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Studentë nga Fakulteti Juridik në Shkup, vizituan Agjencinë 

 

 

Agjencia përshëndet interesimin e studentëve për të fituar njohuri të reja, të cilat do të gjejnë zbatim në zhvillimin e tyre të ardhshëm profesional, duke 
përkujtuar se edhe më tutje do të jetë e hapur për bashkëpunim dhe shkëmbim përvojash nga sfera e mediumeve dhe rregullimit mediatik. 

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. Në këtë vizitë, studentët patën mundësi që të njihen me kompetencat, 
strukturën organizative, projektet e Agjencisë me interes më të gjërë publik si dhe për mënyrën e monitorimit të 
radiodifuzerëve.  
 
Fokusi kryesor i vizitës ishte shkëmbimi i përvojës për praktikë të teknikave për marrëdhënie me publik nga ana e 
Agjencisë, si dhe për komunikimin me publikun, përmes publikimit të përmbajtjeve në ueb faqen www.avmu.mk, 
YouTube kanalin dhe Facebook faqen e Agjencisë.  
 

Debat publik lidhur me tekstet e Draft-programit të punës së Agjencisë dhe Drafteve të planeve vjetore për mbikëqyrje 
administrative dhe programore për vitin  2019 
 
Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele hapi debat publik lidhur me tekstet për Draft-programin e punës së Agjencisë për shërbime 
mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2019 (me Draftin e programit të aktiviteteve të planifikuara dhe Draft-planin financiar të Agjencisë për shërbime 
mediatike audio dhe audiovizuele),  Draft-plani vjetor për realizimin e mbikëqyrjes administrative për vitin 2019, dhe Draft-plani vjetor për realizimin e 
mbikëqyrjes programore për vitin 2019. 
 
Agjencia i fton të gjitha palët e interesuara që me mendimet dhe propozimet e tyre në formë të shkruar, të marrin pjesë në debatin publik dhe të njëjtat të 
dorëzohen në formë elektronike në contact@avmu.mk , ose përmes postës në rr. “Maqedonia” nr.38, 1000 Shkup. Debati publik zgjat deri më 15 dhjetor 

2018. 

Debat publik lidhur me ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përmbajtjen dhe formën e fletëparaqitjes për evidentim në 
regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë pako programore, si dhe për vërtetimin për regjistrim të shërbimeve/pakove 
programore 
                                                    
Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele më 23 nëntor hapi debat publik lidhur me ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për 
përmbajtjen dhe formën e fletëparaqitjes për evidentim në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë pako programore, si dhe për vërtetimin për regjistrim 
të shërbimeve/pakove programore. Agjencia i fton të gjitha palët e interesuara që me mendimet dhe propozimet e tyre të marrin pjesë në debatin publik 
dhe të njëjtat, në formë të shkruar, t’i dorëzojnë në postën elektronike contact@avmu.mk. Debati publik zgjatë deri më 22 dhejtor 2018.  

Studim për përcaktimin e gjendjes së tregut televiziv rajonal dhe lokal 
 
Agjencia në nëntor përpiloi Studim për përcaktimin e gjendjes së tregut televiziv rajonal dhe lokal në Republikën e Maqedonisë e cila gjendet në 
www.avmu.mk.      
 
Qëllimi i këtij studimi është përcaktimi i gjendjeve në tregun televiziv rajonal dhe lokal në Republikën e Maqedonisë dhe në bazë të të dhënave të marra 
nga to, të jepen rekomandime për tejkalimin e pengesave për zhvillim dhe krijimin e kushteve për modele të qëndrueshme të financimit të stacioneve 
televizive lokale dhe rajonale.  
  

Konkurs publik për dhënien e lejes për emetim të radios, për shërbim programor në nivel shtetëror 

Më 21 nëntor, Këshilli i Agjencisë miratoi vendim për shpalljen e konkursit publik për ndarjen e lejes për emetim të radios të shërbimit programor në nivel 
shtetëror.Dokumentacioni i konkursit për dhënien e lejes për emetim të shërbimit programor të radios në nivel shtetëror dhe formularin - Fletëparaqitjen 
për pjesmarrje në konkursin publik për dhënien e lejes për emetim të shërbimit programor të radios në nivel shtetëror, mund të merren në arkiv, cdo ditë 
pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00. Konkursi zgjat deri më 29 janar 2018.  
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AGJENCIA PËR SHËRBIME MEDIATIKE AUDIO DHE AUDIOVUIZUELE 

E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

rr. Maqedonia nr. 38, 1000 Shkup 

Tel.  (02) 3103400 faks: (02) 3103401 

e-posta: contact@avmu.mk ueb faqja:  www.avmu.mk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mbikëqyrjet ndaj radiodifuzerëve, RRPKE, mediumeve të shtypit dhe ofruesve të ASHMA me kërkesë 
 

Radiodifuzerë 

Ndaj të gjithë 123 transmetuesve, Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt administrative për të përcaktuar nëse ata kanë përmbushur detyrimin për publikimin 

e të dhënave mbi strukturën e pronësisë, redaksitë dhe burimet e financimit në vitin 2017 (për herë të tretë këtë vit) më së vonni deri më datë 31 tetor 2018 

Me mbikëqyrjen është konstatuar se obligimin e kanë plotësuar të gjithë 123 radiodifuzerët. 

 

Ndaj televizioneve 1 TV, TV Klan Makedonija TV shenja dhe TV KOMPANI 21-M, Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore në lidhje me dispozitat 

ligjore që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës në programet, emetimin e së paku 12 orë program televiziv, mbrojtjen e të miturve nga programet që mund të 

dëmtojnë zhvillimin e tyre fizik, mendor ose moral, rregullat për transmetimet audiovizive përgjegjësitë komunikimet komerciale në ofrimin kuize apo forma të 

tjera të pjesëmarrjes çmim, duke përdorur shërbimet me vlerë të shtuar të telefonisë, votimit telefonik dhe emetimin lojëra të fatit. Mbikëqyrja konstatoi se në 

programin e TV Klan Makedonija më 1 nëntor 2018, episodi i serialit "72 Hours true crime" u transmetua me sinjalizim të gabuar paralajmërues dhe në një 

afat të papërshtatshëm të ditës, ndërsa njoftimet promocionale për dy seriale artistike u transmetuan pa u shënuar me shenjën vizuale që sinjalizon 

kategorinë e programit që njoftohet. Te televizionet e tjera nuk janë konstatuar shkelje. 

 

Ndaj të njëjtëve mediume është realizuar edhe mbikëqyrje në lidhje me obligimin për publikimin e impresumit, identifikimit të radiodifuzerit dhe për informata 

që duhet të jenë ne dispozicion të shfrytëzuesve. Mbikëqyrja tregoi se në programin e TV Shenja nuk janë publikuar të dhënat e impresumit, në programin e 

TV Kompani 21-M informatat që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve, ndërsa te programi i 1TV dhe TV Klan Maqedoni nuk janë publikuar as të 

dhënat për impresumin e as informatat që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve. Është realizuar edhe mbikëqyrje e rregullt programore ndaj 1TV, në 

lidhje me disa dispozita të LSHMAA. Mbikëqyrja konstatoi shkelje të ndalesës për plasimin e produkteve në njësi audiovizuale të veçanta me një funksion 

informativ dhe një tregues të qartë të programit me produkte të plasuara në njësi audiovizuale të veçanta me funksion argëtues, shkelje të rregullave për 

mbrojtjen e audiencës së mitur dhe obligimet për sigurimin e kuizeve dhe formave të tjera të pjesëmarrjes së shpërblyer. Shkelje janë konstatuar edhe ndaj 

rregullave për reklamim të fshehur, kushteve për reklamim dhe teleshoping, si dhe të rregullave për reklamim në ekran të ndarë.Pas pranimit të një shkrese, 

Agjencia realizoi një monitorim të jashtëzakonshëm programor të emisionit "Moda so Sergei Varoslia", transmetuar në 1 TV më 22 dhe 30 tetor dhe 8 nëntor 

2018. Anketa tregoi se u gjetën gjetjet e ankesës, sipas të cilës në këto çështje të çështjes " Moda so Sergei Varoslija ", ka komente të turpshme, përshkrime 

të paarsyeshme, ekspozim publik të një talljeje, shprehje të dhunshme ekspresive dhe fjalim që mund të konsiderohet fyese dhe duke iu referuar pamjes 

fizike të ankuesit të ankesës.  

 

Sjellja dhe komunikimi në këtë mënyrë janë në kundërshtim me parimin për mbrojtjen e dinjitetit të personave dhe janë shembull jo i mirë për komunikim 

publik përmes televizionit.Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt administrative të programit të Lajf Radio, Radio Rosa-AB dhe Radio EF-EM 90.3-SPORTSKO 

RADIO është konstatuar mosrespektimi i obligimit për të publikuar programin e informacionit që duhet të jetë në dispozicion të përdoruesve, me c’rast u 

shqiptua masa e vërejtjes. Radiove u është dhënë afat kohor prej 30 ditëve për të harmonizuar punën e tyre me dispozitat e LSHMAA. 

 

Operatorët 

Në lidhje me respektimin e obligimeve për regjistrimin e shërbimeve programore dhe titrimin e shërbimeve që i ritransmetojnë, Agjencia ka realizuar 

mbikëqyrje të rregullt programore mbi operatorët Telenet Kom nga Tetova, Skupi Kable nga Shkupi, KABEL-L-NET nga Struga, KDS-VT nga Probishtipi, Viva 

Net nga Berovo, KANAL 16 nga Resen dhe Biv Piramida nga Dellçeva Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të LSHMAA.  

 

Ofrues të ASHMAA me kërkesë 

Ndaj ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkesë, Shoqëria aksionare për komunikime elektronike Makedonski Telekom nga Shkupi dhe 

ONE.VIP nga Shkupi u realizua mbikëqyrje e rregullt programore në lidhje me obligimet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të miturve, veprat kinematografike 

dhe promovimin e prodhimit dhe qasjes deri te veprat evropiane. Gjatë mbikëqyrjes programore nuk janë konstatuar shkelje. 
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