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RREGULLORE PËR ZGJEDHJEN DHE PARAZGJEDHJEN E OPERATORIT 
 

 
Kjo rregullore është nxjerr në bazë të nenit 1 paragrafi 2, nenit 4 paragrafi 4 dhe nenit 48 
të Ligjit për Telekomunikacion Nr. 2002/07,  të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-085, pikës 
2.1 të dokumetit Politikat e Sektorit të Telekomunikacionit dt.13.06.2007, Planit të 
Veprimit të Partneritetit Europian, Direktivës 98/61/EC e Parlamentit dhe Këshillit 
Evropian e cila e amendamenton Direktivën 97/33/EC për bartshmërinë e numrave 
dhe parazgjedhjen e operatorit, Direktivës 2002/22/EC e Parlamentit dhe Këshillit 
Evropian për shërbimet universale dhe të drejtat e shfrytëzuesve në rrjetat dhe 
shërbimet e komunikimeve elektronike (Direktiva për Shërbimin Universal).  
 

 
Kapitulli 

Dispozitat e përgjithëshme 
 

Neni 1 
Objekti/Qëllimi i rregullores 

 
Qëllimi i rregullores për zgjedhjen dhe parazgjedhjen e operatorit është që: 
 

a) Të nxisë konkurrencë produktive në një mjedis të liberalizuar të 
telekomunikimeve, 

 
b) Konsumatorët të përfitojnë nga shërbimet telekomunikuese që u përshtaten më 

së miri nevojave të tyre, në veçanti sa i përket çmimit dhe cilësisë,  
 

c) Kjo teknikë e aplikuar (zgjedhja-parazgjedhja) nxit operatorët të ulin çmimet, 
zvogëlojnë koston dhe të paraqesin shërbime të reja më shpejtë, duke sjellë 
kështu përfitime për të gjithë konsumatorët.   

 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
Kjo rregullore vlen për të gjithë Operatorët e Telefonisë Fikse me Fuqi të ndjeshme në  
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treg të cilët ofrojnë qasje në rrjet, dhe për të gjithë ata operatorë mobil që ART do t’i  
definojë më vonë si operatorë me fuqi të ndjeshme në treg. 
 
 

Neni 3 
Definicionet 

 
Për qëllim të kësaj rregulloreje: 

a) Kuptimi apo definicioni i cilësdo fjalë, frazë, apo shprehje sipas Ligjit për 
Telekomunikacion do të jetë gjithashtu i zbatueshem për atë fjalë, frazë, apo 
shprehje në këtë rregullore. 

b) Termet dhe shprehjet në vijim do të kenë këtë kuptim: 
 
Zgjedhja e Operatorit për secilën thirrje (Carrier Selection- CS); Zgjedhja e operatorit 
për secilën thirrje (këtu e tutje si Zgjedhja e Operatorit) ka të bëjë me mundësinë e 
shfrytëzuesit që të zgjedhë një operator kur bën një thirrje. Zgjedhja zakonisht bëhet me 
prefiksin e operatorit të zgjedhur para se të formohet sekuenca e shifrave, e cila 
përdoret për të arritur tek i thirruri kur nuk zgjedhet operatori. 

Pas kësaj, operatori i cili ofron qasje në rrjet për konsumatorët do të analizojë prefiksin e 
thirrur (i cili e identifikon operatorin e zgjedhur) dhe do ta drejtojë thirrjen tek operatori 
i caktuar përmes pikës më të afërt të interkoneksionit. Përgjegjësia për të kontrolluar 
nëse konsumatori është i autorizuar për të përdorur shërbimet, kalon tek operatori i 
atyre shërbimeve.  
 
Parazgjedhja e operatorit (Carrier Pre-selection CPS); Me parazgjedhjen e operatorit, 
një apo disa operatorë amë programohen në centralin e operatorit i cili ofron qasje në 
rrjet për shfrytëzuesit sipas zgjedhjes së këtij të fundit. Zgjedhja e operatorit është e 
aplikueshme për secilën thirrje dhe në këtë rast zgjedhja e prefiksit të operatorit nuk 
është e nevojshme. Parazgjedhja zakonisht bëhet offline nga operatori i cili ofron qasje 
në rrjet.  
 
Parazgjedhja e Operatorit me mundёsi ndёrrimi (with override); Me këtë opsion, 
operatori i parazgjedhur përdoret derisa shfrytëzuesi të mos e ndryshoje (override) 
parazgjedhjen për secilën thirrje duke  thirrur prefiksin e operatorit të zgjedhur. Kjo 
mundësi e tretë kombinon dy zgjidhjet e para të lartpërmendura.  
 
Goditja; Goditja është implementimi i parazgjedhjes pa pëlqimin dhe njohurinë e 
konsumatorit.  
 
Operatori alternativ; operatori në të cilin abonentët qasen në mënyrë indirekte. 
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Operatori efektiv; operatori i cili bën zgjidhje efektive teknike. 

Operatori i qasjes; operatori në të cilin kanë qasje direkte abonentët. 

 

Neni 4 
 

Operatorët e Telefonisë Fikse me Fuqi të Ndjeshme në treg të cilët ofrojnë 
qasje në rrjet duhet të ofrojnë Zgjedhjen/Parazgjedhjen e Operatorit për 

shfrytëzuesit e tyre 
 
4.1 Operatorët e Telefonisë Fikse me Fuqi të Ndjeshme në treg të cilët ofrojnë qasje në  
rrjet duhet të ofrojnë Zgjedhjen/Parazgjedhjen e Operatorit për shfrytëzuesit e tyre. 

 
4.2 Operatori i një sistemi telekomunikues publik apo i një sistemi fiks pa tela që ka 
pozitë të ndjeshme në treg, në ofrimin e shërbimeve telefonike duhet t’iu lejojë dhe 
mundësojë shfrytëzuesve të tij të zgjedhin çfarëdo operatori tjetër i cili është në 
interkoneksion me shërbimin e tij për transportin e telekomunikimeve duke mundësuar 
zgjedhjen dhe parazgjedhjen e operatorit për secilën thirrje.  

 
Neni 5 

 
Obligimi i Operatorëve Mobilë për t’u ofruar shfrytëzuesve Zgjedhjen 

dhe/apo Parazgjedhjen për thirrjet ndërkombëtare. 
 
Operatorët mobil nuk janë veçanërisht të obliguar për Zgjedhjen/Parazgjedhjen e 
Operatorit. Ky obligim mund të imponohet pas analizes së tregut dhe definimit të 
operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg ose edhe pas marrjes së kodit shtetëror. Kjo do 
të jetë subjekt i analizave të vazhdueshme nga  ART. 

 
Neni 6 

 
Të drejtat e Operatorëve që ofrojnë Telefoni Ndërkombëtare me Zë për 

Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit 
 
6.1 Të gjithë operatorët që janë të liçensuar në ART për të ofruar shërbime 
ndërkombëtare do të kenë të drejtë të marrin prefikset e bartësit në mënyrë që të 
mundësojnë shërbimet e rrjetit për secilën thirrje.  
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6.2 Të gjithë operatorët obligohen të paraqesin kontratën e tyre me ndonjërën prej 
nyjeve ndërkombëtare në momentin kur aplikojnë për prefiksin e zgjedhjes dhe 
parazgjedhjes së operatorit. 
 
6.3 Në rast se operatori nuk disponon me një kontratë të tillë, atëherë obligohet të 
aplikojë edhe për liçensën për nyje telekomunikuese ndërkombëtare në rast se eshte i 
interesuar të ofrojë shërbimin zgjedhja dhe/ose parazgjedhja e operatorit. 
 
 

Kapitull II 
Çështjet e Konsumatorit 

 
Neni 7 

Informimi dhe mbrojtja e konsumatorit  
 
Operatorët do të jenë të obliguar që të krijojnë procedura të përshtatshme për  
informimin dhe mbrojtjen e konsumatorit në mënyrë që të ndihmojnë publikun t’i  
kuptojë zgjedhjet dhe shërbimet që ofrojnë. Në veçanti, konsumatorët duhet të  
kuptojnë në tërësi se Parazgjedhja e Operatorit është ndryshe nga Zgjedhja e  
Operatorit, nga natyra automatike e Parazgjedhjes së Operatorit, llojet e thirrjeve të  
mbuluara nga skemat dhe shërbimet tjera që do t’i mbajnë aktive.  
 
 

Neni 8 
Kërkesa për Kodin e Praktikës –Punës 

 
8.1 Nga operatoret duhet të merren masa për të mbrojtur konsumatorët nga 
keqpërdorimi i mjeteve të Parazgjedhjes së Operatorit, përkatesisht “Goditja”. Goditja 
nuk praktikohet nga operatorët e mirënjohur, sidoqoftë masat preventive duhet të 
merren duke krijuar kështu Kodin e Praktikës.  
 
8.2 Kodi i Praktikës, vendos rregullat të cilat operatorët që ofrojnë parazgjedhjen e 
operatorit duhet t’i ndjekin, ku adresohen çështjet në vijim:  
 

a) Kontratat e konsumatorit,  
b) Promovimi i Parazgjedhjes së Operatorit,  
c) Pagesa e faturave,  
d) Mbikëqyrja e ankesave dhe kërkesave,  
e)  Publikimi i tarifave.  
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Neni 9 
Faturimi për Konsumatorin 

 

Operatori alternativ (indirekt) obligohet që të faturojë konsumatorin për shërbimet që 
ofron, përveq në rastet kur  operatori i qasjes dhe ai alternativ dakordohen në mes veti 
që konsumatorit ti dërgohet vetëm një faturë. 

 
Neni 10 

Kategoritë e Kostos 
 
Janë marrë parasysh tri kategori të kostos ndërlidhur me ofrimin e Zgjedhjes dhe 
Parazgjedhjes së Operatorit:  
 
a.   Kostoja e përgjithshme e ofrimit të sistemit: Këto janë kosto që shkaktohen një herë e 

që kryesisht bëhen nga operatori dominues duke modifikuar rrjetin dhe sistemet 
mbështetëse për të mundësuar Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit. Kostoja e 
ofrimit të sistemit nuk varet nga kërkesa e operatorit.  

 
b. Kostoja e mundësimit të aspekteve specifike të operatorit: Këto janë kostot e 

mundësimit të Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së ndonjë operatori individual, ku 
përfshihet lidhja e marrëveshjes për transferin elektronik të urdhërave të 
konsumatorit. Duhet të bëhet e mundshme që të izolohet operatori individual duke 
mundësuar kështu koston si nën-rregull të kostos së përgjithshme të ofrimit të këtij 
shërbimi.     

 
c. Kostoja e administrimit për linjë: Këto janë kryesisht kosto administrative të 

implementimit të Parazgjedhjes së Operatorit për linjat individuale të konsumatorit. 
Duhet të ceket se nuk ka kosto administrative për Zgjedhjen e Operatorit.  

 
 

Neni 11  
Ndarja e Kostos 

 
Rregullat për mbulimin e kostos së Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së Operatorit janë:  
 

a) Mbulimi i kostos së freskimit të programeve dhe modifikimeve tjera në rrjet si 
rezultat i mundësimit të zgjedhjes dhe parazgjedhjes së operatorit (nese ka kosto 
të tilla) do të marrë formën e tarifimit shtesë  në tarifat normale të 
interkoneksionit (sipas origjinës së thirrjes). 
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b) Tarifa (shtesë) mund të mbulojë vetëm koston e një operatori efikas i cili përdor 
një zgjidhje efikase teknike. 

 
c) Kostoja për linjë dhe ajo e mundësimit të qasjes specifike të operatorit do të 

mbulohet direkt nga operatori CPS, jo përmes tarifave të interkoneksionit. 
 

d) Tarifat për linjë dhe ato të operatorit specifik mbulojnë vetëm koston e një 
operatori efektiv i cili përdor një zgjidhje efikase teknike. 

 
e) Çdo lloj kostoje tjeter (nëse ka), duhet bartur nga operatori i cili i shkakton ato. 

 
 

Kapitull III 
Përcaktimi i numrit për Zgjedhjen e Operatorit 

 
Neni 12 

Prefiksi i Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së Operatorit 
 

Aranzhimet numerike për zgjedhjen e operatorit duhet të sigurojnë që përdoruesit të 
kenë qasje të lehtë dhe të mjaftueshme në këtë shërbim. Plani i numeracionit i Kosovës 
obligon përdorimin e 10XX për qasje në zgjedhjen e Operatorit. Ky format numri do të 
lehtësojë konkurrencën në tregun e Zgjedhjes së Operatorit. Plani më tutje obligon që 
thirrjet në 10XX të kodeve të Zgjedhjes së Operatorit duhet të drejtohen tek bartësi i 
veçantë që identifikohet si “XX”.  

Fillimisht, kodet 10X0 nuk do të përdoren. Kjo është për shkak të mënjanimit të 
konfuzionit kur kodi i qasjes së bartësit pasohet nga prefikset ndërkombëtare (00).  
 
 

Neni 13 
Aplikimi Për Prefiksin e Operatorit 

 
Në Aneksin 1 është përgatitur procedura për aplikim dhe alokim. Operatorët e 
interesuar në të ardhmen do të mund të zgjedhin prefiksin e preferuar të Zgjedhjes së 
Operatorit.  
 

Neni 14 
Afatet për ofrimin e zgjedhjes dhe parazgjedhjes së operatorit 

 
14.1 Zgjedhja e Operatorit për secilën thirrje për thirrjet ndërkombëtare duhet të bëhet  
e mundshme në Kosovë deri më 28 shkurt 2011.  
 
14.2 Parazgjedhja e Operatorit me mundësi ndryshimi (with override) për thirrjet  
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ndërkombëtare  duhet të bëhet e mundshme në Kosovë deri më 28 shtatorë 2012.  
 
 

Dispozita të tjera 
 

Neni 15 
Pjesë të rregullores 

 
Pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje është dhe ankesi i bashkengjitur. 

 
Neni 16 

Informimi dhe publikimi 
 
Kjo Rregullore është pjesë e Rregulloreve të nxjerra nga Autoriteti Rregullator i 
Telekomunikacionit (ART) dhe publikohet në faqen e internetit të ART-së. Operatorët e 
licencuar dhe sipërmarrësit e rinjë janë të detyruar të zbatojnë dispozitat e kësaj 
rregulloreje. 
 

 
Neni 17 

Zbatimi i rregullores 
 
Përdorimi i frekuencave dhe pajisjeve objekt i kesaj rregulloreje në kundërshtim me 
percaktimet e vendosura përbën kundravajtje administrative dhe zbatohen nenet 
përkatëse të Udhëzimit Administrativ, UA 2003/4, mbi caktimin e dënimeve dhe 
kundërvajtjet nga telekomunikacioni. 

 
 

Neni 18 
Hyrja në fuqi dhe vlefshmëria 

 
Kjo Rregullore së bashku me aneksin për aplikim për kodet e qasjes dhe formularit për 
aplikim hyn në fuqi me miratimin e saj me vendimin e Bordi i ART Nr. 20. Nr. 
Protokolli 43/1/10, datë 15.06.2010, dhe mbetet në fuqi deri në daljen e një rregulloreje 
tjetër. 
 
 
Klasa: 01/1 
Reg. No.: 1 
 
Prishtina, 15 Qershor, 2010      Ekrem Hoxha 
        Kryetar i Bordit te ART 
  
        _______________________ 
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Aneksi 1    

Aplikimi për Kodet e Qasjes  

 
Kualifikueshmëria 
 

– Prefiksi i Zgjedhjes së Operatorit do të alokohet për ofruesit e licencuar në 
ART sipas Ligjit për Telekomunikacion,  

– Vetëm një kod i zgjedhjes së operatorit do t’i alokohet çfarëdo ofruesi të 
shërbimeve telekomunikuese,  

– Aplikuesit do të obligohen ta arsyetojnë kërkesën e tyre për zgjedhjen e 
operatorit, apo qasjen në kodet e bartësit duke iu referuar ofrimit të 
shërbimeve telekomunikuese për publikun, 

– Të gjithë aplikuesit e kualifikuar do të kenë qasje të barabartë në kodet e 
qasjes,   

 
 
Zgjedhja e Kodit  
 

– Aplikuesve të kualifikuar do të ju jepet mundësia të zgjedhin kodin e 
preferuar të qasjes nga kodet që janë në dispozicion. Preferencat e tilla duhet 
të ceken në aplikacionin e bashkëngjitur.  

 
– Aplikacionet do të vlerësohen nga ART. Në rast të kërkesave të 

përnjëhershme për kodin e njëjtë, kodi do të jepet me lotari.  
 
– Prefikset e Zgjedhjes së Operatorit do të përdoren vetëm për ofrimin e qasjes 

tek bartësit e zgjedhur; përdorimi për çfarëdo tjetër qëllimi që nuk është 
përshkuar më lartë mund të rezultojë në tërheqjen e kodit.    

 
 

Tërheqja  
 
Kodi i Zgjedhjes së Operatorit mund të tërhiqet nga ART nëse nuk përdoret për 
shërbime telekomunikuese për publikun apo nëse operatori të cilit i është dhënë kodi 
shkel kushtet e alokimit, falimenton, apo nëse tërheqja është në interesin e përgjithshëm 
publik. ART do të konsultohet me aplikuesin para marrjes së vendimit të tillë.  
  
 

Transferi dhe Pronësia  
 
Alokimi i numrave jep të drejtën për të përdorur numrat e alokuar por kjo nuk ka të 
bëjë me transferim të pronësisë. Prandaj, kodi i Zgjedhjes së Operatorit nuk është i 
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transferueshëm dhe mund të përdoret vetëm për të drejtuar shërbimet telekomunikuese 
tek operatori të cilit i është dhënë kodi nga Rregullatori .  
 
 
Publikimi  
 
Rregullatori do të publikojë detajet se cilat kode janë alokuar dhe kujt i janë alokuar.  
 
 
Format e Aplikimit 
 
Në të ardhmen, operatorët e interesuar mund të aplikojnë për kodet e Zgjedhjes së 
Operatorit në pajtueshmëri me këtë dokument. Aplikuesi duhet të cekë kodet e 
preferuara në aplikacionin e paraqitur.  
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APLIKACION PËR ALOKIMIN E PREFIKSIT TË ZGJEDHJES SË OPERATORIT  
 
Detajet e Aplikuesit 
  
Emri apo Kompania ____________________________________________  
Adresa ____________________________________________  
____________________________________________  
Kontakti ____________________________________________  
Tel. ____________________________________________  
Fax. ____________________________________________  
E-maili ____________________________________________  
 
Aplikacioni 
Ne aplikojmë për alokimin e kodit të Zgjedhjes së Operatorit. 
 
□ Ne kërkojmë çfarëdo kodi pa ndonjë preferencë të veçantë.  
□ Ne kërkojmë një nga kodet në vazhdim sipas radhës së preferencës:  
 
Zgjedhja I-rë

 
10 ___ ___  

Zgjedhja II-të
 
10 ___ ___  

Zgjedhja III-të
 
10 ___ ___  

Zgjedhja IV-të
 
10 ___ ___  

Zgjedhja V-të
 
10 ___ ___  

 
Nënshkrimi i aplikuesit ________________________  
Data  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


