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Më shumë informata në lidhje me monitorimin e prezantimit
mediatik të radiodifuzerëve gjatë referendumit mund të gjenden
në banerin

Referendumi 2018.

Studentë nga Fakulteti Juridik në
Shkup, vizituan Agjencinë
Shkup, 09.11.2018. – Në kuadër të mësimit
praktik nga lënda e marrëdhënieve me
publik, studentë nga katedra e gazetarisë
dhe marrëdhënies me publik pranë
Fakultetit Juridik “Justiniani i Parë” –
Shkup, sot e vizituan Agjencinë për
shërbime mediatike audio dhe audiovizuele
Më shumë...

Mbikëqyrje e rregullt programore
ndaj operatorëve Viva Net dhe Biv
Piramida
Shkup, 08.11.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt
programore ndaj operatorëve Viva Net nga Berova dhe Biv
Piramida nga Dellçeva, në lidhje me obligimet që kanë të bëjnë
me regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci dhe
titrimin e programeve që ritransmetojnë operatorët
Më shumë...

Shqiptohen masat e vërejtjes ndaj
Radio Rosa – AB dhe Radio Ef-EM
90.3 – SPORTSKO RADIO
Shkup, 02.11.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së rregult
administrative të programit të Radio Rosa – AB dhe Radio EF-EM
90.3 – SPORTSKO RADIO si dhe mosrespektimit të konstatuar të
obligimit për publikimin e informatave që duhen të jenë në
dispozicion të shfrytëzuesve, Agjencia shqiptoi masën e
vërejtjes
Më shumë...

Shqiptohet masa e vërejtjes ndaj
Lajf radio
Shkup, 01.11.2018. – Në bazë
administrative ndaj programit të
të konstatuar të obligimit për
duhen të jenë në dispozicion

të mbikëqyrjes së rregullt
Lajf radio dhe mosrespektimit
publikimin e informatave që
të shfrytëzuesve, Agjencia

shqiptoi masën e vërejtjes
Më shumë...

Mbikëqyrje
e
rregullt
administrative ndaj 6 mediumeve të
shtypit
Shkup, 31.10.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt
administrative ndaj botuesve të mediumeve të shtypit Zaman
SHPKNJP Shkup botues i gazetës javore “Zaman” dhe magazinës
“Zaman shqip” dhe ARS LAMINA SHPK Shkup botues i magazinave
“Mini libi” dhe “Libi” në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe
Më shumë...

Mbikëqyrje kontrolluese programore
ndaj Televizionit Kanal 8
Shkup, 29.10.2018г. – Agjencia realizoi mbikëqyrje
kontrolluese programore ndaj Televizionit lokal Kanal 8 nga
Koçani, i cili tregoi se televizioni nuk ka vepruar sipas
masës së shqiptuar paraprake, për mospublikimin e impresumit.
Më shumë...
Më shumë artikuj…–>
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