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

PA1 Nr.03-344 
21.11.2022 
Shkup 
 
        Në bazë të nenit 18 paragrafi (1) alinea 20, neni 23 paragrafi (1) alinea 1 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 Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.42/20 dhe 77/21), dhe në lidhje me 
nenin 53 paragrafi (2) nga Ligji i njëjtë, pika 4 të Udhëzimit për përcaktimin e afatit për veprim 
sipas vendimeve të Agjencisë për marrje masë (Tekst i pastruar) аrk.nr.01-6039/1 datë 
20.10.2015, Raportin me shkrim për mbikëqyrjen e kryer programore ark.nr.10-4074/1 datë 
2.11.2022, dhe në lidhje me Konkluzionin ark.nr.02-4270/9 datë 18.11.2022, Këshilli i 
Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, në seancën e 42-të mbajtur më 
18.11.2022, miratoi si në vijim:  

 
Vendim 

për marrje masë – vërejtje publike 
 
 

1. PUBLIKISHT PARALAJMËROHET Shoqëria Tregtare Radiodifuzive (SHTR) ТV 
ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin, SHPKNJP, Veles, për shkelje të nenit 53 paragrafi (2) të Ligjit 
për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (LSHMAAV), në atë mënyrë që në kuadër të 
shërbimit programor televiziv, më 5 tetor 2022, në kuadër të emisionit argëtues-dokumentar 
„Маstraf muabet“,u transmetuan pesë spote promovuese për: „Hotel Drim“, „Оskarplast“, 
„Мisa – megamarket“, „Nabizi“, „Еlit kafe“ dhe „Vakçare“, që përfaqësojnë komunikime të 
fshehta komerciale audiovizuele. 
 Shkelja nga paragrafi 1 i kësaj pike, është përcaktuar në Raportin me shkrim për 
mbikëqyrjen e kryer programore, ark.nr.10-4074/1 datë 2.11.2022, si pjesë përbërëse e këtij 
Vendimi si Shtojcë nr.1.   

 
2.  DETYROHET SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin SHPKNJP, Veles menjëherë 

pas marrjes së këtij Vendimi që të harmonizojë veprimtarinë e tij me dispozitat nga 
LSHMAAV.  

3.  Të kryhet mbikëqyrje kontrolli, për të përcaktuar nëse subjekti i mbikëqyrjes, i 
përcaktuar në pikën 1 të këtij Vendimi, ka vepruar sipas Vendimit.  

 
4.  Ky Vendim është përfundimtar dhe dita e miratimit të tij konsiderohet dita e vërtetimit  

në arkivin e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (Agjencia). 
 
 

                                                                    A r s y e t i m 
 

 Аgjencia në bazë të nenit 28 të LSHMAAV është kompetente për të kryer mbikëqyrje 
programore (monitorim) të programeve të transmetuara dhe ofruesve të shërbimeve mediatike 
audiovizuele sipas kërkesës, si dhe të paketave programore që ritransmetohen nga operatorët 
e rrjeteve publike të komunikimit elektronik në aspekt të respektimit të dispozitave nga Ligji i 
cituar,lejet, vërtetimet e dhëna për regjistrim, akteve nënligjore dhe akte të tjera miratuar nga 
Agjencia.  
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 Në pajtim me nenin 23 paragrafi (1) alinea 1 të LSHMAAV, Këshilli i Agjencisë ndërmerr 
masë – vendim për vërejtje publike në pajtim me këtë Ligj, në rastet kur ka shkelje apo 
mosrespektim të dispozitave të LSHMAAV dhe akteve nënligjore të miratuara në bazë të të 
njëjtit, si dhe të kushteve dhe detyrimeve të përcaktuara me lejet dhe akte të tjera të Agjencisë.  

 Neni 53 paragrafi (2) i LSHMAAV përcakton se komunikimet e fshehta komerciale 
audiovizuele nuk lejohen. 

 Në kuadër të kompetencave të saja ligjore, Agjencia nëpërmjet Sektorit për çështje 
programore, më 2 nëntor 2022, ka kryer mbikëqyrje të rregullt programore (моnitorim) mbi 
shërbimin programor televiziv të SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin, SHPKNJP, Veles, 
transmetuar më 5 tetor 2022, në nivel lokal, në të cilën u konstatua shkelje nga neni 53 
paragrafi (2) të LSHMAAV (komunikim të fshehtë të paligjshëm komercial audiovuzuel). 
Gjegjësisht, me mbikëqyrje është konstatuar se në tërësinë audiovizuale të emisionit argëtues 
- dokumentar„Маstraf muabet“,e realizuar në Strugë si intervistë portret me hendbollistin 
Nikollçe Mojsoski, janë montuar njëra pas tjetrësh spote promovuese realisht të gjata për 
subjektet tregtare (komerciale): „Hotel Drim“, „Оskarplast“ – fabrika për prodhime plastike, 
„Мisa – megamarket“, „Nabizi“ – kompleks tregtar, „Еlit kafe“ dhe „Vakçare“ – kompani 
ndërkombëtare e kamionëve. Ku bëhen rekomandime promovuese përmes spoteve të 
veçanta të regjistruara në ambientet e subjekteve tregtare të përmendura (p.sh: lobi 
(фоаје)/punëtori/dyqan/automjet), e ndjekur (shoqëruar) nga slogane dhe billborde 
promocionale dhe narracion përshkrues që thekson superlativin e produkteve dhe shërbimeve 
të tyre.    

  Shkelja nga pika 1 e këtij Vendimi, është përcaktuar në mënyrë të detajuar në Raportin 
me shkrim për mbikëqyrjen e kryer programore, ark.nr.10-4074/1 datë 2.11.2022, si pjesë 
përbërëse e këtij Vendimi si Shtojcë nr.1. 

Në pajtim me nenin 23 paragrafi (3) të LSHMAAV, Këshilli i Agjencisë drejtuar SHTR 
TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin, SHPKNJP, Veles më 4.11.2022, dërgoi shkresë – Dorëzim 
i raportit me shkrim nga mbikëqyrja për deklarim ark.nr.10-4074/2 datë 4.11.2022, me të cilën 
ka dorëzuar lëndën Raport me shkrim, që në afat prej 7 (shtatë) ditë pune nga dita e pranimit 
të shkresës, drejtuar Këshillit të Agjencisë të paraqesë deklaratë me shkrim për shkeljen e 
kryer të dispozitave të LSHMAAV. Në afatin e paraparë, SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe 
Zdravkin, SHPKNJP, Veles nuk u deklarua për shkeljen e kryer të dispozitave të Ligjit. Këshilli 
i Agjencisë në seancën e mbajtur më 18.11.2022, pasi shqyrtoi lëndën Raport me shkrim, 
konkludoi se ndaj SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin, SHPKNJP, Veles t’i shqiptoi masë 
– vërejtje publike. 

          Rrjedhimisht nga sa më sipër, në bazë të nenit 18 paragrafi (1) alinea 20 dhe neni 23 
paragrafi (1) alinea 1 të LSHMAAV, dhe në lidhje me nenin 53 paragrafi (2) nga Ligji i njëjtë, 
pika 4 e Udhëzimit për caktimin e afatit për veprim sipas vendimeve të Agjencisë për marrjen 
e masës (Tekst i pastruar) аrk.nr.01-6039/1 datë 20.10.2015 dhe Raportin me shkrim për 
mbikëqyrjen e kryer programore ark.nr.10-4074/1 datë 2.11.2022, për konstatim të 
mosrespektimit të dispozitave nga LSHMAAV, përcaktuar në pikën 1 të këtij Vendimi, Këshilli 
i Agjencisë në seancën e 42-të mbajtur më 18.11.2022, në pajtim me Konkluzionin ark.nr.02-
4270/9 datë 18.11.2022, miratoi Vendim ku publikisht paralajmërohet SHTR TV ZDRAVKIN 
Angelçe Zdravkin, SHPKNJ, Veles dhe detyrohet menjëherë pas pranimit të vendimit të 
harmonizojë veprimtarinë e tij me dispozitat nga LSHMAAV. Agjencia do të kryejë mbikëqyrje 
kontrolli, për të përcaktuar nëse subjekti i mbikëqyrjes, i përcaktuar në pikën 1 të këtij Vendimi, 
ka vepruar sipas Vendimit. 

Në pajtim me nenin 24 të LSHMAAV, ky Vendim është përfundimtar dhe kundër tij 
transmetuesi mund të paraqesë padi për marrje të kontestit administrativ para gjykatës 
kompetente. Padi për fillimin e kontestit administrativ paraqitet në afat prej 30 ditësh nga dita 
e pranimit të vendimit. 

 
 
Në bazë të gjithë kësaj që është theksuar më lart, u mor vendimi si në dispozitiv. 
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        Shtojcë (1): 
- Raport me shkrim për mbikëqyrje të kryer programore, ark.nr.10-4074/1 datë 

2.11.2022. 
 

 
 
 
 
 
 
     
             Këshillë juridike: Kundër këtij vendimi transmetuesi mund të paraqesë padi për 
marrje të kontestit administrativ para gjykatës kompetente. Padi për fillim të kontestit 
administrativ paraqitet në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të vendimit. 
 
 
Dorëzuar:  
-  SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin, SHPKNJP, Veles; 
-   Drejtuesit të SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin, SHPKNJP, Veles; 
-   Personit përgjegjës të programit në SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin, SHPKNJP, Veles; 
-   Sektori për çështje juridike dhe furnizime publike; 
-   Sektorit për çështje programore; dhe 
-   Persinave të autorizuar në Agjenci për udhëheqjen e regjistrit PA1.  

Agjencia për Shorbime Mediatike 
        Audio dhe Audiovizuele 
              Kryetar i Këshillit, 
      Lazo PETRUSHEVSKI, d.v 


