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Republika e Kosovës 
Republic of Kosovo - Republika Kosova 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  
 
 

NNrr..  PPrroott..  005544//BB//1111                    

  

  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  113355  
 

BBaazzuuaarr  nnëë  nneenneett,,  nneennii  44  ppaarraaggrraaffii  ((44))  ddhhee  nneennii  66  ppaarraaggrraaffii  ((11))  ddhhee  ((44)),,  ttëë  LLiiggjjiitt  mmbbii  

TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniinn  NNrr..  22000022//0077,,  ttëë  nnddrryysshhuuaarr  mmee  lliiggjjiinn  NNrr..  0033//LL--008855  ddhhee  nnëë  rreeffeerriimm  ttee  nneenniitt  

2200  ddhhee  2222  ttëë  RRrreegguulllloorreess  ssëë  BBrreennddsshhmmee  ttëë  AAuuttoorriitteettiitt  RRrreegguullllaattoorr  ttëë  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt,,  BBoorrddii  ii  

AAuuttoorriitteettiitt  RRrreegguullllaattoorr  ttëë  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  ((AARRTT))  ii  ppëërrbbëërrëë  nnggaa,,  
 

11))  zz..  EEkkrreemm  HHooxxhhaa  KKrryyeettaarr  

22))  zz..  BBeessnniikk  BBeerriisshhaa  AAnnëëttaarr  

33))  zz..  LLuullzziimm  KKuurrttaajj  AAnnëëttaarr  

44))  zz..  NNiijjaazzii  AAddeemmaajj  AAnnëëttaarr  
 

nnëë  mmbblleeddhhjjeenn  ee  XXXXVVIIII  ttëë  bboorrddiitt  ttëë  mmbbaajjttuurr  mmee  ddaattëë;;  1100  TTeettoorr,,  22001111,,  ssiippaass  pprroocceedduurraavvee  ttëë  

ppëërrccaakkttuuaarraa  mmee  ddiissppoozziittaatt  ee  lliiggjjiitt  bbaazzëë  ddhhee  RRrreegguulllloorreenn  ee  BBrreennddsshhmmee  ttëë  AARRTT--ssëë,,  sshhqqyyrrttooii  

mmaatteerriiaalliinn  ee  ppaarraaqqiittuurr  nnggaa  eekkssppeerrtteett  ee  aannggaazzhhuuaarr  nnee  ggrruuppiinn  ee  eekkssppeerrtteevvee,,  lliiddhhuurr  mmee  ççëësshhttjjeenn  ee  

iimmpplleemmeennttiimmiitt  ttee  ddiissppoozziittiivviitt  ttëë  vveennddiimmiitt  bbaazzëë  ttëë  AARRTT--ssëë,,  ((RReeff..  VVeennddiimmii  NNrr..  111177,,  AARRTT  NNrr..  PPrroott..  

004400//BB--1111  ppëërr  ‘‘MMiirraattiimmiinn  ee  rreekkoommaannddiimmiitt  ppëërr  QQeevveerriinnëë  ee  RReeppuubblliikkëëss  ssëë  KKoossoovvëëss  ddhhee  

mmeettooddoollooggjjiissëë  ssëë  ppëërrccaakkttiimmiitt  ttëë  vvlleerrëëss  ppëërr  nnddaarrjjeenn  ee  22xx1100  MMHHzz  nnëë  bbrreezziinn  11880000  MMHHzz  ppëërr  

ooppeerraattoorriinn  PPTTKK  sshh..aa  //VVaallaa’’  ddhhee  vveennddiimmiitt  ttëë  QQeevveerriissee  ssëë  RReeppuubblliikkëëss  ssëë  KKoossoovvëëss,,  ((RReeff..  NNrr..  1100//3355))  

ppëërr  mmiirraattiimmiinn  ee  rreekkoommaannddiimmiitt  ddhhee  ppëërrccaakkttiimmiinn  ee  ççmmiimmiitt  ddyysshheemmee  ppëërr  bbrreezziinn  ffrreekkuueennccoorr  ttëë  

nnddaarrëë  ppëërr  sshhëërrbbiimmee  ttee  kkoommuunniikkiimmeevvee  mmoobbiillee  ((kkoommuunniikkiimm  ii    llëëvviizzsshhëëmm))  nnëë  RReeppuubblliikkëënn  ee  

KKoossoovvëëss  ppëërr  ooppeerraattoorriinn  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa.. 
  

NNiissuurr  nnggaa  sshhqqyyrrttiimmii  ii  mmaatteerriiaalleevvee  bbaazzëë  ddhhee  mmbbëësshhtteettuurr  nnëë  ddiissppoozziittaatt  ee  aakktteevvee  ttëë  aapplliikkuueesshhmmee  ttëë  

sshhppaalloossuurraa  ssii  mmëë  ppoosshhttëë;;  

  

ii..  LLiiggjjiinn  ee  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  22000022//0077,,  ttëë  nnddrryysshhuuaarr  mmee  lliiggjjiinn  nnrr..0033LL//--008855,,  nneenniinn  3344  ppaarraaggrraaffii  

22,,  ppiikkaa  aa))  ddhhee  bb)),,  nneenniinn  3344  ppaarraaggrraaffii  33,,  nneenniinn  3344  ppaarraaggrraaffii  88,,  nneenniinn  3355  ppaarraaggrraaffii  11  ddhhee  nneenniinn  

6633  ppaarraaggrraaffëëtt  11,,  22  ddhhee  44;;  

iiii..  VVeennddiimmiinn  NNrr..  111177,,  AARRTT  NNrr..  PPrroott..  004400//BB//1111,,  ddtt..  1199//0077//22001111    

iiiiii..  VVeennddiimmiinn  ee  QQeevveerriissëë  ssëë  RReeppuubblliikkëëss  ssëë  KKoossoovvëëss  NNrr..  1100//3355,,  ddtt..  0011//0099//22001111,,    

iivv..  LLiicceennccëënn  ppëërr  mmiirrëëmmbbaajjttjjeenn,,  iinnssttaalliimmiinn  ddhhee  ooppeerriimmiinn  ee  nnjjëë  rrrrjjeettii  ppuubblliikk  GGSSMM  ppëërr  kkoommuunniikkiimmee  

mmoobbiillee,,  nnëë  tteerrrriittoorriinn  ee  KKoossoovvëëss,,  RReeff..  AARRTT  NNrr..  111111//0044,,  ddtt..  3300//0077//22000044,,  ee  llëësshhuuaarr  nnddaajj  

ooppeerraattoorriitt  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa    

  

NNëë  ppëërrppuutthhjjee  mmee  kkuusshhtteett  ee  sshhffrryyttëëzziimmiitt  ttëë  rreessuurrsseevvee  ttëë  ssppeekkttrriitt  ffrreekkuueennccoorr  ttëë  ccaakkttuuaarraa  eeddhhee  mmee  

ppllaanniinn  nnaacciioonnaall  ppëërr  sshhffrryyttëëzziimmiinn  ee  ssppeekkttrriitt  ffrreekkuueennccoorr  ssii  ttëë  mmiirraattuuaarr  nnggaa  KKuuvveennddii  ii  RReeppuubblliikkëëss  ssee  



Faqe 2 nga 3 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

  TTeell::  ++338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338811  3388  221122  339999;;    

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrtt--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg  

KKoossoovvëëss,,  ((RReeff..  VVeennddiimmii  NNrr  0044--VV--9933,,  ddtt..  2233  qqeerrsshhoorr,,  22001111)),,  ppëërr  sshhëërrbbiimmee  ttëë  kkoommuunniikkiimmeevvee  mmoobbiillee  

GGSSMM  nnëë  tteerrrriittoorriinn  ee  RReeppuubblliikkëëss  ssëë  KKoossoovvëëss  nnëë  kkëëttëë  rraasstt  nnggaa  ooppeerraattoorrii  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa  ssii  ddhhee  mmee  

qqëëlllliimm  ttëë  jjeettëëssiimmiitt  ttëë  ddiissppoozziittaavvee  ttëë  lleeggjjiissllaacciioonniitt  ttëë  aapplliikkuueesshhëëmm  ssii  mmee  ssiippëërr  ttëë  ppootteennccuuaarr  ddhhee  dduukkee  

uu  bbaazzuuaarr  nnëë  nneenniinn  110088..22  ttëë  LLiiggjjiitt  mmbbii  PPrroocceedduurrëënn  AAddmmiinniissttrraattiivvee,,  NNrr..  0022//LL--2288;;    

  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  vveennddoossii  ssii  mmee  ppoosshhttëë,,  ppëërrmmeess  nnxxjjeerrrrjjeess  ssëë  kkëëttiijj  

vveennddiimmii,,  ‘‘ppëërr  pplloottëëssiimmiinn  ee  lliicceennccëëss  ppëërr  mmiirrëëmmbbaajjttjjee,,  iinnssttaalliimm  ddhhee  ooppeerriimm  ttëë  nnjjëë  rrrrjjeettii  ppuubblliikk  

GGSSMM  ppëërr  tteelleekkoommuunniikkiimmee  mmoobbiillee  nnëë  tteerrrriittoorriinn  ee  KKoossoovvëëss,,  LLiicceennccaa  NNrr..  111111//0044,,  ddtt..  3300//  0077//  22000044’’,,  ee  

llëësshhuuaarr  nnggaa  AARRTT  ppëërr  ooppeerraattoorriinn  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa’’  ppëërrmmeess  ttëë  cciilliitt  vveennddiimm  eeddhhee  ii  ppëërrccaakkttoonn  ddhhee  

kkoommuunniikkoonn  oobblliiggiimmeett  lliiggjjoorree  ddhhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ttëë  ddaallaa  ppëërr  ooppeerraattoorriinn  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa,,  ttëë  

ppaarraaqqiittuurraa  ssii  nnëë  vviijjiimm;;  

  

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  
  

II..  PPlloottëëssoohheett  lliicceennccaa  AARRTT,,  RReeff..  NNrr..  111111//0044  ee  ooppeerraattoorriitt  PPTTKK  sshhaa  //VVaallaa,,  mmee  sshhttoojjccëënn,,    ssiippaass  

ttëë  cciillëëss  ii  lliicceennccuuaarrii  ëësshhttëë  ii  aauuttoorriizzuuaarr  ttëë  ppëërrddoorr  eeddhhee  bbrreezziinn  11880000  MMHHzz,,  ddhhee  aattëë  

kkoonnkkrreettiisshhtt  kkaannaalleett  vviijjuueessee::      

  

aa))  BBrreezzii  11880000  MMHHzz  22  xx  1100  MMHHzz    

11772200..44  --  11773300..22  &&  11881155..44  --  11882255..22  MMHHzz    

>>  5500  kkaannaallee  ((556633--  661122))  ssii  ddhhee  
  

bb))  KKaannaallii  mmbbrroojjttëëss  ((GGCCHH))  

kkaannaallii  556622  ––  11772200..22  MMHHzz  nnee  DDSSCC  11880000    
 

IIII..  SShhffrryyttëëzziimmii  ii  rreessuurrsseevvee  ffrreekkuueennccoorree  nnggaa  ooppeerraattoorrii,,  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa,,  ddoo  ttëë  jjeettëë  nnëë  hhaarrmmoonnii  

mmee  kkuusshhtteett  ee  ppëërrccaakkttuuaarraa  mmee  lliicceennccëënn  NNrr..  111111//0044,,  ddtt..  3300  kkoorrrriikk  22000044,,  vveennddiimmiitt  ttëë  AARRTT--ssëë  

NNrr..  113344,,  NNrr..  PPrroott..  005533//BB//1111  ppëërr  ‘‘NNddaarrjjeenn  ddhhee  ddhhëënniieenn  nnee  sshhffrryyttëëzziimm  ttee  rreessuurrssiitt  

ffrreekkuueennccoorr  22  xx  1100  MMHHzz  nnëë  bbrreezziinn  11880000  MMHHzz..    

  

IIIIII..  PPeerriiuuddhhaa  ee  vvaalliiddiitteettiitt  ttëë  lliicceennccëëss  bbaazzëë  ddhhee  nneenniitt  ttëë  pplloottëëssuuaarr  mmbbeessiinn  ssii  ttëë  ppëërrccaakkttuuaarraa  mmee  

ddiiaappoozziittiivviinn  ee  nneenniitt  II  ttëë  lliicceennccëëss  bbaazzëë  ttëë  llëësshhuuaarr  nnggaa  AARRTT,,  RReeff..  NNrr..  111111//0044..  

  

IIVV..  VVeennddiimmii  hhyynn  nnëë  ffuuqqii  ddaattëënn  ee  nnëënnsshhkkrriimmiitt  nnggaa  bboorrddii  ii  AARRTT--ssëë  ddhhee  ddoo  ttëë  ppuubblliikkoohheett  nnëë  

uueebb  ffaaqqeenn  wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg    
 
 

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM    
 

DDuukkee  ppaassuurr  ppaarraassyysshh  mmaannddaattiinn  ee  AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ttëë  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt,,  LLiiggjjiinn  ee  

TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  22000022//77,,  ttëë  nnddrryysshhuuaarr  mmee  lliiggjjiinn  NNrr..  0033//LL--008855,,  VVeennddiimmiinn  ee  AARRTT  NNrr..  111177,,  

kkëërrkkeessëënn  ee  PPTTKK  SShhaa//VVaallaa  ppëërr  nnddaarrjjee  ttëë  bbrreezziitt  nnëë  11880000  MMHHzz,,  rreekkoommaannddiimmiinn  ppëërr  ççmmiimmiinn  

ddyysshheemmee  ppëërr  aallookkiimmiinn  ee  22xx1100  MMHHzz  nnëë  bbrreezziinn  11880000  MMHHzz  ppëërr  OOppeerraattoorriinn  PPTTKK  SShhaa//VVAALLAA,,  ppoo  

aasshhttuu  dduukkee  ppaassuurr  ppaarraassyysshh  ppaarriimmeett  tthheemmeelloorree::  ttrraannssppaarreennccëënn,,  mmooss  ddiisskkrriimmiinniimmiinn,,  ttrraajjttiimmiinn  ee  

bbaarraabbaarrttëë,,  ppaarriimmee  kkëëttoo  qqëë  ggaarraannttoojjnnëë  ffuunnkkssiioonniimm  ttëë  ddrreejjttëë  ddhhee  ssiigguurrtt  ttëë  nnjjëë  rrrreegguullllaattoorr  ëësshhttëë  

vveennddoossuurr  ddhhee  jjaannëë  ppaarraappaarrëë  nnddrryysshhiimmee  nnëë  lliiddhhjjee  mmee  ddeettyyrriimmeett  ee  ooppeerraattoorriitt  PPTTKK  SShhaa//VVaallaa,,  ssii  nnëë  

kkëëttëë  vveennddiimm..  

http://www.art-ks.org/
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KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee::    

KKyy  vveennddiimm  ëësshhttëë  ppëërrffuunnddiimmttaarr  ddhhee  kkuunnddëërr  ttiijj  nnuukk  lleejjoohheett  aannkkeessaa..  KKyy  vveennddiimm  ii  nnëënnsshhttrroohheett  

ççffaarrëëddoo  sshhqqyyrrttiimmii  ppëërrmmeess  pprroocceedduurraavvee  aaddmmiinniissttrraattiivvee--ggjjyyqqëëssoorree  ttëë  ppaarraappaarraa  mmee  lliiggjjeett  nnëë  ffuuqqii..    

  
VVëërrtteettiimm::    

MMëë  kkëëttëë  vveennddiimm  kkoonnffiirrmmoohheett  ssee  AARRTT--ssëë  kkaa  vveennddoossuurr  nnëë  ppaajjttuueesshhmmëërrii  mmee  lliiggjjeett  ddhhee  uuddhhëëzziimmeett  ee  

aapplliikkuueesshhmmee  nnëë  RReeppuubblliikkëënn  ee  KKoossoovvëëss  ddhhee    rrrreegguullllaatt  ee  pprroocceedduurrëëss  ssëë  AARRTT--ssëë..    

  

  

PPrriisshhttiinnëë,,  1122  //1100  //  22001111      AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

              

                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  
 

BBeessnniikk  BBeerriisshhaa  AAnnëëttaarr  ii  BBoorrddiitt  

LLuullzziimm  KKuurrttaajj    AAnnëëttaarr  ii  BBoorrddiitt  

NNiijjaazzii  AAddeemmaajj  AAnnëëttaarr  ii  BBoorrddiitt    
 
 
AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

  

--  OOppeerraattoorriitt,,  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa  

--  DDeeppaarrttaammeennttiitt  ppëërr  MMeennaaxxhhiimmiinn  ee  FFrreekkuueennccaavvee,,  DDMMFF//AARRTT  

--  DDeeppaarrttaammeennttiitt  ttëë  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt    

--  AAddmmiinniissttrraattëëss  ssëë  AARRTT--ssëë  

--  AArrkkiivviitt  

  


