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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
 

UDHËZUES 
 

mbi 
 

Plotësimin e formularit te regjistrimit për përdoruesit e telefonisë mobile 
 
 
Ne bazë te nenit 4.4, 69, 70, 74, 76, te Ligjit te Telekomunikacionit Nr. 2002/07, i ndryshuar 
me Ligjin nr. 03/L-85, dokumentin Politikat e Sektorit te Telekomunikacionit te aprovuar nga 
Qeveria, Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) ka nxjerr Rregulloren për 
Regjistrimin e Përdorueseve te Telefonisë Mobile (Nr. Prot.81/1/10) dhe si ANEKS te kësaj 
rregullore është formulari për Regjistrimin e Përdorueseve te e Telefonisë Mobile. 

 
Ne vijim te këtij formulari regjistrimi, udhëzuesi do te shërbeje për te plotësuar me mire e me 
sakte këto te dhëna. 

 
1) Formulari i regjistrimit do te plotësohet me germa te mëdha shtypi; 

2) Rubrika e pare e formularit do te plotësohet me shenjen “X” për njërën nga kutitë qe i 
përket përdoruesit, i cili mund te jete ose Person Fizik ose pjese e dyte e rubrikës (njeri 
prej ndërmarrje individuale/ person juridik/ institucion publik ose te tjerë). Ne rast se 
plotësimi behet për Personin Fizik kalohet ne rubrikën e dyte. Ne rast se plotësimi 
behet nga një ndërmarrje individuale / person juridik/institucion publik, atëherë 
plotësohet ne po ketë rubrike“Emri i ndërmarrjes individuale /personit 
juridik/institucionit publik etj“, plotësohet“ Numri i dokumentit të regjistrimit ne 
organin tatimor (numri fiskal)“ si dhe plotësohet“Adresa e plote“ e selisë se shoqërisë, 
e cila është sipas adresës se regjistrimit te shoqërisë . 

                                                                      

     Personi Fizik     
    Ndërmarrje 
 individual  

      PERSON JURIDIK         INSTITUCION PUBLIK E TE TJERE 

                                    

       Emri i ndërmarrjes individuale  /  personi juridik / institucionit publik e të tjerë              
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3) Rubrika e dyte “informacioni i përdoruesit”,  plotësohen vetëm te dhënat e 

përdoruesit ku përfshihen “Emri, mbiemri, Emri i Prindit”,  Gjinia plotësohet me 
shenjen “X” , datëlindja vendlindja, shtetësia, adresa e plote e banimit. Këto te dhëna 
duhet te jene te njëjta me ato te: letërnjoftimit/patentë shoferit /pasaportës/ 
certifikatës se lindjes etj.. 

 
 

 
4) Rubrika e trete “Regjistrimi pranë operatorit behet nga” do te plotësohet vetëm me një  

“X” ne kuadrat,  nga personi qe bën regjistrimin,  i cili mund te jete përdoruesi ose 
Personi i autorizuar ose Prindi/Kujdestari ligjor (për personat nen 16 vjeç) 

 
                                                                            

  
REGJISTRIMI PRANE OPERATORIT 
BEHET NGA : 

  
   
Përdoruesi  

    
   Personi i 
autorizuar 

   
 Prindi/  Kujdestari 
ligjor 

    

                                                                            

 
5) Rubrika e katërt “Dokumentet e nevojshëm për regjistrim“ plotësohet për dokumentet 

e nevojshëm qe duhet te paraqes përdoruesi për këtë formular. Plotësohet me një  X 
njeri prej dokumenteve Pasaportë (këtu plotësohet me X e 
zakonshme/shërbimi/diplomatike)/letërnjoftim/Certifikate lindjes.  Numri i 

       Numri i dokumentit të regjistrimit në organin tatimor (Certifikatë / NIPT)                    

                                    

       Adresa e plotë                                                 

                                    

                                                            

                                                                      

INFORMACION I PERDORUESIT                                                            

                                      

Emri                          Mbiemri                               

                                      

Emri i Prindit                                 Gjinia        Femër    

                                      

Datëlindja      -     -                            Mashkull    

    data  muaji  viti                         

Vendlindja : Rrethi                     Adresa e plotë e banimit                

                                      

    Shteti                                                              

                                      

Shtetësia                                                                  
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dokumentit te identifikimit – (numri personal) plotësohet ne anën e djathte te kësaj 
rubrike si dhe data e lëshimit te këtij dokumenti. Pjesa e dyte e kësaj rubrike 
plotësohet ne ato raste kur formulari i regjistrimit plotësohet nga ndonjë person i 
autorizuar ose Prindi/Kujdestar ligjor (për përdoruesit nen 16 vjeç). Ne këtë rast mbas 
identifikimit nga ana e përfaqësuesit te operatorit publik te telekomunikacioneve  
te personit te autorizuar ose prindit/kujdestarit ligjor, plotësohet me X ne njërin prej 
kuadrateve Certifikate e lindjes/Vendimi i   organit kompetente  (për rastin e 
kujdestarit ligjor) ose Autorizim/Prokure. Dokumentet e kësaj rubrike duhet  te 
depozitohen sipas perkatesise.  

 

 
 

6) Rubrika e peste sjell ne vëmendje te plotësuesit te këtij formulari pergjegjesine qe 
rrjedh nga Deklarimet e te dhënave te rreme apo paraqitja e dokumenteve te 
falsifikuara për regjistrim, te cilat përbejnë krime te falsifikimit dhe qe parashihen ne  
Kodin Penal te Republikës se Kosovës . Ne pjesën tjetër te kësaj rubrike është 
nënshkrimi,  i cili behet nga Përdoruesi/ Personi i Autorizuar/ Prindi/Kujdestari 
ligjor (për përdoruesit nen moshën 16 vjeç), plotësohet  data e regjistrimit.  

 
  

KUJDES ! Deklarimet e të dhënave të rreme apo paraqitja e dokumenteve të falsifikuara për regjistrim, përbëjnë krime të falsifikimit dhe/ose përdorimit të dokumenteve të 
falsifikuara, që parashikohen me  Kodin Penal të Republikës së Kosovs.  

  

    

    

     
 

  
          

   
          

 
     

   

  
Përdoruesi /Personi i Autorizuar/Prindi/Kujdestari ligjor (për përdoruesit nën moshën 
16vjeç)  

 
Numri i ID te perdoruesit/ perfaqs. Ligj /Prindit 

   

                        

          
Data e leshimit te dokumentit  

   

               

          
             

    
 ( emër, mbiemër ) 
    

 ( nënshkrimi ) 
      

  
      

Data e regjistrimit (data-muaji-viti)  

 

  Dokumentat e nevojshëm për regjistrim :                                                 

                                                    

       Pasaportë     E zakonshme    Shërbimi     Diplomatike )  (depozitohet fotokopje), ose   Dokumenti i Identifikimit     

                                          

       Letërnjoftim (depozitohet fotokopje ), ose               Numër     

                            
                    

    

                      

                                          

         Certifikatë e lindjes / Vendim nga organi kompetente(për rastin e rregjistrimit nga kujdestari ligjor) (depozitohet)    Data e lëshimit (data-muaji-viti)     

                            
    -     -         

    

         Autorizim / Prokurë (për rastin e regjistrimit nga Person i Autorizuar) (depozitohet)        
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7) Rubrika e gjashte plotësohet tërësisht nga operatori dhe ne anën e majte behet 
plotësimi i numrit telefonik dhe ne anën e djathte te rubrikës bëhet plotësimi i numrit 
serial SIM.  

8)  
  NUMRI TELEFONIK ( plotësohet nga Operatori )     NUMRI SERIAL I KARTES SIM  ( plotësohet nga Operatori )             

                                        

                      G                                                  

                                        

                      G                                                  

                                        

                      G                                                  

                                        

                      G                                                  

                                        

                      G                                                  

                                                                            

 
9) Rubrika e shtate është një shënim i veçante për vënien ne dispozicion te këtij formulari 

autoriteteve te përcaktuara ne Kodin Penal dhe ligjet tjera të Aplikueshme në 
Republikën e Kosovës. 

 
Shenim :   Në rastet e parashikuara me ligj, të dhënat e këtij formulari u vihen në dispozicion autoriteteve të përcaktuara në   

Kodin  Penal dhe ligjet tjera të aplikueshme në Republikën e Kosovës, në bazë të kërkesës së tyre. 

 
10) Rubrika e tete është për Operatorin plotësohet emër mbiemër i personit te autorizuar 

nga operatori nënshkrimi dhe plotësohet kodi Identifikues. 
  
      

 

 

 

      

              Për Operatorin :        

      ( emër, mbiemër i personit të autorizuar )  ( nënshkrimi )      Kodi Identifikues 

                                   

 
11) Rubrika e nënte sjell ne vëmendje informacionin për te kontaktuar ne lidhje me 

regjistrimin ne numrin pa pagese te vene nga ana e operatorit 

 
Per çdo informacion në lidhje me regjistrimin, kontaktoni  me 
operatorin në numrin  

      

   (pa pagesë) 

 
 
 
     

    

 
 
 
 


