
Faqe 1 nga 3 

  
AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

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

eemmaaiill::  iinnffoo@@aarrtt--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg    

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

  
 
Nr. Prot. 96/1/10 
 

VENDIM Nr. 38  
 

për  
 

“Aprovimin e Aneksit të  Planit të Numeracionit për  
Rrjetat Telekomunikuese në Republikën e Kosovës” 

 
 
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 22/10/2010, sipas procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjit 
bazë dhe rregulloren e brendshme të ART-së, shqyrtoi materialin e përgatitur nga 
Departamenti i Telekomunikacionit i ART-së mbi kodet e shkurtra për tekstet, mesazhet e 
shërbimeve me vlerë të shtuar (VAS-SMS), 
 
nga diskutimi: 

V Ë R E H E T se: 
 
 

– Drafti i dokumentit për mbi “kodet e shkurtra për tekstet, mesazhet e shërbimeve 
me vlerë të shtuar (VAS-SMS)” është përgatitur ne përputhje me kuadrin ligjor dhe 
rregullator përkatës, dhe  

 
– Përpara paraqitjes për miratim në Bordin e ART-së, dokumenti është kaluar në 

procedurat adekuate të shqyrtimit brenda departamenteve të ART-së duke 
respektuar të gjitha procedurat ligjore, si dhe është marrë dhe mendimi i zyrtarëve 
ligjore pranë ART-së. 
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A T Ë H E R Ë 

Me qëllim të:  
 

– menaxhimit efikas të resurseve numerike për rrjetat publike të telekomunikacionit 
dhe për shërbimet publike të telekomunikacionit; 

– qasjes transparente dhe jo-diskriminuese për te gjithë shfrytëzuesit e resurseve 
numerike; 

– përkrahjes së fleksibilitetit në numeracion, si dhe hyrjen me lehtësi të 
pjesëmarrësve të rinj; 

– realizoj zgjidhje, të cilat janë plotësisht në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, 
direktivat dhe rekomandimet e BE-së, dhe praktikat më të mira të shteteve rajonale 
dhe ndërkombëtare; 

– nxitjes së konkurrencë produktive në një mjedis të liberalizuar të 
telekomunikimeve;  

 

Bordi i ART-së merr këtë,  

 
V E N D I M: 

 
1) Aprovohet aneksi i rregullores së planit të numeracionit për rrjetat e 

telekomunikacionit në Republikën e Kosovë Nr. 153/07. 

2) Pjesë përbërëse e planit të numeracionit për rrjetat e telekomunikacionit në 
Republikën e Kosovës Nr. 153/07 do të jetë Aneksi për kodet e shkurtra për 
tekstet, mesazhet e shërbimeve me vlerë të shtuar (VAS-SMS). 

3) Kodet e shkurtra sipas këtij aneksi janë të realizueshme vetëm në/nga rrjetet 
mobile. 

4) Tarifimi për alokimin e kodeve të shkurtra të paraqitura në pikën dy të këtij 
vendimi do të bëhet në bazë të dispozitave të vendimit, Nr. 36, Tarifat për 
Numeracion. 

5) ART rezervon të drejtën që në të ardhmen të ndryshojë këtë vendim, nëse e sheh të 
arsyeshme, konform ligjeve të aplikueshme në Republikën e Kosovës dhe për çdo 
ndryshim në lidhje me vendimin, me kohë do informojë palët e interesit. 

6) Ky vendim hyn në fuqi dhe do të aplikohet nga dita e miratimit të tij nga Bordi i 
ART-së. 
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BAZA LIGJORE 
 

1) Neni 37 i Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-
085; 

2) Neni 14 i  Rregullores për Planin e Numeracionit për Rrjetat e Telekomunikacionit 
në Republikën e Kosovës Nr. 153/07; 

3) Pika 3.7.1 e dokumentit Politikat e sektorit të Telekomunikacionit të aprovuar më 
datë 13/06/2007  

 

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.  
 
 
Vërtetim 
 
Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me 
rregulloret dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e 
procedurës së ART-së. 
 
 
Prishtinë, 25/10/2010   Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit 
 
        Ekrem Hoxha 
        Kryetar i Bordit 
Besnik Berisha Anëtar i Bordit 
Lulzim Kurtaj Anëtar i Bordit 
Nijazi Ademaj Anëtar i Bordit 
 
 
Aktvendimi i dërgohet: 
 

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

 


