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SHTOJCA – I  

 

FORMULARI I NJOFTIMT PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE POSTARE  

 

Formulari i njoftimit dhe deklarimit të të dhënave për ofrimin e shërbimeve postare nën kushtet e 

Autorizimit të Përgjithshëm, që ndërmarrësi duhet të plotësojnë dhe dërgojë në Autoritet. 

 

A. Informacione mbi ndërmarrësin që dërgon njoftimin 

1. Të dhëna mbi ndërmarrësin Plotësimet 

1.1 Emri i Biznesit  

1.2 NRB  - NRF  

1.3 Forma ligjore e biznesit (B. I. Sh.A; Sh.P.K. etj)  

1.4 Emri tregtar (nëse është i ndryshëm)  

1.5 Adresa,   

1.6 Qyteti, Kodi Postar  

1.7 Numri i telefonit  

1.8 E-mail adresa  

1.9 Ueb faqja Zyrtare  

2. Përfaqësuesi ligjor  

2.1 Emri i Përfaqësuesit Ligjor  

2.2 Numri personal - ID :  

2.3 Autoriteti që e ka lëshuar  

2.4 Adresa, Kodi Postar  

2.5 Qyteti  

2.6 Numri i Telefonit  

2.7 E-mail adresa  

3  Personi i kontaktit  

3.1 Emri i personit të kontaktit  

3.2 Numri i telefonit fiks  

3.3 Numri i telefonit mobile  

3.4 
Numri i telefonit i shërbimit / kujdesi 

për klientët 

 

 
4. Fillimi/ndryshimi/mbyllja e veprimtarisë 

4.1 Fillimi Data:  ____._____._______ 

4.2 Ndryshimi Data:  ____._____._______ 

4.3 Mbyllja Data:  ____._____._______ 

 
5. Dokumentet e bashkëngjitura për njoftimit  

5.1 Kopje e certifikatës së regjistrimit të biznesit në ARBK.  

5.2 Kopje e certifikatës së numrit fiskal NRF, (Nëse është në certi. e RBK, atëherë nuk ka nevojë)  

5.3 Kopje të letërnjoftimit, ID personit/va fizik bartës të biznesit.  

5.4 Kopje e dokumentit informatë mbi biznesin (Plan i Biznesit).  

5.5 Përshkrimi i shkurtër i rrjetit dhe/ose shërbimit/eve postare që kërkon të ofrojë.  

5.6 Tarifat e parashikuara për ofrimin e shërbimeve postare.  
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B. Të dhëna mbi Shërbimet Postare që nuk bëjnë pjesë në Shërbimin Universal Postar 

Nr Dërgesat postare, të dhënat për shërbimet Po/Jo Plotësime / sqarime 

1 
Dërgesa të korrespondencës/ 

dokumente 

  

1.1 Dokumente brenda vendit   

1.2 Dokumente jashtë vendit (eksport)   

1.3 Dokumente jashtë vendit (import)   

2 Jo dokumente / Pako   

2.1 Jo dokumente / Pako (eksport)   

2.2 Jo dokumente / Pako (import)   

3. Dërgesa të regjistruara   

4. Dërgesa të siguruara   

5. Dokumente biznesi   

6. Libra   

7. Katalogë   

8. Gazeta   

9. Revista   

10. Mallra me ose pa vlerë tregtare   

11. Të tjera (ju lutem specifikoni)   

12. Zona e ofrimit të shërbimit   

12.1 Nacional   

12.2 Ndërkombëtare   

13. Cilësia e shërbimit postar   

13.1 Standardet e cilësisë së shërbimit   

13.2 Kufizimet e përmasave   

13.3 Kufizimet e peshës   

14. Marrëveshjet e qasjes ne rrjet   

14.1 Të depozituara në pikën e qasjes   

14.2 Të grumbulluara nga vendi i dërguesit   

 

 

Shënim: Ky formular plotësohet i veçantë për çdo shërbim që nuk bën pjesë në shërbimin universal postar që 

kërkon të ofrojë ndërmarrja,  
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Detyrimet Ligjore 

 

 

D E K L A R A T A 

 

 

Deklaratë nën përgjegjësinë personale: 

 

Nëpërmjet këtij dokumenti DEKLAROJ se dëshiroj të ushtroj aktivitetet e përmendura më lartë 

në fushën e shërbimit postar, dhe kërkoj regjistrimin në regjistrin e ofruesve të shërbimeve 

postare të administruar nga Autoriteti. 

 

 

Nëpërmjet këtij dokumenti i paraqes Autoritetit, të gjithë dokumentacionin e nevojshëm ligjor, 

dhe/ose të gjithë dokumentet që sigurojnë se nënshkruesi i këtij ‘Njoftim Regjistrimi’, ka lidhje 

me personin përfaqësues të tij.  

 

Deklaroj se informacionet që përmban ky ‘Njoftim Regjistrimi’, dhe çdo informacion tjetër i 

bashkëngjitur këtij dokumenti, është i saktë dhe i vërtetë dhe si ofrues i shërbimeve postare do të 

ofroj shërbimet postare që nuk bëjnë pjesë në shërbimin universal postar, si të kërkuara në këtë 

‘Njoftim Regjistrimi’, dhe të konfirmuara nga Autoriteti, dhe do të respektoj të gjitha detyrimet 

që dalin nga Ligji Nr. 06/L-38 të datë; 21/12/2018; ‘Për shërbimet postare’, në Republikën e 

Kosovës, dhe Rregullorja për ‘Autorizimin e Përgjithshëm’ për ofrimin e shërbimeve postare. 

 

 

 

Prishtinë, Datë; ____ / ____ /_______.                                                                       

                                                                                                                          Përfaqësuesi ligjor 

                                  

                                                                                                      _____________________________________ 

                                                                                                                                  (Vula, Nënshkrimi) 

 

 

 

Sqarime mbi dërgimin dhe/ose ndryshimin e të dhënave si dhe mbylljen e veprimtarisë, 

 

Këtu jep një përshkrim analitik të dërgimit të të dhënave dhe/ose ndryshimeve të deklaruara si dhe 

mbyllja e veprimtarisë për të cilat kryhet depozitimi i deklaratës të cilës i bashkëngjiten vetëm 

dokumente të domosdoshme për ndryshimet, apo të dhëna te tjera justifikuese. Në rast se nuk mjafton 

kjo faqe, bashkëngjitni faqe shtesë. 

 

 

 

 

 

 

 

 


