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REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 
     AGJENCIA PËR SHËRBIME MEDIATIKE AUDIO DHE AUDIOVIZUELE  

Up1 Nr.08-65 
   10.03.2022 

Sh k u p  
 

Bazuar në neni 18 paragrafi 1 pika 20, neni 23 paragrafi 1 pika 4 dhe neni 85 paragrafi 
1 pika 2 dhe paragrafi 2 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele(„Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 
168/18, 248/18 dhe 27/19 i „Gazetës zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.42/20 
dhe 77/21), neni 24 paragrafi 5 i Rregullores për procedurat e punës finansiare dhe kontabël 
të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, ark.nr.01-6222/1 nga 12.12.2014 
Njoftim për ndërprerjen e veprimtarisë nga SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup nr.03-
82 nga 01.03.2022 (i yni Up1 nr.08-65 nga 01.03.2022),Deklarat nga Vladimir Perçuklievski 
nga Shkupi – administrator i SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup (i yni Up1 nr.08-65 
nga 07.03.2022), e noterizuar UJP nr.3644/2022 nga 04.03.2022, Deklaratë nga Vladimir 
Bilbilov nga Shkupi - administrator I Shoqërisë tregtare dhe shërbime PREMIUM AGS SHPK 
import-eksport Shkup, ku personi juridik është themeluesi i vetëm/pronar i SHTR SITI 
TELEVIZION SHPKNJP Shkup (e noterizuar) UJP nr.2620/2022 nga 04.03.2022, në përputhje 
me nenin 10 paragrafi 5 i Rregullores për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio 
dhe audiovizive (Tekst i pastruar) аkr.nr.01-3732/1 nga 29.07.2019 dhe Konkluzionin akr. 
nr.02-915/9 nga 10.03.2022, Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe 
audiovizuele, në seancën e 9-të mbajtur më 10.03.2022, miratoi: 

 
 

Aktvendim 

për fshirjen nga regjistri i radiodifuzerëve 

 

1. FSHIHET nga regjistri i radiodifuzerëve, Shoqëria tregtare radiodifuzive SITI 
TELEVIZION SHPKNJP Shkup. 

 
2. Aktvendimi botohet në „Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” 

dhe në veb faqen e Agjencisë. 
 

3. Ky aktvendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

 
 

A r s y e t i m 

 

  Shoqëria tregtare radiodifuzive (SHTR) SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup,është 

mbajtës i licencës për transmetim televiziv nr.08-11 nga 05.01.2015., me vlefshmëri nga 9-të 

(nëntë). (nga 5 janar i vitit 2015.deri më 4 janar të vitit 2024.), për transmetim përmes rrjetit 

publik të komunikimit elektronik e cila nuk përdor resurse të kufizuara, në nivel rajonal në 

zonën D1- Maja e zezë - Shkup (Shkup, Petrovec, Araçinë, Çuçer Sandevo, Sopisht, 

Studeniçan, Zelenikov dhe Ilinden), shërbimet programore televizive me format të 

përgjithshëm kryesisht argëtues, në gjuhë maqedonase. 
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Më 01.03.2022. SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup, me rrugë elektronike, në 
adresën oficiale е-маil (contact@avmu.mk) të Agjencisë dorëzoi Njoftim për ndërprerjen e 
kryerjes së veprimtarisë nr.03-82 nga 01.03.2022. (i yni UJP1 nr.08-65 nga 01.03.2022.), se 
në përputhje me nenin 85 paragrafi 1 pika 2 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe 
audiovizuele (LSHMAAV) SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup duke përfshirë dhe vitin 
28.02.2022.  pushon së transmetuari program televiziv,duke i kërkuar Agjencisë të marrë 
Vendim për përfundimin e vlefshmërisë së licencës të SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP 
Shkup me bazë ligjore. Si shtojcë ndaj Njoftimit të cituar u dorëzuan dy deklarata, nga : 
Deklaratë e dhënë nga ana e Vladimir Perçuklievski nga Shkupi,në pozitë të administratorit të 
SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup (e noterizuar) UJP nr.3333/2022 nga viti 
01.03.2022. dhe deklaratë e dhënë nga ana e Vladimir Bilbilov nga Shkupi në pozitë të 
administratorit të Shoqërisë tregtare dhe shërbimit (DTU) PREMIUM AGS SHPK eksport-
import Shkup, ku personi juridik është themeluesi/pronari i vetëm të radiodifuzionit SHTR SITI 
TELEVIZION SHPKNJP Shkup (e noterizuar) UJP nr.2451/2022 nga viti 01.03.2022., me të 
cilën deklarojnë se radiodifuzeri SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup duke përfshirë dhe 
vitin 28.02.2022. ndalon së transmetuari programe televizive.Gjatë inspektimit të deklaratave 
të dorëzuara, nga ana e Agjencisë ishte konstatuar se në të njëjtat duhet kryer korigjimetë 
natyrës teknike. Nisur nga sa më sipër, SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup deri tek 
Agjencioni më 07.03.2022. dorëzoi deklarata të reja të korigjuara (i yni UJP 1 nr.08-65),dhe: 
Deklaratë e dhënë  nga ana e Vladimir Perçuklievski nga Shkupi, në pozitë të administratorit 
të SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup (e noterizuar) UJP nr.3644/2022 nga viti 
04.03.2022. dhe deklaratë e dhënë nga ana e Vladimir Bilbilov nga Shkupi në pozitë të 
administratorit të DTU PREMIUM AGS SHPK import-eksport Shkup, ku personi juridik është 
themelues/pronar i vetëm i radiodifuzerit SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup (e 
noterizuar) UJP nr.2620/2022 nga viti 04.03.2022., me të cilën deklarojnë se radiodifuzeri 
SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup duke përfshirë dhe vitin 28.02.2022. pushon së 
transmetuari në programet televizive. 

Në pajtueshmëri me nenin 1 pika 2 nga LSHMAAV, leja për transmetim televiziv dhe 
radio pushon së vepruari me bazë ligjore me deklaratë me shkrim të poseduesit me të cilën e 
njofton Agjencinë se pushon së transmetuari programet në radio dhe televizion. Për ndalimin 
e vlefshmërisë së licencës për transmetim në radio dhe televizion në bazë ligjore Këshilli nuk 
merr vendim. Аgjencia do ta fshijë radiodifuzerin nga regjistri i radiodifuzerëve derisa licenca 
është e pavlefshme në bazë ligjore (neni 85 paragrafi 2).  

SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup në bazë të tarifës vjetore për licencë për 
transmetim televiziv ka borxh ndaj Agjencisë,në vlerë të përgjithëshme nga 57.727,00 denarë 
(përfshirë dhe TVSH), në përputhshmëri me nenin 24 paragrafi 5 i Rregullores për procedurat 
e punës finansiare dhe kontabël të Agjencisë, të SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup i 
lëshohet një faturë e re, e cila i referohet periudhës së funksionimit nga viti 05.01.2022. 
përfshirë deri më vitin 28.02.2022. – periudhë e cekur në deklaratat e dorëzuara (e noterizuar) 
UJP nr.3644/2022 nga viti 04.03.2022.  dhe UJP nr.2620/2022 nga viti 04.03.2022.,e cila 
fatura duhet të paguhet jë më vonë se 8-të (tetë) ditë nga dita e dhënies së saj. 

Duke u bazuar në të lartëpërmendurat, dhe duke pasur parasysh nenin 85 paragrafi 1 
pika 2 dhe paragrafi 2 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,si dhe 
Deklaratat e lartëpërmendura,janë plotësuar kushtet ligjore për fshirjen e radiodifuzerit SHTR 
SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup nga regjistri i radiodifuzerëve. 

Bazuar në nenin 18 paragrafi 1 pika 20, neni 23 paragrafi 1 pika 4 dhe neni 85 paragrafi 
1 pika 2 dhe paragrafi 2 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizive, Deklarata 
eBladimir Perçuklievski nga Shkupi – administrator i SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP 
Shkup, (e noterizuar) UJP nr.3644/2022 nga viti 04.03.2022, Deklarata e Vladimir Bilbilov nga 
Shkupi – administrator i DTU PREMIUM AGS SHPK eksport-import Shkup, ku personi juridik 
është themelues i vetëm/pronar i radiodifuzerit SHTR SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup (e 
noterizuar) UJP nr.2620/2022 nga viti 04.03.2022., në pajtueshmëri me nenin 10 paragrafi 5 
nga Rregullorja për punë e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizive akr. nr.02-
3732/1 nga viti 29.07.2019., është marrë vendim si në dispozitiv. 
 

Përktheu: Antoneta Shabani  
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                                                                                          Аgjencia për shërbime  
                                                                                  mediatike audio dhe audiovizele, 

                                                                              Krytar i Këshillit, 
 

                                                                             ______________________ 
                                                                                             Lazo PETRUSHEVSKI 
 
Këshillë juridike: kundër këtij vendimi radiodifuzeri mund të ngrejë aktpadi për fillimin e 
kontekstit administrativ para gjykatës kompetente. Padia për fillimin e kontestit administrativ 
dorëzohet në afat prej 30-të ditësh prej ditës së marrjes së vendimit. 
 
 
Dorëzuar në:  

  -  Sektori për përkrahje informatike dhe punë të përgjithshme - Аrkivë; 
-  Sektori i çështjeve juridike dhe prokurim publik; 
-  Sektori i financave dhe logjistikës; 
- Personat e emëruar në Agjencion për udhëheqjene regjistrimit Up 1 dhe 
-  Shoqëria tregtare radiodifuzive SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup;  
- Administratori i Shoqërisë tregtare radiodifuzive SITI TELEVIZION SHPKNJP Shkup dhe 

- Agjencioni për komunikim elektronik i RMV. 


