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Bazuar në nenin 8 dhe nenin 18 paragrafi 1 аlinea 12 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 dhe „ Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.42/20 dhe 77/21), në lidhje me nenin 20 paragrafi 1 

аlinea 10 nga po i njëjti Ligj dhe nenin 16 pragrafi 1 i Rregullores për punë të Agjencisë për 

shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Tekst i pastruar) nr.01-3732/1 nga 29.07.2019, 

në pajtim me Konkluzën nr.02-1904/2 nga 09.05.2022, Këshilli i Agjencisë për shërbime 

mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e 17-тë e mbajtur më 09.05.2022 miratoi si në 

vijim:  

 

V E N D I M 

1.Miratim i ribalansit për Planin finansiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio 

dhe audiovizuele për vitin 2022, nr.05-1444/1 nga 31.03.2022.  

       Gjithsej shpenzimet e planifikuara sipas Planit finansiar të Agjencisë për shërbime 

mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2022 mbeten në nivelin e përcaktuar më parë, dmth  

në shumë prej 133.754.238,00 деnarë. 

2. Me ribalansin nga pika (1) e këtij Vendimi risigurohen mjete financiare në shumë 
totale prej 23.000,00 denarë, të destinuara për rritjen e fondeve për mirëmbajtje të softuerit të 
sistemit për monitorim të radios dhe shërbimeve programore TV dhe mbikëqyrja e ORRPKE 
(operatorë i rrjetit publik të komunikimit elektronik).  

 
3. Sigurimin e mjeteve financiare nga pika (2) i këtij Vendimi kryhet duke ndryshuar 

pozicionet si në vijim: 

• Pikën grupore 418 – Shpenzime të tjera të mbetura zvogëlohen për 
23.000,00 denarë dhe në vend të shumës aktuale 5.276.000,00 denarë 
parashihet shuma prej 5.253.000,00 denarë dhe 

• Pozicioni 418800 – Shpenzime të tjera zvogëlohen për 23.000,00 denarë 
dhe në vend të shumës aktuale prej 5.276.000,00 denarë parasheh shumën 
prej 5.253.000,00 denarë. Bëhet fjalë për reduktim të fondeve që ishin 
planifikuar për realizim të furnizimit publik – shërbim auditimi për nevojat e 
Agjencisë dhe për furnizimi publik ku është lidhur kontratë në shumë më të 
ulët nga sa ishte planifikuar.  

• Pika grupore 402 – Mirëmbajtja për investim të mjeteve rritet për 23.000,00 
denarë dhe në vend të shumës aktuale prej 12.509.000,00 denarë parasheh 
shumën prej 12.532.000,00 denarë dhe 

• Pozicioni 402030 – Riparime, ekzekutim i mallrave, shërbime, instalimi – 
harduerit dhe softuerit rritet për 23.000,00 denarë dhe në vend të shumës 
aktuale prej 8.327.000,00 denarë parasheh shumën prej 8.350.000,00 
denarë. Mjetet shtesë të siguruara prej 23.000,00 denarë, do të shfrytëzohen 
për mirëmbajtjen e sistemit softuerik për monitorim të radios dhe shërbimeve 
TV dhe për mbikëqyrjen e ORRPKE (operatorët e rrjetit publik të komunikimit 
elektronik).  
 

  4. Vendimi hyn në fuqi menjëherë. 
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                                             A r s y e t i m 

    Аgjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele është e nevojshme të kryej 
ribalans të Planit finansiar të Agjencisë për vitin 2022, me qëllimin sigurimin e fondeve shtesë 
për mirëmbajtjen e softuerit të sistemit për monitorim të radios dhe shërbimeve TV dhe 
mbikëqyrjen e ORRPKE-së (оperator të rrjetit publik të komunikimit elektronik) me shumë 
totale prej 23.000,00 denarë.Për sigurimin e 23.000,00 dinarëve, është e nevojshme të 
ndryshohen pozicionet e mëposhtme në Planin financiar të miratuar nga Agjencia për 
shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2022 dhe: Pikën grupore 418 – 
Shpenzimet e tjera të zvogëlohen për 23.000,00 denarë dhe në vend të shumës së tanishme 
prej 5.276.000,00 denarë, ajo arrin në 5.253.000,00 denarë. Pozicioni 418800 – Shpenzimet 
e tjera zvogëlohen për 23.000,00 denarë dhe në vend të shumës aktuale prej 5.276.000,00 
denarë ajo arrin në 5.253.000,00 denarë. Pika grupore 402 – Investimi për mirëmbajtjen e 
mjeteve u rrit për 23.000,00 denarë dhe në vend të shumës aktuale prej 12.509.000,00 
denarë, parashihet shuma prej 12.532.000,00 denarë. Pozicioni 402030 – Riparime, 
ekzekutimi i mallrave, shërbime, instalime – hardur dhe softuer u rrit për 23.000,00 denarë 
dhe në vend të shumës aktuale prej 8.327.000,00 denarë parasheh shumën prej 8.350.000,00 
denarë.  

Gjegjësisht, me ribalansin e propozuar të Planit finansiar për vitin 2022, shpenzimet 

totale të planifikuara sipas planit mbeten në nivelin e përcaktuar si më parë, pra arrijnë shumën 

prej 133.754.238,00 denarë. 

Bazuar në sa u përmend më lartë, dhe në nenin 8 dhe nenin 18 paragrafi 1 аlinea 12 

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 dhe „ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.42/20 dhe 77/21), dhe 

në lidhje me nenin 20 paragrafi 1 аlinea 10 nga Ligji  dhe nenin 16 paragrafi 1 i Rregullores 

për punë të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Tekst i pastruar) nr.01-

3732/1 nga 29.07.2019, në pajtim me Konkluzën nr.02-1904/2 nga 09.05.2022, Këshilli i 

Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e 17-të e mbajtur më 

09.05.2022, miratoi vendim si në dispozitiv. 

 

Përgatit: Vesna Simonovska 

Коntrolloi / Miratoi: Goran Radunoviq 

                                                                                                                    Me pajtimin: мr. Dragica Ljubevska     

 

      

         Nr.05-1928/1 
 
         09.05.2022  
          Sh k u p  
 

 

 

                        Аgjencia për shërbime                      
mediatike audio dhe audiovizuel, 

                         Kryetar i Këshillit,  
 

                    _______________________ 

              Lazo PETRUSHEVSKI d.v 
 

 

          Kopje e Vendimit t’i dorëzohet: 

- Drejtorit; 

- Sektorit për finansa dhe logjistik; 

- Sektorit për çështje juridike dhe furnizim publik; 

- Sektorit për mbështetje informative dhe çështje të përgjithshme-Аrkivi; 


