REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
-Këshilli Drejtues-

VENDIM
Nr. 2394, datë 05. 12. 2013
Për
“Miratimin e dokumentit “Për disa shtesa dhe ndryshime ne rregulloren për caktimin
dhe përdorimin e numrave dhe serive numerike””.

Këshilli Drejtues (KD) i Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare
(AKEP), i përbërë nga:
1. Z.
2. Z.
2. Znj.
3. Z.
4. Znj.

Piro
Xhixho
Alban
Karapici
Alketa Mukavelati
Benon Paloka
Zamira Nurçe

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtare

dhe sekretare të Këshillit Drejtues Znj. Elda Topi, në mbledhjen e datës 05.12.2013,
sipas procedurës së përcaktuar në ligjin nr. 9918 datë 19.05.2008 “Për Komunikimet
Elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr. 8480, datë 27.
05.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe
enteve publike”, shqyrtoi çështjen me objekt:
“Për miratimin e dokumentit “Për disa shtesa dhe ndryshime ne rregulloren për
caktimin dhe përdorimin e numrave dhe serive numerike””.

BAZA LIGJORE:

1. Neni 127, 128 i Ligjit Nr. 8485, date 12.05.1999 “Kodi i procedurave
administrative”.
2. Germa p) të nenit 8, neni 80 e vijues të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për
komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar,
3. Neni 30 i Rregullores “Per caktimin dhe perdorimin e numrave dhe serive
numerike”, miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues (VKD) te AKEP Nr. 932
dt. 11.08.2009 .
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KËSHILLI DREJTUES:
Nga shqyrtimi i materialit shkresor si me poshte:
- Relacioni shpjegues “Për Miratimin e dokumentit “Për disa shtesa dhe ndryshime ne
rregulloren për caktimin dhe përdorimin e numrave dhe serive numerike”.
-

Projekt aktet e paraqitura për miratim:
1. Për disa shtesa dhe ndryshime ne rregulloren ”Për caktimin dhe përdorimin e
numrave dhe te serive numerike”.
1.1 Shtojca 2/1 për formularin e aplikimit për numeracion.
1.2 Shtojca 2 për formatin e njoftimit dhe anekset e caktimit te numeracionit.

i përgatitur në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës dhe diskutimeve në
mbledhje mbi çështjen, si dhe duke iu referuar bazës ligjore të sipërcituar,

V Ë R E N:
Bazuar në parimet e efiçencës dhe transparencës në administratën publike, qëllimin
funksional të procedurës së parashikuar dhe rregullave të saj si dhe standartin e
thjeshtëzuar të aplikacioneve të ndryshme për ofrim të rrjeteve dhe shërbimeve të
komunikimeve elektronike, si dhe përdorimin e burimeve natyrore të kufizuara,
numeracionit,
P Ë R K Ë T O A R S Y E:
Duke marrë në konsideratë përputhshmërinë me:
1. Neni 127, 128 i Ligjit Nr. 8485, date 12.05.1999 “Kodi i procedurave
administrative”.
2. Germa p) të nenit 8, neni 80 e vijues të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për
komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar,
3. Neni 30 i Rregullores “Per caktimin dhe perdorimin e numrave dhe serive
numerike”, miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues (VKD) te AKEP Nr.
932 dt. 11.08.2009 .
VENDOS :
1. Të miratojë dokumentin bashkëlidhur “Për disa shtesa dhe ndryshime ne
Rregulloren për caktimin dhe përdorimin e numrave dhe serive numerike” me
anekset:


Shtojca 2/1 për formularin e aplikimit për numeracion.



Shtojca 2 për formatin e njoftimit dhe anekset e caktimit të
numeracionit.
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2. Ky vendim të publikohet në faqen e internetit www.akep.al

Ky vendim hyn në fuqi më 01.01.2014.

KRYETARI
Piro XHIXHO

ANËTARËT E KËSHILLIT DREJTUES:
1. Alban KARAPICI

_____________

2. Alketa MUKAVELATI

_____________

3. Benon PALOKA

_____________

4. Zamira NURÇE

_____________
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SHTOJCA 2

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE

NJOFTIM
NR. ____, DATË ___.___.____
“PER CAKTIM DHE PËRDORIM NUMERACIONI”

OPERATORIT TE RRJETEVE DHE/OSE SHERBIMEVE TE
KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE / SUBJEKTIT:

″____________________″ SH.P.K/SH.A

KRYETARI
__________________

ANEKSI 1
PËR CAKTIM DHE PËRDORIM SERI NUMRASH GJEOGRAFIKË
Emri i Personit Fizik/Juridik

NIPT-i

Adresa Postare

Data e Regjistrimit ne QKR
/ /

Qyteti / Shteti

Kutia Postare

Telefon

Fax

E-mail

Fax

E-mail

Personi i Kontaktit

Telefon

Rrethi : _______________________
Diapazoni i SN

Zona Gjeografike
Nr.

Bashkia

Komuna

NDC

Fillimi

Mbarimi

Kapaciteti i
alokuar i
SN

Konfigurimi i
NSN
(NDC + SN) *

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ku: Formati i Numrit Sinjifikativ Kombëtar (NSN) është me 8-shifra, dhe ka konfigurimin e treguar në
kolonë(X YYYYYYY ose XX YYYYYY ose XXX YYYYY), ku shenjat X tregojnë sasinë e shifrave
qe formojnë NDC (Kodin Kombëtar te Drejtimit - National Destination Code) dhe shenjat Y tregojnë
sasinë e shifrave qe formojnë SN (Numrin e Pajtimtarit - Subscriber Number).

Formati i numrit për të realizuar thirrje :




Kombëtare brenda Zonës/Rajonit të Numeracionit
Kombëtare jashtë Rajonit të Numeracionit
Ndërkombëtare:

- NDC+SN [NSN]
- 0 + NDC + SN [0 + NSN]
- 00 + CC + NSN
[ku : CC-Kodi i Vendit]
KRYETARI
__________________
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ANEKSI 2
PËR CAKTIM DHE PËRDORIM SERI NUMRASH TË LËVIZSHËM

Emri i Personit Fizik/Juridik

NIPT-i

Adresa Postare

Data e Regjistrimit ne QKR
/ /

Qyteti / Shteti

Kutia Postare

Telefon

Fax

E-mail

Fax

E-mail

Personi i Kontaktit

Telefon

Kodi i Drejtimit të Rrjetit
Nr.

( NDC)

Treguesi i Adreses
së Regjistrit të
Vendndodhjes
(HLR)
h1

h2

Diapazoni i Numrave të
Pajtimtarëve
(SN)
Fillimi

Gjithsej
blloqe 10.000
numrash

Fundi

1.
2.
3.

KRYETARI
__________________
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ANEKSI 3
PËR CAKTIM DHE PËRDORIM NUMERACIONI
Emri i Personit Fizik/Juridik

NIPT-i

Adresa Postare

Data e Regjistrimit ne QKR

Qyteti / Shteti

Kutia Postare

/ /

Telefon

Fax

E-mail

Fax

E-mail

Personi i Kontaktit

Telefon

Në kategorinë e shërbimeve me vlerë të shtuar (Ndarje të Ardhurash) të Planit Kombëtar të
Numeracionit, caktohet për përdorim kodi i shkurtër:
(0) 900 Y₁Y₂Y₃ Zabc....

ku:
-

0
900

-

Y₁Y₂Y₃

-

Z

-

abc...

- prefiksi kombëtar;
- identifikon Kodin e Aksesit te harmonizuar në nivelin kombëtar për
grupet e shërbimeve;
- është numri i shkurtër që identifikon subjektin e autorizuar për
ofrimin e shërbimit;
- përfaqëson nivelet tarifore (Z=1 përfaqëson nivelet tarifore më të
ulet, Z=6 përfaqëson nivelin tarifor me te larte, Z=7 deri Z=0
përfaqësojnë nivele tarifore për shërbime të veçanta);
- shifra nga 1 deri ne 0 për shërbimet brenda nivelit tarifor.

KRYETARI
__________________
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ANEKSI 4
PËR CAKTIM DHE PËRDORIM NUMERACIONI

Emri i Personit Fizik/Juridik

NIPT-i

Adresa Postare

Data e Regjistrimit ne QKR
/ /

Qyteti / Shteti

Telefon

Kutia Postare

Fax

E-mail

Fax

E-mail

Personi i Kontaktit

Telefon

Në kategorinë e shërbimeve me vlerë të shtuar (Ndarje të Kostos) të Planit Kombëtar të
Numeracionit, caktohet për përdorim kodi i shkurtër:
(0) 808 Y₁Y₂Y₃
ku:
-

0
808
Y₁Y₂Y₃

- prefiksi kombëtar;
- identifikon Kodin e Aksesit të kategorise së shërbimit
me ndarje të kostos, i harmonizuar në nivel kombëtar;
- është numri identifikues i sipërmarrësit që ofron shërbimin.

KRYETARI
__________________
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ANEKSI 5
PËR CAKTIM DHE PËRDORIM NUMERACIONI

Emri i Personit Fizik/Juridik

NIPT-i

Adresa Postare

Data e Regjistrimit ne QKR
/ /

Qyteti / Shteti

Telefon

Kutia Postare

Fax

E-mail

Fax

E-mail

Personi i Kontaktit

Telefon

Në kategorinë e shërbimit Thirrje me Karte (Calling Card) te Planit Kombëtar të Numeracionit,
caktohet për përdorim kodi i shkurtër:
(0) 801 Y₁Y₂Y₃
ku:
-

0
801
Y₁Y₂Y₃

- prefiksi kombëtar;
- identifikon Kodin e Aksesit të kategorisë së shërbimit
Thirrje me Kartë i harmonizuar në nivel kombëtar;
- është numri identifikues i sipermarresit që ofron shërbimin.

KRYETARI
__________________
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ANEKSI 6
PËR CAKTIM DHE PËRDORIM NUMERACIONI
Emri i Personit Fizik/Juridik

NIPT-i

Adresa Postare

Data e Regjistrimit ne QKR

Qyteti / Shteti

Kutia Postare

/ /

Telefon

Fax

E-mail

Fax

E-mail

Personi i Kontaktit

Telefon

Në kategorinë e shërbimit SMS me Vlerë të Shtuar (SMS-VAS) të Planit Kombëtar të
Numeracionit, caktohet për përdorim numri i shkurtër:
5XXXX

Kodi i shkurtër për Shërbimin me Vlerë të Shtuar nuk duhet të përdoren për shërbime zanore.

KRYETARI
__________________
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ANEKSI 7
PËR CAKTIM DHE PËRDORIM NUMERACIONI
Emri i Personit Fizik/Juridik

NIPT-i

Adresa Postare

Data e Regjistrimit ne QKR
/ /

Qyteti / Shteti

Telefon

Kutia Postare

Fax

E-mail

Fax

E-mail

Personi i Kontaktit

Telefon

Në kategorinë e sherbimit të numrave të gjelbër- (Telefona pa pagese) të Planit Kombëtar të
Numeracionit, caktohet për perdorim kodi i shkurtër:
(0) 800 Y₁Y₂Y₃Y₄
ku :
- 0
- 800
-Y₁Y₂Y₃Y₄

-prefiksi kombëtar;
-identifikon Kodin e Aksesit të kategorisë se sherbimit të numrave të
gjelbër (Telefona pa Pagese), i harmonizuar në nivel kombëtar;
-identifikon përdoruesin.

Ky kod i shkurtër duhet të jetë :







njedrejtimesh: nga përdoruesit (pavaresisht operatorit), në drejtim të Subjektit;
i hapur: i mundshem për tu thirrur si nga telefonat të cilët nëpërmjet kodit individual
të perdoruesit, janë të mbyllur për thirrje kombëtare/ndërkombëtare, ashtu edhe nga
telefonat publikë;
i pakushtezuar: thirrjet drejt këtij kodi të shkurtër, pavarësisht rrjetit të komunikimeve
publike apo vend-ndodhjes gjeografike brenda vendit prej ku gjenerohet thirrja, të
realizohen vetëm nëpërmjet numërformimit “0 800 Y₁Y₂Y₃Y₄”;
pa pagese:
thirrjet drejt këtij kodi të shkurter, pavarësisht rrjetit të komunikimeve
publike apo vend-ndodhjes gjeografike brenda vendit prej ku gjenerohet thirrja, të
realizohen pa pagesë për përdoruesin “thirrës”.
KRYETARI
__________________
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ANEKSI 8
PËR CAKTIM DHE PËRDORIM NUMERACIONI
Emri i Personit Fizik/Juridik

NIPT-i

Adresa Postare

Data e Regjistrimit ne QKR

Qyteti / Shteti

Kutia Postare

/ /

Telefon

Fax

E-mail

Fax

E-mail

Personi i Kontaktit

Telefon

Në kategorinë e shërbimit të informacionit(Directory Enquiry Access Code) të Planit Kombëtar
të Numeracionit, caktohet për përdorim kodi i shkurtër:
118 X₁X₂
ku:
-

118

-

X₁X₂

- kodi i aksesit për shërbimin e marrjes së informacionit, i
harmonizuar në nivel europian;
- është numri identifikues i sipërmarrësit që ofron shërbimin.

Është e ndaluar të ofrohen shërbime të tjera me Vlerë të Shtuar përveç atyre për numeratorin
telefonik.

KRYETARI
__________________
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ANEKSI 9
PËR CAKTIM DHE PËRDORIM NUMERACIONI
Emri i Personit Fizik/Juridik

NIPT-i

Adresa Postare

Data e Regjistrimit ne QKR

Qyteti / Shteti

Kutia Postare

/ /

Telefon

Fax

E-mail

Fax

E-mail

Personi i Kontaktit

Telefon

Në kategorinë e ”Shërbimit Internet”(dial-up) në Planin Kombëtar të Numeracionit, caktohet
për përdorim kodi i shkurtër:
(0) 717 Y₁Y₂Y₃ Z
ku:
-0
- 717

-

- Y₁Y₂Y₃
-Z

-

prefiksi kombëtar
që formohet pas prefiksit kombëtar “0” identifikon Kodin e
Drejtimit Kombetar (NDC) të harmonizuar për shërbimet Internet,
Transmetim të Dhënash dhe Videotekst;
Numri Identifikues i Subjektit;
identifikon llojin e shërbimin Internet ndër shërbimet e përfshira
në kodin "717".

KRYETARI
__________________
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ANEKSI 10
PËR CAKTIM DHE PËRDORIM
TË KODIT TË PIKËS KOMBËTARE TË SINJALIZIMIT (NSPC)
Emri i Personit Fizik/Juridik

NIPT-i

Adresa Postare

Data e Regjistrimit ne QKR
/ /

Qyteti / Shteti

Telefon

Kutia Postare

Fax

E-mail

Fax

E-mail

Personi i Kontaktit

Telefon

1. Vlerat numerike të Kodit të Pikës Kombëtare të Sinjalizimit -NSPC(National Signalling
Point Code) sipas fomateve decimal(D`), hexadecimal(H`) dhe binary to decimal (3-4-7):

Kodi i Pikës Kombëtare të Sinjalizimit(NSPC)
sipas formateve:
Decimal
(D`)

Hexadecimal
(H`)

Emri i Pikës
së
Sinjalizimit

Binary to Decimal
( 3–4–7 )

2. Kodi i treguesit te Rrjetit NI=10(binar) ose NI=2(decimal).
3. Implementimi dhe perdorimi i këtij kodi të bëhet në formatin binar 3-4-7 (14 bit) dhe në
përputhje me “Rregullat për Administrimin e Kodeve të Pikave të Sinjalizimit Kombëtare
dhe Ndërkombëtare” ( VKD Nr.1257, datë 16.04.2010 i AKEP).

KRYETARI
__________________
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ANEKSI 11
PËR CAKTIM DHE PËRDORIM
TË KODIT TË PIKËS NDËRKOMBËTARE TË SINJALIZIMIT (ISPC)
Emri i Personit Fizik/Juridik

NIPT-i

Adresa Postare

Data e Regjistrimit ne QKR
/ /

Qyteti / Shteti

Telefon

Kutia Postare

Fax

E-mail

Fax

E-mail

Personi i Kontaktit

Telefon

1.Vlera numerike e Kodit te Pikës Ndërkombëtare të Sinjalizimit-ISPC(International Signalling
Point Code) sipas formatit binar (3-8-3):

Emri i Pikës
së
Sinjalizimit

Kodi i Pikes Ndërkombëtare të Sinjalizimit(ISPC)
sipas formatit( 3–8–3 )

2.Kodi i treguesit të Rrjetit NI=00(binar) ose NI=0(decimal).
3.Implementimi dhe përdorimi i ketij kodi të bëhet në formatin binar 3-8-3 (14 bit) dhe në
përputhje me “Rregullat për Administrimin e Kodeve të Pikave të Sinjalizimit Kombëtare
dhe Ndërkombëtare” ( VKD Nr.1257, date 16.04.2010 i AKEP) dhe Rekomandimin Q.708
(03/99) të ITU-T.

KRYETARI
__________________
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ANEKSI 12
PËR CAKTIM DHE PËRDORIM
TË KODIT TË RRUGËZIMIT PËR PORTABILITETIN E NUMRIT
Emri i Personit Fizik/Juridik

NIPT-i

Adresa Postare

Data e Regjistrimit ne QKR
/ /

Qyteti / Shteti

Telefon

Kutia Postare

Fax

E-mail

Fax

E-mail

Personi i Kontaktit

Telefon

1.Vlera numerike e Prefiksit të Rrugëzimit për Portabilitetin e Numrit:
99 X₁X₂
ku:
-

99
X₁X₂

- kodi i aksesit për portabilitetin e numrit,
- është numri identifikues i sipërmarresit që ofron shërbimin.

2.Implementimi dhe përdorimi i këtij kodi të bëhet në përputhje me “Rregulloren për
Portabilitetin e Numrit” ( VKD Nr.1219, datë 07.04.2010 i AKEP).

KRYETARI
__________________
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ANEKSI 13
PËR CAKTIM DHE PËRDORIM TË PREFIKSIT
PËR ZGJEDHJEN E BARTËSIT
Emri i Personit Fizik/Juridik

NIPT-i

Adresa Postare

Data e Regjistrimit ne QKR
/ /

Qyteti / Shteti

Telefon

Kutia Postare

Fax

E-mail

Fax

E-mail

Personi i Kontaktit

Telefon

1.Vlera numerike e Prefiksit për zgjedhjen e Bartësit:
10 X₁X₂
ku:
-

10
X₁X₂

- kodi i aksesit për zgjedhjen e bartësit,
- është numri identifikues i sipërmarresit që ofron shërbimin.

2. Implementimi dhe perdorimi i këtij kodi të bëhet në përputhje me “Rregulloren për Caktimin
dhe Përdorimin e Numrave dhe Serive Numerike” ( VKD Nr.932, datë 11.08.2009 i AKEP).

KRYETARI
__________________
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DOKUMENT
PËR
DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN PËR CAKTIMIN DHE
PËRDORIMIN E NUMRAVE DHE SERIVE NUMERIKE

Në “Rregulloren për Caktimin dhe përdorimin e numrave dhe serive numerike dhe Planit
Kombëtar të Numeracionit miratuar me vendim te Këshillit Drejtues Nr. 932, datë 11.08.2009,
propozohet të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

Neni 1
Ne pikën 1 të nenit 1 “Objekti” në fund të fjalisë ekzistuese, shtohet paragrafi:
“i ndryshuar me ligjin nr. 102/2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9918, datë
19.5.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë””.

Neni 2
1. Pika 2 e nenit 3 “Përkufizime”, ndryshon dhe bëhet si më poshtë:
2. “Identifikimi i linjës thirrëse” është funksioni që, në bazë të numrit ose kodit të
caktuar për pikën fundore të rrjetit, i mundëson pajtimtarit marrës të thirrjes të
identifikojë pikën fundore të rrjetit, ku është origjinuar thirrja.
2. Pika 5 e nenit 3 ndryshon dhe bëhet si më poshtë:
5. “Kodi Kombëtar i Drejtimit”(National Destination Code-NDC) është një numër
apo një kombinim numrash pa prefiksin kombëtar “0”, i cili karakterizon zonën e
numeracionit të thirrur. Nëse plani kombëtar i numeracionit është “i hapur” dhe
kur pajtimtari thirrës dhe ai i thirrur u përkasin zonave të ndryshme të
numeracionit, ky kod formohet përpara numrit të pajtimtarit të thirrur. Për rrjetet e
lëvizëshme të komunikimeve publike në këtë rast përdoret termi “Kodi i Drejtimit
të Rrjetit”.
3. Pika 16 e nenit 3 ndryshon dhe bëhet si më poshtë:
16. “Rrjet i komunikimeve elektronike” janë sistemet e transmetimit dhe, nëse
ekzistojnë, sistemet e komutimit ose rrugëzimit dhe burime të tjera, përfshirë
elementet e rrjetit që nuk janë aktive, të cilat lejojnë përcjelljen e sinjaleve nëpërmjet
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përcjellësve, radios, mjeteve optike ose mjeteve të tjera elektromagnetike, duke
përfshirë rrjetet satelitore, rrjetet fikse tokësore (me komutim të qarqeve ose me
komutim të paketave, përfshirë internetin), rrjetet e lëvizshme tokësore, sistemet e
kabllove elektrike, në raste kur ato përdoren për transmetimin e sinjaleve, rrjetet e
përdorura për transmetimet radiotelevizive dhe rrjetet kabllore televizive, pavarësisht
nga tipi i informacionit të përcjellë.
4. Pika 17 e nenit 3 formulohet si vijon:
17. “Rrjet i komunikimeve publike” është një rrjet i komunikimeve elektronike, që
përdoret, tërësisht ose kryesisht, për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve
elektronike, të disponueshme për publikun dhe që suporton transferimin e informacionit
ndërmjet pikave fundore të rrjetit.

5. Pika 22 e nenit 3 “Përkufizime” shfuqizohet.
6. Pika 24 e nenit 3 “Perkufizime” ndryshon dhe bëhet si më poshtë:
24. “Shërbim telefonik i disponueshëm për publikun” është një shërbim i
disponueshëm për publikun për origjinimin dhe marrjen direkte ose indirekte të
thirrjeve kombëtare, apo kombëtare e ndërkombëtare, nëpërmjet një ose më shumë
numrave në një plan numeracioni telefonik kombëtar ose ndërkombëtar”.

Neni 3
Pika 5 e nenit 9 ” Numrat e lëvizshëm”, ndryshon dhe bëhet si më poshtë:
5. Për çdo operator të një rrjeti kombëtar të lëvizshëm të komunikimeve
publike, AKEP do të rezervojë një kod te drejtimit të rrjetit të levizshëm
dyshifror dhe do t’i caktoje serite numerike të këtij diapazoni numerik, vetëm
këtij operatori. Për operatorë të tjerë të rrjeteve ose shërbimeve të levizshme të
komunikimeve publike, AKEP do të rezervojë një kod të drejtimit të rrjetit të
lëvizshëm me tri shifra. Operatorët nuk kanë nevojë të argumentojnë
kërkesën e tyre kur aplikojnë për një bllok numrash brenda kodit të drejtimit të
rrjetit të lëvizshëm dhe diapazonit të numrave që është rezervuar për ta.”

Neni 4
Neni 11 ndryshon dhe bëhet si më poshtë:
Neni 11
Numrat për shërbimet sociale te harmonizuara (116)
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1. Numrat për shërbimet sociale të harmonizuara janë percaktuar për përdorim, në përputhje me
vendimet e Komisionit Europian për këtë qëllim.
2. Numrat për shërbimet sociale te harmonizuara kanë gjashtë shifra dhe fillojnë me 116.
3. Duke qenë se numrat për shërbimet sociale të harmonizuara janë të kufizuar, e drejta e
caktimit dhe përdorimit të tyre do të jepet aplikuesit që e ka fituar këtë të drejtë mbi bazën e
legjislacionit në fuqi për këtë qëllim.
4. Numri për shërbimet sociale të harmonizuara mund të jepet edhe për përdorim të përbashkët.
5. AKEP do t’i caktojë numrin përkatës aplikuesit të vlerësuar si fitues sipas pikës 3 të
mësipërme.
6. AKEP përcakton një afat kohor sipas ligjit për komunikimet elektronike, për vlefshmërinë e
të drejtës së përdorimit nga aplikanti të numrit për shërbimet sociale të harmonizuara.
7. AKEP mund të përshkruajë kritere minimale për cilësinë e shërbimit në bazë të njoftimit dhe
aplikimit të paraqitur.
8. AKEP do të anulloje caktimin e numrit dhe do të zhvillojë një proçedurë të re, nëse nuk
sigurohet përdorimi i tij sipas qëllimit të dhënë dhe ofrimi i shërbimit me cilësinë e kërkuar.

Neni 5
Të bëhen këto ndryshime sipas neneve më poshtë:
1. Në nenin 3 pika 24/ç fjalët "të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët "të kësaj
rregullore".
2. Në nenin 5 pika 2, pas fjalëve "ligjit 9918" shtohet fjala "i ndryshuar".
3. Në nenin 6 pika 2/ç, fjala "kodet" zëvendësohen me fjalën "prefikset".
4. Në nenin 9 pika 2, fjalët "Prefiks i lëvizshëm" zëvendësohen me fjalët "Kodi i
Drejtimit të Rrjetit".
5. Në nenin 10 pika 2/b, fjala "i lirë" zëvendësohen me fjalët "për thirrjet ndaj
QNOD-emergjencat në det".
6. Në nenin 25 fjala "Article" me fjalën "Neni"
7. Në pikën 3 e Nenit 26 “kapitulli 2” me " kapitulli II".
8. Në pikën 5 e Nenit 27 hiqet një "të" aty ku janë dy "të të".
9. Në nenet 13, 20 fjalët "kod/et" (kudo janë) zëvendësohen me fjalët "numër/at"
10. Në nenet 14, 15, 16, 17, 18 dhe 19 termi "prefiks" zëvendësohet me termin "kod
aksesi".
11. Në nenin 23 pika 5 fjalët "një prefiks të lëvizshëm" zëvendësohen me fjalët "kod
të drejtimit të rrjetit".
12. Në nenin 27 pika 1 fjala "rregullore" zëvendësohet me fjalën "rregulla".
13. Në nenin 28 pika 2 b), pas fjalës "ligjit 9918" shtohet fjala "i ndryshuar".
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14. Në nenin 29 pika 1 a), pas fjalës "ligjin 9918" shtohet fjala "i ndryshuar".

Neni 6
Pika 1 e nenit 28 “Objekti”, ndryshon dhe bëhet si më poshtë:
1. Aplikimi për caktimin e drejtpërdrejtë ose caktimin ne proçesin e alokimit parësor për
kategorinë respektive të numrave, sikurse përshkruhet në Kapitullin II të kësaj
rregulloreje, do të paraqitet nga operatorët e rrjeteve ose shërbimeve të
komunikimeve publike. Aplikimet mund të paraqiten me shkrim, nëpërmjet aplikimit
online, nëpërmjet postës elektronike ose faksit, por vetëm në adresën e AKEP, email-in ose numrin e faksit të publikuar nga AKEP për qëllimin e administrimit të
numrave. AKEP-i vendos për këto aplikime brenda jo më shumë se tri javëve.
Sqarim: Fjalia e fundit është sipas fjalise së dytë të pikës 1 të nenit 82, të ligjit 9918, i
ndryshuar.
Neni 7
Në nenin 29 “Anullimi i caktimit të numrave”, në pikën 1 fjalia:
“AKEP do të anullojë caktimin e drejtpërdrejtë ose parësor të numrave ose blloqeve të
numrave në rastet e mëposhtme:”
zëvendësohet me fjalinë:
“AKEP me vendim të Këshillit Drejtues anullon caktimin e drejtpërdrejtë ose parësor të
numrave ose blloqeve të numrave në rastet e mëposhtme:”
Neni 8
Neni 30 “Vendimmarrja”, formulohet si më poshtë:
Neni 30
Miratimi
1. Këshilli Drejtues i AKEP miraton:
a.
planin kombëtar të numeracionit.
b.
kodin e drejtimit te rrjetit(NDC) për çdo operator të një rrjeti të
lëvizshëm të komunikimeve publike.
c.
kodin kombëtar te destinacionit(NDC) për një zonë gjeografike të
vendndodhjes fikse ose ndryshime te tij.
ç.
hapjen e një kategorie të re numrash.
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2. Kategoritë e numrave dhe serive numerike që nuk përfshihen ne piken 1 të këtij neni,
caktohen nga AKEP sipas procedurës së përcaktuar në këtë rregullore mbi bazën e
dokumentacionit të përgatitur nga strukturat përgjegjëse të AKEP.
Neni 9
Pas Nenit 30, shtohet neni 30/1 “Ankimimi”, me përmbajtjen si më poshtë:
Neni 30/1
Ankimimi
Këshilli Drejtues i AKEP sipas proçedurës se përcaktuar në Ligjin 8485, datë 12.05.1999
“Kodi i Procedurave Administrative”, shqyrton ankimimet lidhur me proçedurën e
aplikimeve apo refuzimin për caktimin e numrave apo serive numerike.
Neni 10
Shtojca 2, Forma e Aplikimit për caktimin e numrave, në Rregulloren për Caktimin dhe
përdorimin e numrave dhe serive numerike dhe Planit Kombëtar të Numeracionit
miratuar me vendim te Këshillit Drejtues Nr. 932, datë 11.08.2009, pas ndryshimeve
formulohet sipas Shtojcës-2/1, bashkëlidhur kësaj rregulloreje.
Neni 11
Ndryshimet e kësaj rregulloreje hyjnë në fuqi më 01.01.2014 dhe publikohen në faqen e
Internetit të AKEP.
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