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Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele më 22 dhejtor 2017, e mbajti takimin e fundit publik për 
vitin 2017, në të cilin u prezantuan aktivitetet e realizuara sipas Planit vjetor të punës gjatë tremujorit të kaluar- 
mbikëqyrjet ndaj radiodifuzerëve, operatorët e rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe publikuesit e 
mediumeve të shtypit; masat e shqiptuara; aktivitetet që i kishte Agjencia në lidhje me monitorimin e prezantimit 
mediatik zgjedhor për Zgjedhjet lokale 2017, aktivitetet në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar, analizat e 
përpunuara 
. 

Nwnshkruhet memorandum bashkwpunimi me Agjencinw pwr rrjete dheshwrbime komunikuese tw Republikws sw Sllovenisw 

  
 
 

 
 
 

 

Të pranishmit kishin mundësi që të përcjellin edhe rezultatet e aktiviteteve të Agjencisë gjatë nxitjes së 
arsimimit mediatik.  Në këtë kontekst u prezantua Rekomandimi i ri i Këshillit të Evropës për barazinë gjinore 
në sektorin audiovizuel (CM/Rec(2017)9), e përkthyer nga Agjencia në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe. 
Njëherë u promovua edhe ueb faqja e re për arsimimin mediaik, në të cilën do të prezantohen aktivitetet e 
Agjencisë por edhe të Rrjetit për arsimim mediatik dhe video spoti i tretë, i adaptuar për aventurën e Joves 
nëpër arsimimin mediatik. 

 
Koalicioni për të drejtat seksuale dhe shëndetësore të bashkësive të margjinalizuara i prezantoi rezultatet nga Analiza e kornizave raportuese gjatë 
mbulimit mediatik të temave në lidhje me bashkësinë LGBT. Konkluzionet e Analizës janë në drejtim se gjatë përgaditjes së zgjidhjeve të reja ligjore në 
lidhje me këto çështje, nevojitet që të hapet një debat i hapur publik dhe i fokusuar me publikun e ekspertëve; në Ligjin për ASHMA të ekzistoj sanksion 
për mediumin i cili përhap gjuhë të urrejtjes dhe në mënyrë eksplicite duhet të përmenden pasojat e përhapjes së gjuhës së urrejtjes se fjalorit derrogues 
ndaj anëtarëve të bashkësisë LGBT; të rritet angazhimi i trupave rregulluese dhe vetërregulluese; mediumet të përgadisin dhe të respektojnë udhëzimet 
për informim të grupeve të margjinalizuara në mesin e tëcilave edhe të bashkësisë LGBT, si dhe çështja e dekonstruktimit të diskriminimit të ketë pozitë 
qendrore në çështjen për arsimimin mediatik në kurrikulat e arsimit qytetar.   
 

Në kuadër të takimit bilateral që u mbajt në Lublanë, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele 
dhe Agjencia për rrjete dhe shërbime të komunikimit të Repulikës së Sllovenisë, nënshkruan memoranum 
bashkëpunimi. Qëllimi i memorandumit është forcimi i bashkëpunimit ndërmjet të dy rregullatorëve dhe 
ndërmarrje të aktiviteteve që janë me interes të përbashkët.  
 
Një pjesë e aktiviteteve të definuara në dokumentin e bashkëpunimit kanë të bëjnë me: Shkëmbimin e 
informatave për zhvillimin e politikave dhe strategjive në sferën e rregullimit të shërbimeve mediatike 
elektronike; implementimin e rregullativave juridike nacionale, si dhe ndryshimin dhe plotësimin e tyre, 
ndërmarrje, sipas mundësisë edhe të aktiviteteve dhe qëndrimeve të përbashkëta, para organizatave 
evropiane dhe atyre ndërkombëtare në sferëne shërbimeve mediatike elektronike 
 

Në takimin bilateral, krahas nënshkrimit të memorandumit, të dy rregullatorët ndanë përvojat e 
tyre lidhur me disa çështje, me theks të aktiviteteve të kaluara dhe të ardshme në fushën e 
arsimimit mediatik, procesit të ndarjes së lejeve të radiodifuzerëve, monitorimit të përmbajtjeve 
mediatike. 
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Mbikëqyrja e radiodifuzerëve 

Në lidhje me dispozitat ligjore për detyrimet për të transmetuar muzikë fillimisht program i krijuar në Maqedoni, përdorimi i gjuhës në programet, dhe 
transmetimi 12 orë mbikëqyrje të rregullt programit ditor ekzekutivit televiziv programore e TV 24 Vesti TV Channel 5 Plus Televizioni ynë, TV Sitel 3, TV 
Sonce dhe mbikëqyrja administrative e detyrimeve që lidhen me Impressum, informacion në dispozicion të përdoruesve dhe identifikimi i transmetuesve. 
Nuk u gjetën asnjë shkelje me mbikqyrjen. 
 
Kontrolli i mbikëqyrjes administrative mbi punën e MRT 2 është kryer nga Agjencia për detyrimet e impresumit, informacionin në dispozicion të përdoruesve 
dhe identifikimin e transmetuesve. Për RTM 2 dhe programin e MAP 2, ekzekutuar dhe mbikëqyrja program në fushën e përdorimit të gjuhës në programet 
e transmetuesve në gjuhë të huaja ose të pjesëve të tyre të përkthyer në gjuhën maqedonase ose në gjuhën e jo-shumicë , si dhe obligimin për të 
transmetuar së paku 60% programin e krijuar fillimisht në Republikën e Maqedonisë. Kontrolli mbikëqyrja administrative është kryer ndaj TV Dibrës dhe të 
lumtur Radio, për detyrimin e programit të vet të publikojë të dhënat për strukturën e pronësisë, editorial dhe burimet e financimit në vitin e kaluar. Vëzhgimi 
tregoi se transmetuesit vepruan në përputhje me dispozitat ligjor.  
 
Mbikëqyrja e mediumeve të shtypit 
 
Agjencia ka kryer mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative mbi botuesin e revistës "Shtipski glas", lidhur me detyrimin për të publikuar impresum. 
Vëzhgimi tregoi se në botimin nr.77 për muajin nëntor 2017, nuk e publikoi adresën e zyrës qendrore të botuesit të medias; emrin e personit përgjegjës të 
botuesit të medias, adresën e shtypshkronjës; data e shtypjes ose riprintimit dhe numri i ekzemplarëve të botuar. 
 

Надзори врз оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 
 
Agjencia kryer një mbikëqyrje të jashtëzakonshme programatike të Telekomit të Maqedonisë, Shkuo dhe ROBI Shtip në lidhje me detyrimet për programin 
të ritransmetuar transmetuese të pornografisë apo shërbime në formë të koduar, Titrim regjistruar shërbimeve programore në përputhje me nenin 141, dhe 
ritransmetimit të shërbimeve programore të transmetuesit vendas vetëm në shërbimin zone që transmetuesit kanë një licencë për ofrimin e TV ose radio 
transmetim dhe e bazuar në të drejtat e autorit të rregulluara dhe të drejtave të lidhura sipas Ligjit për të drejtën e autorit dhe të drejtave të përafërta. Të dy 
operatorët vepruan sipas detyrimeve ligjore. Ekzekutiv është një mbikëqyrje program kontrolli i ONE.VIP Shkupit për të përcaktuar nëse operatori 
ritransmeton shërbimet programore që nuk janë të regjistruar me Agjencinë, ku u konstatua se operatori ka vepruar plotësisht sipas dispozitave ligjore. 
 

Studentwt e vizituan Agjencinw 

 
 

Agjencia në dhjetor priti studentët e Fakultetit Juridik dhe Gazetarisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës 
dhe Fakultetin e Studimeve Juridike dhe Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun në Goce Dellçev e 
Universitetit në Shtip. 
 
Studentët u prezantuan me legjislacionin e medias në funksion të propozimeve aktuale për ndryshimin e 
Ligjit për audio dhe audiovizuale shërbime mediatike, fuqitë, se si ajo funksionon dhe përgjegjësitë e 
Agjencisë në lidhje me zbatimin e ligjeve përkatëse, veprimet rregullatori ka marrë në drejtim të shkathtësia 
mediale, trajtimi i çështjeve gjinore në media, analiza dhe anketimet e realizuara. 
          

Njoftim nga Prokuorira e lartë publike në lidhje me gjuhën e urrejtjes në  ТV Sitell në vitin 2016. 

Në lidhje me veprimin e Prokurorisë së lartë publike me kërkesë të Agjencisë për TV Sitel, për nxitjen dhe përhapjen diskriminimin, intolerancën dhe 
urrejtjen në shumë artikuj në katër edicione të njëpasnjëshme të programit ditor informativ "Dnevnik", 19 dhe 23 ora transmetohet në 2, 3, 4 dhe 5 dhjetor 
2016, Agjencia për të Prokurorit të Lartë publik ngritur për mbikëqyrjen e punën e tij. Prokurori i lartë publik ka informuar Agjencinë se Prokuroria Shkupi 
Publik ka vepruar si duhet në gjetjen e se nuk ka vend për ndërhyrjen e prokurorit publik ", duke pasur parasysh faktin se duke pasur parasysh nenet 
rezulton se ato përmbajnë pohimet që janë transmetuar gjatë fushatës zgjedhore për të arritur caktuar rendi politik, por jo nxitje të urrejtjes nacionale, racore 
dhe fetare, përçarje dhe jotolerancë ", sepse nuk ka akte të forcës, keqtrajtimi, rrezikim të sigurisë, etj.   
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