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PROCESVERBAL 

nga seanca e 14-të e Këshillit të Agjencisë për  

Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele 

mbajtur më 04/04/2022 

 

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

të ASHMA-së, Selver Ajdini, zëvendës i kryetarit të Këshillit të ASHMA-së, Llazar Trajçev, 

Zoran Fidanoski, Dr. Metodija Jançeski. 

Mungojnë anëtarët e Këshillit të Agjencisë: Mr. Alma Mashovic.  

Në seancë ishte i pranishëm Dr. Zoran Trajçevski, drejtor i Agjencisë për 

shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. 

Pjesëmarrës nga Shërbimi Profesional: Mr. Dragica Ljubevska, Goran Radunović, 

Mr. Magdalena Davidovska Dovleva, Maja Damevska, Mr. Ruzhica Boshnakoska Jotevska. 

Të tjerë të pranishëm: Viktor Gavrilov dhe Stole Naumov nga RA Kanal 77. 

 

Z. Petrushevski hapi seancën e 14-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike 

audio dhe audiovizuele. Seanca filloi në orën 15:00 dhe u mbajt në ambientet e Agjencisë, 

salla e konferencave, kati i dytë. 

 

Këshilli i Agjencisë njëzëri miratoi: 

 

REDNI I DITËS 

1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 13-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime 

Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 31.03.2022. 

2. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e licencës për transmetim televiziv të 

Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive TELEVIZIONI SONCE SHPKNJP Prilep, nr.08-141, 

datë 18.03.2019. 

3. Informacion në lidhje me Kërkesën nga RA Kanall 77, me një konkluzion të propozuar. 

4. Të ndryshme. 

 

Pika 1 

Këshilli i Agjencisë shqyrtoi dhe miratoi njëzëri Procesverbalin e seancës së 13-të të 

Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, të mbajtur më 

31.03.2022, me tekstin e propozuar. 

 

 

Pika 2 
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Z. Trajçevski e arsyetoi Propozimin për inicimin e procedurës për heqjen e licencës 

për transmetim televiziv të Shoqërisë Tregtare RadiodifuziveTELEVIZIONI SONCE SHPKNJP 

Prilep, nr.08-141, datë 18.03.2019. Ai sqaroi se transmetuesit në fjalë i është lëshuar faturë 

për kopmensimin vjetore për licencë për transmetim televiziv në shumë prej 1.062.997,00 

denarë, shumë e cila është zvogëluar për 50% në pajtim me vendimin e Këshillit për dhënien 

e ndihmës financiare (donacion). për transmetuesit në vitin 2022, në masën 50% të 

kompensimit së licencës. Media nuk e kanë bërë pagesën brenda afatit të përcaktuar ligjor 

dhe në këtë drejtim i propozohet Këshillit që të fillojë procedurë për heqjen e lejes. 

Z. Petrushevski shpjegoi se bëhet fjalë për një transmetues kombëtar i cili më parë e 

transmetonte programin përmes satelitit dhe tani me kabllo. Sipas përvojës së viteve të 

kaluara, ky transmetues gjithmonë e ka paguar faturën në ditën e fundit të afatit të përcaktuar 

ligjor, por megjithatë sipas ligjit Këshilli është i obliguar që të inicojë procedurë. 

Këshilli i Agjencisë njëzëri ka filluar procedurën për heqjen e licencës për transmetim 

televiziv të Shoqërisë Tregtare RadiodifuziveTELEVIZIONI SONCE SHPKNJP Prilep, nr. 08-

141, datë 18.03.2019, për shkak të shkeljes së nenit 80 paragrafit 5 të Ligjit 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 RSM” nr. 42/20 dhe 77/21). 

Sipas Raportit me shkrim mbi Mbikëqyrjen Administrative nr. 05-1473/1, datë 

31.03.2022, transmetuesi nuk e ka përmbushur detyrimin nga neni 80 paragrafi 5 i Ligjit për 

Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, gjegjësisht nuk ka paguar kopmensimin vjetore 

për licencën e transmetimit televiziv të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe 

Audiovizuele. Përkatësisht, sipas F-rës së dorëzuar nr. 2022-100-0101 të datës 25.02.2022, 

Shoqëria Tregtare RadiodifuziveTELEVIZIONI SONCE SHPKNJP Prilep, ka pasur obligim të 

paguajë 1,062,997,00 (një milion e gjashtëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë) 

denarë për kkompensiminvjetore për licencën e transmetimit televiziv për periudhën nga 

25.02.2022 deri më 24.02.2023. Me datën 30.03.2022, kur ishte afati ligjor për pagesën e 

kompensimit, Shëqëria Tregtare Radiodifuzive TELEVIZIONI SONCE SHPKNJP Prilep nuk 

ka kryer pagesë në shumë prej 1.062.997,00 (një milion e gjashtëdhjetë e dy mijë e nëntëqind 

e nëntëdhjetë e shtatë) denarë. 

Pas votimit, z. Petrushevski tha se transmetuesi më së voni duhet të informohet për 

afatet e sakta deri në të cilat duhet të paguhet fatura, për të mos ardhur në situatë ku t'i hiqet 

licenca. 

 

Pika 3 

Z. Trajçevski sqaroi Informatat lidhur me Kërkesën nga RA Kanal 77, me një propozim 

konkluzion. Shpjegoi se në paragrafin e dytë të informacionit të propozuar është bërë një 

gabim teknik, domethënë në vend të paragrafit 5 duhet të shkruhet paragrafi 6, ndërsa 

përmbajtja e pjesës tjetër të tekstit është e saktë. Ai përkujtoi se të gjithë anëtarët e Këshillit 

kanë pranuar një shkresë nga RA Kanall 77 me kërkesë për ndryshimin e një pjese të 

Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të personelit për marrjen 

e licencës për transmetim radioteleviziv, konkretisht në pjesën ku kushtet e përcaktuara të 

personelit duhet të plotësohen nga transmetuesit në mënyrë që të mund të kryejnë aktivitetin 

pas marrjes së lejes. Ky akt nënligjor është miratuar në vitin 2014, të cilit i ka paraprirë një 

dëgjim publik. Radiodifuzeri Kanal 77 gjatë seancës publike nuk ka dhënë asnjë koment lidhur 
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me këtë akt nënligjor, përkatësisht me nenin e Rregullores për të cilin tani kërkohet ndryshim. 

Në vitin 2015 ka pasur edhe një ndryshim në Rregullore me seancë publike në kohëzgjatje 

prej 30 ditësh dhe po ashtu gjatë kësaj periudhe RA KANALL 77 nuk ka dhënë asnjë koment. 

Sipas ligjit, një nga kompetencat themelore të Agjencisë është të kujdeset për mbrojtjen dhe 

zhvillimin e pluralizmit të shërbimeve mediatike audio dhe Audiovizuele, të inkurajojë dhe të 

mbështesë ekzistencën e mediave të ndryshme, të pavarura të shërbimeve audio dhe 

Audiovizuele. Agjencia dhe Këshilli duhet të kujdesen që të krijojnë kushte në të cilat mediat 

mund të punojnë lirshëm. Ky lloj akti nënligjor që përcakton rregullat për numrin e punonjësve 

në transmetues është një rast mjaft i rrallë në Evropë dhe këtu rregullat janë strikte dhe nëse 

komentet do të pranoheshin do të çonte në mbylljen e stacioneve radiotelevizive lokale dhe 

rajonale në të veçanta. Me kriteret e reduktuara që janë pjesë e ndryshimeve të Rregullores 

nga viti 2015, do të çonte në mbylljen e tyre. Duke qenë se në ueb faqen e Gjykatës 

Kushtetuese rezulton qartë se në datën 25.03.2022, kërkuesi ka paraqitur njëkohësisht një 

iniciativë pranë Agjencisë RSH Kanal 77 për të përcaktuar kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë 

e këtij akti nënligjor, pra të neneve që kanë të bëjnë me kushtet e personelit, propozimi i tij 

është që të pritet vendimi i Gjykatës Kushtetuese, duke qenë se vendimi i Gjykatës 

Kushtetuese është i detyrueshëm dhe duhet të zbatohet nga Agjencia, dhe pas vendimit të 

Gjykatës Kushtetuese t'i qasemi zbatimit me dy opsione. ose do të çonte në ndryshimin e aktit 

nënligjor ose Urdhëresa do të mbetet ashtu siç është përcaktuar në këtë kohë. 

Z. Petrushevski hapi diskutim dhe tha se kërkesën nga radiodifuzeri e kanë pranuar 

edhe nga materiali, propozimin e kanë marrë edhe nga drejtori, e edhe  LSHMAAV, ku thuhet 

në nenin 62 se ai është detyrimi i ASHM-së që të miratojë akte të tilla nënligjore pa specifikuar 

detaje të tjera, pra nuk shpjegohet saktësisht. 

Z. Fidanoski tha se është e vërtetë ajo që është thënë në arsyetimin e z. Trajçevski, 

se secili anëtar i Këshillit ka marrë mesazh individual në formë letre nga transmetuesi në të 

cilin kjo çështje për të cilën diskutohet tani. Mirëpo, deri në marrjen e materialit për seancën, 

ai praktikisht nuk ka pasur asnjë informacion dhe në shkresën që kanë marrë nuk thuhet se 

transmetuesi në të njëjtën kohë ka paraqitur iniciativë në Gjykatën Kushtetuese për shqyrtimin 

e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së këtij akti nënligjor të cilin e sjell Këshilli i Agjencisë. 

Ai pajtohet me deklaratën e shprehur dhe do të japë një mbështetje të tillë që në kushtet kur 

Gjykata Kushtetuese është standardi suprem nëse ky akt është në përputhje me kushtetutën 

apo jo, të presim vendimin e Gjykatës Kushtetuese dhe në varësi të tij edhe Këshillit do të 

veprojë. 

Z. Petrushevski tha se edhe ai pajtohet se është e arsyeshme të pritet vendimi i 

Gjykatës Kushtetuese, që vetë Këshilli të mos vendosë nëse është shkelur apo jo Kushtetuta, 

sepse kjo nuk është kompetencë e tij dhe në pajtim me vendim do të veprojnë Këshilli dhe 

Agjencia.  Ky është qëndrimi i tij dhe ai e mbështet propozimin për të pritur dhe shpreson që 

kjo iniciativë të bëhet shpejt pika e rendit të ditës, pra Gjykata Kushtetuese të vendosë brenda 

një ose dy muajsh.  

Këshilli i Agjencisë njëzëri ka miratuar konkluzion për të gjitha aktivitetet lidhur me 

veprimin e ndërmarrë nga SHTR Kanal 77 nga Shtipi Nr. 03-1199/1 të datës 24 mars 2022, 

për ndryshime të mundshme të Rregullores për minimale teknike, hapësinore, financiare dhe 

kushtet e personelit për marrjen e licencës për transmetim radioteleviziv (nr. 01-5774/1 të 

datës 21.11.2014, i ndryshuar më 08.05.2015), të shtyhen deri në marrjen e vendimit të 

Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë në lidhje me Niniciativën e nisur për 

vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së këtij akti nënligjor. 
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Pika 4 

Të ndryshme 

Nuk ka pasur asnjë diskutim nën Të ndryshme. 

 
 

Nr.02-1524/4  

15.04.2022 Shkup                                     Agjencia për dhërbime     

                                                                                mediatike  audio dhe audiovizuele  

                                                                                    

                                                                                                         Kryetari i Këshillit  

                                         Lazo PETRUSHEVSKI, d.v 


