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Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  ooff  EElleeccttrroonniicc  aanndd  PPoossttaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  

RReegguullaattoorrnnii  AAuuttoorriitteett  zzaa  EElleekkttrroonnsskkee  ii  PPooššttaannsskkee  KKoommuunniikkaacciijjee  

 

NNrr..  PPrroott..  002266//BB//1133  

  

VVEENNDDIIMMII  NNrr..  338811    

PPëërr  

‘‘RReezzeerrvviimmiinn  ee  SSeerriissëë  ssëë  NNuummeerraacciioonniitt  JJoo--GGjjeeooggrraaffiikk  --  mmoobbiill  ((00))4455  77xxxx  xxxxxx    

ppëërr  ppëërrddoorriimm  ttëë  mmëëttuuttjjeesshhëëmm  nnggaa    

OOppeerraattoorrii  VViirrttuuaall  --  DDaarrddaaffoonn..NNeett  LLLLCC’’ 
 

 
Në mbështetje të neneve; nenit 10, paragrafi 4), neni 79, paragrafi 2), të Ligjit për Komunikimet 

Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si -  Ligji) dhe në referim të neneve;  

 

 Neni 45 paragrafi 3), neni 47, paragrafi 9), neni 54, paragrafi 3.6), neni 58 paragrafi 2) dhe 

4), dhe neni 59 paragrafi 1) të Ligjit;  

 Neni 4) dhe neni 14) të Rregullores për Planin e Numeracionit për Rrjetat e 

Telekomunikacionit në Republikën e Kosovës, (Ref. ARKEP Nr. Prot. 153/07);  

 Kornizës për MVNO të datës; 29 Maj 2008;  

 

dhe në përputhje me dispozitat e nenit 20 të Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullativ 

të Komunikimeve Elektronike (tutje referuar si - ARKEP), Bordi i ARKEP i përbërë nga;  

 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 

2) z. Besnik Berisha Anëtar 

3) z. Lulzim Kurtaj Anëtar 

4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 
në mbledhjen e L me radhë të mbajtur më datë; 04 Korrik 2013, bazuar në shqyrtimin e 

materialeve të përgatitura dhe prezantuara nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) 

dhe Departamentit Ligjor (DL) të ARKEP-it, lidhur me ecurinë e procesit të ndarjes së resurseve 

shtesë numerike për ofruesin e shërbimeve mobile virtuale (tutje referuar si - MVNO), si një nevojë 

e krijuar për vazhdimin e mëtutjeshëm të aktivitetit në ofrimin e shërbimeve të telefonisë mobile, 

si dhe me qëllim të jetësimit të dispozitave të legjislacionit të referuar si më lartë, në veçanti në 

dhe ndërlidhur me; 

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

ndershme, transparente dhe jo-diskriminuese; dhe 

 

 Zhvillimit adekuat të rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike. 

 

vendosi si më poshtë; 

 

VVEENNDDIIMM  

 

I. Rezervohet, seria numerike (0)45 7xx xxx - Numeracioni jo-gjeografik për ofrimin e 

shërbimeve të telefonisë mobile, për përdorim nga operatori mobil virtual; ‘Dardafon.Net 

LLC’. 

 
II. Numrat, të cilët deri në fuqizimin e këtij aktvendimi kanë qenë në shfrytëzim nga seria 

(blloku) i numrave të alokuar në pikën I), do të vazhdohen të shfrytëzohen për nevoja dhe 

ofrim të shërbimeve të telefonisë mobile nga operatori i rrjetit PTK Sh.A./Vala deri në 

hyrjen në fuqi të Rregullores për Bartshmërinë e Numrave. 

III. 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. 

IV. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe publikohet në ueb faqen e ARKEP 

www.art-ks.org  

AARRSSYYEETTIIMMII  

 

Ligji i Komunikimeve Elektronike, respektivisht neni 59, paragrafi 1) përkufizon se numrat, seritë 

numerike, mund të përdoren vetëm në bazë të vendimit të ARKEP. 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 caktojë (akordojë) apo vazhdojë autorizimin për 

përdorimin e numrave të tillë.  

Në bazë të Planit të Numeracionit për Rrjetat e Telekomunikacionit, seria 4x e numrave është e 

përcaktuar si seri e numeracionit jo-gjeografik; ‘shërbimet e telefonisë mobile’. Më tutje, neni 14 i 

planit të Numeracionit përcakton se blloqet për serinë mund të jenë në 10,000 ose 100,000 ose 

1,000,000 varësisht nga shërbimi. 

Bazuar në udhërrëfyesin për alokimin e resurseve numerike, të miratuar me Vendimin Nr. 244 të  

ARKEP të datës; 10/08/2012 (Ref. ARKEP Nr. Prot. 050/B/12), përcaktohet se periudha kohore e 

ndarjes së numrave jo-gjeografik mobil (seria 4x), është e pakufizuar, përveç nëse nuk është 

specifikuar ndryshe në vendim.  

 

http://www.art-ks.org/
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ARKEP më datë; 24/01/2013 ka pranuar shkresë (Ref. ARKEP Nr.Prot.078/2/13), nga ndërmarrja 

Dardafon.Net LLC, përmes së cilës ka njoftuar lidhur me pa-mjaftueshmërinë e resurseve aktuale 

numerike në shfrytëzim (Ref. Blloqet numerike 045 5xx xxx dhe 045 6xx xxx të alokuara deri më tani 

nga ARKEP,  MNO për shfrytëzim nga MVNO; Shkresa Nr. Prot. 016/08, dt. 18/01/2008), respektivisht 

nevojën për resurse shtesë numerike për vazhdimin e mëtutjeshëm të aktivitetit afarist në ofrimin 

e shërbimeve të telefonisë mobile (MVNO).  

Në përputhje me obligimet që kanë ndërmarrjet e rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve 

elektronike, të përcaktuara me nenin 58) të Ligjit dhe nenit 10) të Planit të Numeracionit për 

Rrjetet e Telekomunikacionit në Kosovë Nr.153/07, pas shqyrtimit të raporteve të dorëzuara nga 

ndërmarrja Dardafon.Net LLC (Ref. Shkresa e datës 31/01/2013) dhe operatorit PTK Sh.A./Vala 

(Ref. Shkresa/e-maili i datës 11/02/2013, 3:41 PM), është ardhur në përfundim se; 

1) Ndërmarrja Dardafon.Net LLC, ka një shfrytëzuëshmëri të resurseve te alokuara (prefiksi 045, 

blloqet 5x dhe 6x) në masën mbi 95%, 

 

2) Operatori PTK Sh.A./Vala, tek prefiksi/NDC (0)45 ka një shfrytezueshmeri në masen prej 35%,  

respektivisht pothuajse dyqind mijë (200,000) numra të pa-shfrytëzuar në seritë: (0)45 8xx xxx dhe 

(0)45 9xx xxx, respektivisht një shfrytëzueshmeri prej vetëm 1% tek seria (0)45 7xx xxx.   

Duke marr për bazë gjendjen e mësipërme, në përputhje me obligimet ligjore të ARKEP të 

shtjelluara në pjesën hyrëse (Baza Ligjore) të këtij aktvendimi, me qëllim të realizimit të një 

zgjidhje te qëndrueshme si dhe duke marr për bazë ecurinë e shfrytëzimit të deritashëm të 

resurseve numerike, duke ditur se njeri nga faktorët më kryesorë në ndarjen/alokimin dhe/ose 

revokimin e resurseve numerike, është pikërisht shfrytëzimi efikas dhe efektiv i tyre, atëherë 

Departamenti i Komunikimeve Elektronike në konsultim me Departamentin Ligjor, ka ardhur në 

përfundim për rekomandimin e ndarjes së një serie (blloku) të numrave për shfrytëzim nga 

ndërmarrja Dardafon.Net LLC brenda serisë numerike 045. 

Me qëllim të adresimit të plotë dhe të drejtë konform parimeve ligjore për rregullimin e 

aktiviteteve të komunikimeve elektronike të normuara dhe përkufizuara sipas nenit 3) të Ligjit, 

dhe marrjes në konsideratë të të gjitha fakteve dhe rrethanave relevante, ARKEP ka kërkuar nga 

palët që të paraqesin sqarimet/komentet shtesë lidhur me interpretimin e dhënë nga ARKEP me 

datë; 1 Mars 2013 (Ref. shkresa Nr.Prot.158/2/13).  

Përfundimisht, pas shqyrtimit të detajuar të shkresave dhe parashtresave të dërguara/pranuara 

pranë ARKEP nga operatorët;  

 PTK Sh.A./Vala (Ref. ARKEP Nr. Prot. 298/2/13; dt. 12/04/2013; PTK Nr. Prot. 03/2-1653/13) 

dhe  

 Dardafon.Net LLC (Ref. ARKEP Nr. Prot. 283/2/13; dt. 10/04/2013), në kërkesën e bërë nga 

ARKEP më datë; 26 Mars 2013 (Ref. ARKEP Nr. Prot. 200/2/13),  
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Departamentet Profesionale (DKE dhe DL) kanë rekomanduar dhe dhe autoriteti ligjor, Bordi i 

ARKEP ka konstatuar se nuk është gjetur ndonjë arsyestim dhe argumentim i qëndrueshëm, i cili 

do justifikonte vazhdimin e mëtutjeshëm të gjendjes aktuale. 

Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi. 

 

Këshilla Juridike; 

Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa por mund të hapet konflikt administrativ në Gjykatën 

kompetente në afatin prej 30 ditësh. 

 

Vërtetim; 

Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i ARKEP ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret dhe 

ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së ARKEP-it.  

 

PPrriisshhttiinnëë,,  1188  KKoorrrriikk  22001133                  

  

        AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

  EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 
- Operatorëve; PTK Sh.A. / Vala dhe Dardafon.Net LLC / Zmobile 

- Departamentit të Komunikimeve Elektronike, ARKEP 

- Departamentit Ligjor, ARKEP dhe 

- Arkivit  


