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REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
Nr. Prot. 14/1/10        Prishtinë, më 22.02.2010 

  
VENDIM Nr. 10 

 
për 

“Miratimin e dokumentit për këshillim publik “zgjedhjen dhe parazgjedhjen e 
operatorit” 

 
Bordi i ART-së i përbër 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 e datës 11.02.2010, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e 
Brendshme të ART, shqyrtoi skicën e draft/projekt rregullores dhe dokumentacionin 
përcjellës, përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit, për miratimin e 
dokumentit për këshillim publik “Për Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit”. 
 

BAZA LIGJORE: 
 

1. Nenet, neni 1. pika (1) dhe pika (2) dhe nenit 48 të ligjit nr. 2002/07 
2. Nenit 20 të Rregullorës së Brendshme të ART  

 
Nga diskutimi: 

VËREHET se :  
 

Dokumentacioni për “Miratimin e dokumentit për këshillim publik për zgjedhjen 
dhe parazgjedhjen e Operatorit” është pergatitur në perputhje me kuadrin ligjor dhe 
rregullator përkatës dhe se ky dokument shërben për të përgatitur bazën për 
realizimin e zgjedhjes dhe parazgjedhjes së operatorit në Kosovë, si mase rregullatore 
në funksion të promovimit dhe rritjes së konkurrencës.  

Ky dokument është projektrregullore për zgjedhjen dhe parazgjedhjen e operatorit 
(ang. carrier selection and carrier pre-selection) i hartuar nga profesionistët e ART-së 
bazuar në një nga objektivat (Ref.; objektivi 2, veprimi 2.2.) që dalin nga plani i punës 
së ART-së për vitin 2010, bazuar në prioritetin 89.16 (Ref.; Plani i Veprimit të 
Partneritetit Evropian, PVPE aprovuar nga QeK, për zhvillimin rregullator të 
telekomunikacioneve në Republikën e Kosovës.  
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ATËHERË: 
 

Me qëllim që:  

– të realizojë zgjidhje që do të kontribuojnë ndaj konkurrencës, në veçanti duke  
nxitur lëvizjen e çmimeve në drejtim të kostos dhe paraqitje të shërbimeve të 
reja më shpejtë, 

– të realizojë zgjidhje që sjellin përftime më të mëdha për konsumatorin sa i 
përket çmimit dhe cilësisë, 

– te realizoje zgjidhje që janë neutrale nga pikëpamja e teknologjisë dhe që 
funksionojnë si në rrjetet klasike të telefonisë  (PSTN) dhe në rrjetet e gjeneratës 
tjetër (VoIP, NGN)  

– te realizoje zgjidhje që janë plotësisht në përputhje me legjislacionin aktual të 
BE-së,  

 
Bordi i ART-së;  

 
VENDOSI: 

 
1) Miratimin e fillimit të procesit të këshillimit publik mbi zgjedhjen dhe para-

zgjedhjen e bartësit të materialit sipas anekseve; (A) dhe (B), bashkëngjitur ketij 
vendimi.  

 
2) Procesi i keshillimit publik fillon me datë 26 Shkurt, 2010 dhe perfundon me 

datë; 19 Mars 2010  
 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
Prishtinë, 22.02.2010    Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit
        

EEkkrreemm  HHooxxhhaa  
KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt 

Besnik Berisha Anëtar i Bordit 
Lulzim Kurtaj Anëtar i Bordit 
Naser Shala  Anëtar i Bordit 
Nijazi Ademaj Anëtar i Bordit 
 
Aktvendimi  i dërgohet: 
 

� Operatorëve të licencuar  
� Shefave të Departamenteve të ART-së  
� Arkivit  
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Aneks (A) 
 
Shpjegues për këshillimin publik 
 

Ky këshillim realizohet për projekt rregulloren për zgjedhjen dhe parazgjedhjen e 
bartësit e cila është përgatitur në bazë të detyrimeve ligjore që dalin nga ligji i 
telekomunikacionit si dhe objektivave që dalin nga dokumenti i aprovuar nga Qeveria 
e Kosovës, Plani i Veprimit të Partneritetit Evropian (PVPE), gjegjësisht prioriteteve 
ku ART është bartëse e veprimeve dhe konsultimit të materialeve publike nga dhe 
ndërlidhur me sektorin e telekomunikimeve. 

 

Pjesa e parë, Aneks (A) e këtij dokumenti përshkruan objektivat kryesore të 
projektrregullores dhe përmban pyetje për pjesëmarrësit e këshillimit publik.  

Pjesa e dytë, Aneks (B) përmban projekt rregulloren e propozuar.  

 
Përfitimet e zgjedhjes dhe parazgjedhjes së operatorit   
 
Një skemë e definuar mirë për zgjedhjen e operatorit është aktivizuesi kryesor i 
konkurrencës produktive në një mjedis të liberalizuar të telekomunikimeve. Zgjedhja 
dhe parazgjedhja e Operatorit u mundëson konsumatorëve të përfitojnë nga 
shërbimet telekomunikuese që u përshtaten më së miri nevojave të tyre, në veçanti sa i 
përket çmimit dhe cilësisë. Ekzistenca e këtyre shërbimeve nxit operatorët të ulin 
çmimet, zvogëlojnë çmimet bazuar në kosto dhe të paraqesin shërbime të reja më 
shpejtë, duke sjellë kështu përfitime për të gjithë konsumatorët.        

Objektivat dhe Pyetjet e dokumentit këshillues 

Objektivat e këtij dokumenti konsultues janë që të marrë opinionet e operatorëve dhe 
palëve të interesuara për mundësimin e Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së Operatorit 
sipas disa fazave. ART propozon mundësimin e këtij shërbimi me prezantimin e 
Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së Operatorit për thirrjet ndërkombëtare që fillojnë nga 
Kosova. Mbi të gjitha, Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit i Republikës së 
Kosovës dëshiron që të marrë mendimet e të gjitha palëve të interesuara për çështjet 
si:  

a) Cilët Operatorë që ofrojnë qasje në rrjet duhet të obligohen të ofrojnë 
zgjedhjen dhe/ apo parazgjedhjen e operatorit për konsumatorëve e tyre,  

b) Cilët operatorë kanë të drejtë për të ofruar zgjedhjen e operatorit,  

c) A duhet të obligohen operatorët mobilë të ofrojnë zgjedhjen dhe 
parazgjedhjen e operatorit për konsumatorët e tyre,  

d) A duhet të obligohen operatorët që ofrojnë qasje në rrjet t’i lëshojnë faturë 
konsumatorit në emër të operatorëve të zgjedhur, dhe,  

e) Çështje tjera të ndërlidhura me interkoneksion, dhe koston e rregullimit të 
përgjithshëm të shërbimeve telekomunikuese. 
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Aneks (B) 
 

Projekt Rregullore për zgjedhjen dhe parazgjedhjen e bartësit  
 
 
 
 
Dokument Konsultues  
 
23 Shkurt- 9 Mars 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit  
Rr. Pashko Vasa, nr.12, 10000 Prishtinë, Kosovë,  
Tel: (381) 38 212 583. Fax: (381) 38 212 399  
website: www.art-ks.org  
e-mail: consult@art-ks.org   
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1. Definimi i Zgjedhjes së Operatorit  
 
Zgjedhja e Operatorit është një teknikë e cila mundëson që konsumatorët e lidhur me 
një operator të zgjedhin që disa nga thirrjet e tyre telefonike të barten nga ai ose nga 
një tjetër operator. Kur shfrytëzuesi përdor Zgjedhjen e Operatorit, thirrja dërgohet 
përmes operatorit të zgjedhur në vend që të shfrytëzohej operatori prej të cilit 
shfrytëzuesi ka lidhjen fizike. Thirrjet që bëhen përmes Zgjedhjes së Operatorit 
zakonisht llogariten sipas tarifave të ofruara nga operatori i zgjedhur, në vend të atyre 
tarifave që janë të caktuara nga operatori i cili ofron qasje ne rrjet për konsumatorin.   
Kjo mundëson që operatorët të cilët nuk i kanë shfrytëzuesit e lidhur direkt në rrjetin 
e tyre t’u ofrojnë shërbime shfrytëzuesve të cilët janë të lidhur me operatorin tjetër. 
Operatorët me shfrytëzuesit e lidhur direkt, poashtu mund të ofrojnë shërbime për 
shfrytëzuesit tjerë si rezultat i zgjedhjes së operatorit.  
 
Tri alternativa teknike mund të veçohen për të zbatuar zgjedhjen e operatorit:  
 
 

a) Zgjedhja e Operatorit për secilën thirrje  
 
Zgjedhja e operatorit për secilën thirrje (këtu e tutje si Zgjedhja e Operatorit) ka të bëjë 
me mundësinë e shfrytëzuesit që të zgjedhë një operator kur bën një thirrje. Zgjedhja 
zakonisht bëhet me prefiksin e operatorit të zgjedhur para se të formohet sekuenca e 
shifrave, e cila përdoret për të arritur tek i thirruri kur nuk zgjedhet operatori.  
 
Pas kësaj, operatori i cili ofron qasje në rrjet për konsumatorët do të analizojë prefiksin 
e thirrur (i cili e identifikon operatorin e zgjedhur) dhe do ta drejtojë thirrjen tek 
operatori i caktuar përmes pikës më të afërt të interkoneksionit. Pastaj përgjegjësia për 
të kontrolluar nëse konsumatori është i autorizuar për të përdorur shërbimet, kalon 
tek operatori i atyre shërbimeve.  
 
 

b) Parazgjedhja e operatorit  
 
Me parazgjedhjen e operatorit, një apo disa operatorë amë programohen në centralin e 
operatorit i cili ofron qasje në rrjet për shfrytëzuesit sipas zgjedhjes së këtij të fundit. 
Zgjedhja e operatorit është e aplikueshme për secilën thirrje dhe në këtë rast zgjedhja 
e prefiksit të operatorit nuk është e nevojshme. Parazgjedhja zakonisht bëhet offline 
nga operatori i cili ofron qasje në rrjet.  
 
 

c) Parazgjedhja e Operatorit me mundёsi ndёrrimi (with override)  
 

Me këtë opsion, operatori i parazgjedhur përdoret derisa shfrytëzuesi të mos e 
ndryshoje (override) parazgjedhjen për secilën thirrje duke  thirrur prefiksin e 
operatorit të zgjedhur. Kjo mundësi e tretë kombinon dy zgjidhjet e para të 
lartpërmendura.  



Adresa: Qyteza Pejton, rr.”Pashko Vasa” nr.12  10.000 Prishtinë-Kosovë 
Telefon/Faks: + 381 38 212 345; +381 38 212 399 

www..art-ks.org 

 

2.  Nevoja për Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit  
 
Nevoja për konkurrencë në tregun e telekomunikimeve është shprehur nga shumë 
vende për shkak të përfitimeve që sjell tek konsumatori sa i përket zgjedhjes, kualitetit 
të shërbimit dhe çmimit. Konkurrenca në këtë sektor po ashtu ka dëshmuar se kjo 
industri është bërë më efektive në kuptimin operacional.     

Historikisht, operatorët dominues që kanë monopol kanë mbajtur çmime të ulëta për 
qasje në rrjet, për arsye shoqërore dhe politike, por edhe për të rritur penetrimin në 
telefoni. Në mënyrë që të subvencionohet rrjeti i qasjes, tarifat për thirrjet 
ndërkombëtare kanë mbetur të larta, duke bërë kështu që tregu i shërbimeve të qasjes 
ndërkombëtare të mbetet skajshmërisht tërheqës për konkurrencën. Operatorët 
dominues  kanë reaguar duke ribalansuar tarifat që nënkuptojnë reduktimin e tarifave 
ndërkombëtare dhe rritjen e tarifave dhe/apo qirasë së qasjes në rrjet.  

Shfrytëzuesit që dëshirojnë të përdorin Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit do 
të mund ta bëjnë këtë duke bërë marrëveshje me operatorin të cilin e zgjedhin. Është e 
rëndësishme që shfrytëzuesit të kuptojnë dallimin midis këtyre dy shërbimeve. Duke 
zgjedhur përdorimin e Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së Operatorit për lloje të caktuara 
të thirrjeve, ato thirrje do të barten automatikisht nga operatori i zgjedhur dhe jo nga 
operatori që ofron qasjen në rrjet, pa shtypur shifra shtesë.   
 
Nëse thirret një kod që ndryshon parazgjedhjen, atëherë operatori i zgjedhur mund ta 
bartë thirrjen, pra jo operatori i parazgjedhur.  
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3. Legjislacioni mbështetës  
 
Ligji për Telekomunikacion 2002/7 i ndyshuar me ligjin nr.03/L-085 në nenin 1 
paragrafi (2) parasheh: 

“Ky ligj, si dhe të gjitha aktivitetet implementuese, duhet t’i marrin parasysh 
udhëzimet dhe rregulloret e Bashkimit Evropian si dhe standardet dhe praktikat tjera 
ndërkombëtare të telekomunikacionit të cilat kanë të bëjnë me promovimin e 
kushteve transparente të hyrjes/plasimit në treg dhe të një tregu me konkurrencë” 
 
kurse ne nenin 48 thuhet: 

“ART do ti hartojë dhe publikojë kushtet për ridrejtimin automatik të telefonatave dhe 
kushtet për sigurimin e kësaj mundësie të rrjetës për publikun”.   
 
3.1 Plani i Veprimit të Partneritetit Evropian (PVPE )  
          
Sipas PVPE, përgatitja dhe aprovimi i rregullores për zgjedhjen dhe parazgjedhjen e 
bartësit parashihet të kryhet në tremujorin e parë të vitit 2010. 
 
 
3.2 Legjislacioni i BE-së  
 
Direktivat e BE-së në fuqi kërkojnë që të jenë në dispozicion shërbimet në vazhdim:  
 

• Zgjedhja e operatorit për secilën thirrje do të duhej të ishte ofruar nga të gjithë 
ofruesit lokalë fiksë që kanë fuqi të ndjeshme në treg që nga 1 janari 1998 në të 
gjitha vendet anëtare ku liberalizimi i plotë duhej të bëhej deri në atë datë. Në 
Vendet Anëtare ku ekziston marrëveshja për periudha shtesë, zgjedhja e 
operatorit do të duhej të bëhej nga fundi i asaj periudhe shtesë.  

 
• Nga 1 janari 2000, parazgjedhja e operatorit, ku shfrytëzuesi përcakton bartësin 

automatik për secilën thirrje (me mundësi ndryshimi), do të duhej të bëhej e 
mundshme nga të gjithë ofruesit lokalë të qasjes fikse me Fuqi të Ndjeshme në 
Treg në të gjitha vendet anëtare. Në vendet anëtare ku janë dhënë periudha 
shtesë për liberalizimin e plotë, zgjedhja dhe parazgjedhja e operatorit ishte 
bërë dy vjet pas datës së liberalizimit.  

 
Komisioni Evropian i është referuar këtyre shërbimeve si lehtësuesit kryesor të 
mundësive zgjedhëse të konsumatorit dhe krijimin e konkurrencës efektive në një 
mjedis të liberalizuar të telekomunikimeve. Direktivat e BE-së nuk përshkruajnë në 
detaje se si Vendet Anëtare duhet të prezantojnë këto shërbime, apo se si kostoja 
duhet të ndahet midis operatorëve. Prandaj, brenda kontekstit të parimeve të 
përgjithshme të Direktivës së ndryshuar të Interkoneksionit dhe legjislacionit tjetër 
relevant të BE-së, Autoritetet Kombëtare Rregullatore duhet të bëjnë aranzhimet e tyre 
të përshtatura për situatat specifike të tregjeve kombëtare.  
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Sidoqoftë, Direktivat e BE-së ua imponojnë Rregullatorëve detyrat sa i përket kostos, 
tarifimeve, dhe çështjeve tjera që ndërlidhen me këto shërbime. Këto detyra i 
obligojnë rregullatorët që:  
 
 

• Të sigurojnë se tarifimi duhet të bëhet në bazë të kostos (Neni 1(3) i Direktivës e 
cila amandamenton Direktivën e Interkoneksionit);  

 
• Të sigurojë se tarifimi direkt tek konsumatori për parazgjedhjen e operatorit 

nuk duhet të jetë jobindës për përdorimin e kësaj teknike (Neni 1(3) i Direktivës 
e cila amandamenton Direktivën e Interkoneksionit); 1 

 
• Të zbatojnë përgjegjësitë e tyre sa i përket interkoneksionit në atë mënyrë që të 

ofrojë dobishmëri maksimale ekonomike dhe të japë përfitim maksimal për 
konsumatorët. Konsideratat relevante përfshinë nevojën për të siguruar 
komunikime të kënaqshme midis tyre, nevojën për të stimuluar një treg 
konkurrues, dhe nevojën për të siguruar zhvillim të mirëfilltë dhe të duhur të 
tregun e harmonizuar evropian të telekomunikimeve (Neni 9 i Direktivës së 
Interkoneksionit); dhe  

 
• Të sigurojë konkurrencë efektive dhe/apo ndërveprueshmëri të shërbimeve 

(Neni 9 i Direktivës së Interkoneksionit).  
 
 
Neni 19 i Direktivës së Re të Shërbimeve Universale2

 
thekson se marrëveshjet fikse me 

Operatorët me Fuqi të Ndjeshme në Treg (SMP) kërkohen në mënyrë që të ofrohet 
Zgjedhja dhe Parazgjedhja e Operatorit. Veç kësaj, Rregullatorët mund ta shtrijnë këtë 
obligim tek operatorët mobilë me SMP (deklamimi 29). Rregullatorët do të duhet të 
sigurojnë se çmimi për qasje dhe interkoneksion i cili lidhet me ofrimin e Zgjedhjes 
dhe Parazgjedhjes së Operatorit është e bazuar në kosto dhe çfarëdo tarifimi direkt tek 
shfrytëzuesit nuk e dekurajon shfrytëzuesin nga përdorimi i kësaj teknike.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Direktiva 98/61/EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e cila e amandamenton Direktivën 97/33/EC për 

bartshmërinë dhe parazgjedhjen e operatorit.    
2 Direktiva 2002/22/EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian për shërbimet universal dhe të drejtat' e 
shfrytëzuesve në rrjetat dhe shërbimet e komunikimeve elektronike (Direktiva për Shërbimin Universal).  
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4.  Skemat e propozuara të Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së Operatorit  
 
Zgjedhja dhe Parazgjedhja e Operatorit siç është paraparë me Rregulloret (e 
përgjithshme) të Shërbimeve Telekomunikuese nuk është e limituar për asnjë lloj të 
veçantë thirrjeje. Pra, ka probabilitet të arsyeshëm që të gjitha llojet e thirrjeve, duke 
përfshirë dhe thirrjet lokale, që në fund do të mund të përfshiheshin në këto opsione.  

ART beson se paraqitja e skemave komplekse nuk do të ishte në interes as të 
konsumatorit as të konkurrencës. Skemat komplekse janë jotërheqëse për 
konsumatorët dhe poashtu do të shtonin shpenzimet dhe afatet e paraqitjes së këtyre 
shpenzimeve, me pak përfitime kompenzuese.  

Prandaj, ART konsideron se qasja më e mirë për të implementuar opsionet e Zgjedhjes 
dhe Parazgjedhjes së Operatorit ku përfshihen të gjitha llojet e thirrjeve do të ishte të 
bëhej me faza. Kjo do të mundësonte paraqitjen e skemave më të thjeshta fillimisht, ku 
më pas, me rritjen e kërkesave të konsumatorit dhe konkurrencës do të shtohen llojet e 
thirrjeve.  

Çfarëdo opsioni i cili përfshin thirrjet lokale (thirrjet fikse lokale dhe/apo thirrjet fiks-
mobil) nuk mund të jetë që në fillim komercialisht i përshtatshëm për të gjithë 
operatorët konkurrues. Veç kësaj, duhet t’i kushtohet rëndësi ndikimit të drejtimit të 
thirrjeve lokale. Pra, ART propozon që fillimisht, Zgjedhja dhe Parazgjedhja e 
Operatorit duhet të jetë në dispozicion vetëm për thirrje ndërkombëtare. ART do ta 
shqyrtojë këtë propozim në të ardhmen në mënyrë që të shohë se si mund të 
inkorporohen lloje shtesë të thirrjeve.  
  
 
 
 
Pyetja 1.  

Mendimi juaj për propozimin për një paraqitje në faza të skemave të Zgjedhjes dhe 
Parazgjedhjes së Operatorit ku fillimisht përfshihen vetëm thirrjet ndërkombëtare?  
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Zgjedhja dhe Parazgjedhja e Operatorit për Thirrje Ndërkombëtare  

  
Skenari momental:  

Numri i thirrur: prefiksi ndërkombëtar+numri i thirrur  

• Thirrjet jashtë vendit nga PSTN, rruga e thirrjes: 1 → 2 → 3  
• Thirrjet jashtë vendit nga mobili, rruga e thirrjes: 4 → 5 → 2 → 3  

 
 

Zgjedhja e Operatorit:  

Numri i thirrur: prefiksi ndërkombëtar+numri i thirrur 
 

• Thirrjet jashtë vendit nga PSTN, rruga e thirrjes: 1 → 2 → 3  
• Thirrjet jashtë vendit nga mobili, rruga e thirrjes: 4 → 5 → 2 → 3  

 
 
Numri i thirrur: prefiksi i zgjedhjes së operatorit +prefiksi ndërkombëtar+numri i thirrur 
  

• Thirrjet jashtë vendit nga PSTN, rruga e thirrjes: 1 → 6 → 8 → 3  

• Thirrjet jashtë vendit nga mobili, rruga e thirrjes
 2 

: 4 → 7 → 8 → 3  
 
 

Parazgjedhja e Operatorit me mundesi ndryshimi  

Numri i thirrur: prefiksi ndërkombëtar+numri i thirrur 
• Thirrja automatikisht drejtohet përmes bartësit të parazgjedhur ndërkombëtar  

 
 
Numri i thirrur: prefiksi i zgjedhjes së operatorit +prefiksi ndërkombëtar+numri i thirrur 
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• Thirrjet jashtë vendit nga PSTN, rruga e thirrjes: 1 → 6 → 8 → 3  

• Thirrjet jashtë vendit nga mobili, rruga e thirrjes
 2 

: 4 → 7 → 8 → 3 
  

-------------------------------- 
1 
duke supozuar se bartësi automatik ndërkombëtar i zgjedhur nga Operatori Mobil është Porta Ndërkombëtare në rrjetin e qasjes 

së operatorit  

2
 duke supozuar se bartësi automatik ndërkombëtar i zgjedhur nga Operatori Mobil është Porta Ndërkombëtare në rrjetin e qasjes 

së operatorit dhe se shfrytëzuesi ka thirrur prefiksin e zgjedhjes së operatorit të një Bartësi Ndërkombëtar Alternativ        
 
 

5. Operatorët e Telefonisë Fikse me Fuqi të Ndjeshme në treg të cilët 
    ofrojnë qasje në rrjet duhet të ofrojnë Zgjedhjen/Parazgjedhjen e  
    Operatorit për shfrytëzuesit e tyre 
 
Rregulloret (e përgjithshme) të Shërbimeve Telekomunikuese theksojnë se “operatori i 
një sistemi telekomunikues publik apo i një sistemi fiks pa tela që ka pozitë të 
ndjeshme në treg në ofrimin e shërbimeve telefonike duhet të iu lejojë shfrytëzuesve 
të tij të zgjedhin çfarëdo operatori tjetër i cili është në interkoneksion me shërbimin e 
tij për transportin e telekomunikimeve duke mundësuar zgjedhjen dhe parazgjedhjen 
e operatorit për secilën thirrje.  

Në fazat e hershme të konkurrencës në mjedisin e monopolizuar, të gjithë 
shfrytëzuesit janë të lidhur në rrjetin e operatorit dominues. Ndarja e madhe e tregut e 
pozicionon një operator të tillë në një pozitë të pakualifikuar dominuese në treg.  

ART gjatë vitit 2010 pritet të perfundojë analizën preliminare të tregut. Rezultatet e 
këtyre analizave (që do të jenë periodike dhe të vazhdueshme) do të shërbejnë për 
ART-në si bazë për përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg. 

6. Të drejtat e Operatorëve që ofrojnë Telefoni Ndërkombëtare me Zë për 
Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit  

 
ART mendon se të gjithë operatorët që ofrojnë thirrje ndërkombëtare duhet të jenë në 
gjendje të marrin prefikset e bartësit në mënyrë që të mundësojnë shërbimet e rrjetit 
për secilën thirrje.  

Sa i përket parazgjedhjes së operatorit në fazat e hershme të konkurrencës, mund të 
jetë e vështirë për një operator të ri të ofrojë shërbim “të plotë” ndërkombëtar. Këta 
operatorë mund të zgjedhin të ofrojnë këtë shërbim vetëm në rajone apo vende të 
caktuara. Më në fund, parazgjedhja e operatorit duhet të bëhet nga vet konsumatori. 
ART mendon se të gjithë operatorët që ofrojnë thirrje ndërkombëtare duhet të lejohen 
të ofrojnë parazgjedhjen e operatorit.  
 
Pyetja 2.  

A duhet që të gjithë operatorët që ofrojnë thirrje ndërkombëtare me zë të lejohen të 
ofrojnë Parazgjedhjen e Operatorit dhe/apo të marrin prefiksin e bartësit e të 
mundësojnë shërbime të rrjetit për secilën thirrje?  
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7. Obligimi i Operatorëve Mobilë për t’u ofruar shfrytëzuesve Zgjedhjen 
dhe/apo Parazgjedhjen për thirrjet ndërkombëtare.  

 
Operatorët mobilë nuk janë veçanërisht të obliguar për Zgjedhjen/Parazgjedhjen e 
Operatorit sipas Rregulloreve (të Përgjithshme) të Shërbimeve Telekomunikuese, dhe 
për këtë arsye duhet marrë vendim për të përcaktuar nëse është e përshtatshme që të 
aplikohen shërbimet e Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së Operatorit.  

Rrjetat mobile janë rrjeta të qasjes në thirrjet ndërkombëtare e ngjashme me qasjen në 
rrjetat fikse. Shfrytëzuesit mobilë duhet të kenë mundësinë të zgjedhin operatorin 
ndërkombëtar në mënyrën e njëjtë siç e bëjnë në rrjetin fiks. Për thirrjet 
ndërkombëtare, konkurrenca do të sillte përfitime për shfrytëzuesit mobilë si rënie e 
çmimeve. Volumi i këtyre thirrjeve po ngritet shumë shpejtë dhe ato po bëhen një 
komponentë e rëndësishme në zgjerimin e telekomunikimeve.   

Një numër vendesh tashmë i kanë kërkuar këto shërbime nga operatorët mobilë. ART 
poashtu do të ketë parasysh përfitimet që do të sillnin këto shërbime tek 
konsumatorët duke e shtrirë këtë obligim edhe tek operatorët mobilë.  
 
Pyetja 3.  
A mendoni që Zgjedhja dhe /apo Parazgjedhjen e Operatorit për thirrjet 
ndërkombëtare duhet te aplikohet edhe per operatoret mobil ne te ardhmen?  
 
 
 
 
 
8.  Çështjet e Konsumatorit  
 
8.1  Të përgjithshme   
 
Operatorët do të jenë të obliguar që të krijojnë procedura të përshtatshme për 
informimin dhe mbrojtjen e konsumatorit në mënyrë që të ndihmojnë publikun t’i 
kuptojë zgjedhjet dhe shërbimet që ofrojnë. Në veçanti, konsumatorët duhet të 
kuptojnë në tërësi se Parazgjedhja e Operatorit është ndryshe nga Zgjedhja e 
Operatorit, nga natyra automatike e Parazgjedhjes së Operatorit, llojet e thirrjeve të 
mbuluara nga skemat dhe shërbimet tjera që do t’i mbajnë aktive.  
 
8.2 Kërkesa për Kodin e Praktikës –Punës 
 
Siç ka treguar përvoja në vendet tjera, duhet të merren masa për të mbrojtur 
konsumatorët nga keqpërdorimi i mjeteve të Parazgjedhjes së Operatorit. Forma më e 
zakonshme e keqpërdorimit shpesh quhet “goditja”. Goditja është implementimi i 
parazgjedhjes pa pëlqimin dhe njohurinë e konsumatorit. Goditja nuk praktikohet nga 
operatorët e mirënjohur, sidoqoftë masat preventive duhet të merren. Kjo nënkupton 
krijimin e Kodit të Praktikës.  
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Kodi i Praktikës vendos rregullat të cilat operatorët që dëshirojnë të ofrojnë 
parazgjedhjen e operatorit t’i ndjekin, ku adresohen çështjet në vijim:    
 
• Kontratat e konsumatorit,  
• Përdorimi i informatave të konsumatorit,  
• Promovimi i Parazgjedhjes së Operatorit,  
• Procesi i mbikëqyrjes së rendit,  
• Pagesa e faturave,  
• Mbikëqyrja e ankesave dhe kërkesave,  
• Publikimi i tarifave.  
 
Pyetja 4.  
A pajtoheni që Kodi i Praktikës duhet të implementohet dhe nëse po, ju lutem 
jepni mendimin tuaj për fushëveprimin e këtij Kodi? Nëse nuk pajtoheni më këtë, 
ju lutem tregoni arsyen.  
 
8.3  Faturimi për Konsumatorin  
 
Faturimi është një çështje kritike për operatorët, pasiqë është çelësi i të ardhurave të 
tyre dhe marrëdhënies mes operatorit dhe konsumatorit. Përgjegjësia për faturimin e 
shfrytëzuesve që bëjnë thirrjet duke përdorur Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e 
Operatorit zakonisht bie mbi operatorin e Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes. Konsumatori 
nuk faturohet direkt nga ofruesi lokal i qasjes për qasje në “switch-in” e Zgjedhjes dhe 
Parazgjedhjes së Operatorit. Faturimi bëhet midis operatorëve si pjesë e marrëveshjes 
së interkoneksionit. Ofruesi lokal i qasjes në rrjet është përgjegjës për faturimin e 
thirrjeve për të cilat nuk përdoret Zgjedhja dhe Parazgjedhja e Operatorit dhe huazimi 
i linjës.  

Paraqitja e këtyre shërbimeve ka mundësi të rezultojë që konsumatori të pranojë dy 
apo më shumë fatura për një linjë telefonike. Sidoqoftë, trendet industriale po shkojnë 
kah thjeshtësimi i faturave për konsumatorët sa më shumë të jetë e mundur.  

ART, mendon se cështja e lëshimit të faturave duhet të diskutohet dhe të arrihet 
marrëveshje midis operatorëve si pjesë e negociatave dhe marrëveshjes së 
interkoneksionit.  
 
Pyetja 5. 

Ju lutem jepni mendimin tuaj nëse ofruesi lokal i qasjes, në emër të operatorit të 
Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes, do të faturonte konsumatorin direkt për thirrjet e 
Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes.  
 
 
9. Ndarja e Kostos  
 
Ky nen shqyrton koston e ndërlidhur me ofrimin e Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së 
Operatorit dhe ekzaminon rregullat e propozuara për alokimin e kësaj kostoje. 
Ekzistojnë kosto që paguhen një herë dhe ato të rregullta që ndërlidhen me ofrimin e 
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Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së Operatorit. Tarifat për mbulimin e këtyre 
shpenzimeve, nëse ka ndonjë, duhet vetëm të mbulojnë shpenzimet e operatorit 
efektiv i cili përdor zgjidhje teknike efektive. Çmimi për interkoneksionin e ofrimit të 
Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së Operatorit duhet të jetë i bazuar në kosto dhe t’i 
drejtojë tarifat nga konsumatori, nëse ka ndonjë, dhe nuk duhet të jetë jobindëse për 
përdorimin e shërbimit.  
 
9.1 Kategoritë e Kostos   
 
Kostoja e ndërlidhur me ofrimin e Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së Operatorit mund të 
ndahet në tri kategori:  
 
a. Kostoja e përgjithshme ofrimit të sistemit: Këto janë kosto që paguhen një herë që 

kryesisht bëhen nga operatori dominues duke modifikuar rrjetin dhe sistemet 
mbështetëse për të mundësuar Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit. Kostoja 
e ofrimit të sistemit nuk varet nga kërkesa e operatorit.  

 
b. Kostoja e mundësimit të aspekteve specifike të operatorit: Këto janë kostot e 

mundësimit të Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së ndonjë operatori individual, ku 
përfshihet lidhja e marrëveshjes për transferin elektronik të urdhrave të 
konsumatorit. Duhet të bëhet e mundshme që të izolohet operatori individual 
duke mundësuar kështu koston si nën-rregull të kostos së përgjithshme të ofrimit 
të këtij shërbimi.     

 
c. Kostoja e administrimit për linjë: Këto janë kryesisht kosto administrative të 

implementimit të Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së Operatorit për linjat individuale 
të konsumatorit. Duhet të ceket se nuk ka kosto administrative për Zgjedhjen e 
Operatorit.  

 
 
9.2 Parimet për Ndarjen e Kostos  
 
ART duhet të përcaktojë se si kostoja e identifikuar në nenin 10.1. mund të ndahet. Një 
numër i parimeve udhëzuese janë identifikuar të cilat janë përdorë nga rregullatorët 
tjerë si bazë për përcaktimin e alokimit të kostos së Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së 
Operatorit.  
 
 

a. Shkaktari i kostos: pala përgjegjëse për shkaktimin e kostos duhet të ndihmojë 
në bartjen e kostos 

b. Shpërndarja e fitimit: palët përfituese nga procesi duhet të ndihmojnë në 
bartjen e kostos. 

c. Konkurrenca efektive: mekanizmi i alokimit të kostos duhet të inkurajojë 
konkurrencën vazhdimisht.  
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d. Minimizimi i kostos: mekanizmi i alokimit të kostos duhet të inkurajojë 
operatorët që të minimizojnë koston dhe në veçanti të adoptojnë zgjidhje me 
efikasitet teknik.  

e. Reciprociteti: tarifat midis operatorëve duhet të jenë të barabarta për shërbimin 
e njëjtë  

 
f. Prakticiteti: Mekanizmi i alokimit duhet të jetë praktik në mënyrë që të 

implementohet.  
g. Relevanca: tarifat duhet të përfaqësojnë koston e një operatori efektiv duke 

përdorur qasjen e kostos më të ulët.  
 

 
9.3 Ndarja e propozuar e kostos  
 
ART dëshiron të marrë mendimet e operatorëve dhe palëve tjera të interesuara në 
mënyrën më të mirë, në mënyrë që kostoja e ndërlidhur me Zgjedhjen dhe 
Parazgjedhjen e Operatorit të ndahet në pajtueshmëri me parimet e nenit 10.2. ART 
propozon që alokimi i atyre kostove të ndahet si në vijim.  
 
 
9.3.1 Kostoja e Përgjithshme e Ofrimit të Sistemit  
 
Nëse obligimi vlen edhe për operatorët pa fuqi të ndjeshme në treg, ART mendon se 
operatorët duhet të plotësojnë koston e tyre të përgjithshme të sistemit. Sidoqoftë, 
ART sugjeron se nëse obligimi bie vetëm mbi operatorin SMP, kostoja e përgjithshme 
e ofrimit të sistemit duhet të ndahet midis operatorit SMP dhe operatorëve tjerë, 
atëherë:-  
 

• Kjo do të arrihej duke tarifuar një shtesë për të gjithë minutat relevantë të 
thirrjeve të gjeneruara.    

• Minutat relevantë të thirrjes janë të gjitha thirrjet e tipeve në dispozicion sipas 
skemës CPS (carrier pre-selection). 

• Mbulimi i kostos mund të marrë formën e tarifimit shtesë në tarifat normale të 
interkoneksionit (sipas origjinës së thirrjes).  

• Tarifa (shtesë) mund të mbulojë vetëm koston e një operatori efektiv i cili 
përdor një zgjidhje efektive teknike.  

 
9.3.2 Kostoja për linjë dhe kostoja specifike e operatorit  
 

• Kostoja për linjë dhe ajo e mundësimit të qasjes specifike të operatorit do të 
mbulohet direkt nga operatori CPS, jo përmes tarifave të interkoneksionit.  

• Operatorët janë të lirë të paguajnë koston e linjës së mundësuar në emër të 
konsumatorit, dhe ta mbulojnë atë në një mënyrë tjetër ndryshe nga tarifimi 
direkt i konsumatorit. Ky është një vendim komercial për secilin operator CPS.  

• Tarifat për linjë dhe ato të operatorit specifik mbulojnë vetëm koston e një 
operatori efektiv i cili përdor një zgjidhje teknike efektive.  
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Pyetja 6.  
A pajtoheni me kategoritë e definuara të kostos aty ku eshte e aplikueshme P.sh. 
operatori me fuqi te ndjeshme ne treg?  
 
Pyetja 7.  
A pajtoheni me alokimet e propozuara të kostos?  
 
 
10. Përcaktimi i numrit për Zgjedhjen e Operatorit  
 
10.1 Prefiksi i Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes së Operatorit  
 
Aranzhimet numerike për zgjedhjen e operatorit duhet të sigurojnë që përdoruesit të 
kenë qasje të lehtë dhe të mjaftueshme në këtë shërbim. Plani i ri i numeracionit i 
Kosovës obligon përdorimin e 10XX për qasje në zgjedhjen e Operatorit. Ky format 
numri do të lehtësojë konkurrencën në tregun e Zgjedhjes së Operatorit. Plani më tutje 
obligon që thirrjet në 10XX të kodeve të Zgjedhjes së Operatorit duhet të drejtohen tek 
bartësi i veçantë që identifikohet si “XX”.  

Fillimisht, kodet 10X0 nuk do të përdoren. Kjo është për shkak të mënjanimit të 
konfuzionit kur kodi i qasjes së bartësit pasohet nga prefikset ndërkombëtare (00).  
 
 
10.2 Aplikimi Për Prefiksin e Bartësit   
 
Siç është cekur në Aneksin 1, është përgatitur procedura për aplikim dhe alokim. 
Operatorët e interesuar në të ardhmen do të mund të zgjedhin prefiksin e preferuar të 
Zgjedhjes së Operatorit.  
 
 
11. Afatet e Propozuara  
 
11.1 Zgjedhja e Operatorit  
 
ART është e mendimit se Zgjedhja e Operatorit për secilën thirrje për thirrjet 
ndërkombëtare duhet të bëhet e mundshme në Kosovë deri më 28 shkurt 2011.  
 
11.2 Parazgjedhja e Operatorit me mundesi ndryshimi  
 
ART mendon se Parazgjedhja e Operatorit me mundesi ndryshimi për thirrjet 
ndërkombëtare  duhet të bëhet e mundshme në Kosovë deri më 31 gusht 2011.  
 
Pyetja 8.  

A pajtoheni me afatet e propozuara? Nëse jo, si duhet të ndryshohen ato?  
Jepni detaje.  
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11. Korniza Konsultuese  
 
ART dëshiron që të ftojë të gjitha palët e interesuara të komentojnë në lidhje me 
çështjet e ngritura në këtë dokument. Periudha konsultuese do të jetë deri më daten 17 
mars 2010 ne ora 16:00. Komentet duhet të dërgohen në:   

 
E-mail:  consult@art-ks.org                    

Tel:    +381 38 212345 ose Fax: +381 38 212399             

 

Komentet e shkruara mund të publikohen nga ART, pos në rastet kur ato janë 
konfidenciale. Komentuesit pra luten që të ndajnë informatat apo materialet 
konfidenciale në një aneks të shënjuar qartë. Poashtu ftohen komentuesit që t’i 
referojnë komentet e tyre për pjesë specifike të këtij dokumenti.   
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Aneksi 1 – Aplikimi për Kodet e Qasjes  
 
Kualifikueshmëria 
 

– Prefiksi i Zgjedhjes së Operatorit do të alokohet për ofruesit e licencuar në 
ART sipas Ligjit për Telekomunikacion,  

– Vetëm një kod i zgjedhjes së operatorit do t’i alokohet çfarëdo ofruesi të 
shërbimeve telekomunikuese,  

– Aplikuesit do të obligohen ta arsyetojnë kërkesën e tyre për zgjedhjen e 
operatorit, apo qasjen në kodet e bartësit duke iu referuar ofrimit të 
shërbimeve telekomunikuese për publikun, 

– Të gjithë aplikuesit e kualifikuar do të kenë qasje të barabartë në kodet e 
qasjes,   

 
 
Zgjedhja e Kodit  
 

– Aplikuesve të kualifikuar do të ju jepet mundësia të zgjedhin kodin e 
preferuar të qasjes nga kodet që janë në dispozicion. Preferencat e tilla 
duhet të ceken në aplikacionin e bashkëngjitur.  

 
– Aplikacionet do të vlerësohen nga ART. Në rast të kërkesave të 

përnjëhershme për kodin e njëjtë, kodi do të jepet me lotari.  
 
– Prefikset e Zgjedhjes së Operatorit do të përdoren vetëm për ofrimin e 

qasjes tek bartësit e zgjedhur; përdorimi për çfarëdo tjetër qëllimi që nuk 
është përshkuar më lartë mund të rezultojë në tërheqjen e kodit.    

 
 

Tërheqja  
 
Kodi i Zgjedhjes së Operatorit mund të tërhiqet nga ART nëse nuk përdoret për 
shërbime telekomunikuese për publikun apo nëse operatori të cilit i është dhënë kodi 
shkel kushtet e alokimit, falimenton, apo nëse tërheqja është në interesin e 
përgjithshëm publik. ART do të konsultohet me aplikuesin para marrjes së vendimit 
të tillë.  
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Transferi dhe Pronësia  
Alokimi i numrave jep të drejtën për të përdorur numrat e alokuar por kjo nuk ka të 
bëjë me transferim pronash. Prandaj, kodi i Zgjedhjes së Operatorit nuk është i 
transferueshëm dhe mund të përdoret vetëm për të drejtuar shërbimet 
telekomunikuese tek operatori të cilit i është dhënë kodi nga ART.  
 
Publikimi  
ART do të publikojë detajet se cilat kode janë alokuar dhe kujt i janë alokuar.  
 
Format e Aplikimit 
Në të ardhmen, operatorët e interesuar mund të aplikojnë për kodet e Zgjedhjes së 
Operatorit në pajtueshmëri me këtë dokument. Aplikuesi duhet të cekë kodet e 
preferuara në aplikacionin e paraqitur.  
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APLIKACION PËR ALOKIMIN E PREFIKSIT TË ZGJEDHJES SË OPERATORIT  
 
Detajet e Aplikuesit 
  
Emri apo Kompania ____________________________________________  
Adresa ____________________________________________  
____________________________________________  
Kontakti ____________________________________________  
Tel. ____________________________________________  
Fax. ____________________________________________  
E-maili ____________________________________________  
 
Aplikacioni 
Ne aplikojmë për alokimin e kodit të Zgjedhjes së Operatorit. 
 
□ Ne kërkojmë çfarëdo kodi pa ndonjë preferencë të veçantë.  
□ Ne kërkojmë një nga kodet në vazhdim sipas radhës së preferencës:  
 
Zgjedhja I-rë

 
10 ___ ___  

Zgjedhja II-të
 
10 ___ ___  

Zgjedhja III-të
 
10 ___ ___  

Zgjedhja IV-të
 
10 ___ ___  

Zgjedhja V-të
 
10 ___ ___  

 
Nënshkrimi i aplikuesit ________________________  
Data  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


