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NNrr..  PPrroott..  002222//BB//1177  

 

VVEENNDDIIMMII    NNrr..  995555  

PPëërr  

CCaakkttiimmiinn  ee  kkooddiitt  MMNNCC  ppëërr  ppëërrddoorriimm  nnggaa  OOppeerraattoorriinn  VViirrttuuaall  DDaarrddaaffoonn..nneett  LLLLCC    

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 3.2) të 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); Nenet 3.3 dhe 4.9 të Kornizës Kornizës 

së ndryshuar për Operatorët e Rrjetës Virtuale Mobile (Ref. Nr.Prot. 110/08; Korniza MVNO); 

Rekomandimeit E.212 të Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikimeve (tutje referuar si – ITU); 

Aplikacionit për kodin e rrjetit mobil (MNC) të operatorit Dardafon.net LLC. (tutje referuar si – 

Dardafon.net) të datës 02 Mars 2017 (Ref. Nr.Prot.199/2/17); në përputhje me dispozitat e nenit 20 të 

Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) 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, 

5) z. Shqiprim PULA,  Anëtar 

 

në mbledhjen e 15 të mbajtur më datat 10 dhe 15 Mars 2017, 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 Dardafon.net për caktimin e kodit si në vijim: 

- Kodin MCC MNC: 221 06 

II. Implementimi i kodit MNC duhet të bëhet me marrëveshjen e të dyja palëve, pra MNO-

MVNO, në të kundërtën Vendimi nuk do të prodhojë efekt juridik. 

III. 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 specifikohn se: “Autoriteti Menaxhon resurset e fundme – spektrin e radio-

frekuencave dhe hapësirën e numeracionit në komunikimet elektronike”.  

Pika 3.2) e Planit të Migrimit specifikon se ARKEP në përputhje me Rekomandimin ITU-T E.212 si 

administrues i resurseve numerike ka përgjegjësinë për përcaktimin e kritereve dhe kushteve për 

ndarjen dhe revokimin e kodeve MNC. Po ashtu pika 3.2.1) e Planit të Migrimit specifikon se 

ARKEP rezervon të drejtën të caktoj një kod tjetër nga ai i kërkuar nga ai i kërkuar nga aplikuesi 

ose të refuzoj në tërësi aplikacionin. 

Më datë 02 Mars 2017 operatori virtaual Dardafon.net ka dorëzuar aplikacionin (Ref. 

Nr.Prot.199/2/17) për caktimin e kodit MNC (MCC MNC: 221 03). 

Neni 3.3) i Kornizës për MVNO specifikon se “MNO-të dhe MVNO-të duhet të jenë të lira që të 

negociojnë modelin, i cili më së miri ua plotëson interesat dhe strategjitë biznesore”. 

Më tutje, Neni 4.9) i Kornizës për MVNO specifikon se “MVNO-të duhet që t’i lejohet që të bëjë 

marrëveshje interkoneksioni dhe roamingut me operatorët tjerë në përputhje me ligjin dhe rregulloret tjera 

që janë në fuqi.”  

Pas shqyrtimit të aplikacionit të referuar më lartë, Rekomandimeve të ITUsë dhe CEPT/ECC, 

marrë parasyshë faktin se ARKEP konsideron se kodet 01 deri 05 duhet të rezervohen për MNO, 

atëherë 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. 

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

Këshilla Juridike: 



Faqe 3 nga 3 

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

TTeell::  ++  338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++  338811  3388  221122  339999;;    

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

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,,  1155//0033//22001177                                

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

KKrreesshhnniikk  GGaasshhii  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

- Operatorit Dardafon.net LLC; 

- Departamentit për Komunikimet Elektronike (DKE); 

- Departamentit Ligjor (DL); 

- Arkivës së Autoritetit 

 

 

 

 

  


