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NNrr..  PPrroott..  003300//BB//1199  

 

VVEENNDDIIMM  NNrr..  11334455  

PPëërr    

““CCaakkttiimmiinn  ee  bbllllooqqeevvee  nnuummeerriikkee  nnggaa  sseerriiaa  ee  nnuummeerraacciioonniitt  ggjjeeooggrraaffiikk  ((33xx))  ppëërr  ppëërrddoorriimm  nnggaa  

ooppeerraattoorrii  TTeelleekkoommii  ii  KKoossoovvëëss  SSHH..AA..””  

Në mbështetje të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109, neni 45 paragrafi 3), neni 58 

paragrafi 4), neni 59 paragrafi 1), (tutje referuar si - Ligji), Rregullores nr.32 për Planin Kombëtar 

të  Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës (Ref. Nr. 

Prot. 038/B/17; dt.16/06/2017), nenet 4), 5), 7), 8) dhe 15) (tutje referuar si - Plani i Numeracionit), në 

bazë të kërkesës së “Telekomi i Kosovës” sh.a. (tutje referuar si - TK) të datës: 05/03/2019 (Ref. 

ARKEP Nr.Prot. 100/2/19) për caktimin e numeracionit, si dhe në bazë të nenit 11 paragrafi 3.18 

dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - ARKEP ose Autoriteti), Bordi i 

Autoritetit në përbërje prej:  

 

1) z. Kreshnik Gashi, Kryetar 

2) z. Bahri Anadolli, Anëtar 

3) z. Hazir Hajdaraj, Anëtar 

4) z. Nijazi Ademaj, Anëtar 

5) z. Shqiprim Pula, Anëtar 

në mbledhjen e 36-të me radhë të mbajtur më datë 18 Mars 2019, pas shqyrtimit të materialeve të 

lëndës dhe rekomandimit të Departamentit të Komunikimeve Elektronike (DKE), nxjerr këtë; 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Aprovohet kërkesa e “Telekomi i Kosovës” Sh.A. për vazhdimin e autorizimit për 

caktimin e blloqeve numerike gjeografike të specifikuara në tabelën në vijim: 

Prefiksi (NDC) Fillimi i Bllokut Fundi i Bllokut Madhësia e Bllokut 

038 200 000 200 999 1,000 

038 201 000 201 999 1,000 

038 202 000 202 999 1,000 

038 203 000 203 999 1,000 

038 204 000 204 999 1,000 
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Prefiksi (NDC) Fillimi i Bllokut Fundi i Bllokut Madhësia e Bllokut 

GJITHSEJ: 5,000 

 

II. Blloqet numerike të caktuara në pikën I) të këtij vendimi do të shfrytëzohen për nevoja dhe 

ofrim të shërbimeve të telefonisë fikse në afat të pa caktuar. 

III. Tarifimi për Numeracionin e caktuar në pikën I) të këtij vendimi do të bëhet në bazë të 

nenit 8 të Planit të Numeracionit: tarifa vjetore për numrat nga seria 2x dhe 3x është 0.03 € 

për numër.   

IV. Obligohet TK që të paguajë shumën prej njëqind e pesëdhjetë euro (150 €) për shfrytëzim të 

pa autorizuar të blloqeve numerike.  

V. Pagesa vjetore për numeracionin e caktuar në pikën I) të këtij vendimi do të bëhet brenda 

periudhës prej nëntëdhjetë (90) ditësh pas përfundimit të çdo viti fiskal. 

VI. Nëse TK dëshiron të kthejë numrat e caktuar në pikën I) të këtij vendimi pas një periudhe 

të shfrytëzimit te tyre, atëherë i njëjti obligohet që të paraqesë kërkesën pranë ARKEP për 

mosshfrytëzim të tyre.  

VII. ARKEP rezervon të drejtën që në të ardhmen të ndryshojë këtë vendim, nëse e sheh të 

arsyeshme, konform ligjeve të aplikueshme në Republikën e Kosovës dhe për çdo 

ndryshim në lidhje me vendimin, me kohë do të informojë palët e interesit. 

VIII. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

 

Ligji, respektivisht neni 59, paragrafi 1) përkufizon se numrat, seritë/blloqet numerike, mund të 

përdoren vetëm në bazë të vendimit të Autoritetit. Rrjedhimisht asnjë ndërmarrës i përfshirë në 

një veprimtari të komunikimeve elektronike në Republikën e Kosovës, operator dhe/apo ofrues i 

shërbimit universal nuk mund të përdorë një numër-at apo seritë numerike përveç nëse dhe 

derisa ARKEP t’i caktoj (akordoj) apo vazhdojë autorizimin për përdorimin e numrave të tillë.  

Në bazë të Planit të Numeracionit për Rrjetat e Telekomunikacionit, seritë e numrave 2x dhe 3x, 

janë përcaktuar si seri e numeracionit gjeografik: për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve 

elektronike fikse. 

Neni 5, paragrafi 4) i Planit të Numeracionit përcakton se periudha kohore e caktimit të 

resurseve numerike për ndërmarrësit e rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve 

elektronike është e pakufizuar, përveç nëse nuk është specifikuar ndryshe me vendim të 

Autoritetit. Po ashtu neni 8, paragrafi 1) i Planit të Numeracionit përcakton se për numrat 

gjeografik (Seria 2x dhe 3x), tarifa është 0.03 euro për numër për vit. 
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Bazuar në raportet e dërguara nga TK, blloqet numerike të caktuara në dispozitiv të këtij 

vendimi janë shfrytëzuar gjatë vitit 2018 nga TK pa autorizim nga ARKEP. 

Shfrytezimi i paautorizuar i numrave paraqet mosprespektim të Planit të Numeracionit, neni 11 

(Ref. Rregullorja Nr.32; Nr.Prot.038/B/17) dhe për këtë janë të parapara që të ndërmerren hapat në 

përputhje me këtë rregullore.  

Ndër të tjera, neni 11.1, paragrafi c) specifikon se “shfrytëzuesi i numrit/numrave të pa autorizuar do 

të paguaj për numrin/numrat e përdorur edhe për periudhën kohore që nuk ka qenë i autorizuar nga 

Autoriteti.” 

Numrat e caktuar do të përdoren nga Telekomi i Kosovës SH.A. për nevoja të saj dhe për t’i vënë 

në përdorim për klientët e saj të telefonisë fikse. 

Andaj, me qëllim të; 

 Sigurimit të strukturimit dhe shfrytëzimit efikas të numrave dhe serive të numrave;  

 Përmbushjes së nevojave të arsyeshme të operatorëve dhe ofruesve të shërbimeve të 

komunikimeve elektronike publike për caktim të numrave;   

 Sigurimin që caktimi dhe përdorimi i numrave/serive numerike bëhet në mënyrë të 

ndershme, transparente dhe jo-diskriminuese; dhe 

 Mundësimit të zhvillimit adekuat të rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve 

elektronike. 

Atëherë është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi. 

 

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,,  2222//0033//22001199                        

  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

                  KKrreesshhnniikk  GGaasshhii  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

- TK  

- Departamentit të Komunikimeve Elektronike, ARKEP 

- Departamentit Ligjor, ARKEP 

- Arkivit. 
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