protokollin e Internetit (IP) ose 

bazuar në ndërrimin/komutimin e qarkut (PSTN)); 

4.5.2 Së paku një audio kodek (audio codec) të mbështetur nga të dy palët; 

4.5.3 Kritere të njohjes së maskimit (spoofing) të CLI (për shembull, mospërputhje të 

numrit të shifrave në numrin thirrës ose mospërputhje ndërmjet kodit shtetëror 

dhe kodit të vendit të rrjetit publik të telefonisë mobile etj.); 

4.5.4 Informacionin se cilët numra janë të hapur për rutim, origjinimin, terminimin 

dhe transitimin e thirrjes; 

4.5.5 tarifat e terminimit dhe transitimit të thirrjeve; 
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4.5.6 Procedurat për ndërprerjen e rutimit të thirrjeve dhe qasjen në numra dhe 

shërbime të komunikimeve elektronike; 

4.5.7 Informacione të tjera mbi parametrat teknikë të interkoneksionit, nëse 

ndërmarrjet janë pajtuar se është e nevojshme. 

4.6 Ndërmarrjet duhet të interkonektohen të paktën brenda kërkesave të mëposhtme teknike 

dhe operacionale të rrjetit të komunikimeve elektronike: 

4.6.1 të sigurojnë se operimi i sinjalizimit ose rrjedhës së trafikut për interkoneksionin 

e rrjeteve të komunikimeve elektronike: 

a) nuk do të gjeneronte trafik joefikas që do të vinte ngarkesa të panevojshme 

në lidhjen e rrjeteve të komunikimeve elektronike; 

b) nuk interferojnë me funksionimin e rrjetit të komunikimeve elektronike; 

c) nuk ndikojnë në funksionimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike; 

d) ofrojnë konfigurimin e tyre të sinjalizimit dhe funksionimin e tij në 

përputhje me standardet në fuqi; dhe kushtet e marrëveshjes së 

interkoneksionit; 

4.6.2 të kryejnë një kontroll të sinjalizimit me marrëveshje të ndërsjellë ndërmjet 

palëve për procedurën e testimit për vendosjen e një interkoneksioni ose 

ndryshimin e versionit të softuerit të alarmit; 

4.6.3 të sigurojnë që interkoneksioni i rrjeteve të komunikimeve elektronike nuk 

zvogëlon cilësinë e shërbimeve të komunikimeve elektronike të ofruar me 

interkoneksionin e rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe sigurinë e këtyre 

rrjeteve të komunikimeve elektronike. 

4.7 Palët duhet të sigurojnë që trafiku i origjinuar ose i rutuar në një rrjet të komunikimeve 

elektronike të ndërmarrjes dhe i terminuar në një rrjet të komunikimeve elektronike të një 

ndërmarrje tjetër nuk është trafik artificial ose i padobishëm. 

4.8 Një ndërmarrje që ofron shërbime zanore të telefonisë duhet të sigurojë të paktën kërkesat 

e mëposhtme teknike dhe operacionale të rrjetit të komunikimeve elektronike: 

4.8.1 Identifikimin e rrjetit të tij të komunikimeve elektronike - kodin ndërkombëtar 

ose kombëtar të pikës së sinjalizimit, nëse ofrohet nga lloji i sinjalizimit i 

dakorduar; 

4.8.2 Ofrimin e identifikimit dhe transmetimit të numrit thirrës (numri A) në rrjetin e 

tij të komunikimeve elektronike për të gjitha telefonatat drejt rrjetit të 

interkonektuar; 

4.8.3 Numrin A të pandryshuar brenda rrjetit të tij të komunikimeve elektronike për 

të gjitha telefonatat drejt rrjetit të interkonektuar; 
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4.8.4 Ofrimin e rutimit të thirrjes pa zëvendësuar numrin A në rrjetin e tij të 

komunikimeve elektronike për të gjitha telefonatat drejt rrjetit të interkonektuar; 

4.8.5 Ofrimin e transmetimit të numrit thirrës të pandryshuar në rast të përcjelljes së 

telefonatës në të gjitha rrjetet e komunikimeve elektronike në fazat e lidhjes, 

nëse merret nga rrjeti i interkonektuar; 

4.9 Në rast të pranimit të thirrjes pa numër A, ose numër A të paidentifikueshëm, ndërmarrja 

ka të drejtë të mos e rutojë thirrjen e pranuar. 

4.10 Nëse ndërmarrjet nuk janë të gjendje të bien dakord për vendosjen e interkoneksionit në 

lidhje me zgjidhjet teknike, ndërmarrja e cila kërkon interkoneksionin duhet të përshtatë 

zgjidhjen e saj teknike të interkoneksionit dhe llojin e sinjalizimit. 

Neni 5 

Informacioni që duhet të përfshihet në RIO nga ndërmarrja me fuqi të ndjeshme në treg 

5.1 Operatori duhet të përfshin informacione të përgjithshme dhe të veçanta në RIO. 

5.2 Ndërmarrja do të përfshijë informacionin e mëposhtëm të përgjithshëm në RIO: 

5.2.1 shërbimet e shitjes me shumicë të ofruara dhe përshkrimet e tyre, përfshirë 

teknologjitë e përdorura, llojin e sinjalizimit dhe audio kodekët që mbështeten nga 

ndërmarrjet e rrjetit të komunikimeve elektronike; 

5.2.2 procedurat dhe afatet kohore të paraqitjes së kërkesës dhe instalimit të 

shërbimeve të shitjes me shumicë; 

5.2.3 procedurën e informimit për ndryshimet e planifikuara në rrjetin e 

komunikimeve elektronike, duke përfshirë kostot shtesë për zbatimin e 

ndryshimeve; 

5.2.4 kërkesat, kushtet dhe rregulloret teknike, përfshirë kufizimet teknike, sigurinë 

elektrike dhe kushtet për pajtueshmërinë elektromagnetike, si dhe referencat në 

standardet përkatëse kombëtare ose ndërkombëtare; 

5.2.5 një përshkrim të masave që kërkohen për mbrojtjen dhe sigurinë e rrjeteve të 

komunikimeve elektronike, bashkëpunimin ndërmjet palëve dhe ofrimin e 

informacionit reciprok për kërcënimet (security threats) ose shkeljet e sigurisë, 

duke përfshirë përdorimin e paautorizuar të rrjeteve të komunikimeve 

elektronike ose pajisjeve të interkonektuara, shërbimeve dhe rrjeteve të 

komunikimeve elektronike për të siguruar integritet dhe pajtueshmëri brenda 

këtyre rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe teknologjive të komunikimeve 

elektronike të përdorura në ofrimin e shërbimeve; 

5.2.6 procedurën e raportimit të gabimeve dhe SLA-në; 

5.2.7 kushtet e qasjes për pajisjet dhe premisat teknike; 
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5.2.8 kërkesat e cilësisë për shërbimet e ofruara të shitjes me shumicë; 

5.2.9 procedurat dhe afatet e faturimit dhe pagesës; 

5.2.10 një përshkrim të detajuar të shërbimeve të ofruara, elementeve të tyre, aktiviteteve 

dhe tarifave, si dhe një element të shërbimit dhe një listë të detajuar të aktiviteteve 

që mund të kryhen nga aplikuesi sipas zgjedhjes së tij; 

5.2.11 përgjegjësinë e palëve; 

5.2.12 procedurat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve; 

5.2.13 procedurat dhe afatet për negocimin e kontratës së shërbimeve të shitjes me 

shumicë; 

5.2.14 procedurën për lidhjen e kontratës dhe kushtet për ndryshim; 

5.2.15 terminimin e shërbimeve të shitjes me shumicë, ndërprerjen e kontratës; 

5.2.16 Formularin e aplikimin për shërbimin e shitjes me shumicë; 

5.2.17 Modelin e kontratës për shërbimin e shitjes me shumicë; 

5.2.18 Informacionin e kontaktit të personit përgjegjës të ndërmarrjes. 

5.3 Ndërmarrja do të përfshijë informacionin e mëposhtëm të veçantë në RIO: 

5.3.1 Parashikimin e trafikut dhe kushtet e llogaritjes së trafikut; 

5.3.2 Kushtet për veprim nga të dy palët në rast të ndryshimit të trafikut; 

5.3.3 Procedurat dhe kushtet e aranzhimit të interkoneksionit; 

5.3.4 Kushtet për shërbimet e rutimit dhe tranzitimit, duke përfshirë numrat e bartur 

(portuar); 

5.3.5 Kushtet për shërbimin e zgjedhjes dhe para-zgjedhjes së bartësit (operatorit) 

C(p)S, nëse ndërmarrja ka detyrime të ofrojë këto shërbime; 

5.3.6 Kërkesat për identifikimin e numrit thirrës; 

5.3.7 Mirëmbajtjen e kodit të identifikimit dhe ofrimin e shërbimeve të tjera që lidhen 

me procedurat dhe kushtet e numeracionit; 

5.3.8 procedurat dhe fushëveprimi për kontrollimin dhe testimin e interkoneksioneve 

të vendosura, verifikimin e interoperabilitetit të shërbimeve, procedurat e 

informacionit mbi rezultatet e testimit dhe ndërprerjet e mundshme të shërbimit; 

5.3.9 Procedurat për ndërprerjen e rutimit të thirrjeve dhe qasjen në numra dhe 

shërbime të komunikimit elektronik, si dhe aranzhimet për pagesa në raste 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


 

Faqe 7 nga 7 

 
Adresa: Rr. Bedri Pejani nr. 23, 10 000 Prishtinë – Republika e Kosovës 

 Tel: +383 38 212-345; Fax: +383 38 212 399;  
E-mail: info@arkep-rks.org; web-site: www.arkep-rks.org  

 

mashtrimesh (fraud) që kanë përdorur numeracionin ose përdorimin e gabuar të 

numrave. 

5.4 Ndërmarrja do të përcaktojë procedurën në të cilën ndërmarrja tjetër ka qasje në 

informacionin e specifikuar në RIO si informacion i kufizuar në qasje, në përputhje me 

procedurat e specifikuara në akte rregullatore ligjore. Ndërmarrja duhet të publikojë këtë 

procedurë njëkohësisht me RIO. 

5.5 Ndërmarrja mund të përfshijë në RIO gjithashtu informacione të tjera, nëse është e 

nevojshme për ofrimin e shërbimeve të shitjes me shumicë. 

Neni 6 

Kërkesat e Publikimit të RIO-s 

6.1 Ndërmarrja duhet të publikojë RIO-në brenda tre (3) muajve nga data e hyrjes në fuqi të 

vendimit përkatës. 

6.2 Ndërmarrja duhet të publikojë RIO-në në faqen e saj në internet. 

6.3 Nëse ARKEP ka vendosur që RIO e publikuar nuk i plotëson kërkesat e përcaktuara nga 

me Kornizën Rregullatore, ndërmarrja duhet të bëjë ndryshimet e nevojshme dhe do të 

publikojë RIO të përditësuar në faqen e saj të internetit brenda afatit të përcaktuar nga 

ARKEP. 

6.4 Ndërmarrja duhet të sigurojë që RIO e publikuar në faqen e saj në internet të jetë pa 

kufizime për printim.  

Neni 7 

Hyrja në fuqi  

7.1 Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit me vendimin e Bordit të ARKEP. 

7.2 Me këtë Rregullore shfuqizohet Rregullorja nr. 6 për Sigurimin e Qasjes (nr. Prot. 

012/B/11) 

7.3 Me këtë Rregullore shfuqizohet Rregullorja nr.9 pёr Interkoneksionin (Nr.Prot. 033/B/11).   

Prishtinë, 07/07/2020      

    

        Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 
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