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NNrr..  PPrroott..  002222//BB//1144  

 
VVEENNDDIIMM  NNrr..  552211  

PPëërr    

MMiirraattiimmiinn  ee  DDookkuummeennttiitt    

‘‘RRrreegguulllloorree  ppëërr  PPllaanniinn  KKoommbbëëttaarr  ttëë  NNuummeerraacciioonniitt    

ppëërr  RRrrjjeetteett  ee  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  nnëë  RReeppuubblliikkëënn  ee  KKoossoovvëëss’’  

  

Në mbështetje të neneve; nenit 3, paragrafi 1), nenit 10, paragrafët 11) dhe 12), nenit 45, paragrafët 

1) deri 3), nenet 46 deri 54, Kreut VIII, nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) 

të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE); në referim të 

nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti), Bordi i Autoritetit i përbërë 

nga; 

1) z. Ekrem Hoxha, Kryetar 

2) z. Besnik Berisha, Anëtar 

3) z. Lulzim Kurtaj, Anëtar 

4) z. Naser Shala,  Anëtar 

5) z. Nijazi Ademaj, Anëtar 

 
në mbledhjen LX) të mbajtur me datë; 28 Maj, 2014, sipas konkluzioneve të nxjerra lidhur me 

pikën 1) të rendit të ditës; dhe shqyrtimit përmbyllës të administruar në mbledhjen e LXI) të 

mbajtur me datë; 30 Korrik, 2014 referuar pikës së 2) të rendit të ditës, pas shqyrtimit të 

materialeve shkresore dhe komenteve të prezantuara nga Departamenti i Komunikimeve 

Elektronike (DKE) dhe konfirmimit të dhënë gjatë shqyrtimit nga Departamenti Ligjor (DL), 

nxjerr këtë; 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 
I. Miratohet dokumenti i ‘Rregullores për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e 

Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës’. 

II. Miratohet dokumenti ‘Konkluzione nga Këshillimi Publik’. 

III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe publikohet në ueb faqen e Autoritetit 

www.arkep-rks.org. 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  
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Ligji, respektivisht neni 10, paragrafët 11) dhe 12) përkufizojnë kompetencat e Autoritetit për 

miratimin e Planit Kombëtar të Numeracionit dhe menaxhimin e resurseve numerike në 

komunikimet elektronike. 

Neni 82 i Ligjit përkufizon se Autoriteti gjatë aprovimit të akteve normative duhet t’i publikoj ato 

në pajtim me kushtet dhe procedurat e vendosura nga Autoriteti, duke ua ofruar mundësinë 

personave të interesuar që në afat të arsyeshëm kohor të shprehin pikëpamjet e tyre. 

Neni 106 i Ligjit e obligon Autoritetin që të miratojë legjislacionin sekondar në përputhje me 

kërkesat e Ligjit.  

Duke pasur parasysh faktin se Republikës së Kosovës ende nuk i është caktuar kodi telefonik nga 

ITU, atëherë struktura e Planit të Numeracionit nuk është propozuar që të ndryshohet nga plani 

aktual pasi që një veprim i tillë do të diskutohet gjerësisht pas marrjes së kodit dhe do të 

përfshihet gjithashtu edhe në dokumentin e migrimit nga kodet aktuale në kodin e ri telefonik.  

Megjithatë, ndryshimet në Planin e ri të Numeracionit janë vlerësuar të domosdoshme nga 

Autoriteti për t’iu përshtatur përcaktimeve të normuara me ligjin e aplikueshëm (LKE) dhe 

ndryshimet kanë të bëjnë me; 

− Harmonizimin me kërkesat e Ligjit; dhe   

− Qartësimin dhe definimin e procedurave administrative, të cilat kanë të bëjnë me 

caktimin, rezervimin, revokimin, transferin dhe përdorimin (shfrytëzimin) e resurseve 

numerike nga ndërmarrësit e rrjeteve dhe/ose shërbimeve publike të komunikimeve 

elektronike. 

Rregullorja për Planin e Numeracionit, përpara paraqitjes për shqyrtim përfundimtar dhe 

miratim pranë Bordit të Autoritetit, ka kaluar të gjitha procedurat e rregullta të këshillimit publik, 

në përputhje me nenin 82 të Ligjit dhe Udhëzuesit për Procedurat e Këshillimit me Publikun, të 

miratuar me Vendimin Nr. 149 (Ref. Nr. Prot. 064/B/11).  

Andaj, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi. 

Vërtetim; 

Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i Autoritetit, ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret 

dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së Autoritetit. 

 

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 ose data e publikimit të 

tij në faqen e Autoritetit, cilado që ndodh e fundit. 

 
PPrriisshhttiinnëë,,  1111//0088//22001144                                

 
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

    EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  
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AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

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

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik/Departamenti i Postë Telekomunikacionit; 

- Departamentit të Komunikimeve Elektronike;  

- Departamentit Ligjor; dhe  

- Arkivës së Autoritetit. 


