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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA /  REPUBLIC OF KOSOVO 

  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

  
Nr.Prot. 46/1/10      

V E N D I M I  Nr. 23 

Në bazë të nenit 6.1, 37.1, 68.1 të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7,  të ndryshuar 
me ligjin  Nr. 03/L-085, në bazë të nenit 1 pika a) dhe b) të Planit të Numeracionit për 
Rrjetat e Telekomunikacionit në Kosovë Nr.153/07 dt.14.05.2007, si dhe dokumentit 
Politikat e Sektorit të Telekomunikacionit, konkretisht synimet e këtij dokumenti 
(Promovimin e konkurrencës dhe ambientit jo diskriminues, garantimin e përdorimit 
optimal të burimeve të kufizura), Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit 
(ART) i përbëre 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 
përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit mbi çështjet e ndërlidhura me 
administrimin e planit te enumeracionit dhe sipas procedurave te përcaktuara me 
Rregulloren e Brendshme të ART, merr këtë: 
 
 

V E N D I M 
PËR  NDARJEN E NUMRAVE PREMIUM DHE NUMRAVE PËR SHËRBIME TË 

VEÇANTA 

I. Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit, konform kushteve dhe termeve 
specifike si të specifikuara më poshtë, rezervon të drejtën për ndarjen e serisë së:  

a. Numracionit 8X për shërbime speciale dhe 
b. Numeracionit 9X me çmim të lartë. 

 
II.  Vendimi hynë në fuqi ditën e nënshkrimit nga Bordi. 
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KUSHTET DHE TERMET SPECIFIKE 
 

a) Pasi ART të ketë alokuar  numrat apo blloqet e numrave për shërbime speciale 

apo me çmim të lartë, për  ofruesit e shërbimeve publike telekomunikuese dhe 

shfrytëzuesit, të njëjtit për t’i vënë në përdorim mund t’i kërkojnë këta numra tek 

operatorët e licencuar. 

b) Numrat e ndarë mund të rezervohen brenda një periudhe jo më shumë se dy (2) 

vjeçare. 

c) Pagesa për përdorimin e këtyre numrave, nga ofruesi i shërbimeve apo 

shfrytëzuesi i numrave apo blloqeve numerike, duhet të bëhet konform Vendimit 

për Tarifim të Numeracionit Nr.240/08 dt.01.12.2008 apo me vendimet përkatëse 

nga ana e ART-së. 

d) Secili shfrytëzues i numrave do të jetë i obliguar t’i kthej resurset që i janë 

caktuar, nëse ato më nuk janë në përdorim.  

e) Numrat e alokuar nuk mund të përdoren për qëllime të tjera pos atyre për të cilin 

janë ndarë dhe nuk mund ti transferohen ndonjë personi tjetër pa miratim 

paraprak apo sigurimin e pëlqimit me shkrim nga ana e ART. 

f) ART mund t’i marr numrat ose blloqet e numrave nëse; 

a. nuk plotësohen kushtet e marrëveshjes apo rregulloreve ne fuqi; 

b. nuk paguhen tarifat e caktuara për shfrytëzimin e numrave; 

c. nëse numri apo blloku i numrave nuk përdoren; 

d. nëse janë tё nevojshme ndryshimet nё alokimin e numrave, serive 

numerike; 

e. nëse bёhen ndryshime nё Planin e Numeracionit apo 

f. nëse ёshtё e nevojshme marrja apo tërheqja e përkohshme si pasojë e 

shkaqeve tё jashtëzakonshme. 

 

ARSYETIMI 
 

Vendimi për ndarjen e serisë së numrave për shërbime speciale dhe çmim të lartë nga 
ART, është bërë me qëllim: 

- Të jetësimit të dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit dhe Planit të 
Numeracionit, që kanë të bëjnë me menaxhimin sa më efiksas të resurseve 
numerike, 
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- Realizimit të synimeve të parapara me dokumentin Politikat e Sektorit të 
Telekomunikacionit, 

- Realizimit të mandatit për të krijuar kushte të barabarta dhe nje ambient të 
favorshem për një konkurrencë të mirëfillt për të gjithë ofruesit e shërbimeve 
telekomunikuese. 

 

Këshilla Juridike 

Ky vendim është përfundimtar dhe kundër tij nuk lejohet ankesa. Ky vendim i 
nënshtrohet çfarëdo shqyrtimi përmes procedurave administrative gjyqësore të 
parapara me ligjet në fuqi. 
 
 

Prishtinë, 15.06.2010       Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit 

                                                                                          Ekrem Hoxha 
      Kryetar Bordi  

Besnik Berisha Anëtar Bordi 

Lulzim Kurtaj Anëtar Bordi 

Naser Shala  Anëtar Bordi  

Nijazi Ademaj Anëtar Bordi 

 

 

Aktvendimi i dërgohet: 
 

• Operatorëve të licencuar 

• Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit dhe 

• Arkivit 

 


