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NNrr..  PPrroott..  112255//BB//1199  

 

VVEENNDDIIMMII    NNrr..  11447777  

PPëërr  

IImmpplleemmeennttiimmiinn  ee    

  KKooddiitt  EE..221122  ((MMCCCC::  222211))  nnëë  RRrrjjeettiinn  mmoobbiill  ttëë  ooppeerraattoorriitt  TTeelleekkoommii  ii  KKoossoovvëëss  sshh..aa..  

Në mbështetje të 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); dhe 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; ARKEP ose Autoriteti), Bordi Drejtues i Autoritetit në 

përbërje prej: 

 

1) z. Kreshnik Gashi,   Kryetar, 

2) z. Nijazi Ademaj,   Anëtar, 

3) z. Hazir Hajdari,   Anëtar, 

4) z. Bahri Anadolli,   Anëtar, 

 

në mbledhjen e 51-të të mbajtur më datë 22 Nëntor 2019, pas shqyrtimit të kërkesës së operatorit 

Telekomi i Kosovës sh.a. (tutje referuar si – Telekomi i Kosovës) të datës 04/09/2019 (Ref. 

Nr.Prot.495/2/19) dhe raportit të Departamentit për Komunikime Elektronike (DKE) për ecurinë e 

deritashme rreth procesit të implementimit të kodeve të caktuara nga Unioni Ndërkombëtar i 

Telekomunikimeve (ITU), mori këtë: 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Operatori “Telekomi i Kosovës” i shqiptohet vërejtja përfundimtare për mos 

implementimin e kodit MCC: 221. 

II. Obligohet operatori “Telekomi i Kosovës” sa më shpejtë që të jetë e mundur dhe jo më 

vonë se datë 31 Mars 2020 të përfundojë implementimin e kodit MCC 221. 

III. Në rast të mos veprimit sipas afatit të përcaktuar në pikën II të dispozitivit të këtij 

vendimi, atëherë do të zbatohet sanksioni ekonomik në shumën prej 5,000€ (pesë mijë 

euro) në baza mujore derisa të bëhet implementimi i plotë i këtij kodi. 

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

  

Ligji, respektivisht neni 10 paragrafi 12 (Kompetencat e Autoritetit) përkufizon kompetencat e 

Autoritetit për menaxhimin e resurseve të fundme – hapësirën e numeracionit në komunikimet 

elektronike. 

Neni 59 paragrafi 1) i Ligjit përcakton se numrat dhe seritë numerike mund të përdoren vetë në 

bazë të vendimit të ARKEP.  

Plani i Migrimit, i miratuar me Vendimin Nr.935 (Ref. Nr.Prot.011/B/17) të datës 23 Shkurt 2017 ka 

përcaktuar që: 

“Deri më 31 Dhjetor 2018 duhet të përfundoj në tërsi implementimi i kodit për rrjetat mobile MCC: 221”  

ARKEP, si Institucion përgjegjës për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike dhe 

atyre postare, me qëllim të implementimit sa më të shpejtë të kodeve shtetërore të caktuara nga 

ITU, me kohë ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe ka pasur komunikime dhe takime 

intenzive me operatorët ashtu që realizimi i këtij qëllimi jetik për tregun e komunikimeve 

elektronike në Republikën e Kosovës të jetë sa më i lehtë dhe të gjitha sfidat eventuale gjatë këtij 

procesi të adresohen saktë përmes aplikimit të masave adekuate rregullatore dhe teknike. 

ARKEP gjatë procesit të implementimit të kodit, në vazhdimësi ka udhëzuar operatorët dhe ka 

kërkuar që: 

- Me intenzitet të shtuar të ndërmirren të gjitha shërbimet e nevojshme teknike dhe operative, në 

mënyrë që procesi të përmbyllet sa më shpejt,  

- Të ndërmirren të gjitha veprimet e nevojshme për sensibilizimin e opinionint publik, respektivisht 

informimin e drejtë dhe saktë të qytetarëve të Republikës së Kosovës lidhur me implikimet që do të 

ketë kalimi në kodin e ri (p.sh. ndrrimi i SIM kartelave, etj.). 

Përkundër progresit të bërë, pas kërkesave të operatorëve, ARKEP me Vendimin nr.1281 (Ref. 

Nr.Prot.067/B/18) ka përcaktuar datën 30 Shtator 2019 si afat të fundit për implementimin e 

kodeve E.212: 221 dhe Q.708. Megjithatë, vetëm operatori IPKO Telecommunications ka 

përbushur kët detyrim rregullator. 

Më datë 04 Shtator 2019 operatori Telekomi i Kosovës ka dërguar shkresë (Ref. 

Nr.Prot.495/2/19), përmes së cilës ka kërkuar që të shtyhet afati për implementimin e kodeve 

MCC MCN dhe ISPC. Me këtë rast, Telekomi i Kosovës ka paraqitur informacione shtesë lidhur 

me planin e implementimit dhe afatin e nevojshëm. 

Bazuar në ecurinë e deritashme rreth implementimit të kodeve të caktuara nga ITU, sqarimeve të 

dhëna më sipër konstatohet se: 
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- Përmbushja e objektivave të caktuara me Planin e Migrimit dhe Vendimin nr.1281 të 

ARKEP që deri më 30 Shtator 2019 të përmbyllet implementimi i kodit E.212: 221 dhe 

ndërpriten kodet tjera, është e pamundur të arrihet nga operatori TK; 

- Në procesin e implementimit të kodeve të caktuara nga ITU, operatorët janë duke u 

ballafaquar me disa sfida të ndryshme. Në veçanti Telekomi i Kosovës, përveç tjerash 

është duke u ballafaquar edhe me probleme financiare. 

Prandaj, në funksion të zbatimit të detyrave dhe përgjegjësive, të cilat dalin nga Ligji bazë 

Nr.04/L-109 për Komunikimet Elektronike, Planin e Migrimit të miratuar nga ARKEP,  marrë 

parasyshë përvojat e vendeve tjera si dhe me qëllim të menaxhimit adekuat të këtij procesi mjaftë 

kompleks,  

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,,  1166//1122//22001199                              

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

AAnnëëttaarrëëtt  ee  BBoorrddiitt  

  

NNiijjaazzii  AAddeemmaajj  

HHaazziirr  HHaajjddaarrii  

BBaahhrrii  AAnnaaddoollllii  

SShhqqiipprriimm  PPuullaa  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

- Operatorëve (ndërmarrësve) të rrjetit dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike, 

- Departamentit Ligjor, 

- Departamentit të Komunikimeve Elektronike, 

- Arkivës së Autoritetit. 
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