
REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 
  

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
 

NNrr..  PPrroott..  005533//BB//1111                    
  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  113344  
 

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  ppuunnuueess,,  lliiddhhuurr  mmee  ççëësshhttjjeenn  ee  

iimmpplleemmeennttiimmiitt  ttee  ddiissppoozziittiivviitt  ttee  vveennddiimmiitt  bbaazzee  ttee  AARRTT--ssee,,  ((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  ttee  QQeevveerriissee  ssee  RReeppuubblliikkëëss  ssee  KKoossoovvëëss,,  ((RReeff..  NNrr..  

1100//3355))  ppëërr  mmiirraattiimmiinn  ee  rreekkoommaannddiimmiitt  ttee  mmëëssiippëërrmm  ppaa  nnddrryysshhiimmee,,  ggjjeeggjjëëssiisshhtt  aapprroovviimmiinn  ee  

ççmmiimmiitt  ppëërrffuunnddiimmttaarr  ppëërr  bbrreezziinn  ffrreekkuueennccoorr  ttee  nnddaarree  ppëërr  sshhëërrbbiimmee  ttee  tteelleekkoommuunniikkuueessee  

mmoobbiillee  nnëë  RReeppuubblliikkëënn  ee  KKoossoovvëëss  nnëë  ppëërrppuutthhjjee  mmee  lliicceennccëënn,,  ppëërr  ooppeerraattoorriinn  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa.. 
 

NNiissuurr  nnggaa  sshhqqyyrrttiimmii  ii  mmaatteerriiaalleevvee  bbaazzee  ddhhee  mmbbeesshhtteettuurr  nnee  ddiissppoozziittaatt  ee  aakktteevvee  ttee  

aapplliikkuueesshhmmee  ttee  sshhppaalloossuurraa  ssii  mmee  ppoosshhttee;;  

  

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  QQeevveerriissee  ssee  RReeppuubblliikkëëss  ssëë  KKoossoovvëëss  NNrr..  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  ,,  nnrr..  111111//0044,,  ddtt..  3300//0077//22000044,,  ee  llëësshhuuaarr  nnddaajj      

ooppeerraattoorriitt  PPTTKK  sshhaa  //VVaallaa  ddhhee  

vv..  KKëërrkkeessëënn  ee  PPTTKK  SShhaa//VVaallaa  ppëërr  nnddaarrjjee  ttëë  bbrreezziitt  nnëë  11880000  MMHHzz    

  



NNee  ppëërrppuutthhjjee  mmee  kkuusshhtteett  ee  sshhffrryyttëëzziimmiitt  ttee  rreessuurrsseevvee  ttee  rraaddiioo  ssppeekkttrriitt  ffrreekkuueennccoorr  ppëërr  sshhëërrbbiimmee  

ttee  tteelleekkoommuunniikkuueessee  mmoobbiillee  --  GGSSMM  nnee  tteerrrriittoorriinn  ee  KKoossoovvëëss,,  ttee  sshhpprreehhuurraa  eeddhhee  mmee  ppllaanniinn  

nnaacciioonnaall  ppëërr  sshhffrryyttëëzziimmiinn  ee  rraaddiioo  ssppeekkttrriitt  ffrreekkuueennccoorr,,  ttee  mmiirraattuuaarr  nnggaa  KKuuvveennddii  ii  RReeppuubblliikkëëss  ssee  

KKoossoovvëëss,,  ((RReeff..  VVeennddiimmii  NNrr........)),,  mmee  kkëërrkkeessëë  ffiilllleessttaarree  nnggaa  ooppeerraattoorrii  PPTTKK  sshh..aa,,  ddhhee  ppaass  

sshhqqyyrrttiimmiitt  ggjjiitthhëëppëërrffsshhiirrëëss,,  AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  nnxxjjeerrrr  kkëëttëë  vveennddiimm,,  
‘‘PPëërr  ddhhëënniieenn  nnee  sshhffrryyttëëzziimmiinn  ttee  rreessuurrsseevvee  ffrreekkuueennccoorree  ppëërr  tteelleekkoommuunniikkiimmee  mmoobbiillee  GGSSMM  nnee  
bbrreezziinn  ffrreekkuueennccoorr    11880000  MMHHzz  ppëërr  nneevvoojjaa  ttee  ooppeerraattoorriitt  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa’’,,  ppëërrmmeess  ttee  cciilliitt  vveennddiimm  
eeddhhee  ii  ppëërrccaakkttoonn  ddhhee  kkoommuunniikkoonn  oobblliiggiimmeett  lliiggjjoorree  ddhhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  qqee  rrrrjjeeddhhiinn  nnggaa  kkjjoo  ppëërr  

ooppeerraattoorriinn  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa..;;  

  

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  
  
  

II..  PPëërr  ddhhëënniieenn  ee  ssëë  ddrreejjttëëss  ssëë  sshhffrryyttëëzziimmiitt  ttëë  rraaddiioo  ssppeekkttrriitt  ffrreekkuueennccoorr  22xx1100  MMHHzz  nnëë  

bbrreezziinn  11880000  MMHHzz  ppëërr  sshhëërrbbiimmee  tteelleekkoommuunniikkuueessee  mmoobbiillee  nnëë  ttëërrëë  tteerrrriittoorriinn  ee  

RReeppuubblliikkëëss  ssee  KKoossoovvëëss  ppëërr  nneevvoojjaa  ttee  ooppeerraattoorriitt  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa,,  kkoonnffoorrmm  tteerrmmeevvee  ttëë  

lliicceennccëëss  ssëë  ddhheennëë  nnggaa  AARRTT  RReeff..  NNrr..  111111//0044..  

    

IIII..  RRaaddiioo  ssppeekkttrrii  ffrreekkuueennccoorr  ii  ddhheennëë  nnëë  sshhffrryyttëëzziimm  ppëërr  ooppeerraattoorriinn  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa  nnee  

nneenniinn  II  ttee  kkëëttiijj  vveennddiimmii,,  kkaarraakktteerriizzoohheett  tteekknniikkiisshhtt  mmee  ppaarraammeettrraatt  vviijjuueess::    

 
i. Gjerësia e brezit frekuencor 2x10 MHz ne DCS1800;  
ii. Brezi frekuencor i ndare për shfrytëzim 1720.4 - 1730.2 & 1815.4 - 1825.2 MHz; 
iii. Numri i kanaleve fekuencore 50 (563 – 612) dhe kanali mbrojtës 562 (200 KHz); 

 

IIIIII..  RRaaddiioo  ssppeekkttrrii  ffrreekkuueennccoorr  ii  ddhheennëë  nnëë  sshhffrryyttëëzziimm  mmee  nneenniinn  II  ttëë  kkëëttiijj  vveennddiimmii,,  ddoo  jjeettëë  

nnëë  ddiissppoozziicciioonn  ppëërr  sshhffrryyttëëzziimm  eeffeekkttiivv  nnggaa  11  JJaannaarrii  22001122  ppëërr  ppeerriiuuddhhëënn  kkoohhoorree  ttëë  

hhaarrmmoonniizzuuaarr  ddhhee  nnëë  ppëërrppuutthhjjee  mmee  nneenniinn  22  ((ppiikkaa  22..11))  ttëë  lliicceennccëëss  AARRTT  NNrr..  111111//0044,,  ddtt..  

3300  KKoorrrriikk,,  22000044..    

  

IIVV..  TTaarriiffaa  vvjjeettoorree  ppëërr  sshhffrryyttëëzziimmiinn  ee  rraaddiioo  ssppeekkttrriitt  ttëë  ddhheennëë  mmee  nneenniinn  II  ttëë  kkëëttiijj  vveennddiimmii,,    

ddoo  ttëë  ffiilllloojj  ssëë  aapplliikkuuaarrii  nnggaa  11  JJaannaarrii  22001122,,  bbaazzuuaarr  nnëë  nneenniinn  55  ((ppiikkaa  55..22))  ttëë  rrrreegguulllloorreess  

ssëë  AAuuttoorriitteettiitt  RRrreegguullllaattoorr  ttëë  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt,,  AARRTT  NNrr..  9955//11//1100  mmbbii  ‘‘TTaarriiffaatt  ee  

SSppeekkttrriitt  FFrreekkuueennccoorr’’,,  oossee  rrrreegguulllloorreevvee  ttjjeerraa  ttëë  aapprroovvuuaarraa  nnggaa  AARRTT  nnëë  ttëë  aarrddhhmmeenn  nnëë  

ppaajjttuueesshhmmëërrii  mmee  lliiggjjiinn  ee  tteelleekkoommuunniikkaacciioonniitt..  

  

VV..  IImmpplleemmeennttoojj  ddiissppoozziittiivviinn  ee  nneenniitt  II  ttëë  vveennddiimmiitt  ##  111177,,  RReeff  AARRTT  NNrr..  PPrroott..  004400//BB//1111  

ddhhee  nneenniitt  II  ttëë  vveennddiimmiitt  ttëë  QQeevveerriissee  ssëë  RReeppuubblliikkëëss  ssëë  KKoossoovvëëss,,  RReeff..  VVeenndd..  QQeeKK  NNrr..  

1100//3355  ppëërr  mmiirraattiimmiinn  ee  ççmmiimmiitt  mmiinniimmaall  ttëë  rraaddiioo  ssppeekkttrriitt  ffrreekkuueennccoorr  mmee  ggjjeerrëëssii  22xx1100  

MMHHzz  nnëë  bbrreezziinn  DDCCSS  11880000..  

 

VVII..  OOppeerraattoorrii,,  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa  oobblliiggoohheett  qqëë  ttëë  kkoommpplleettoojj  ppaaggeessëënn  ee  ggjjiitthhëë  sshhuummëëss  ssëë  

ddeettyyrriimmiitt,,  nnëë  llaarrttëëssii  pprreejj  1144,,118800,,990066..0000  EEUURR,,  jjoo  mmëë  vvoonnëë  ssee  ggjjaasshhttëëddhhjjeettëë  ((6600))  ddiittëë  nnggaa  



ddaattaa  eeffeekkttiivvee  ee  kkëëttiijj  vveennddiimmii,,  nnëë  ppëërrmmbbuusshhjjee  ttëë  ddeettyyrriimmiitt  nnggaa  nnddaarrjjaa  ee  rraaddiioo  ssppeekkttrriitt  

ffrreekkuueennccoorr  ssii  ttëë  ppëërrccaakkttuuaarr  mmee  ppaarraammeettrraatt  tteekknniikkee  ttëë  nneenniitt  IIII  ttëë  kkëëttiijj  aakkttvveennddiimmii..  

 

VVIIII..  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    

 

NNiissuurr  nnggaa  mmaannddaattii  ii  AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ttëë  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  ii  ppëërrccaakkttuuaarr  mmee  LLiiggjjiinn  ee  

TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  NNrr..  22000022//77,,  ttëë  nnddrryysshhuuaarr  mmee  lliiggjjiinn  NNrr..  0033//LL--008855,,  ddiissppoozziittiivvii  ddhhee  ppjjeessaa  ee  

aarrssyyeettiimmiitt  ssii  ttee  sshhppaalloossuurraa  mmee  aakkttvveennddiimmiinn  bbaazzee  ttee  AARRTT--ssee,,  NNrr..  111177,,  RReeff..  NNrr..  PPrroott..  004400//BB//1111  

ssii  ddhhee  kkëërrkkeessëënn  ee  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa  ppëërr  nnddaarrjjeenn  ee  bbrreezziitt  nnëë  11880000  MMHHzz,,  ee  ppooaasshhttuu  mmbbëësshhtteettuurr  

nnee  ppaarriimmeett  tthheemmeelloorree  mmee  ttee  cciillaatt  ëësshhttëë  ddhhee  uuddhhëëhhiiqqeett  AARRTT  ssii;;  ttrraannssppaarreennccaa,,  mmooss--

ddiisskkrriimmiinniimmii,,  ttrraajjttiimmii  ii  bbaarraabbaarrttëë,,  ppaarriimmee  kkëëttoo  qqëë  ggaarraannttoojjnnëë  ffuunnkkssiioonniimm  ttëë  ddrreejjttëë  ddhhee  ssiigguurrtt  

ttëë  nnjjëë  aauuttoorriitteettii  rrrreegguullllaattoorr,,  ëësshhttëë  vveennddoossuurr  ssii  nnee  ddiissppoozziittiivviinn  ee  aakkttvveennddiimmiitt  mmee  ttee  cciilliinn  eeddhhee  

jjaannëë  ppaarraappaarrëë  ddhhee  ppëërrsshhkkrruuaarr  ddeettyyrriimmeett  ooppeerraattoorriitt  PPTTKK  sshh..aa//VVaallaa..  

    
  
KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee::    
KKyy  vveennddiimm  ëësshhttëë  ppëërrffuunnddiimmttaarr  ddhhee  kkuunnddëërr  ttiijj  nnuukk  lleejjoohheett  aannkkeessaa..    

KKyy  vveennddiimm  uu  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  

--  MMiinniissttrriissëë  ssëë  FFiinnaannccaavvee,,  QQeeKK    

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

--  DDeeppaarrttaammeennttiitt  ttee  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt    

--  AAddmmiinniissttrraattëëss  ssëë  AARRTT--ssëë  

--  AArrkkiivviitt    


