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 Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 

NNrr..  PPrroott..  003399//BB//1111  

  

DDrraafftt  RRRREEGGUULLLLOORREE  
ppëërr  

OOppeerriimmiinn  ee  NNyyjjëëss  SShhkkëëmmbbyyeessee  ttëë  IInntteerrnneettiitt  KKOOSSIIXX  
  

Kjo rregullore është nxjerr në bazë të nenit 1, pika (2); nenit 4, pika (4); nenit 20 pika (1); nenit 
21 pika (6) (d); të Ligjit të Telekomunikacionit Nr.2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr.03/L-085 
(tutje i njohur si - Ligji); pika 3.1.a.3, 3.1.3.a4, dhe 3.6.3 (b) e dokumentit të Politikave të Sektorit 
të Telekomunikacionit të datës 13/06/2007, Nr.195/07; Vendimit Nr.28 të datës 26.08.2010 për 
Krijimin e Nyjës shkëmbyese të internetit (KOS-IXP) në Kosovë, Nr.61/1/10; Dokumentit 
Kornizë të datës 27.08.2010 për Krijimin e Nyjës shkëmbyese të internetit (Internet Exchange 
Point-IXP) në Kosovë; Urdhëresën për vendosjen e kushteve shtesë për licencat dhe autorizimet 
për ofruesit e shërbimeve të internetit, datë 26.08.2010, Nr.64/1/10; Memorandumin e 
Mirëkuptimit e arritur në mes Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (tutje i njohur si – 
ART) dhe Universitetit të Prishtinës (tutje i njohur si – UP) më datë 19.07.2010, Nr.272/2/10; si 
dhe Planit të Veprimit të Partneritetit Evropian (PVPE).  
 

NNeennii  11  

FFuusshhëëvveepprriimmii  ddhhee  QQëëlllliimmii  ii  kkëëssaajj  RRrreegguulllloorreejjee  
  

1.1. Qëllimi i kësaj rregulloreje është krijimi i kornizës ligjore për operimin e Nyjës 
Shkëmbyese të Internetit në Kosovë (tutje e njohur si – KOSIX), përfshirë këtu rregullat 
për anëtarësimin, të drejtat dhe obligimet, si dhe nivelin e shërbimeve minimale. 

1.2. Me themelimin e KOSIX, janë krijuar kushtet për shkëmbimin e thjesht të trafikut të 
internetit në mes të ofruesve të shërbimeve të internetit (tutje i njohur si – ISP) në Kosovë, 
duke mos ngarkuar rrjetet e treta, si dhe është bërë i mundur avancimi i sigurisë dhe 
privatësisë së komunikimeve të internetit duke mbajtur trafikun vendor “lokal” brenda 
kufijve kombëtar, që është e një rëndësie të madhe kombëtare. 

1.3. Kjo rregullore obligon të gjithë ISP, të cilët kanë ose mirëmbajnë lidhjet ndërkombëtare 
për ofrimin e shërbimeve të internetit, që të anëtarësohen në KOSIX në përputhje me 
dispozitat e përcaktuara me këtë rregullore. 

1.4. Kjo rregullore i merr parasysh praktikat më të mira të shteteve evropiane dhe më gjerë, në 
atë masë sa janë në pajtueshmëri me Ligjin. 
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DDeeffiinniicciioonneett  
Për qëllim të kësaj rregulloreje: 

2.1. Kuptimi ose definicioni i cilësdo fjalë, frazë apo shprehje në bazë të Ligjit, do të jetë 
gjithashtu i zbatueshëm për atë fjalë, frazë apo shprehje në këtë rregullore, 

2.2. Termat dhe shprehjet që pasojnë do të kenë këtë kuptim: 

Anëtari; është ndërmarrje e cila i ka plotësuar të gjitha kushtet për anëtarësim në KOSIX 
dhe gëzon te drejtat dhe detyrimet e parapara me këtë rregullore; 

KOSIX; është Nyja shkëmbyese e Internetit e themeluar nga ART si pjesë përbërëse e saj; 

Grupi Punues; është një grup i përbërë nga përfaqësues të anëtarëve të KOSIX, i cili e 
organizon punën në KOSIX; 

Kanal telekomunikues; nënkupton një lidhje fizike e vendosur në mes dy ndërmarrjeve 
përmes KOSIX; 

MAC adresa; Media Access Kontroll është një identifikues unik i caktuar për pajisjet 
ndërlidhëse të rrjetit, për komunikim në segmentin e rrjetit fizik; 

Menaxheri; është staf punonjës i ART-së, i cili e udhëheq punën në KOSIX në 
bashkëpunim të ngushtë me Grupin Punues; 

Ndërmarrje; është kompani e licencuar nga ART për operimin e rrjetit dhe/ose ofrimin e 
shërbimeve telekomunikuese në territorin e Republikës së Kosovës; 

Protokoll; është një standard i vendosur i rregullave dhe kërkesave, i cili mundëson 
komunikimin e pajisjeve elektronike në mes vete dhe shkëmbimin  informacioneve; 

Raft/Rack; është kornizë e dizajnuar për vendosjen e pajisjeve kompjuterike siç janë 
serverët; 

Rrjeti Ethernet; është teknologji (ndryshe e njohur edhe si IEEE 802.3 CSMA/CD), e cila 
përdoret në rrjetat lokale me tela (LAN). 
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PPaarriimmeett  ee  ppëërrggjjiitthhsshhmmee  tteekknniikkee  ddhhee  oorrggaanniizzaattiivvee  ttëë  KKOOSSIIXX  
  

3.1. KOSIX është njësi funksionale brenda ART, dhe në kuptimin organizativ është neutrale 
dhe jo-fitimprurëse, në të cilën kanë qasje të gjitha ndërmarrjet nën kushte të barabarta të 
definuara me këtë rregullore, 

3.2. Menaxheri për çështje teknike të operimit të KOSIX (tutje i njohur si – Menaxheri), është 
staf punonjës i ART-së, i cili në bashkëpunim me Grupin Punues Teknik (tutje i njohur si 
– GP) udhëheq dhe organizon punën në KOSIX, 
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3.3. KOSIX në kuptimin teknik paraqet një rrjet lokal të veçantë, e cila është e vendosur në 
kuadër të UP, gjegjësisht lokalet e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike 
(tutje i njohur si – FIEK) dhe bënë të mundur ndërlidhjen e kanaleve telekomunikuese nga 
dhe në anëtarët e KOSIX, me të cilën mundësohet shkëmbimi i trafikut në përputhje me 
marrëveshjet e tyre bilaterale dhe/ose multilaterale, 

3.4. Anëtari i KOSIX realizon lidhjen ne KOSIX me vendosjen e pajisjeve te veta, me se 
shpeshti routereve, ne objektin e FIEK, apo edhe vetëm duke u ndërlidhur nga njëra ane 
me KOSIX, ndërsa ne anën tjetër me rrjetën e vet përmes kanalit telekomunikues te 
themeluar.   

3.4.1. Kanali telekomunikues mund te jetë në pronësi të anëtarit apo te huazohet nga 
anëtari për nevojat e lidhjes ne KOSIX. 

3.5. KOSIX nuk është ISP dhe nuk ofron shërbime te lidhjes ne IP ne nivel të konsumatorit, 
por i ofron vetëm ndërlidhje anëtareve te vet ne nivel te rrjetit lokal. 

3.6. Ndërlidhja reciproke ne nivel IP (peering) realizohet ndërmjet anëtareve të KOSIX në 
bazë të kontratës së tyre reciproke, dhe duke bere kështu konfigurimin e përshtatshëm te 
pajisjeve te tyre.  

3.7. Informatat rreth KOSIX, të drejtat dhe detyrimet, llojeve te shërbimeve, kushteve për 
anëtarësim, si dhe regjistrimi i anëtareve publikohen ne ueb adresën e KOSIX   
http://www.kosix.net  
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TTëë  ddrreejjttaatt  ddhhee  ddeettyyrriimmeett  MMeennaaxxhheerriitt  ddhhee  GGPP  
  

4.1. Çdo anëtar i KOSIX duhet të emëroj një përfaqësues në GP. 

4.2. GP ka rol këshillëdhënës ndaj ART-së, por edhe ndaj të gjithë anëtarëve të KOSIX. 

4.3. Me ftesë të Menaxherit, GP është i obliguar që të takohet së paku një herë në muaj dhe ka 
këto funksione si në vijim: 

4.3.1. Diskuton për funksionimin e KOSIX; 

4.3.2. I rekomandon ART-së ndryshimet e natyrës teknike, lidhur me funksionimin e 
KOSIX; 

4.3.3. Përgatitë rekomandime te natyrës teknike anëtareve të KOSIX; 

4.3.4. I shqyrton aplikacionet e reja për anëtarësim dhe i rekomandon ART-së 
nënshkrimin e anëtarësimit në KOSIX; 

4.3.5. I rekomandon ART-së ndryshimin e kësaj rregulloreje; 

4.3.6. I rekomandon ART-së ndërprerjen e anëtarësimit për shkak të mos-përmbushjes së 
kritereve për anëtarësim. 

4.4. Menaxheri është i obliguar që të përgatis raport tre mujor për ART-në, duke ofruar 
informata, te cilat janë te nevojshme për analizimin dhe kontrollimin e trafikut, si dhe te 
dhëna tjera statistikore me interes për monitorimin e tregut. 
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4.5. Menaxheri dhe GP duhet të aplikojnë konfidencialitet të rreptë dhe rregulla të privatësisë 
dhe ju ndalohet të japin të dhëna një pale të tretë me përjashtim të informatave të cilat 
janë publike apo me aprovim paraprak nga ART. 

4.6. Asnjë anëtar i GP nuk mund të ketë qasje në KOSIX pa prezencën e menaxherit. 

4.7. Menaxheri në bashkëpunim me GP, jo më vonë se një (1) muaj pas hyrjes në fuqi të kësaj 
rregulloreje, duhet të përgatisë dokumentin, i cili përshkruan mënyrën e bashkëpunimit 
me studentët e FIEK dhe palët tjera të interesit, dhe të dorëzoj për aprovim pran ART-së. 

4.8. Menaxheri në bashkëpunim me GP, jo më vonë se dy (2) muaj pas hyrjes në fuqi të kësaj 
rregulloreje, duhet të përgatis dokumentin “Tarifat e shërbimeve të KOSIX” dhe të dorëzoj 
për aprovim pran ART-së. 

4.9. Menaxheri në bashkëpunim me GP, jo më vonë se dy (2) muaj pas hyrjes në fuqi të kësaj 
rregulloreje, duhet të përgatis dokumentin “Kontratë e anëtarësimit në KOSIX”, dhe të 
dorëzoj për aprovim pran ART-së. 
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SShhëërrbbiimmeett  ee  KKOOSSIIXX  ddhhee  ttaarriiffaatt  ee  sshhëërrbbiimmeevvee  

 
5.1. KOSIX ofron shërbime të gjithë anëtarëve nën kushte të barabarta, në përputhje me 

dispozitat e kësaj rregulloreje. 

5.2. KOSIX i mundëson çdo anëtari shërbimet si në vijim: 

5.2.1. Qasjes në KOSIX në përputhje me nenet 3.4 dhe 3.6 të kësaj rregulloreje. 

5.2.2. Vendosjes së kufizuar të pajisjeve të anëtarëve të KOSIX 

5.2.3. Mirëmbajtjen e shërbimeve të KOSIX 

5.2.4. Mbështetjes teknike të anëtarëve të KOSIX 

5.2.5. Raportimit rreth punës së KOSIX 

5.3. Në rast se KOSIX dëshiron te ofroj shërbime tjera, te cilat nuk janë përshkruar ne nenin 
5.2, atëherë kjo mund te behet vetëm pas aprovimit paraprak nga ART-ja. 

5.4. KOSIX do tu siguroj anëtareve te KOSIX ndihmën e nevojshme teknike dhe organizative 
qe te behet e mundur sjellja e kanaleve telekomunikuese deri ne raftet (rack) deri ne atë 
mas sa e lejojnë mundësitë teknike te ndërtesës se KOSIX. 

5.5. KOSIX nuk bartë përgjegjësinë për përmbajtjen e trafikut, të cilin anëtarët e shkëmbejnë 
përmes KOSIX-ut. 

5.6. Në përputhje me nenin 4.8 të kësaj rregulloreje, duhet të vendosen tarifat mujore për 
secilin lloj të shërbimeve. 

5.7. Për çdo ndryshim të tarifave anëtaret e KOSIX njoftohen me kohe para se të hyjnë në fuqi 
tarifat e reja, në përputhje me aktet ligjore ne fuqi. 
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NNeennii  66  
KKuusshhtteett  ddhhee  pprroocceedduurraatt  ee  aannëëttaarrëëssiimmiitt  nnëë  KKOOSSIIXX  

 
6.1. Anëtar i KOSIX mund të jetë: 

6.1.1. Çdo ISP, i cili ofron shërbime të internetit në territorin e Republikës së Kosovës 
dhe që shkëmben trafik ndërkombëtar; 

6.1.2. Një rrjet jo-komerciale që ofron shërbime për institucionet shtetërore dhe publike 
në territorin e Republikës së Kosovës; 

6.1.3. Një rrjet privat që ofron shërbime për institucionet shtetërore dhe publike në 
territorin e Republikës së Kosovës. 

6.1.4. Kompani, Organizatë ose ngjashëm që vepron jashtë territorit të Republikës së 
Kosovës. 

6.2. Për anëtarësim në KOSIX, ndërmarrja është e obliguar që të dorëzoj dokumentet si në 
vijim: 

6.2.1. Kërkesën për anëtarësim; 

6.2.2. Aplikacionin e plotësuar në formën dhe të dhënat të cilat i kërkon KOSIX. Forma e 
aplikacionit për anëtarësim është pjese përbërëse e kësaj rregulloreje.  

6.3. Kushtet teknike për anëtarësim duhet të kenë një funksionalitet minimal të shtresës 
2/Layer-2 (Ethernet) me specifikime si në vijim: 

6.3.1. Ndërlidhja në rrjetin lokal (Ethernet) më KOSIX duhet të jetë e konfiguruar me 
shpejtësi dupleks dhe jo auto-sensing; 

6.3.2. Vetëm standardi i Ethernet 2 (ose “Dix Ethernet”) me layer-2 mund të përcillet në 
KOSIX. Për më tepër, LLC/SNAP enkapsulimi (802.2) nuk është i lejuar; 

6.3.3. Kornizat (frames) duhet të bazohen në njërën nga këto lloje të Ethernetit: 

a) 0x0800 – IPv4; 

b) 0x0806 – ARP; 

c) 0x86dd – IPv6. 

6.3.4. Vetëm një burim i MAC adresave duhet të përdoret në çdo port të KOSIX. Nuk ka 
korniza tjera përveç ARP që mund të transmetohen (broadcast) drejt MAC 
adresave; 

6.3.5. Proxy – ARP është i ndaluar; 

6.3.6. Vetëm ARP dhe IPv6 (Neighbor Discovery) mund të përcillet në tërë KOSIX; 

6.4. Kushtet teknike për anëtarësim duhet të kenë një funksionalitet minimal të shtresës 3 / 
Layer-3 (IP) me specifikime si në vijim: 

6.4.1. Ndërlidhësit e anëtareve qe lidhen ne KOSIX duhet të konfigurohen qe te përdorin 
vetëm IP adresat dhe “netmaskat” e caktuara  nga KOSIX. Çdo auto-konfigurim, 
auto-zbulim, apo adresime tjera janë të ndaluara; 

6.4.2. Paketat e drejtuara në adresën e KOSIX (Broadcast packets) duhet të filtrohen para 
se të arrijnë në KOSIX; 
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6.4.3. Ndërlidhjet duhet të bazohen në protokollin BGP, gjegjësisht BGP4 dhe 
pasardhësit e tij; 

6.4.4. Anëtarët mund te përdorin dhe reklamojnë (advertise) vetëm IP adresat dhe ASN 
e caktuar për ta dhe për konsumatoret e tyre. Përdorimi, reklamimi, ose dërgimi i 
adresave tjera qe nuk i takoje anëtarit është i ndaluar 

6.4.5. Anëtaret duhet të zbatojnë praktika të mira për bashkimin e rrugëve kudo qe te 
jete e mundur; 

6.4.6. “Next-hop-self” duhet të jetë e vendosur ne te gjitha reklamimet e rrugëtimeve ne 
KOSIX. 

6.5. Me rekomandimin GP ose me iniciativë të ART-së, kushtet teknike të specifikuara në 
nenet 6.3 dhe 6.4 të kësaj rregulloreje, mund të ndryshojnë.  

6.6. Jo më vonë se tridhjetë ditë (30) pas pranimit të kërkesës për anëtarësim, Menaxheri duhet 
t’i rekomandoj ART-së nënshkrimin e Kontratës së anëtarësimit, vetëm në rast se janë 
plotësuar të gjitha kushtet e specifikuara në nenet 6.2, 6.3 dhe 6.4 të kësaj rregulloreje. 

6.7. Në rast se nuk janë përmbushur kriteret për anëtarësim te specifikuara në nenet 6.2, 6.3 
dhe 6.4 të kësaj rregulloreje, atëherë kërkesa duhet të refuzohet dhe pala duhet të 
njoftohet me shkrim jo më vonë se tridhjetë ditë (30) pas aplikimit . 

6.8. Personi juridik, i cili nuk është i kënaqur me përgjigjen e KOSIX në kërkesën për 
anëtarësim, mund të parashtroj ankesë pranë ART-së, e cila do të shqyrtohet në përputhje 
me dispozitat e kësaj rregulloreje dhe akteve tjera normative në fuqi. 

6.9. Statusi i anëtarit të KOSIX arrihet me nënshkrimin e Kontratës për anëtarësim në KOSIX. 

6.9.1. Statusi i anëtarit është publik dhe publikohet në ueb faqen zyrtare të KOSIX të 
specifikuar në nenin 3.7 të kësaj rregulloreje. 
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NNddëërrpprreerrjjaa  ee  aannëëttaarrëëssiimmiitt  nnëë  KKOOSSIIXX  
 
7.1. Anëtarësimi ne KOSIX mund te ndërpritet: 

7.1.1. Me kërkesën e anëtarit te KOSIX, për te cilin anëtari duhet te njoftojë ne forme te 
shkruar KOSIX, me se voni 15 dite para ndërprerjes se anëtarësimit; 

7.1.2. Me vendimin e ART-së, ne rastin kur anëtari nuk përmbush kushtet aktuale për 
anëtarësim në KOSIX; 

7.1.3. Me kalimin e afatit prej 90 ditësh nga dita e lidhjes se kontratës për anëtarësim dhe 
përdorim ne shërbimeve te KOSIX, ne rastin kur anëtari gjate këtij afati nuk 
realizon lidhjen ne KOSIX LAN. 

 
  

NNeennii  88  

TTëë  ddrreejjttaatt  ddhhee  ddeettyyrriimmeett  ee  aannëëttaarriitt  ttëë  KKOOSSIIXX  
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8.1. Anëtari i KOSIX mund te vendosë pajisjet e veta ne raftet e KOSIX ne sallën e pajisjeve ose 
mund te beje vetëm lidhjen ne KOSIX LAN, sipas llojit të shërbimeve të KOSIX, për të 
cilat anëtari është kontraktuar me ART. 

8.2. Anëtari i KOSIX obligohet te kryeje lidhjen ne KOSIX LAN dhe kështu ne mënyrë 
operative te filloje pjesëmarrjen ne KOSIX brenda afatit prej 90 ditësh nga dita e 
nënshkrimit te “Kontratës për anëtarësim në KOSIX”. 

8.3. Anëtari i KOSIX mund të emëroj përfaqësuesin e tij ne GP dhe zëvendësin e tij me rastin e 
nënshkrimit te kontratës për anëtarësim. 

8.4. Përfaqësuesi i anëtarit ne GP ka përgjegjësi të plotë ne te gjitha çështjet lidhur me KOSIX. 

8.5. Vetëm anëtari i GP dhe/ose stafi teknik janë të autorizuar për qasje ne raftin 
telekomunikues (rack) te KOSIX me pajisjet e anëtarit.  

8.6. Anëtari i KOSIX është përgjegjës për ofrimin, sigurimin, konfigurimin mirëmbajtjen dhe 
funksionimin e pajisjeve te veta qe i ka ne pronësi, si dhe krijimin, mirëmbajtjen dhe 
funksionimin e kanaleve telekomunikuese me te cilat rrjeti i anëtarit te KOSIX lidhet ne 
KOSIX LAN. 

8.7. Anëtari i KOSIX ka të drejtë që të bëj ndryshimet ne emërimin e përfaqësuesve ne GP,  
ndryshimet e personave te autorizuar teknik qe kane qasje ne sallën e pajisjeve te KOSIX , 
si dhe shkëmbimet e realizuara te trafikut me anëtaret tjerë. 

8.8. Anëtari i KOSIX, obligohet që të veprojë ne përputhje me normat e Internetit te bazuara 
në praktikat e mira, e cila para se gjithash nënkupton mos shkaktimin e dëmeve ndaj  
tjerëve, veçanërisht ndaj  anëtareve tjerë apo KOSIX.  Anëtaret e KOSIX gjithashtu, gjate 
përdorimi te KOSIX, detyrohen te respektojnë rregullat dhe ligjet e Republikës së 
Kosovës. 

8.9. Në rast se dëmet e shkaktuara në pajisjet e KOSIX janë si rezultat i pajisjeve të ndonjë 
anëtari dhe/ose të personave teknik të autorizuar nga po i njëjti anëtar,  atëherë anëtari në 
fjalë është përgjegjës për kompensim të dëmeve.  

8.10. Anëtari i KOSIX është plotësisht përgjegjës për  përmbajtjen e trafikut, te cilin e shkëmben 
përmes KOSIX, dhe i cili si pikënisje apo destinacion ka rrjetin e anëtarëve të KOSIX.  

8.11. Ne rast te ndonjë problemi lidhur me përmbajtjen e trafikut dhe/ose problemeve tjera 
teknike, anëtari i KOSIX detyrohet te ndërmerr te gjitha masat ligjore, teknike apo te 
ndonjë natyre tjetër, për zgjidhjen e tij në një afat prej 7 ditësh. 

8.12. Do të konsiderohet si shkelje, nëse anëtari në mënyrë direkte ose indirekte rrugëton ose 
bartë çfarëdo trafiku vendor të internetit nëpër ndonjë rrugë që përfshinë lokacione jashtë 
kufijve territorial të Republikës së Kosovës, me përjashtim të kushteve të 
jashtëzakonshme që pamundësojnë shkëmbimin e brendshëm përmes KOSIX. 

8.13. Anëtari i KOSIX detyrohet të paguaj ne llogarinë e ART-së tarifën e shërbimit sipas 
tarifave që i përcakton ART në përputhje me nenin 4.8 të kësaj rregulloreje. 
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NNeennii  99  

DDiissppoozziittaatt  ppëërrffuunnddiimmttaarree  

  
9.1. Në rast të ndonjë kontesti eventual në mes të anëtarëve të KOSIX, ata kanë të drejtë që të 

paraqesin ankesë pran ART-së. Ankesa do të shqyrtohet konform dispozitave të 
Rregullores në procedurën e zgjidhjes së konflikteve. 

9.2. Ky akt do të jetë subjekt i çfarëdo apelimi nga palët e pakënaqura ndermes procedurave 
administrative gjyqësore, konform ligjeve të aplikueshme në Republikën e Kosovës. 

9.3. Ndërmarrja do të jetë përgjegjës për zbatimin e rregullores sipas procedurave, të 
përshkruar nga aktet ligjore të Republikës së Kosovës. 

 

NNeennii  1100  

HHyyrrjjaa  nnëë  ffuuqqii  ddhhee  vvlleeffsshhmmëërriiaa  
  

10.1. Kjo rregullore hyn në fuqi pas miratimit të saj me një vendim të Bordit të ART-së dhe 
mbetet në fuqi deri sa te nxirret një rregullore tjetër.   

 
 
 
KKllaassaa::  0011//1111  

RReegg..  NNrr..  xxxx,,  
  

PPrriisshhttiinnëë,,  xxxx//0077//22001111                      
  

EEkkrreemm  HHooxxhhaa  
KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  ttëë  AARRTT--ssëë  

             

                   ___________________ 
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AAnneekkssii  11  
FFoorrmmaa  ee  aapplliikkaacciioonniitt  ppëërr  aannëëttaarrëëssiimm  nnëë  KKOOSSIIXX  

 

 

1. Data e aplikimit: 

  Dita        /      Muaji      /    Viti 

                                                        

              

2.  Informata mbi kompaninë: 

2.1  Emri i kompanisë  

2.2 
Numri i regjistrimit 

(Ju lutem ofroni një kopje të certifikatës  CR)  
 

2.3 

Adresa 

Ju lutem ofroni adresën e plotë postare të 

kompanisë së regjistruar 

 

2.4 Numri i telefonit  

2.5 Numri i faksit  

2.6 E-mail adresa dhe ueb faqja  

                             

 

3. Informatat e zyrtarit ligjërisht të përgjegjshëm (Drejtorit ose tjetër): 

3.1 Emri i zyrtarit ligjërisht të përgjegjshëm  

3.2 Adresa  

3.3 Numri i telefonit  

3.4 Numri i faksit  

3.5 E-mail adresa  

3.6 Nr. i letërnjoftimit  

 

 

4. Informatat tjera: 

Ju lutem përfshini këtu ndonjë informatë tjetër nëse ju e shihni si të dobishme për ART-në lidhur me 
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procedimin e aplikacionit tuaj (përfshirë edhe dokumentet referuese të dorëzuara si pjesë e këtij  aplikacioni. 

 

 

 

 

 

 

5. Informatat të natyrës teknike: 

5.1 AS numri  

Autonomus System Number 

 

5.2 Blloku total i IP-ve 

Të ndara në RIPE NCC 

 

 

 

6. Informatat rreth Ruterit: 

6.1 
Prodhuesi 

Jepni detaje 
 

6.2 
Modeli 

Jepni detaje 
 

6.3 
RAM Memoria 

I shprehur në MB 
 

6.4 
E përkrahë së paku protokollin BGPv4 

PO ose JO 
 

6.5 
E përkrahë së paku protokollin IPv6 

PO ose JO 
 

 

 

 

Deklaroj se me njohurinë time kam dhënë informata të vërteta, korrekte dhe të plota në këtë formular 

aplikimi. Unë e di se informatat ose dokumentet e pavërteta mund të jenë bazë për refuzimin e aplikacionit 

tim dhe ndërmarrjen e masave tjera të parapara me Ligjin e Telekomunikacionit dhe ligjet tjera të 

aplikueshme të Republikës së Kosovës. 
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NNëënnsshhkkrriimmii  ii  aapplliikkuueessiitt  ddhhee  vvuullaa  
 

___________________________ 


