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 Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  
 
 
Nr. Prot. 033/B/11 
 

RRRREEGGUULLLLOORREE  

ppëërr  

IInntteerrkkoonneekkssiioonniinn  

  
  Kjo rregullore është nxjerr në bazë të nenit 1, pika (2); nenit 4, pika (4); nenit 16 pika (2) (a), 
(c)(iv); nenit 21 pika (6); nenit 22 pika (l), nenit 53; nenit 56; dhe nenit 57 të Ligjit 
Telekomunikacionit Nr.2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr.03/L-085 (tutje i njohur si - 
Ligji), pika 3.8.4 (a) e dokumentit të Politikave të Sektorit të Telekomunikacionit të datës 
13/06/2007; Planit të Veprimit të Partneritetit Evropian (PVPE), si dhe duke marrë 
parasysh Direktivën 2009/140/EC, dhe Direktivën 2002/19/EC të Parlamentit Evropian 
dhe Këshillit Evropian të datës 7 Marsit 2002 mbi qasjen në dhe ndërlidhjen e rrjetave të 
komunikimeve elektronike dhe pajisjeve shoqëruese (Direktiva e qasjes). 
 
 

Neni 1 

Fushëveprimi dhe qëllimi i kësaj Rregulloreje 
 

1.1. Qëllimi i kësaj rregulloreje 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. 

1.2. Kjo Rregullore do te zbatohet ndaj operatoreve, të cilët sipas procedurës së 
themeluar nga aktet ligjore konsiderohen si operatorë me fuqi të ndjeshme në tregun 
përkatës, dhe të cilët ekzekutojnë detyrimet sipas ligjit dhe rregullores për analizat e 
tregut dhe përcaktimin e ofruesve me fuqi të ndjeshme në treg. 

1.3. Kjo rregullore i merr parasysh aktet relevante ligjore te BE-së (Direktivat, 
Rregulloret, Rekomandimet) dhe praktikat me te mira te vendeve rajonale dhe 
ndërkombëtare deri ne atë mase sa janë e pajtueshmëri me Ligjin. 
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Neni 2 

Përkufizimet 
 
Për qëllim të kësaj rregulloreje: 
 

2.1. Kuptimi ose definicioni i cilësdo fjalë, frazë apo shprehje në bazë të ligjit për 
telekomunikacion do të jetë  gjithashtu i zbatueshëm për atë fjalë, frazë apo shprehje 
në këtë rregullore. 

  
2.2. Termat dhe shprehjet që pasojnë do të kenë këtë kuptim: 

 
Interkoneksioni; është lidhja fizike dhe logjike e pajisjeve të organizatave që ofrojnë 
rrjete të telekomunikacionit dhe/apo shërbime të telekomunikacionit, në mënyrë që 
t’u lejojnë shfrytëzuesve të një organizate për të komunikuar me përdoruesit e një 
organizate tjetër, ose për t’u qasur në shërbimet e ofruara nga një organizatë tjetër. 
 

Shërbimet Publike Telefonike; nënkupton ofrimin afarist të shërbimit, që përbëhet 
nga përcjellja e telefonisë së drejtpërdrejtë të zërit, nga ofruesit e shërbimeve publike 
të telekomunikacionit. 
 

Operatori Obligues; është operatori i një rrjeti publik te telekomunikacionit, i cili 
bazuar në procedurat e vendosura me aktet ligjore në fuqi, është i detyruar te jap 
interkoneksion. 

Operatori përfitues; është operatori i një rrjeti publik të telekomunikacionit ose 
shërbimeve telekomunikuese, i cili ka aplikuar me shkrim për interkoneksion. 

Pika e Interkoneksionit; nënkupton një pikë e përcaktuar gjeografikisht në rrjetin e 
ofruar të operatorit publik, ku operatori ofrues dhe operatori përfitues janë të 
ndërlidhur. 

 
 
 

Neni 3 

Fusha e sigurimit të informacioneve, e ngjashme me shërbimet, të specifikuara në 
Ofertën Referuese për ndërlidhje të Rrjetave Publike Telefonike  

 
 
3.1 Në rastet kur Operatori obligues (tutje operatori) i ofron informata të përgjithshme 

Përfituesit, informacione këto të përcaktuara në paragrafin 8.3 të Rregullores për 
Sigurimin e Qasjes Nr.prot.012/B/11 (tani e tutje Rregullorja për Sigurimin e Qasjes), 
do të paraqesë informacion mbi komutuesit (ang. switch) ne rrjetin e operuar dhe 
listën e detajuar të të gjitha centraleve telefonike te komunikimit publik, për te cilat në 
rrjetin e saj ekzistues mund të ofrohet qasja për Interkoneksion. 
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3.2 Në rastet kur Operatori i shërbimeve të telefonisë fikse në rrjetin e komunikimit 

publik, ofron informata të specifikuara si në paragrafin 8.3 të Rregullorës për 
Sigurimin  e Qasjes, duhet të specifikojë territorin qe shërbehet nga ana e centralit, 
duke specifikuar blloqet e numrave, qe ne mënyrë direkte shërbehen nga centrali 
dhe/ose blloqet e numrave, qe ne mënyrë indirekte shërbehen nga centrali.  

 
Neni 4 

Kërkesat specifike për përmbajtjen e Ofertës Referuese për interkoneksion të  Rrjetit 
Publik të Komunikimit të Telefonisë 

 
 

4.1. Operatori, do të sigurojë dhe të përfshijë në ofertën referuese, për të interkonektuar 
rrjetet publike të komunikimit të telefonisë, këto shërbime specifike dhe  informacione: 
 

4.1.1 duke marrë parasysh detyrimet e përcaktuara, të trafikut ne thirrje me dërgimin 
e shërbimeve, duke përfshirë: 

 
4.1.1.1 Shërbimet për terminimin e thirrjeve; 
 

4.1.1.2 Shërbimet për origjinimin e thirrjeve, duke përdorur kodin e 
përzgjedhjes te  një ofruesi individual të shërbimit. Ofruesit e rrjeteve 
publike të komunikimit të telefonisë fikse gjithashtu duhet të 
specifikojnë informacionin mbi shërbimet për origjinim te thirrjeve  
duke shfrytëzuar mundësinë për zgjedhjen dhe para-zgjedhjen e 
operatorit; 
 

4.1.1.3 Shërbimet për thirrjet transit; 
 

4.1.2 Informatat mbi pikën gjeografike të lidhjes me rrjetet publike të komunikimit të 
telefonisë, duke specifikuar adresën e çdo pike (emri i lokalitetit të banuar, emri i 
rrugës, numri i parcelës, ndërtesës ose kompleksit te ndërtesave në rrugë ose në 
lokalitetet e banuara, numri i banesave ose objekteve të pabanuara në ndërtesë, 
kodin postar (nëse ekziston)), duke specifikuar si në vijim: 

 
4.1.2.1 Pikat e interkoneksionit të rrjetit kombëtar; 

 
4.1.2.2 Një operator, që ofron telefoni fikse ne rrjetet publike të komunikimit  

gjithashtu duhet të specifikojë informacionin për pikat e 
interkoneksionit ne rrjetin lokal, duke i dhënë Përfituesit mundësinë 
për të ofruar shërbime për përdoruesit fundorë, qe shërbehen nga 
pika ose pikat në varësi të pikës së mëparshme; 
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4.1.2.3  shërbimet lidhëse te rrjetit, duke përfshirë: 
 

a) ofrimin e një pikë të interkoneksionit ne rrjetet kombëtare; 

b)  sigurimin e një rrjete të interkoneksionit ne një pikë lokale (që do të 
paraqitet vetëm nga operatorët qe ofrojnë rrjet publik të komunikimt 
të telefonisë fikse); 

c)   sigurimin e kapaciteteve në pikat e interkoneksionit të rrjeteve; 

d) shërbimet e sinjalizimit; 

e)  shërbimet e sinkronizimit, 

f)  shërbimet e testimit;  
 
4.1.2.4 Një operator, qe ofron rrjet publik për komunikimit e telefonisë  

mobile, në bazë të detyrimeve të përcaktuara, përveç kësaj do të 
dorëzoj informata mbi ofrimin e shërbimeve virtuale të rrjetit; 

4.1.3 Shërbime tjera të interkoneksionit, të rrjeteve publike të telekomunikacionit, 
duke përfshirë: 

 
4.1.3.1 thirrjet në shërbimet emergjente (të numrave të shkurtër te shërbimeve 

emergjente dhe numrin e përbashkët i shërbimeve të emergjencës); 
 

4.1.3.2 shërbimet e implementimit te numrave, duke përfshirë: 
 

a)  shërbimet e implementimit te serisë se numrave jo-gjeografik për 
komunikim telefonik; 

b)   një operator, qe ofron rrjet publik të komunikimit të telefonisë fikse, 
gjithashtu duhet të specifikoj informatat mbi shërbimet e 
implementimit te serive te numrave gjeografik telefonik te 
komunikimit; 

 
4.1.4   Shërbimet dhe kushtet e qasjes në sistemet e informacionit, duke  përfshirë: 

 
4.1.4.1 kushtet për qasje në sistemet mbështetëse operative, sistemet e 

informacionit dhe të bazës se te dhënave të Operatorit, duke paraqitur 
paraprakisht lejen për kryerjen e mirëmbajtjes dhe/ose punëve për 
eliminimin e defektit, duke i ofruar Përfituesit informacionin e 
marrëveshjes, për aq sa ky informacion ka te beje me ofrimin e rrjeteve 
publike  te komunikimit telefonik dhe shërbimeve të lidhura; 
 

4.1.4.2 informatat mbi specifikimet teknike dhe ndërlidhësit, që përdorën për 
lidhjen e sistemeve përkatëse të informacionit të Përfituesit, me 
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sistemet e Operatorit, e përmendur në paragrafin 4.1.4.1  të kësaj 
rregulloreje. 

 
 

Neni 5 

Kushtet e veçanta për dhënien e shërbimeve, të specifikuara në Ofertë Referuese për 
interkoneksion të Rrjeteve Publike të Komunikimit Telefonik 

 
 

5.1 Deri ne atë masë sa është teknikisht e mundshme, operatori obligues duhet te siguroj 
qasje për interkoneksion të rrjeteve si ne në pikat e terminuese të rrjetit që i ofrohen 
përdoruesit fundor ashtu dhe në pikat jo terminuese te rrjetit  në rast se ofruesi i 
shërbimeve telekomunikuese, qe lidhet me rrjetin dëshiron një qasje të tillë dhe 
ndërlidh rrjetet në cilin do central telefonik. 
 

5.2 Në rast të interkoneksionit të rrjeteve, Operatori do të respektojë Planin Kombëtar të 
Numeracionit për rrjetat e Telekomunikacionit në Kosovë (Nr.153/07, dhe Aneksin II 
me Nr.99/1/10) si dhe kërkesat e mëposhtme, që lidhen me planin e numeracionit: 
 
5.2.1  Të implementoj Planin Kombëtar të Numeracionit në rrjetin e vet dhe  të 

ekzekutoje të gjitha ndryshimet brenda rrjetit dhe punët  të tjera, që lidhen 
me implementimin e numrave te komunikimit telefonik duke lidhur rrjetet 
qe nuk janë të ndërlidhura ose rrjetet qe tashmë janë të ndërlidhura me 
shpenzimet veta, jo më vonë se brenda periudhë kohore prej dy muajsh nga 
data e marrjes së se kërkesës se Përfituesit, për të siguruar funksionimin e 
numrave të komunikimit telefonik; 

 
5.2.2  Të sigurojë se numrat e pikave terminuese të rrjetit janë transmetuar deri në 

pikën terminuese të rrjetit, ne rastet kur  behet përcjellja nga një rrjet në 
tjetrin. Formati i numrave duhet të korrespondojë me formatin 
ndërkombëtar te një numri të komunikimit telefonik, i parapare Planin 
Kombëtar te Numeracionit; 

 
5.2.3   Të transferoj një numër të pandryshuar të pikës terminuese te rrjetit  në rast 

se thirrjet janë përcjellë përmes tranzitit. 
 
 

Neni 6 
Dispozitat përfundimtare 

 
6.1. Ndaj veprimit apo mosveprimit të ART-së në lidhje me aplikimin dhe zbatimin e kësaj 

Rregulloreje mund të bëhet ankesë në procedurën e përcaktuar nga ligjet e Republikës 
së Kosovës. 
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6.2. Në rast se asnjë dispozitë tjetër është e paraparë me ligjet e Republikës së Kosovës në 
këtë aspekt të trupit menaxhimin e Operatorit të do të jetë përgjegjës për dorëzimin 
në kohë të dokumenteve dhe të dhënave të Operatorit dhe informacione të tjera që të 
sigurohet për të ART-së, sipas të kësaj Rregulloreje. 

6.3. Operatori do të jetë përgjegjës për dështimin për të vëzhguar këtë Rregullore sipas 
procedurës, të përshkruar nga aktet ligjore të Republikës së Kosovës. 

 
 

Neni 7 
Hyrja në fuqi dhe vlefshmëri 

 
 
7.1. Kjo rregullore hyn në fuqi pas miratimit të saj me një vendim të Bordit të ART-dhe 

mbetet në fuqi deri sa te nxirret një rregullore tjetër.   
 
 
 
Klasa: 01/11 
Rreg. Nr:9, 
 
Prishtinë, 
03/06/2011            
                   Ekrem Hoxha 

Kryetari i Bordit të ART-së 
       
       __________________________ 
 
 
 
 
 
 


