
 

PROCESVERBAL 

nga seanca e 11-të e Këshillit të Agjencisë për 

shërbime mediatike audio dhe audiovizuele 

e mbajtur më  18.03.2022 

 

 

Anëtarë të pranishëm të Këshillit të Agjencisë: Lazo Petrushevski kryetar i Këshillit 

në ASHMA, Selver Ajdini zëvendës i kryetarit të Keshillit të ASHMA-së, mr.Alma Mashoviq 

Lazar Trajçev, Zoran Fidanoski , dr.Metodija Jançeski . 

Anëtarët që mungojnët në Keshillin e Agjencisë : / 

Në seancë ishte i pranishëm dr. Zoran Trajçevski drejtor i Agjencisë për shërbime 

mediatike audio dhe audiovizuele. 

  

Të pranishëm nga shërbimi profesional : mr.Dragica Ljubevska, Cvetanka 

Mitrevska,Goran Radunoviq,mr. Emilija Petrecka Kamenjarova, mr. Magdalena Davidovska 

Dovleva,Maja Damevska, dr. Ivana Stojanovska. 

Të pranishëm të tjerë:  

 

Z.Petrushevski e hapi seancën e 11-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike 

audio dhe audiovizuele, Seanca filloi në ora 13:00 dhe u mbajtë në ambijentet e Agjencisë, 

në sallën e konferencave, kati i dytë. 

Këshilli i Agjencisë , miratoi njëzëri si në vijim :  

RENDI I DITËS 

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 10-të e Këshillit të Agjencisë për 

shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 16.03.2022. 

 

2. Draft-raporti vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele 

për vitin 2021. 

 

3.  Propozim për shqiptimin e masës ndaj operatorit ALTRA - SAT nga Ohri për shkelje të 

nenit 141 të LSHMAV. 

 

4. Propozim për shqiptimin e masës ndaj TV DUE për shkelje të nenit 14 të Ligjit për Media. 

 

5.  Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për prokurim publik për 

lëndën e rradhës të prokurimit publik - shërbime: Mirëmbajtja e sistemit softuerik për 

monitorimin e radios dhe TV  shërbimeve  dhe mbikëqyrja e ORPKE. 

 



6. Të ndryshme. 

 

Pika 1 

Këshilli i Agjencisë shqyrtoi dhe miratoi njëzëri Procesverbalin nga seanca e 10-të e Këshillit të 

Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 16.03.2022, me tekstin 

siç ishte i propozuar. 

 

Pika 2 

Z. Trajçevski e arsyetoj  Draft-Raportin Vjetor për punë të  Agjencisë për shërbime mediatike 

audio dhe audiovizuele për vitin 2021. Ai shpjegoi se në të përmbahen të gjitha aktivitetet që janë 

ndërmarrë vitin e kaluar me qëllim të arritjes së kompetencave të Agjencisë në të cilën ishte 

plotësisht i përfshirë dhe Këshilli. Pret që diskutimi të jetë në drejtimin e duhur nëse diçka lihet 

jashtë të plotësohet dhe nëse ndonjë aktiviteti nuk i jepet kuptimi i duhur të zgjerohet. 

 

Ai tha se dokumenti që Këshilli po shqyrton sot është Draft-versioni i Raportit të punës së 

Agjencisë për vitin 2021, i cili pas miratimit përfundimtar në disa nga seancat e ardhshme, më së 

voni deri më 31 mars, duhet të dorëzohet në Kuvend. Një nga aktivitetet më të rëndësishme të 

Agjencisë në vitin 2021 ishte monitorimi i mbulimit mediatik të transmetuesve në Zgjedhjet Lokale, 

i cili filloi  pas shpalljes së zgjedhjeve. Më pas, si standard, gjatë vitit 2021, transmetuesit janë 

mbikëqyrur. 

Bëhet fjalë për më shumë se 200 mbikëqyrje, të cilat në Raport janë renditur sipas muajit në të 

cilin janë kryer. Me qëllim të sigurimit të transparencës më të madhe të pronësisë së 

transmetuesve, përveç faktit që të dhënat azhurnohen rregullisht në faqen e internetit, është 

përgatitur dhe publikuar analiza e pronësisë të Medias, në të cilën janë paraqitur të dhënat dhe 

pronarët e fundit të transmetuesit. 

Këtë vit funksionoi dhe  Regjistri i pronarëve të vërtetë, të cilin e udhëheq Regjistri Qendror, 

kështu që rregullatori ka kontrolluar të dhënat në këtë regjistër me të dhënat e tij, ku ka pasur 

mospërputhje ndërmjet vetëm një radioje lokale dhe të gjitha TV dhe radiove të tjera si pronarë 

të vërtetë ishin regjistruar personat figurojnë edhe tek ne. Në vitin 2021, Agjencia ka miratuar 

gjithsej dhjetë vendime me të cilat miratohet ndryshimi i pronësisë së transmetuesve dhe janë 

iniciuar dy procedura  për përcaktimin e përqendrimit të paligjshëm mediatik. 

Edhe këtë vit, ASHMA udhëhoqi organizimin e Ditëve të arsimimit  mediatik, të cilat u zhvilluan 

në periudhën nga 22 nëntori deri më 2 dhjetor. Ky edicion, i treti deri më tani, iu kushtua fëmijëve 

dhe të rinjve. Mbi 20 ngjarje online ose hibride u realizuan gjatë ditëve. Agjencia ishte aktive edhe 

në aspektin e çështjeve gjinore, si përmes analizës së trajtimit të çështjeve gjinore dhe prezantimit 

dhe përfaqësimit të grave dhe burrave në programet mediatike, si dhe përmes pjesëmarrjes së 

saj në përgatitjen dhe vlerësimin e dokumenteve strategjike dhe të aktiviteteve të tjera. Në vitin 

raportues është dhënë vetëm një leje për radio transmetim  në nivel lokal. 

Gjithsej 98 mbikëqyrje janë kryer mbi operatorët e rrjeteve publike të komunikimeve elektronike, 

mbi ofruesit e shërbimeve audiovizive sipas kërkesës 7, dhe mbi botuesit e medias së shkruar 13 

mbikëqyrje. Operatorëve iu janë lëshuar gjithsej 347 certifikata për regjistrimin e paketave 

programore. Në bazë të shkeljeve të konstatuara me të gjitha mbikëqyrjet e kryera, Agjencia ka 

shqiptoi 65 masa, prej të cilave 51 vërejtje publike, 4 shkelje, dy vendime për heqje e lejes dhe 



pesë vendime për fshirje nga regjistri. Raporti përmban referenca të detajuara për secilën nga 

këto 65 masa të shqiptuara. Agjencia edhe këtë vit ka përgatitur disa analiza, hulumtime dhe 

studime për aspekte të ndryshme të funksionimit të transmetuesve. 

Gjithashtu, Agjencia mori pjesë në punën e disa grupeve punuese dhe përgatiti materiale për 

përgatitjen e dokumenteve strategjike të shtetit, si dhe në përgatitjen e përgjigjeve dhe 

kontributeve për raportet që shteti duhej t'i dorëzonte organizatave ndërkombëtare ose mbi 

raportet e institucioneve për zbatimin e dokumenteve të tyre strategjike. 

Për shkak të pandemisë ende në vazhdim me virusin Corona, bashkëpunimi ndërkombëtar i 

Agjencisë, në nivel dypalësh dhe në kuadër të projekteve dhe organizatave shumëpalëshe, u 

zhvillua kryesisht online, dhe përfaqësuesit  e Agjencisë morën pjesë aktive në punën e 

platformave rregullatore ndërkombëtare, pjesë integrale e këtij Raporti është dhe Raporti për 

zbatimin e Planit të Mbikëqyrjes së Programit dhe Raporti i zbatimit të Planit Financiar për vitin 

2021. 

Siç tha ai, ky është një Draft Version i Raportit, dhe nëse Këshilli ka komente të caktuara  dhe 

vërejtje, t'i parashtrojë ato me kohë  me shkrim që të mund të zbatohen siç duhet në versionin 

përfundimtar. Ai tha se versioni përfundimtar i dokumentit do të miratohet më 28 mars. 

Z. Petrushevski tha se raportin e ka lexuar plotësisht dhe siç tha shkurt me dy fjalë do t'i cilësojë 

si të detajuara dhe cilësore. Ai shpjegoi se diskutimi i tij nuk do t'i referohet vetë Raportit por 

punës së Agjencisë, gjegjësisht disa pikave që ka marrë nga draft dokumenti. Për Zgjedhjet 

Vendore 2021, në monitorim ka një fjali se “nuk ka shkelje nga asnjë transmetues”. Kjo është 

shumë pozitive dhe po ndodh në vazhdimësi vitet e fundit që do të  thotë se transmetuesit që 

Agjencia i mbulon në përputhje me kompetencat e saj, punojnë gjithnjë e më mirë. Ajo që është 

negative janë ndryshimet në rregullore në fushën e reklamave politike me pagesë direkt ose gjatë 

procesit zgjedhor, gjë që përbën problem për transmetuesit. Ai e di që kjo është kompetencë e 

Kuvendit, por gjithsesi i lejon vetes të ketë qëndrimin e tij që Kuvendi nuk duhet ta bëjë këtë. 

Konkluzioni i tretë është se realisht ashtu siç është bërë Kodi Zgjedhor, PPP nuk ofron kushte të 

barabarta apo të drejta për akses në media të të gjithë pjesëmarrësve,por favorizon 4 partitë më 

të mëdha politike. Kjo është negative dhe subjektet politike duhet të mbledhin forcë për të 

ndryshuar Kodin Zgjedhor nëse dëshirojnë. Konkluzioni tjetër është se në lidhje me PPP-në ata 

si Këshill dhe si Agjenci kanë pasur presione nga subjektet politike nga Partia e Majtë dhe llogarit 

se ai presion ka qenë më shumë për të reklamuar veten sesa një reflektim real se Këshilli dhe 

Agjencia kanë bërë diçka të gabuar. në Udhëzuesin PPP, i cili Udhëzues është përdorur prej disa 

vitesh me të njëjtat atribute, me të njëjtat parametra në mënyrë që të përfaqësohen në mënyrë të 

barabartë  të gjitha subjektet politike.Për sa i përket arsimimit mediatik, çdo vit përsëritet se ka 

rezultate pozitive të vazhdueshme, të cilat detajohen në Raportin në të cilin përcaktohet numri i 

faqeve në këtë temë. Sa i përket lirisë së shprehjes së mediave si një nga detyrat kryesore të 

Agjencisë dhe Këshillit, vërehet se ka rezultate domethënëse që janë renditur konkretisht si 

aktivitete të ndërmarra në atë drejtim. Bashkëpunimi ndërkombëtar, megjithëse i penguar nga 

pandemia Covid 19, është online dhe shumë i gjerë. Në këtë drejtim, ai vlerësoi punën e shërbimit, 

gjegjësisht të gjithë pjesëmarrësve në ngjarje, përfshirë edhe anëtarët e Këshillit. Për 

transparencën në punë dhe komunikimin me publikun, ai tha se është i shkëlqyer, siç ka qenë 

gjithmonë. 

Z. Ajdini tha se vitin e kaluar kryetari i Këshillit z.Petrushevski për Raportin për vitin 2020 ka pasur 

një vërejtje lidhur me hyrjen, përkatësisht është kërkuar që të përmbajë së paku 3 faqe. Në këtë 



dokument hyrja është më shumë se 3 faqe që është mirë sepse jep një imazh,  seriozisht dhe 

mjaft i gjërë me rreth 148 faqe. Është e qartë se ASHMA ka punuar me kapacitet të plotë dhe 

mbulon aktivitetet më të rëndësishme në të cilat anëtarët e Këshillit kanë marrë pjesë aktive dhe 

janë plotësisht të informuar për të gjitha vendimet. Ai tha se në këtë fazë nuk ka vërejtje për draft 

versionin por mbetet si mundësi që në versionin përfundimtar të dorëzohen propozimet në formë 

të shkruar apo elektronike.  

 

Z. Fidanoski tha se nuk kishte ndërmend të hyjë në diskutim por është inkurajuar nga dy anëtarët 

e mëparshëm të Këshillit. Lidhur me prezantimin e Raportit, ai tha se nga një diskutim i 

mëparshëm është vërejtur se kur raporti mbrohet në Kuvend, deputetët zakonisht lexojnë vetëm 

hyrjen dhe për këtë arsye është kërkuar që të jetë më gjithëpërfshirës për të qenë më të informuar 

ose disa faqe për të marrë një ide për punën e përgjithshme të Agjencisë në vitin paraprak. Lidhur 

me këtë, ai tha se tani është vërejtur dhe deputetët do të jenë më të informuar kur të jetë në rend 

dite në Kuvend. 

Pajtohet me konstatimet e thënë nga z. Petrushevski dhe z. Ajdini se Raporti është i detajuar dhe 

tregon se si ka punuar ASHMA-ja në vitin 2021. Sa i përket monitorimit të zgjedhjeve, ai tha se 

është bërë në mënyrë të detajuar me një prezantim të të gjitha momenteve të mundshme që i ka 

paraprirë dhe pasuar vetë procesit zgjedhor. Për sa u tha me kusht për problemet e rregullores 

zgjedhore, ai tha se është një “plagë kancerogjene” afatgjate dhe ende nuk është e mundur të 

arrihet një ligj i përshtatur për të gjithë, veçanërisht në drejtim të aksesit të barabartë për të gjithë. 

pjesëmarrësit në procesin zgjedhor qofshin të drejtpërdrejtë apo monitorues.Është e vërtetë që 

bashkëpunojnë mirë dhe po punohet mirë në aspekt të edukimit mediatik dhe kjo duhet të 

vazhdojë, veçanërisht duke qenë se qytetarët përballen çdo ditë me vërshime të propagandës, 

dezinformimit dhe informimit jomiqësor. Do të ishte mirë që arsimimi mediatik të strehohet në çdo 

familje në vend dhe në këtë drejtim jo vetëm ASHMA-ja por e gjithë shoqëria ka shumë punë për 

të bërë. Morri si shembull luftën në Ukrainë, ku në shkallë globale është thirrur me kusht një 

"betejë" për të neutralizuar propagandën për të mos qenë në ballë të informacionit, megjithëse 

shpesh është argumentuar se në luftë e vërteta vdes e para dhe informacionet kontradiktore do 

të jenë gjithmonë të shumta. Ai e përshëndeti punën e këtyre dy viteve të fundit, dhe raportin e 

detajuar për pronësinë e mediave, që është një hap tjetër i mirë i ASHMA-së për transparencë në 

punë dhe pronësinë e mediave. Në fund ai deklaroi se do ta mbështesë draft versionin sepse i 

gjithë raporti është bërë mirë dhe përshkruan të gjitha aktivitetet e Agjencisë dhe Këshillit. 

 

Këshilli i Agjencisë miratoi njëzëri Draft-Raportin Vjetor për punën e Agjencisë për shërbime 

mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2021, me tekstin e propozuar. 

 

Z. Petrushevski pas votimit tha se mbetet mundësia deri në miratimin e versionit përfundimtar 

nëse mendojnë të paraqesin komente dhe sugjerime në mënyrë që shërbimi të ketë kohë t'i 

inkorporojë ato. Raporti më pas do të dorëzohet në Kuvend dhe synimi i Agjencisë është që të 

bëjë më të mirën. 

 

Pika 3 

 

 



Z. Trajçevski shpjegoi Propozimin për shqiptimin e masës ndaj operatorit ALTRA - SAT nga Ohri 

për shkelje të nenit 141 të LSHMAAV-së. Ai ka sqaruar se me këtë transmetues të mbikëqyrur 

është konstatuar se ka ritransmetuar 4 shërbime programore për të cilat Agjencia nuk ka lëshuar 

certifikatë regjistrimi. Duke qenë se nuk është vendosur asnjë masë më parë, propozohet vërejtje 

publike dhe të udhëzohet menjëherë pas pranimit të vendimit të mbyllë kanalet, e më pas të ketë 

mbikëqyrje kontrolluese për të parë nëse ka vepruar sipas masës së shqiptuar, nëse nuk 

propozohet masa kundërvajtëse. 

 

Këshilli i Agjencisë ka shqyrtuar Raportin me shkrim për mbikëqyrjen e rregullt programore,nr. 

11-989/1 nga data 14.03.2022 dhe njëzëri i konkludoi operatorit Shoqëris tregtare për prodhim, 

tregti dhe shërbime ALTRA-SAT 2000 SHPKPV Ohër që të shqiptojë vërejtje publike për shkelje 

të nenit 141 të LSHMAAV dhe në përputhje me pikën 8 të Udhëzuesit. për caktimin e afatit për 

veprim sipas vendimeve të Agjencisë për ndërmarrjen e masës nr.01-6039/1 nga data 

20.10.2015, menjëherë pas marrjes së vendimit për vërejtje publike, të harmonizojë punën e saj 

me LSHMAAV-së. 

 

Mbikëqyrja ka konstatuar se Shoqëria tregtare për prodhim, Tregti dhe Shërbime ALTRA-SAT 

2000 SHPKPV Ohër, e cila sipas njoftimit nga Agjencia për komunikime elektronike mund të kryej 

veprimtarinë e saj në Komunën e Ohrit, me datë 10.03.2022 për shfrytëzuesit e saj i ka   

ritransmetuar shërbimet programore "RTR Planeta", "Rusia 24", "Al Jazeera" "dhe" DM Sat "të 

cilat nuk mbulohen nga certifikatat për regjistrimin e shërbimeve programore të lëshuara nga 

ASHMA-ja, gjë që është në kundërshtim me nenin 141 të LSHMAAV-së. 

 

Sektori për Çështje Juridike të përgatisë vendimin për shqiptimin e masës  vërejtje publike ndaj 

operatorit në fjalë. 

 

Sektori për Planifikim Strategjik dhe të drejtat autoriale të bëjë mbikëqyrje kontrolluese pas 

skadimit të afatit të përcaktuar në Vendimin për vërejtje publike, për të konstatuar nëse subjekti i 

mbikëqyrjes (operatori) ka vepruar sipas masës së shqiptuar. 

 

Sektori për Mbështetjen e Punës së Drejtorit dhe Këshillit, të publikojnë vendimin e mësipërm në 

ueb faqen e Agjencisë. 

 

Pika 4 

 

Ndihmës udhëheqsja e Sektorit për Çështje Programore, mr. Emilija Petreska Kamenjarova, ka 

shpjeguar Propozimin për shqiptimin e masës ndaj TV DUE për shkelje të nenit 14 të Ligjit për 

media. Ajo ka shpjeguar se bëhet fjalë për mbikëqyrje kontrolli bazuar në shkeljen e konstatuar 

më parë të nenit 14 të Ligjit për media, gjegjësisht mospërmbushje të obligimit për publikimin e 

përshtypjes në emisione. Mbikëqyrja e kontrollit konstatoi se shkelja vazhdon në 4 emisione. 

Duke pasur parasysh se mbikëqyrja e kontrollit është bërë në vitin 2022, konform Konkluzionit të 

Këshillit, sërish propozohet që të shqiptohet vërejtje publike me afat harmonizues prej 15 ditësh, 

pas së cilës do të bëhet sërish mbikëqyrje kontrolluese. 

 



Z. Ajdini i bëri një pyetje ndihmës udhëheqëses  Petreska Kamenjarova, për shkak se sektori 

është në kontakt me transmetuesit, a është kontaktuar me TV DUE në këtë rast, me një vërejtje 

publike që iu është dërguar më 27.12.2021? Ai tha se nuk besonte se do të merrnin një kallëzim 

të gabuar për një gabim kaq të vogël. Ai mendon se nuk e dinë se nëse nuk korrigjohen herën e 

dytë do të marrin një kallëzim  kundërvajtës . 

 

Ndihmës udhëheqësja Petreska Kamenjarova u përgjigj se nuk duhet të na njohin duke pasur 

parasysh faktin se është fjalë për një transmetues që ekziston prej kohësh. Madje, përveç 

propozimit për shqiptimin e masës në Këshill, është kontaktuar me secilin transmetues dhe është 

dhënë mundësia të shprehen se si dhe pse ka ndodhur shkelja. Kjo është bërë në TV DUE edhe 

në rastin e mëparshëm, por nuk ka përgjigje, siç shihet nga materialet e dorëzuara. Nuk dihet se 

çfarë po ndodh me transmetuesin, por mediat duhet ta dinë sepse ky nuk është një nen i ri i ligjit 

dhe as një detyrim i ri. 

 

Z. Ajdini tha se transmetuesit po e kontaktonin atë për çështje të zakonshme, duke sugjeruar se 

ata nuk e njihnin Ligjin. Për këtë arsye, ai tha se është mirë të kontaktohen dhe t'u thuhet gojarisht 

se nëse edhe njëherë e përsërisin të njëjtin gabim këtë vit, do të marrin kallëzim kundërvajtës. 

 

Ndihmës udhëheqësja Petreska Kamenjarova sqaroi se qytetarët janë të obliguar të punojnë 

edhe  edhe si persona fizik dhe  juridikë në përputhje me ligjet që rregullojnë zonën e tyre, në 

mënyrë që transmetuesit të dinë për LSHMAAV. Nuk e di pse TV DUE vendosi të jetë neglizhent 

sa i përket obligimit të nenit 14 të Ligjit për Media. 

 

Këshilli i Agjencisë ka shqyrtuar Raportin me shkrim për kontrollin e kryer të mbikëqyrjes 

administrative, nr. 10-807/1 nga 25.02.2022 dhe njëzëri konkludoi në SHTR TV DUE Nazmi 

SHPKPV Gostivar që të shqiptojë vërejtje publike për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media, sepse 

më 18 shkurt 2022, në disa programe të transmetuara nuk publikon të dhënat që është i detyruar 

të transmetojë në një vend të përshtatshëm për çdo përmbajtje të shërbimit programor. 

 

Në pajtim me nenin 23 paragrafi 1 i Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe 

Konkluzioni nr.02-320/4 të datës 24.012020, Këshilli i Agjencisë ka miratuar vendim për 

shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR TV DUE Nazmi SHPKPV Gostivar, dhe në 

përputhje me pikën 14 të Udhëzimit për caktimin e afatit për veprim sipas vendimeve të Agjencisë 

për shqiptimin e masës nr. 01-6039/1 datë 20.10.2015, e ka udhëzuar atë që brenda 15 ditëve 

nga dita e marrjes së Vendimit të harmonizojë punën e saj me dispozitat e Ligjit për Media. 

 

Sektori për Çështje juridike dhe prokurim publik të përgatisë vendimin për shqiptimin e masës  

vërejtje publike ndaj transmetuesit në fjalë. 

Sektori për Çështje Programore pas skadimit të afatit të përcaktuar në Vendimin për vërejtje 

publike  të kryej mbikëqyrje kontrolli,  për të konstatuar nëse subjekti i mbikëqyrjes (transmetuesi) 

ka vepruar sipas masës së shqiptuar (plotësisht, pjesërisht ose nuk ka vepruar). 

 

Sektori për Mbështetjen e Punës së Drejtorit dhe Këshillit, të publikojnë vendimin e mësipërm në 

ueb faqen e Agjencisë. 



 

Pika 5 

Udhëheqësja e Sektorit për Çështje juridike dhe prokurim publik, Cvetanka Mitrevska, ka 

shpjeguar propozimin për dhënien e miratimit për kryerjen e procedurës së shërbimit të prokurimit 

publik: Mirëmbajtja e softuerit për sistemin e monitorimit të shërbimeve radiotelevizive dhe 

mbikëqyrja e ORRPKE-së, sqaroi se prokurimi zbatohet me qëllim të krijimit të kushteve për 

kryerjen e mbikëqyrjes mbi të gjithë transmetuesit dhe ORRPKE-së në përputhje me ligjet që 

rregullojnë punën e tyre. Sipas shumës së mjeteve të parashikuara, do të zbatohet si procedurë 

e hapur dhe kontrata që do të rezultojë nga ky prokurim do të ketë një kohëzgjatje prej 2 vitesh. 

Të gjitha të dhënat për pikën gjenden në materialet e dorëzuara për seancën. 

 

Z. Petrusevski tha se ky është një prokurim i domosdoshëm për një sistem që kushton rreth 900 

mijë euro dhe pjesa që duhet të mirëmbahet është rreth gjysma e kësaj shume. Ai shpreson se 

do të konkurrojnë më shumë ofertues, do të zgjidhen më të mirët dhe se për 2 vitet e ardhshme 

Agjencia do të jetë e sigurt në mënyrë që softueri të vazhdojë të funksionojë siç duhet. Duke qenë 

se ky është aktiviteti kryesor i Agjencisë, ky prokurim është i domosdoshëm dhe  e ka mbështetur 

atë siç është propozuar nga shërbimi. Siç thotë z.Trajçev, puna e Këshillit është që të miratojë 

prokurimin dhe në aspektin e përmbajtjes Agjencia është duke punuar në mënyrë të pavarur ashtu  

pët të bërë specifikimin teknik. 

 

Z. Trajçev tha se Këshilli duhet të kujdeset për paratë publike dhe mënyrën e shpenzimit të tyre. 

Është e vërtetë që Këshilli miraton vetëm prokurimin publik, por mund të bëjë ende disa komente. 

Duke pasur parasysh se është përmendur shuma e vlerës së softuerit, ai pyeti nëse shuma është 

zakonisht 900 mijë euro dhe sheh se për prokurim është rreth 60 mijë euro që është 6-7% e 

vlerës, a është e zakonshme ? 

 

Zoti Petrushevski sqaroi se bëhet fjalë për 10%. 

 

Z. Trajçev pyeti nëse Agjencia e ka softuerin e saj të blerë më parë dhe kërkoi shpjegim në lidhje 

me këtë. 

 

Z. Petrushevski shpjegoi se softueri bazë është i kompanisë që e ka prodhuar, por është mjaft i 

hapur nëse dikush tjetër dëshiron ta bëjë. Ai tha se 100% nuk është për Agjencinë sepse ka 

module që nuk janë bërë enkas për ASHMA-në, ajo që bëhet vetëm për Agjencinë është e saj. 

 

Z. Trajçev pyeti nëse mund të punësohen kompani të tjera për të siguruar konkurrencë, në mënyrë 

që jo vetëm kompania që ka dorëzuar softuerin, por edhe të tjerat të mund të plotësojnë kërkesat 

e listuara për të konkurruar në treg. 

 

Z. Trajçevski shpjegoi se më parë ka pasur kritere strikte dhe këtë vit janë më liberale. Ai shpjegoi 

se deri më tani jo vetëm kompania  që ka bërë softuerin por edhe kompania e prokurimit ka marrë 

një kompani tjetër. Tani në këtë prokurim publik kushtet janë më liberale që të mund të marrin 

pjesë edhe më shumë kompani. 



 

Zoti Petrushevski tha se ai personalisht pret që së paku të luftojnë 2 kompani. 

 

Z. Trajçev tha se puna e Këshillit është që me rastin e përgatitjes së specifikimeve të tregojë që 

të ketë kujdes që të sigurohet konkurrencë më e madhe dhe të arrihet mënyra më efikase e 

shfrytëzimit të mjeteve. 

Z. Petrushevski shpjegoi se bëhet fjalë për një kontratë dyvjeçare e cila rezulton me 5% të vlerës 

në vit, që është një shumë shumë e mirë sepse ai di të shkojë deri në vitin 20%, aq është me Ligj. 

 

Këshilli i Agjencisë  njëzëri i dha miratim Drejtorit të Agjencisë për kryerjen e shërbimit të 

prokurimit publik - shërbime: Mirëmbajtjen e softuerit për sistemin e monitorimit të shërbimeve 

radiotelevizive dhe TV dhe mbikëqyrjen e ORRPKE-së, për një periudhë 2 (dy) vjeçare. 

 

Zbatimi i procedurës së prokurimit publik për shërbimin e rastit: Mirëmbajtja e softuerit në sistemin 

e monitorimit të shërbimeve radiotelevizive dhe mbikëqyrja e ORRPKE-së për një periudhë 2 (dy) 

vjeçare është parashikuar dhe është në përputhje me Planin Vjetor të Prokurimit Publik për 2022 

të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Tekst i pastruar) nr.05-563 / 2 nga 

08.02.2022, dhe mjetet janë siguruar nga Plani Financiar i Agjencisë për shërbime mediatike 

audio dhe audiovizuele për vitin 2022, dmth. parashikuar në Planin Financiar për vitin 2023. 

 

Pika 6 

Të ndryshme 

Nuk ka pasur asnjë diskutim nën Të ndryshme. 
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