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VVEENNDDIIMMII    NNrr..  11116699  

PPëërr  

CCaakkttiimmiinn  ee  kkooddiitt  IISSPPCC  ppëërr  ppëërrddoorriimm  nnggaa  OOppeerraattoorrii  

mmttss  DD..OO..OO..  

Në mbështetje të nenit 4 paragrafi 1.26), nenit 9 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 12), nenit 59, nenit 

79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji 

ose LKE); Pika 3.1) e Planit të Migrimit i kodeve ekzistuese +377, +381 dhe +386 në kodin telefonik 

shtetëror +383 të Republikës së Kosovës (tutje referuar si – Plani i Migrimit ) të miratuar me 

Vendimin Nr.935 (Ref. Nr.Prot.011/B/17; dt.23/02/2017); nenit 22 të Rregullores nr.32 (Ref. 

Nr.Prot.038/B/17) për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike 

në Republikën e Kosovës (tutje referuar si – Plani i Numeracionit); Rekomandimit Q.708 të Unionit 

Ndërkombëtar të Telekomunikimeve (tutje referuar si – ITU); Aplikacionit për kodin e Pikës së 

Sinjalizimeve Ndërkombëtare (ISPC) të operatorit mts D.O.O. (tutje referuar si – MTS) të datës 29 

Dhjetor 2017 (Ref. Nr.Prot.862/2/17); në përputhje me dispozitat e nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i 

Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe 

Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP), Bordi i Autoritetit i përbërë nga: 

 

1) z. Kreshnik Gashi,   Kryetar, 

2) z. Nijazi Ademaj,   Anëtar, 

3) z. Hazir Hajdari,   Anëtar, 

4) z. Bahri Anadolli,   Anëtar 

 

në mbledhjen e 27 të mbajtur më datë 03 Prill 2018, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe 

raportit të Departamentit për Komunikime Elektronike (DKE) dhe Departamenti Ligjor (DL), 

unanimisht morri këtë: 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Aprovohet kërkesa e MTS për caktimin e kodit si në vijim: 

- Kodet ISPC: 7-214-7 (16055). 

II. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 
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Neni 4 paragrafi 26 i i Ligjit specifikon se: “Resurse të komunikimeve elektronike – radio-frekuencat 

(kanalet), numrat telefonikë dhe identifikuesit tjerë të rrjeteve të komunikimeve elektronike, të tilla si 

shenjat e radio- thirrjeve, resurset orbitale, duke përfshirë edhe pozitën në një orbitë gjeostacionare dhe 

burimet tjera të nevojshme për kryerjen e aktiviteteve të komunikimeve elektronike, për përdorimin e 

rrjeteve të komunikimeve elektronike, ose radio-pajisjeve, apo pajisjeve fundore dhe për ofrimin e shërbimeve 

të komunikimeve elektronike;” 

Neni 10 paragrafi 12 i Ligjit specifikon se: “Autoriteti Menaxhon resurset e fundme – spektrin e radio-

frekuencave dhe hapësirën e numeracionit në komunikimet elektronike”. 

Bazuar në Planin e Migrimit, pika 3.1) si dhe nenin 22 të Planit të Numeracionit, ARKEP si 

administrues i kodeve ISPC ka përgjegjësinë për caktimin e kritereve dhe kushteve për ndarjen 

dhe revokimin e tyre. Po ashtu Rekomandimi i ITU-së Q.708 specifikon se kodet ISPC caktohen 

nga Administratat (në këtë rast ARKEP) e shteteve përkatëse në përputhje me Rregullat e 

miratuara.  

Më tutje Plani i Migrimit specifikon se ISPC-të, 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 mund të caktohen në kuadër të kodit SANC të caktuar nga ITU. Pika 

3.1.1) e Planit të Migrimit specifikon se operatorëve mund t’u ndahen më shumë se 1 kod ISPC 

varësisht nga nevoja që kanë. Po ashtu ITU i ka caktuar Republikës së Kosovës edhe një SANC të 

ri (7-213) që ka krijuar hapsirë të mjaftueshme për caktimin e kodeve ISPC për operatorët. 

Më datë 29 Dhjetor 2017 operatori “MTS” ka dorëzuar aplikacionin (Ref. Nr.Prot.862/2/17) për 

caktimin e kodit ISPC (Ndërlidhje SS7 me operatorë tjerë). 

Pas shqyrtimit të aplikacionit të referuar më lartë, si me qëllim të: 

- Plotësimit të parakushteve të nevojshme për implementimin sa më të shpejtë të kodeve 

të caktuara nga ITU-ja për Republikën e  Kosovës; 

- Krijimit të kushteve më të përshtatshme për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve 

elektronike përmes implementimit të mekanizmave të përshtatshëm për mbrojtjen e 

konkurrencës, eliminimit të pengesave në orientimin e trafikut, si dhe menaxhimin më 

adekuat të resurseve të kufizuara numerike; 

- Zbatimit të detyrave dhe objektivave të specifikuara në Planin e Migrimit dhe Planin e 

Numeracionit. 

Atëherë, Bordi i ARKEP ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

 



Faqe 3 nga 3 

AAddrreessaa::  rrrr..  BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

TTeell::  ++  338833  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++  338833  3388  221122  339999;;    

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg    

Këshilla Juridike: 

Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në Gjykatën 

Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit.  

 

PPrriisshhttiinnëë,,  1166//0044//22001188                                

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

KKrreesshhnniikk  GGaasshhii  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

- Operatorit mts D.O.O.; 

- Departamentit për Komunikimet Elektronike (DKE); 

- Departamentit Ligjor (DL); 

- Arkivës së Autoritetit 

 

 

 

 

  


