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 Draft Rregullorja 
mbi 

Bshkëshfrytezimin /Unbundling  e Lakut Lokal   
 

 
Rregullorja mbi kushtet e Publikimit të Ofertës Referuese nga Operatori i cili është i 

obliguar të ofrojë qasje për bashkëshfrytezim /unbundle të lakut lokal 
 
 
Kjo Rregullore bazohet në Kapitullin 1,Neni 1,pika (1),(2); Kapitulli 3 ,Neni 10 dhe Neni 
16 i Ligjit te Telekomunikacionit Nr. 2002 /7 ,të ndryshuar në Ligjin Nr.03/L-085 (tutje i 
njohur si Ligji),pika (3.8.4) në Politikat e Sektorit te Telekomunikacionit të datës 
13.06.2007,Plani i Veprimit për Partneritet Evropian (3.2.6) si dhe implementimit të 
Direktivës 2002/19/KE të miratuar nga Parlamenti Evropian, te datës 7 Mars 2002. 
 
 

Neni 1 
Fushëveprimi dhe Qëllimi 

 
 
1.1 Kjo Rregullore përshkruan kushtet për publikimin e Ofertës Referuese te Operatorit 

 te obliguar te ofroje Qasje për bashkëshfrytezim/unbundle të Lakut Lokal( tutje e 
njohur si  Rregullorja) do të vendos kërkesat shtesë për Ofertën Referuese për ofrim 
të qasjes për bashkëshfrytëzim/unbundle të lakut lokal dhe pajisjeve shoqëruese ( 
tutje e njohur si Ofertë Referuese) si dhe procedurat dhe kushtet për ofrim të 
shërbimeve dhe informatave të specifikuar në Ofertën Referuese.  
 

1.2  Kjo Rregullore synon që të sigurojë që ndërmarrjet nuk janë te diskriminuara dhe  
kanë mundësi të barabarta për të siguruar Qasje për bashkëshfrytezim/unbundle të 
Lakut Lokal në kushte të drejta ,të pa-anshme dhe transparente. 

 
1.3      Kjo Rregullore do të jetë e zbatueshme ndaj ndërmarrjeve ,të cilat sipas procedurës 
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se parapare me aktet ligjore, kane fuqi te ndjeshme ne tregun përkatës dhe kështu 
janë të obliguara të ofrojnë qasje për bashkeshfrytezim/unbundle (përfshirë edhe 
qasjen për bashkeshfrytezim/unbundle te pjesshëm) te lakut lokal dhe të nën-lakut 
lokal dhe të përmbushin obligimet e parapara me Nenin 44 te Ligjit. 

 
1.4    Operatori, i cili publikon ofertën referuese dhe ofron shërbime të përmendura në  
                       ofertën referuese, do të respektojë dispozitat e kësaj Rregulloreje dhe te Rregullores  

për Sigurim te Qasjes (tutje e njohur si Rregullorja mbi Aksesin) te   përcaktuara nga 
Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit ( tutje e     njohur si ART). 

 
 

Neni 2 
Definiconet 

 
 
2.1 Definicionet kryesore në këtë Rregullore:  

 
Qasje për bashkëshfrytëzim/unbundle të lakut lokal - nënkupton qasje për 
bashkëshfrytëzim/unbundle lakut lokal. Alokimi i qasjes për 
bashkëshfrytëzim/unbundle nuk sjell ndonjë ndryshim në pronësinë e lakut lokal.  
 
Nën-laku lokal – nënkupton një lak i pjesshëm lokal që lidh pikën terminuese të 
rrjetit me lokalet e përdoruesit në një pikë përqendrimi ose pikë të qasjes së 
specifikuar të ndërmjetme në rrjetin e telefonisë publike. 
 
Vendndodhja fizike e shfrytëzimit të përbashkët -nënkupton vendin e 
shfrytëzimit të përbashkët, që ekziston në lokacionin, në të cilën është instaluar 
korniza kryesore ose e ndërmjetme e shpërndarjes e operatorit, e destinuar për 
instalimin e pajisjeve të përfituesit për qasje në lakun lokal ose nën-lakun lokal 
specifik dhe lidhjen e pajisjeve me kornizën e shpërndarjes kryesore, të ndërmjetme 
ose optike. 
 
Përfituesi -nënkupton një ndërmarrje që ka aplikuar me shkrim në lidhje me 
ofrimin e informatave të cekura në Paragrafin 8.3 dhe / ose 8.6 të Rregullores së 
Aksesit  dhe/ose qasjen për bashkëshfrytëzim/unbundle të lakut lokal dhe / ose 
shfrytëzimit të një vendi të përbashkët. 
 
Korniza e shpërndarjes “Hand-over”-nënkupton kornizën shpërndarëse, në të cilën 
pajisjet përkatëse të Përfituesit  lidhen me kornizën kryesore shpërndarëse ose të 
ndërmjetme të operatorit. 
 
Qasje pjesërishme për bashkëshfrytëzim/unbundle të lakut lokal -nënkupton 
ofrimin e qasjes, për Përfituesin, në lakun lokal ose nën-lakun lokal të operatorit, që  
autorizon shfrytëzimin e brezit të spektrit frekuencor pa-zë të çiftorës metalike. 
Kabllo e jashtme lidhëse -nënkupton kabllon lidhëse, e shfrytëzuar për lidhjen e 
pikës përkatëse të qasjes të Operatorit me pajisjet (kornizës shpërndarëse) të 
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Përfituesit  në rast të një lokacioni në largësi të shfrytëzimit të përbashkët (shih. 
Aneksin) 
 
Lokacioni në largësi i shfrytëzimit të përbashkët - nënkupton një vend të 
shfrytëzimit të përbashkët, i cili nuk është i vendosur në lokalet e instalimit të 
kornizës kryesor ose ndërmjetme të shpërndarjes, e destinuar për instalimin e 
pajisjeve të qasjes ,së Përfituesit,  të lakut lokal specifik ose nën-lakut lokal dhe nga 
ana tjetër lidhjes së pajisjeve me kornizën kryesore te shpërndarjes ose ndërmjetme. 
 
Korniza Kryesore Shpërndarëse (MDF) -nënkupton kornizën shpërndarëse të 
vendosur në pikën e qasjes së rrjetit të operatorit në pikën më të largët në lidhje me 
pikën më të largët terminuese të rrjetit në të cilën qasja për 
bashkëshfrytëzim/unbundle të lakut lokal mund të ofrohet dhe e cila lidhë pikën 
terminuese të rrjetit me rrjetin e operatorit  
 
Sherbimet “Backhaul”-nënkuptojnë shërbimet për transfer të trafikut të Përfituesit 
përmes rrjetës se Operatorit prej kornizës shpërndarëse të Përfituesit në piken  e 
qasjes së rrjetit të Përfituesit ose ndërmjet kornizës shpërndarëse të Përfituesit të 
ofruar nga operatori  
 
Korniza ndërmjetme shpërndarëse (IDF) ose Nën korniza shpërndarëse (SDF) 
nënkupton kornizën shpërndarëse ,të vendosur në pikën e ndërmjetme të qasjes së 
rrjetit të Operatorit ndërmjet kornizës kryesore shpërndarëse  dhe pikës terminuese 
të rrjetit të Operatorit ,në të cilën mund të ofrohet qasja për bashkeshfrytezim 
/unbundle të lakut lokal. 
 
Operator – nënkupton ndërmarrje, ndaj së cilës dispozitat e kësaj rregulloreje 
aplikohen.  
 
Kabëll i brendshëm lidhës -nënkupton, lidhjen e kornizës kryesore shpërndarëse  
dhe ndërmjetme  të Operatorit  me pikat korrosponduese të qasjes te Operatorit  ose 
me kornizën shpërndarëse të Përfituesit  ose në një lokacion virtual të përdorimit të 
përbashkët ( shih Aneksin e kësaj Rregulloreje). 
 
Lokacion virtual për përdorim të përbashkët- nënkupton lokacion për përdorim të 
përbashkët ,në të cilën pajisjet e Përfituesit janë të instaluara pranë pajisjeve të 
operuara nga ana e Operatorit ose tek korniza kryesore shpërndarëse  ose 
ndërmjetme  dhe te lidhura me kabllo te brendshme. 
 
Përkufizimet e tjera,të dhëna ne Ligj dhe Rregulloren e Aksesit,do te përdoren nëse 
është e nevojshme për këtë Rregullore.   

 
Neni 3  

Kërkesat Specifike te përmbajtjes së Ofertës Referuese 
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3.1  Operatori do të ofrojë dhe specifikojë në ofertën referuese shërbimet e mëposhtme 
specifike dhe informata: 

 
3.1.1  Kushtet, procedurat e përdorimit dhe kufizimet të Qasjes për  

bashkëshfrytëzim/unbundle të lakut lokal përfshirë:   
 
3.1.1.1 Kushtet për ofrim të Qasjes se pjesshme për bashkëshfrytëzim/unbundle të 

lakut lokal, nën lakut lokal dhe pajisjeve shoqëruese;  
 
3.1.1.2  Kushtet për ofrim të Qasjes së plotë të bashkëshfrytëzim/unbundle të lakut 

lokal,nën lakut dhe pajisjeve shoqëruese. 
 
3.1.1.3  Elementet e rrjetit ndaj të cilave është dhëne qasja në rastet e ofrimit të  
            shërbimeve të listuara në paragrafët  3.1.1.1 dhe 3.1.1.2 te kësaj Rregulloreje; 
 
3.1.1.4  Kushtet teknike që kanë të bëjnë me Qasjen në lakun lokal dhe nën lakun, 
            shfrytëzimin e saj, në rastet e çiftores së përdredhur , në lakun lokal duhet të 
            ofrohet; 

 
3.2 Qasja në shërbimet e sistemeve të informacionit dhe kushtet për ofrimin dhe 

sigurimin, dhe procedurat e përdorimit, dhe kufizimet për shërbimet në fjalë, 
përfshirë:  

 
3.2.1 Kushtet për Qasje në sistemet mbështetëse operacionale,informatat ose bazën e 

të dhënave të Operatorit, duke lajmëruar paraprakisht  ,për kryerjen e 
mirëmbajtjes dhe/ose punëve për eliminimin e defekteve , dorëzimi i 
informatave të marrëveshjes tek Operatori  deri në atë masë  që ka të bëjë me 
ofrimin e qasjes së bashkëshfrytëzim/unbundle të lakut lokal dhe shërbimeve 
shoqëruese (përfshirë edhe eliminimin defekteve dhe punët mbështetëse të 
përdoruesit fundor); 

 
3.2.2 Informatat mbi specifikimet teknike dhe interfejs-in ,të mjaftueshme për të 

lidhur informatat korrosponduese të sistemit të Operatorit me sistemet e listuara 
në Paragrafin 3.2.1 të kësaj Rregulloreje; 

 
3.3  Kushtet për ofrimin dhe sigurimin, procedurat e përdorimit dhe kufizimet e 

shërbimeve shoqëruese , përfshirë: 
 
3.3.1  Informatat dhe kushtet që kanë të bëjnë me sigurimin e kabllove lidhëse të 

jashtme dhe të brendshme; 
3.3.2  informatat dhe kushtet sa i përket ofrimit të shërbimeve “backhaul”; 
 
3.3.3 paragrafët 7.1-7.3 të kësaj Rregulloreje kanë për qellim të ofrojnë procedura dhe 

kushte për dorëzimin e informatave të përgjithshme , Paragrafët 7.4-7.5 të kësaj 
Rregulloreje ofrojnë procedurat dhe kushtet për dorëzimin e informatave të 
detajuara; 
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3.4  Operatori në ofertën referuese, do të përfshijë informatat e përgjithshme si në vijim, 

të përmendura në Paragrafët 8.4 të Rregullores së Aksesit dhe Paragrafit 7.1 të kësaj 
Rregulloreje : 

 
3.4.1  Të gjitha informatat e përmendura në Paragrafët 8.3.1 e), 8.3.4 dhe 8.3.5 të 

Rregullores së Aksesit dhe Paragrafit  7.1.1 të kësaj Rregulloreje; 
 
3.4.2  Informatat e përmendura në Paragrafin 7.2 të kësaj Rregulloreje, në territorin i 

cili shërbehet me kornizën,duke specifikuar vetëm blloqet e numrave që ofrohen 
nga një kornize( në saktësinë e tri shifrave të kodit te destinacionit dhe pikën e 
terminimit të rrjetës) 

 
 

Neni 4  
Kushtet Speciale për Ofrim te Shërbimeve të Specifikuara në Ofertën Referuese 

 
 
4.1   Operatori, në rastin kur ofron shërbim ,të specifikuar në Paragrafët 3.1.1.1 dhe 

3.1.1.2 të kësaj Rregulloreje nuk do te aplikojnë kufizime shtesë për përdorim te 
lakut lokal ose shërbime të nën lakut lokal jo të vendosur(definuar) në standardet e 
aplikuara , përfshirë lidhjen e përkufizuar ose sipas standardeve te aplikueshme , 
përfshirë lidhjen për bashkëshfrytëzim/unbundle të lakut lokal ose nën lakut lokal 
të rrjetave publike telekomunikuese dhe kufizimeve për destinacionin e lakut lokal. 

 
4.2  Operatori,në rastin kur ofron shërbime,të specifikuara në Paragrafët 3.1.1.1 dhe 

3.1.1.2 te kësaj Rregulloreje duhet te siguroje qe parametrat teknik dhe kualitativ te 
lakut lokal dhe nën lakut lokal të ofruar nuk janë më te ulët se sa ato të parapara 
nga vet Operatori,kur ofron shërbime të ngjashme te komunikimit elektronik. 

 
4.3  Në rast se Operatori nuk mund të plotësoje kërkesën e Përfituesit të ofrojë qasje në 

lokacionin e specifikuar ,pasi që Operatori nuk ka numër të mjaftueshëm të laqeve 
lokale ose nën laqeve, te kualitetit të kërkuar ,të specifikuar në Paragrafin 4.2 të kësaj 
Rregulloreje ,Operatori do të aplikoj dispozitat e Paragrafit 5.1 – 5.3 të kësaj 
Rregulloreje mutatis mutandis, të plotësoj kërkesën e Përfituesit me prioritet e 
radhitura si në vijim : 

 
4.3.1 së pari ,ofrimi i linjave jo-aktive,të specifikuara në Paragrafin 5.1.2 të kësaj 

Rregulloreje; 
 
4.3.2 në rast se Operatori nuk është në gjendje të plotësoj kërkesën sipas Paragrafit 

                 4.3.1 të kësaj Rregulloreje  Operatori duhet te instaloj plotësisht laqet e instaluara 
pjesërisht,te përmendura ne Paragrafin 5.1.3 te kësaj Rregulloreje me shpenzime 
te Përfituesit; 
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4.4  Operatori do të filloj ofrimin e shërbimeve të specifikuara në kërkesë të 
përmendur ne Paragrafin 4.13. a) të Rregullores së Aksesit për Përfituesin vetëm 
kur Përfituesi sjell kopjet e shkruara të pëlqimit për të pranuar shërbime ,të 
përdoruesit korrospondues të ofruara në baza të shërbimeve në fjalë (tani e tutje i 
referohemi si Konfirmim) dhe kërkesës së përmendur në Paragrafin 4.6 të kësaj 
Rregulloreje ,në rast se një kërkesë e tille duhet të ofrohet. 

 
4.5   Konfirmimi duhet te përfshijë: 
 

4.5.1   Të dhënat që identifikon përdoruesin fundor të shërbimit; 
 
4.5.1.1  Emri,mbiemri ,nënshkrimi i personit fizik ose; 
 
4.5.1.2  Emri i Kompanisë,numri i regjistrimit, vula, emri,mbiemri dhe nënshkrimi i 

menaxherit te personit ligjor. 
 
4.5.2  Pëlqimi për të pranuar shërbime, i përmendur në Paragrafin 4.4 të kësaj 

Rregulloreje; 
 
4.5.3  Numri dhe data e Marrëveshjes së arritur ne mes të Përfituesit dhe 

përdoruesit fundor.  
 
4.6  Në rastin e ofrimit të qasjes së plotë te bashkëshfrytëzim/unbundle të lakut lokal 

dhe nën lakut ,ku përdoruesi fundor nuk ka refuzuar shërbimet e telefonisë 
publike fikse të ofruar nga operatori ,Përfituesi si shtesë do të ofroje kërkesën për 
të terminuar ndërprerë marrëveshjen sa i përket ofrimit të shërbimeve  në 
mënyrën si është përcaktuar nga ana e Operatorit , e nënshkruar nga përdoruesit. 
Për me shume, përdoruesi fundor nuk do ta afektoj Operatorin. 

 
4.7  Operatori duhet të plotësoje kërkesën e përdoruesit fundor të përmendur në 

Paragrafin 4.6 të kësaj Rregulloreje. Dispozita e përmendur nuk do të kufizojë 
lirinë e palëve për te vendosur kushtet te marrëveshjes së arritur deri në masë që 
nuk e ndalon në mënyrë direkte refuzimin e shërbimeve të komunikimeve të 
telefonisë fikse publike dhe nuk e liron përdoruesin fundor nga përgjegjësia civile 
për shkeljen e kushteve të marrëveshjes. 

  
Neni 5  

Procedurat e përgjithshme dhe kushtet për ofrimin e Qasjes për bashkshfrytezim/ 
Unbunde të plotë të  nën lakut lokal dhe pajisjeve shoqëruese 

 
 
5.1  Operatori, ne rastin kur ofron qasje për bashkëshfrytëzim/unbundle të plotë të 

lakut lokal dhe nën lakut , do ti ofrojë Përfituesit qasje në lakun lokal dhe nën 
lakun lokal të cilat janë:  
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5.1.1  aktive p.sh. laqet lokale te instaluara plotësisht dhe nën laqet ,të cilat 
Operatori i përdor për të  ofruar shërbime të komunikimeve elektronike 
përdorueseve të vet në kohe dhe moment real. 

 
5.1.2  jo-aktive p.sh. laqet lokale të instaluara plotësisht dhe nën laqet ,të cilat 

Operatori nuk i përdor për te  ofruar shërbime te komunikimeve elektronike 
përdorueseve te vet në kohë dhe moment real. 

 
5.1.3          pjesërisht të instaluara p.sh. që nuk janë te shtrira deri te vendi i përdoruesit 
                                                   fundor. 
 

5.2  Intervali kohor për sjelljen e lakut lokal dhe nën lakut lokal ,të specifikuar në 
Paragrafin 5.1.1 dhe 5.1.2 të kësaj Rregulloreje  dhe pajisje shoqëruese  (përfshirë 
shtrirjen e kabllove te lidhura) nuk do të jenë më gjatë se 10 ditë prej datës së 
përfundimit te marrëveshjes se qasjes,ne rast se nuk është parapare nga palët 
ndonjë marrëveshje tjetër sa i përket kësaj çështje. 

 
5.3  Në rast të ofrimit të lakut lokal ose nën lakut lokal dhe pajisje shoqëruese,të 

përmendur në Paragrafin 5.1.3 të kësaj Rregulloreje ,Operatori do të instaloj  
elementet e lakut lokal të cilat  mungojnë duke shtrire laqe deri te vendi ,lokali i 
përdoruesit fundor jo më vonë se përbrenda afatit kohor prej 30 ditëve nga data e 
konkludimit te dispozitave te marrëveshjes për qasje , ne rast se nuk është 
paraparë nga palët ndonjë marrëveshje sa i përket kësaj çështjeje: 

 
5.3.1  Në rast se gjatësia e infrastrukturës është më e shkurtër ose barazi me 30 

metra ,infrastruktura do të instalohet me shpenzime te Operatorit; 
 
5.3.2  Në rast se gjatësia e infrastrukturës është me e gjatë se 30 metra ,instalimi i 

30 metrave të para të infrastrukturës do të realizohet me shpenzime të 
Operatorit , dhe shpenzimet e mbetura për punët për instalim të 
infrastrukturës do të kompensohen nga Përfituesi. 

 
5.4  Në rast se  ka mungesë te laqeve lokale dhe /ose nën laqeve lokale të specifikuar 

në Paragrafin 5.1 te kësaj Rregulloreje në një lokacion specifik ,Operatori do të 
ofroj laqe te reja dhe shërbime instalimi për pajisje shoqëruese. Në raste të tilla të 
gjitha shpenzimet e instalimeve do të kompensohen nga Përfituesi. Operatori  do 
të instaloj laqe të reja dhe pajisje shoqëruese për brenda afatit kohor, jo me të 
shkurtë se tre muaj nga data e konkludimit dispozitave te marrëveshjes për qasje , 
në rast se ndonjë marrëveshje tjetër nuk është parapare nga palët në lidhje me këtë 
çështje.  

 
5.5  Me rastin e ofrimit te qasjes për bashkëshfrytëzim/unbundle te plotë për laqet 

lokale dhe /ose nën laqet lokale korrosponduese për Përfituesin ,Operatori bënë 
mirëmbajtjen e laqeve siç është paraparë me Nenin 9 të Rregullores së Aksesit. 
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Neni 6 
Procedurat e përgjithshme dhe Kushtet Ofrim te Qasjes për 

bashkëshfrytëzim/Unbundle të  Lakut Lokal ose nën – laqeve dhe pajisjeve 
shoqëruese 

 
 
6.1  Operatori i cili ofron qasje për bashkëshfrytëzim/unbundle te pjesshme të lakut 

lokal dhe nën lakut lokal do t’i ofroje Përfituesit qasje në lakun lokal dhe nën 
lakun lokal , siç është cekur në Paragrafin 5.1.1 të kësaj Rregulloreje. 

 
6.2  Qasja për bashkëshfrytëzim/unbundle të pjesshëm të shërbimeve të lakut lokal 

dhe nën lakut lokal ,ndarazi nga shërbimet e tjera, përfshinë instalimin dhe 
mirëmbajtjen pajisjes për shpërndarje te frekuencave(deri në masë te eliminimit të 
defekteve) në lokacionin për sigurim të qasjes dhe në fundin tjetër të 
bashkëshfrytëzim/unbundle të lakut lokal,në rast se nuk ka marrëveshje tjetër të 
paraparë nga palët në lidhje me këtë çështje. 

 
6.3  Duke filluar nga momenti i skadimit të marrëveshjes ndërmjet Operatorit dhe 

përdoruesit fundor mbi dispozitat në lidhje me shërbimet komunikuese të 
telefonisë publike fikse , Përfituesi i qasjes për bashkëshfrytëzim/unbundle të 
pjesshëm të lakut lokal korrospondues, bëhet Përfitues i qasjes për 
bashkëshfrytëzim/unbundle të plotë të lakut. Operatori do të informoj Përfituesin 
menjëherë për skadimin e marrëveshjes. 

 
 

Neni 7 
Qëllimi i Ofrimit të Informatave te lidhura me Shërbimet Specifike të Ofertës 

Referuese 
 
 
7.1  Operatori në rastet kur i ofron Përfituesit informata të përgjithshme ,të 

përmendura në Paragrafin 8.3 te Rregullorës se Aksesit ,po ashtu do të paraqesë 
informatat mbi operimin e qasjes se rrjetës  dhe specifikoj listën e detajuar të gjitha 
kornizave kryesore dhe ndërmjetme shpërndarëse ,të cilat ekzistojnë në rrjetin e 
vet të qasjes,duke specifikuar për secilën kornizë si në vijim: 

 
7.1.1  Numrin e laqeve lokale dhe nën laqeve lokale , siç ceket ne Paragrafin 5.1.1 

te kësaj Rregulloreje ,te cilat ekzistojnë ne kornize dhe gjatësinë e tyre 
mesatare ne metër. 

 
7.1.2  Numrin e laqeve lokale dhe nën laqeve lokale , siç ceket ne Paragrafin 5.1.1 

te kësaj Rregulloreje ,të cilat ekzistojnë në kornize sa i përket alokimit në 
bazë te kërkesave të pranuara nga ana e Përfituesit; 

 
7.1.3     Numrin e laqeve lokale dhe nën laqeve lokale , siç ceket ne Paragrafin 5.1.2 

të kësaj Rregulloreje ,të cilat ekzistojnë në kornizë dhe gjatësinë e tyre 
mesatare në metër. 
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7.1.4     Numrin e laqeve lokale dhe nën laqeve lokale , siç ceket ne Paragrafin 5.1.2 

te kësaj Rregulloreje ,të cilat ekzistojnë në kornize sa i përket alokimit në 
bazë të kërkesave të pranuara nga ana e Përfituesit; 

 
7.1.5 Adresat e pikave te qasjes ,sic është cekur në Paragrafin 8.3.1 të Rregullores 

se Aksesit; 
 
7.2  Operatori,në rastet kur ofron informata të përgjithshme , siç specifikohet në 

Paragrafin 8.3.3 të Rregullores së Aksesit,do të specifikoj adresat e ndërtesave të 
lidhura me blloqet e numrave , të cilat ofrohen nga secila kornizë.  

 
7.3  Operatori do të ofroj te gjitha informatat e përgjithshme Përfituesit,siç  

specifikohet në Paragrafin 8.3 te Rregullorës së Aksesit dhe Paragrafin 7.2 te kësaj 
Rregulloreje, dhe siç specifikohet në Paragrafët 8.4 dhe 8.5 të Rregullorës së 
Aksesit. 

 
7.4  Operatori,në rastet kur ofron informatat e detajuara, siç ceket në Paragrafin 8.6 të 

Rregullores së Akseseit, do të ofroj informata shtese mbi karakteristikat të një laku 
lokal specifik ,duke specifikuar si në vijim:  

 
7.4.1  gjatësinë ne metër; 
 
7.4.2  diametrin ne  milimetra; 
 
7.4.3 rezultatet e matjeve te parametrave korrospondues teknik dhe kualitativ. 
 
7.4.4  ekzistimin e pajisjeve aktive dhe /ose pasive. 
 
7.5  Operatori do të ofroje informatat e detajuara, siç ceket ne Paragrafin 8.6 te 

Rregullores se Akseseit dhe Paragrafit 7.4 te kësaj Rregulloreje, Përfituesit në 
mënyrën si është paraparë në Paragrafin 8.7 të Rregullores së Aksesit; 

 
 

Neni 8 
Dispozitat Përfundimtare 

 
 
8.1  Aktiviteti apo lënja jashtë e ART-se ne implementimin e kësaj  Rregulloreje mund 

te apelohet ne procedurat e përcaktuara me ligjet e Republikës se Kosovës.  
 
8.2  Në rast asnjë dispozite tjetër nuk është e parapare me ligjet  e Republikës se 

Kosovës sa i përket kësaj çështje,trupi menaxhues i Operatorit do te jete përgjegjës 
për intervalin kohor te dorëzimit te dokumenteve dhe te dhënave te Operatorit si 
dhe informatave te tjera qe duhet t’i ofrohen ART-së sipas kësaj Rregulloreje. 
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8.3  Operatori do te jete përgjegjës për dështim në observimin e kësaj Rregulloreje 
sipas procedurave te përshkruara me aktet ligjore te Republikës se Kosovës. 

 
 

Neni 9 
Hyrja ne fuqi dhe Validiteti 

 
 

Kjo Rregullore hyn ne fuqi pas miratimit te saj me vendim te Bordit te ART-së , Nr 
……….., date xx/xx/2011 ,dhe mbetet ne fuqi derisa te nxjerrët ndonjë Rregullore tjetër. 
 
 
 
 
 
Klasa: 01/1 
Nr. Regj. Nr.:  
 
Prishtinë, 
 
xx/03/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ekrem Hoxha 

Kryetari i Bordit të ART-së 
 

________________ 
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Aneksi 
 
Rregullorja mbi kushtet e Publikimit te Ofertës Referuese nga Operatori i cili është i 

obliguar te ofroje qasje për bashkeshfrytezim /unbundle te lakut lokal  
 
 
Kabllot e Jashtme dhe te Brendshme lidhëse 
 

 
 

  


