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FORMULAR PER NJOFTIMIN E PAJISJEVE RADIO  

 
MBI IMPORTIMIN DHE/OSE VENDOSJEN NE TREG  

TE PAJISJEVE RADIO 
 
 
 

Pajisja radio duhet të jetë në pajtim me kërkesat thelbësore të vendimit te Këshillit të 
Ministrave Nr.331, datë 14.4.2011 “Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të 
pajisjeve radio dhe fundore te telekomunikacioneve”. AKEP-i ka përgjegjësinë për të 
konfirmuar njohjen e konformitetit. Ky proces duhet të fillojë përpara importimit, vendosjes ne 
treg ose futjes ne shërbim te pajisjes radio.    
 
 
 
Subjekti ___________________________, përfaqsuar nga Z/Znj ________________________  
që zhvillon aktivitet në fushen e : 
 

 prodhimit   importimit   vendosjes në treg   futjes në përdorim 
 
të pajisjeve radio, njofton AKEP për të fituar njohjen e konformitetit për pajisjen me të dhënat e 
mëposhtme: 
  
 
1. Subjekti pergjegjës për të fituar njohjen e konformitetit të pajisjes radio 

Subjekt pergjegjës do të quajmë fabrikuesin, përfaqsuesin e tij të autorizuar dhe çdo person 
tjetër i cili importon dhe/ose vendos në treg pajisje radio. 
 

 
Subjekti/Emri :  
Personi i kontaktit :  

Adresa :  
 

Telefon :  
Fax :  
E-mail :  
 
2. Fabrikuesi i pajisjes 
 

Kompania/Emri :                                                                                           

Adresa:  
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Telefon :  
Fax :  
E-mail :  
 
3. Informacion mbi pajisjen radio te njoftuar  
  

Kategoria e pajisjes  
Tipi i pajisjes  
Marka e regjistruar  
 
4. Qëllimi i përdorimit te pajisjes 
 Ketu duhet të jetë një përshkrim i shkurter i qëllimit të përdorimit të pajisjes, sic është 
 përcaktuar nga fabrikuesi.  
 

 
 
 
 
5. Specifikimet teknike kryesore të pajisjes 
   

 Informacion Përgjigje 
 Brezi i frekuencave  
 Frekuenca e punës/frekuencat  
 Lloji i modulimit  
 Numri i kanaleve  
 Hapësira e kanalit  
 Klasa e emisionit  
 Fuqia max në dalje ose fuqia e rrezatuar  
 Duty cycle  
 Channel access protocol  
 Mënyra e operimit (simplex/duplex)  
 Maximal data rate  
 Tipi i antenës  
 Tensioni i ushqimit  
 Informacion shtesë  
   
   
   
   
   
6. Informacion mbi vlerësimin e konformitetit me kërkesat thelbësore 
 

 Informacion Përgjigje 
  

Proçedura e aplikuar e vlerësimit te 
konformitetit 

(sipas vendimit te Keshillit të Ministrave ”Për 
kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e 

konformitetit të pajisjeve radio dhe fundore te 
telekomunikacioneve) 

 

 

  Aneksi 2                 Aneksi 4 

  Aneksi 3                 Aneksi 5 

 
Standardet e harmonizuara 
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Numri i identifikimit te organit te autorizuar: 
(Numri ose numrat e organeve te autorizuara që 
janë të përfshira në procedurën e vlerësimit te 
konformitetit) 

 
 

 
Shenim: Emertimet Aneksi 2, 3, 4 dhe 5 i referohen VKM Nr.331, datë 14.4.2011 “Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e 
konformitetit të pajisjeve radio dhe fundore te telekomunikacioneve”. 

 
7. Deklaratat e konformitetit që janë bashkëngjitur me njoftimin 
 Fabrikuesi dhe/ose organi i autorizuar kanë përgjegjësinë e plotë për të siguruar që pajisja është 
 në konformitet me kërkesat e vendimit te Këshillit të Ministrave Nr.331, datë 14.4.2011 “Për 
 kërkesat thelbësore dhe vleresimin e konformitetit të pajisjeve radio dhe fundore te 
 telekomunikacioneve”. 
  

Deklarata e fabrikuesit për konformitetin                                        
 
 

Opinioni i organit të autorizuar për konformitetin      
 
 
 

 
Deklarim 
 
Jemi të vetëdijshëm që ky njoftim nuk na siguron mundësinë e futjes në shërbim në Republikën e 
Shqipërise të pajisjes së njoftuar. Përdorimi i kësaj pajisje mund të jetë i kufizuar sipas dispozitave 
të tjera. 
Asnjë pretendim zyrtar për caktimin e një frekuence nuk mund të vijë si rrjedhim i këtij njoftimi. 
Nëpërmjet kësaj deklarate ju vemë në dijeni që unë jam caktuar të nënshkruaj këtë njoftim dhe që 
informacioni i paraqitur këtu është korrekt dhe i plotë. 
 

 
 
 
Vëndi dhe data e njoftimit: 
 
 
Emri dhe mbiemri: 
 
 
Nënshkrimi dhe vula e subjektit përgjegjës ose e subjektit te autorizuar: 
 
 
 

 
Në rast se njoftimi paraqitet nga një subjekt i autorizuar, atëhere është e nevojshme të paraqitet 
një autorizim nga ana e tij. 
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8. Informacioni shtesë mbi përdorimin e pajisjes radio të njoftuar 
 

 
Vëndi Përdorimi 

aktual 
Përdorimi i  
planifikuar Vërejtje 

 Austria    
 Belgjika    
 Bullgaria    
 Qipro    
 Republika Ceke    
 Danimarka    
 Estonia    
 Finlanda    
 Franca    
 Gjermania    
 Greqia    
 Hungaria    
 Islanda     
 Irlanda    
 Italia    
 Letonia    
 Lituania    
 Luksemburgu    
 Malta    
 Hollanda    
 Norvegjia    
 Polonia    
 Portugalia    
 Rumania    
 Sllovakia    
 Sllovenia    
 Spanja    
 Suedia    
 Zvicra    
 Mbretëria e Bashkuar    
     
     
 
Këtu duhet të jenë të specifikuara vëndet ku pajisja radio është përdorur ose është planifikuar 
për t’u perdorur në të ardhmen. 
 
Bashkëngjitur me njoftimin duhet të jenë: 
 
1. Përshkrimi teknik dhe specifikimet teknike sipas dokumentacionit të fabrikuesit, ose 
raportet e testimit; 
2. Deklarata e Konformitetit lëshuar nga fabrikuesi sipas vendimit te Keshillit të 
Ministrave ”Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve radio dhe 
fundore te telekomunikacioneve” dhe/ose opinionit te organit te autorizuar, nëse ky është 
parashikuar të përfshihet në procedurën e vlerësimit të konformitetit. 
 
  


