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

http//www.art-ks..org, E-mail: info@art-ks.org 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

  
 
Nr. Prot. 45/1/10        

 
VENDIM Nr. 22 

 
Duke pasur parasysh kompetencat e ART, neni 6.1 dhe nenit 68 ku specifikohet 
dhe rregullohet administrimi i çështjeve të numeracionit, gjegjësisht Ligjit të 
Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085, bazuar në 
Planin e Numeracionit për Rrjetat e Telekomunikacionit në Kosovë, Vendim Nr. 
153/07, dt. 14.05.2007, Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit 
(ART) 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 e datës, 15 Qershor, 2010 konform procedurave të përcaktuara me 
dispozitat e ligjit bazë dhe rregulloren e brendshme të ART, shqyrtoi materialin e 
paraqitur nga Departamenti i Telekomunikacionit mbi çështjet e ndërlidhura me 
rregullimin dhe unifikimin e procedurave të raportimit sipas procedurave te 
përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, merr këtë: 
 

 
V E N D I M 

   
PËR DEFINIMIN PËRDORUESIT AKTIV TË SHËRBIMEVE 

TELEKOMUNIKUESE 
 

I. Përdorues aktiv mobil: 

a) Prepaid, është çdo përdorues i cili e ka përdorur njërin nga shërbimet        
telekomunikuese me pagese apo ka mbushur llogarinë e tyre brenda 
periudhës tremujore (3). 
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b) Postpaid, është çdo përdorues i cili ka kontratë valide me ofruesin e 
shërbimeve të telefonisë mobile. 

 
II. Përdorues aktiv fiks: është çdo përdorues i cili ka kontratë valide me 

ofruesin e shërbimeve të telefonisë fikse. 
 
III. Numër aktiv të shërbimeve speciale: është çdo përdorues tek i cili është 

drejtuar së paku një thirrje brenda një periudhe tremujore. 

IV. Numër aktiv me çmim të lartë: është çdo përdorues tek i cili është 
drejtuar së paku një thirrje brenda një periudhe tremujore. 

V. Obligohen dhe urdhërohen operatoret e licencuar në respektimin e këtyre 
definimeve të përdoruesve aktiv mobil dhe fiks. 

 
VI. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga bordi i ART-së. 
 

 
 

A R S Y E T I M 
 
Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit, me qëllim të menaxhimit sa më 
efikas të resurseve numerike, rregullimit të standardeve unike për të gjithë 
ofruesit e shërbimeve telekomunikuese në Kosovë, mbrojtjes së konsumatoreve 
të këtyre shërbimeve, dhe me qëllim të rregullimit të çështjes së raportimit të 
numrave aktiv, konform Planit të Numeracionit për Rrjetat e Telekomunikacionit 
ne Kosovë, Nr.153/07, dt.14.05.2007, ka definuar përdoruesit aktiv fiks dhe mobil 
si në dispozitivin këtij vendimi. 
 
Këshilla Juridike  
 
Ky vendim është përfundimtar dhe kundër tij nuk lejohet ankesa. Ky vendim u 
nënshtrohet çfarëdo shqyrtimi përmes procedurave administrative gjyqësore të 
parapara me ligjet në fuqi.  
 
 
Prishtinë, 15.06.2010   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 
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Aktvendimi i dërgohet: 
 

- Operatorëve të licencuar 
- Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit dhe  

--  Arkivit   
 


