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REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee   

  
NNrr..PPrroott..  004400//BB//1111                

  
VV  EE  NN  DD  II  MM  NNrr..  111177  

  
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’’    
 

BBoorrddii  ii  AARRTT--ssëë  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  XXXXVV  ttëë  bboorrddiitt  ttëë  mmbbaajjttuurr  mmee  ddaattëë;;  1133  &&  1144,,  KKoorrrriikk  22001111,,  ssiippaass  pprroocceedduurraavvee  ttëë  

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

mmaatteerriiaalliinn  ee  ppaarraaqqiittuurr  nnggaa  eekkssppeerrttëëtt  ee  AAuuttoorriitteettiitt  RRrreegguullllaattoorr  ttëë  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt,,  nnëë  eemmëërr  ttëë  

DDeeppaarrttaammeennttiitt  ppëërr  MMeennaaxxhhiimmiinn  ee  FFrreekkuueennccaavvee,,  nnddëërrlliiddhhuurr  mmee  nnjjooffttiimmiinn  ((vveennddiimmiinn))  

aaddmmiinniissttrraattiivv  ttëë  BBoorrddiitt  ttëë  AARRTT--ssëë,,  RReeff..  AARRTT  NNrr..  PPrroott..  338844//22//1100  ttëë  ddaattëëss;;  1133//1100//22001100  ttëë  

kkoommuunniikkuuaarr  nnddaajj  ooppeerraattoorriitt,,  PPTTKK  sshh..aa//  VVaallaa  nnëë  cciillëëssiinnëë  ee  ppaarraasshhttrruueessiitt  ttëë  kkëërrkkeessëëss  ppëërr  nnddaarrjjeenn  ee  

rreessuurrsseevvee  ffrreekkuueennccoorree  nnëë  bbrreezziinn  11880000  MMHHzz  ddhhee  aakkssiioonnaarriitt  ttëë  ooppeerraattoorriitt,,  MMiinniissttrriissëë  ssëë  FFiinnaannccaavvee11  

nnëë  eemmëërr  ddhhee  ppëërr  llllooggaarrii  ttëë  QQeevveerriissëë  ssëë  KKoossoovvëëss,,  sshhqqyyrrttooii  ççëësshhttjjeenn  mmee  oobbjjeekktt;;    

  
‘‘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’’    
  

NNggaa  sshhqqyyrrttiimmii;;    
  

VVËËRREEHHEETT  ssee;;  
  

DDookkuummeennttaacciioonnii  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’’  ëësshhttëë  ppëërrggaattiittuurr  nnëë  ppëërrppuutthhjjee  mmee  kkuuaaddrriinn  lliiggjjoorr  ddhhee  rrrreegguullllaattoorr  
ppëërrkkaattëëss..  
 

                                                           

1 NNëë  aattëë  kkoohhëë  MMiinniissttrriissëë  ssëë  EEkkoonnoommiissëë  ddhhee  FFiinnaannccaavvee 
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AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

DDuukkee  ppaassuurr  ppaarraassyysshh  mmaannddaattiinn  ee  AAuuttoorriitteettiitt  RRrreegguullllaattoorr  ttëë  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  ((AARRTT)),,  ppoolliittiikkaatt  ee  

sseekkttoorriitt  ttee  tteelleekkoommuunniikkiimmeevvee,,  lliiggjjiinn  ee  tteelleekkoommuunniikkiimmeevvee  ddhhee  vveennddiimmeett  dduukkee  ffiilllluuaarr  nnggaa  aattoo  ttëë  iisshh  

MMiinniissttrriissëë  ssëë  TTrraannssppoorrttiitt  ddhhee  PPoossttëë  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  ssii  ppjjeessëë  ee  IIPPVVQQ  ((RReeff::  VVeennddiimmii  ppëërr  

LLiicceenncciimmiinn  ee  sshhëërrbbiimmeevvee  GGSSMM  nnëë  KKoossoovvëë  ttëë  ddaattëëss  1177  DDhhjjeettoorr,,  22000033)),,  kkëërrkkeessëëss  ssëë  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa  

ppëërr  nnddaarrjjee  ttëë  bbrreezziitt  nnëë  11880000  MMHHzz,,  ttrraajjttiimmiitt  ddhhee  ffoorrmmuulliimmiitt  ttëë  qqëënnddrriimmiitt  ttëë  AARRTT--ssëë  lliiddhhuurr  mmee  kkeettëë  

kkëërrkkeessëë  ëësshhttëë  ddeettyyrrëë  qqeennëëssoorree  qqëë  AARRTT  nnggaa  kkëënnddvvëësshhttrriimmii  rrrreegguullllaattoorr  ((ttrraannssppaarreennccaa,,  mmooss--

ddiisskkrriimmiinniimmii,,  ggjjeeggjjëëssiisshhtt  ttrraajjttiimmii  ii  bbaarraabbaarrttëë))  ttëë  bbëëjj  nnjjëë  vvlleerrëëssiimm  ttëë  kkëëttiijj  bbrreezzii  nnëë  aattëë  mmëënnyyrrëë  qqëë  ddoo  

ttëë  ppëërraaffrroojj  vvlleerrëënn  ee  ttiijj  mmee  aattëë  ttëë  ttrreegguutt,,  ççddoohheerrëë  dduukkee  ppaassuurr  ppaarraassyysshh  ttëë  ddhhëënnaatt  ee  ccaakkttuuaarraa  ttëë  cciillaatt  

jjaannëë  rreezzuullttaatt  ii  pprroocceesseevvee  ttëë  zzhhvviilllluuaarraa  mmee  hheerrëëtt  nnëë  vveennddiinn  ttoonnëë..  KKëëttoo  ttëë  ddhhëënnaa  ssii  ttëë  sshhppaalloossuurraa  nnëë  

ppjjeessëënn  ee  aanneekkssiitt  ii  eemmëërrttuuaarr  ssii;;  ‘‘RReekkoommaannddiimmii  ppëërr  ççmmiimmiinn  ddyysshheemmee  ppëërr  aallookkiimmiinn  ee  22xx1100  MMHHZZ  
nnëë  bbrreezziinn  118800  MMHHzz  ppëërr  ooppeerraattoorriinn,,  PPTTKK  sshh..aa//  VVaallaa’’,,  jjaannëë  rreeffeerreennccaa  ppëërrffuunnddiimmttaarree  ppëërr  nnjjëë  
ppëërrccaakkttiimm  ttëë  ttiillllëë..  

  

NNggaa  kkëënnddvvëësshhttrriimmii  ffoorrmmaall  eekkoonnoommiikk  pprroobblleemm  nnëë  vveettee  ëësshhttëë  vvlleerrëëssiimmii  ii  ssppeekkttrriitt  ffrreekkuueennccoorr  nnëë  nnjjëë  

iinntteerrvvaall  ttëë  ggjjaattëë  kkoohhoorr,,  ssaa  kkoohhëëzzggjjaattjjaa  ee  lliicceennccëëss,,  sseeppssee  zzhhvviilllliimmeett  tteekknnoollooggjjiikkee  mmuunnddeenn  tthheellllëëssiisshhtt  

ttëë  nnddrryysshhoojjnnëë  nnaattyyrrëënn  ee  sshhffrryyttëëzziimmiitt  ttëë  ssppeekkttrriitt  ddhhee  vvlleerrëënn  ee  ssaajj  nnëë  ttëë  aarrddhhmmeenn..    

  

EEkkoonnoommiikkiisshhtt  vvlleerraa  ee  rraaddiioo  ssppeekkttrriitt  nnëë  ppeerriiuuddhhaa  ttëë  ccaakkttuuaarraa  kkoohhoorree  ëësshhttëë  ee  bbaarraabbaarrttëë  mmee  

ppaassqqyyrriimmiinn  nnëë  ttëë  ssoottmmeenn  ttëë  nneettoo  rrrrjjeeddhhëëss  ssee  pprriittuurr  ttëë  ppaarraassëë//kkeesshhiitt  ((ddiissccoouunntteedd  eexxppeecctteedd  nneett  

ccaasshh--ffllooww)),,  ggjjeeggjjëëssiisshhtt  nneettoo  vvlleerrëëss  nnëë  ttëë  ssoottmmeenn  ((nneett  pprreesseenntt  vvaalluuee  --  NNPPVV))..    

  

PPaassii  vvlleerrëëssiimmeett  ee  ttiillllaa,,  ççddoo  hheerrëë  eeddhhee  ppëërrccjjeellllëënn  mmee  kkoommeennttee  pprreejj  mmëë  ttëë  nnddrryysshhmmëëvvee  nnddëërrssaa  

mmeettooddoollooggjjiittëë  kkëërrkkoojjnnëë  nnjjëë  ttrraajjttiimm  ddhhee  aammbbiieenntt  aaddeekkuuaatt,,  AARRTT  ee  vvlleerrëëssoonn  qqëë  ëësshhttëë  jjoo  ee  

ppëërrsshhttaattsshhmmee  qqëë  kkjjoo  mmeettooddoollooggjjii  eeddhhee  ttëë  sshhffrryyttëëzzoohheett  ssii  mmëënnyyrrëë  ee  vvlleerrëëssiimmiitt  ttëë  vvlleerrëëss  ssëë  ssppeekkttrriitt  

ffrreekkuueennccoorr  eeddhhee  ppssee  nnjjëë  vvlleerrëëssiimm  ii  ttiillllëë  ppaarriimmiisshhtt  rreekkoommaannddoohheett..      

  

PPëërr  ppëërrccaakkttiimm  ttëë  vvlleerrëëss,,    mmuunnddëëssii  ee  mmiirrëë  ddhhee  ssii  rreeffeerreennccee  kkrreeddiibbiillee  ee  ttrreegguutt  nnee  vveennddiinn  ttoonnee  ddhhee  ee  

ppaakkoonntteessttuueesshhmmee,,  nnggaa  cciillaaddoo  qqaassjjee  ee  bbaazzuuaarr  nnee  mmooddeelliimm,,  mmbbeetteett  vvlleerraa  ee  ffiittuuaarr  nnggaa  pprroocceessii  ii  

lliicceenncciimmiitt  ttëë  ooppeerraattoorriitt  IIPPKKOO  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  LLLLCC  nnëë  vviittiinn  22000077  mmee//ppëërrmmeess  pprroocceessiitt  ttëë  

rrrreegguulllltt  tteennddeerruueess..  MMee  kkëëttëë  vvlleerrëë  rreeffeerreennttee,,  AARRTT  vvlleerrëëssoonn  qqëë  ppëërrmmbbuusshheenn  kkuusshhtteett  ee  ssiimmuulliimmiitt  ttëë  

mmeekkaanniizzmmaavvee  ttëë  ttrreegguutt  dduukkee  ee  mmaarrrrëë  ppaarraassyysshh  eeddhhee  kkoommppoonneennttiinn  kkoohhoorr  ttëë  ppaarrëëss..    

  

KKjjoo  mmeettooddoollooggjjii  eeddhhee  ëësshhttëë  sshhffrryyttëëzzuuaarr  ddhhee  pprreejj  ssaajj  rreezzuullttoonn  qqëë  vvlleerraa  ee  rraaddiioo  ssppeekkttrriitt  22xx1100  MMHHzz  

nnëë  bbrreezziinn  11880000  MMHHzz  ppëërr  1155  vviittee  ëësshhttëë  3300,,338877,,665566..0000  EEUURR,,  nnddëërrssaa  vvlleerraa  ee  mmbbeettuurr  ppëërr  ppaaggeessëë  ppëërr  

ppeerriiuuddhhëënn  kkoohhoorree  ttëë  mmbbeettuurr  nnggaa  ppëërrllllooggaarriittjjaa  rreezzuullttoonn  ttëë  jjeettëë;;  14,180,906.00  EEUURR  ppëërr  sshhttaattëë  vviitteett  ee  
mmbbeettuurraa  ddeerrii  tteekk  rrii--lliicceenncciimmii  ii  ooppeerraattoorriitt  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa  ii  pprriittuurr  ttëë  rreeaalliizzoohheett  ppaarraa//ggjjaattëë  vviittiitt  

22001199..      

  

PPëërr  hhoollllëëssiirraa,,  ggjjeeggjjeesshhiitt  sshhppaalloossjjee  ttëë  mmeettooddoollooggjjiissëë  ssëë  vvlleerrëëssiimmiitt  ddhhee  ppëërrccaakkttiimmiitt  ttëë  vvlleerrëëss  dduuhheett  ttii  

rreeffeerroohheennii  AAnneekkssiitt  ii  eemmëërrttuuaarr  ssii  ‘‘RReekkoommaannddiimmii  ppëërr  ççmmiimmiinn  ddyysshheemmee  ppëërr  aallookkiimmiinn  ee  22xx1100  MMHHZZ  

nnëë  bbrreezziinn  118800  MMHHzz  ppëërr  ooppeerraattoorriinn,,  PPTTKK  sshh..aa//  VVaallaa’’..          

    

NNiissuurr  nnggaa  ffaakkttii  qqëë  ppaaggeessaatt  ppëërr    sshhffrryyttëëzziimmiinn  ee  rraaddiioo  ssppeekkttrriitt  dduuhheett  ttëë  ppëërrffsshhiijj  eeddhhee  kkoossttoonn  ee  pplloottëë  

ttëë  mmeennaaxxhhiimmiitt  ttëë  ssppeekkttrriitt,,  dduukkee  ppëërrffsshhiirrëë  sshhppeennzziimmeett  ee  ddrreejjttppëërrddrreejjttaa  ddhhee  ttëë  ttëërrtthhoorrttaa  ggjjaattëë  

kkoohhëëzzggjjaattjjeess  ssëë  lliicceennccëëss,,  aattëëhheerrëë  ppaaggeessaa  ee  cciillaa  bbëënn  mmbbuulliimmiinn  ee  kkoossttooss  ssëë  kkëëttyyrree  vveepprriimmeevvee  
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aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddhhee  tteekknniikkee  dduuhheett  ttëë  mmbbeetteett  ddhhee  vvlleerrëëssoohheett  nnggaa  QQeeKK  ssii  mmbbëësshhtteettjjee  ee  ddrreejjttppëërrddrreejjttëë  

nnëë  ppaavvaarrëëssiinnëë  ooppeerraacciioonnaallee  ttëë//ppëërr  AARRTT--nnëë  ggjjaattëë  kkëëttiijj  vviittii  ddhhee  vviitteevvee  nnëë  vviijjiimm..      
 

  
AATTËËHHEERRËË::  

 

MMee  qqëëlllliimm  ttëë;;  
 

aa))  aavvaanncciimmiinn  ee  kkoonnkkuurrrreennccëëss  ddhhee  qqaassjjeess  uunniivveerrssaallee  mmee  iinntteerreess  ppëërr  ppuubblliikkuunn;;  
bb))  jjeettëëssiimmiitt  ttëë  oobbjjeekkttiivvaavvee  eekkoonnoommiikkee  ddhhee  ssoocciiaallee;;  
cc))  rreeaalliizziimmiinn  ee  zzggjjiiddhhjjeevvee  qqëë  ssjjeelllliinn  ppëërrffttiimmee  mmëë  ttëë  mmëëddhhaa  ppëërr  kkoonnssuummaattoorreett  ((aabboonneennttëëtt))  nnëë  

vveeççaannttii  ddhhee  ppëërr  eekkoonnoommiinnëë  KKoossoovvaarree  nnëë  ppëërrggjjiitthhëëssii;;    

aa..  mmooss--ddiisskkrriimmiinniimmiinn  bbaazzuuaarr  nnëë  ggjjyykkiimmiinn  ee  ççëësshhttjjeevvee  tteekknniikkee  ddhhee  aattyyrree  ssppeecciiffiikkee  ttëë  sseekkttoorriitt  
ttëë  tteelleekkoommuunniikkiimmeevvee  nnëë  vveennddiinn  ttoonnëë;;    

dd))  jjeettëëssiimmiinn  ee  ppaarriimmeevvee  ttëë  ppaa--aannsshhmmëërriissëë  nnëë  nnddaarrjjee  ddhhee  sshhffrryyttëëzziimm  ttëë  rreessuurrsseevvee  rraaddiioo--  
ffrreekkuueennccoorree  

ee))  vveennddoossjjeenn  ee  ssiimmeettrriissëë  mmeess  ooppeerraattoorreevvee  ttëë  lliicceennccuuaarr  ttëë  rrrrjjeettiitt  nnëë  aannggaazzhhiimmiinn  ddhhee  aallookkiimmiinn  ee  
rreessuurrsseevvee  ffrreekkuueennccoorree;;      

ff))  rreeaalliizziimmiinn  ee  ddhhëënniieess  nnëë  ppëërrddoorriimm  nnëë  nnjjëë  kkoohhëë  ssaa  mmëë  ttëë  ppëërrsshhttaattsshhmmee  ttëë  bbrreezziitt  ffrreekkuueennccoorr  
ppëërr  sshhëërrbbiimmee  mmoobbiillee  GGSSMM;;    

gg))  kkrriijjiimmiinn  ee  kkuusshhtteevvee  ppëërr  nnjjëë  ttrreegg  mmoobbiill  ppeerrssppeekkttiivv  kkoonnkkuurrrreenntt;;  
hh))  ppëërrddoorriimmiinn  nnëë  mmëënnyyrrëë  eeffeecciieennttëë  ttëë  bbrreezziitt  ttëë  ffrreekkuueennccaavvee  GGSSMM  ttëë  ddiissppoonnuueesshhëëmm;;    
ii))  rreeaalliizziimmiitt  ee  zzggjjiiddhhjjeevvee  qqëë  jjaannëë  nnee  ffuunnkkssiioonn  ttëë  sshhëërrbbiimmeevvee  mmee  kkuuaalliittaattiivvee;;    

  

mmbbëësshhtteettuurr  nnëë;;    

  

aa))  NNëë  ppiikkeenn  ((11)),,  ((22))  ddhhee  ((44))  ttëë  NNeenniitt  6633  ttëë  lliiggjjiitt  ttëë  tteelleekkoommuunniikkaacciioonniitt;;    
bb))  NNëë  iikkëënn  ((11))  ttëë  nneenniitt  6644  ttëë  lliiggjjiitt  ttëë  tteelleekkoommuunniikkaacciioonniitt;;      
cc))  NNëë  ppiikkëënn  ((bb)),,  ((cc)),,  ttëë  nneenniitt  6666  ttëë  lliiggjjiitt  ttëë  tteelleekkoommuunniikkaacciioonniitt;;    
dd))  DDiissppoozziittaatt  ee  aapplliikkuueesshhmmee  ttëë  rrrreegguulllloorreess,,  RReeff..  AARRTT  NNrr..  PPrroott..  000088//0088  --  RRrreegguulllloorrjjaa  ppëërr  

lliicceenncciimmiinn  ddhhee  aakkoorrddiimmiinn  ee  ttëë  ddrreejjttëëss  ppëërr  sshhffrryyttëëzziimmiinn  ee  rraaddiioo--ffrreekkuueennccaavvee  

ee))  DDiissppoozziittaatt  ee  aapplliikkuueesshhmmee  ttëë  rrrreegguulllloorreess,,  RReeff..  AARRTT  NNrr..  PPrroott..  9955//22//1100  ––  RRrreegguulllloorrjjaa  ppëërr  
TTaarriiffiimm  ttëë  SSppeekkttrriitt  FFrreekkuueennccoorr  ssii  ddhhee,,  

ff))  NNeenniinn  2200  ddhhee  2222  ttëë  RRrreegguulllloorreess  mmbbii  ffuunnkkssiioonniimmiinn  ee  bbrreennddsshhëëmm  ttëë  AARRTT--ssëë,,  RReeff..  AARRTT  NNrr..  
115511//0066    

  

  

BBoorrddii  ii  AARRTT--ssëë,,  
  

VVEENNDDOOSSII  
 

11))  MMiirraattooii  rreekkoommaannddiimmiinn  ppëërr  QQeevveerriinnëë  ee  RReeppuubblliikkëëss  ssëë  KKoossoovvëëss  ppëërr  ppëërrccaakkttiimmiinn  ee  ççmmiimmiitt  
mmiinniimmaall  ((pprraagguutt))  ppëërr  bbrreezziinn  ee  nnddaarrëë  ppëërr  ooppeerraattoorriinn  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa  mmee  ggjjeerrëëssii  22xx1100  MMHHzz  

nnëë  bbrreezziinn  11880000  MMHHzz  mmee  vvlleerrëë  pprreejj  3300,,338877,,665566..0000  EEUURR  ppëërr  1155  vviittee  ddhhee  ddeettyyrriimm  eeffeekkttiivv  ((vvlleerrëë  

ttëë  ppaaggeessëëss))  pprreejj  1144,,118800,,990066..0000  EEUURR  ppëërr  sshhttaattëë  vviitteett  ee  mmbbeettuurraa..  
  



Faqe 4 nga 4 

  

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 

22))  MMiirraattooii  vvlleerrëëssiimmiinn  ee  eekkssppeerrtteevvee  ppëërr  llaarrttëëssiinnëë  ee  sshhppeennzziimmeevvee  ppëërrccjjeellllëëssee  ttëë  ddoommoossddoosshhmmee  
ppëërr  jjeettëëssiimmiinn  ee  kkëëttiijj  vveennddiimmii  nnëë  vvlleerrëë  pprreejj  110000,,000000..0000  EEUURR  ddhhee  kkëërrkkoonn  mmiirraattiimm  nnggaa  

QQeevveerriiaa  ee  RReeppuubblliikkëëss  ssëë  KKoossoovvëëss  ppëërr  lleejjiimm  ((nnddaarrjjee))  ttëë  kkëëssaajj  vvlleerree  nnëë  aaddmmiinniissttrriimm  nnggaa  AARRTT  

bbrreennddaa  ppjjeessëëss  ssëë  mmbbeettuurr  ttëë  vviittiitt  bbuuxxhheettoorr  22001111..  

  

33))  BBoorrddii  aauuttoorriizzooii  ttrraajjttiimmiinn  pplloottëëssuueess  ttëë  bbrreezziitt  mmee  ggjjeerrëëssii  pprreejj  33..66  MMHHzz  nnëë  990000MMHHzz,,  nnggaa  
ggrruuppii  ii  eekkssppeerrttëëvvee  ddhhee  kkëërrkkooii  ppaarraaqqiittjjeenn  ee  rreekkoommaannddiimmiitt  ppëërrffuunnddiimmttaarr  ppëërr  vveennddiimm  ttëë  

bboorrddiitt  ttëë  AAuuttoorriitteettiitt  RRrreegguullllaattoorr  ttëë  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  nnëë  mmbblleeddhhjjeenn  ee  XXXXVVII  ttëë  bboorrddiitt..      

  

44))  BBoorrddii  aauuttoorriizzooii  DDeeppaarrttaammeennttiinn  ee  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  ddhhee  ZZyyrrëënn  LLiiggjjoorree  qqëë  nnëë  
ppaajjttuueesshhmmëërrii  mmee  ddiissppoozziittaatt  ee  LLiiggjjiitt  ttëë  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  ddhhee  LLiicceennccëënn  nnëë  ffuuqqii  ttëë  

ppëërrggaattiissëë  sshhttoojjccëënn  ppëërr  bbaasshhkkëënnggjjiittjjee  lliicceennccëëss  aakkttuuaallee  ttëë  ooppeerraattoorriitt,,  PPTTKK  sshh..aa//  VVaallaa..  

    

55))  AAkkttii  ii  mmiirraattuuaarr  ttëë  ppuubblliikkoohheett  nnëë  ffaaqqeenn  ee  iinntteerrnneettiitt  wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg      
  

VVeennddiimmii  hhyynn  nnëë  ffuuqqii  ddiittëënn  ee  nnëënnsshhkkrriimmiitt  nnggaa  BBoorrddii  ii  AARRTT--ssëë..  
 

  
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  BBoorrddii  ii  AARRTT--ssëë  kkaa  vveennddoossuurr  nnëë  ppaajjttuueesshhmmëërrii  mmee  rrrreegguulllloorreett  ddhhee  

lliiggjjeett  ee  aapplliikkuueesshhmmee  nnëë  KKoossoovvëë,,  ddhhee  nnëë  ppaajjttuueesshhmmëërrii  mmee  rrrreegguullllaatt  ee  pprroocceedduurrëëss  ssëë  AARRTT--ssëë..  

 
PPrriisshhttiinnëë,,  1199//0077//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::  

 

--  QQeevveerriissëë  ssëë  RReeppuubblliikkëëss  ssëë  KKoossoovvëëss,,  ZZyyrraa  ee  KKrryyeemmiinniissttrriitt  

--  MMiinniissttrriissëë  ssëë  ZZhhvviilllliimmiitt  EEkkoonnoommiikk  

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

--  DDeeppaarrttaammeennttiitt  ttëë  MMeennaaxxhhiimmiitt  ttëë  FFrreekkuueennccaavvee  ttëë  AARRTT--ssëë  

--  DDeeppaarrttaammeennttiitt  ttëë  AAddmmiinniissttrraattëëss  ssëë  AARRTT--ssëë  

--  AArrkkiivviitt  ttëë  AARRTT--ssëë  


