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Studentët e katedrës së Ekonomisë pranë Universitetit Shën. Cirili dhe Metodi, Shkup, në kuadër të 

mësimit praktik të lëndës së Rregullimit shtetëror, mw datw 24 prill e vizituan Agjencinë për shërbime 

mediatike audio dhe audiovizuele. 

Gjatë vizitës, studentëve ju prezantuan kompetencat dhe aspektet më të rëndësishme nga puna e 
përditshme e Agjencisë, – llojet e mbikëqyrjes dhe mënyra e realizimit të tyre, dhënia e lejeve për emetim 
të radios dhe televizionit, aktivitetet për nxitjen e arsimit mediatik dhe barazisë gjinore, shqiptimi i masave 
ndaj radiodifuzerëve, operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe mediet e shtypit si dhe 
shkeljet e tyre më të shpeshta gjatë vitit 2016 dhe 2017. 

Promovohet publikimi “Trupat rregulluese për mediume dhe gjuha e urrejtjes“ 

    

 

Më 12 prill Agjencia realizoi konferencën me temë “Gjuha e urrejtjes në mediume”  e promovoi publikimin 
“Trupat rregulluese për mediume dhe gjuha e urrejtjes”, në të cilën janë shprehur përvojat dhe praktikat e 
rregullatorëve nga Shqipëria, Bosnje e Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Serbia, Kroacia dhe Mali i Zi.  

Shembuj konkret për ballafaqimin me këtë çështje u prezentuan nga ana e Emilija Petreska Kamenjarova, 
nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Asja Roksha – Zubçeviq nga Agjencia 
rregulluese për komunikimiet nga Bosnje e Hercegovina dhe Stanisllav Bender nga Agjencia e mediumeve 
elektronike të Kroacisë. Në konferencë, u fol edhe për stereotipet, diskriminimin dhe gjuhën e urrejtjes ndaj 
romëve dhe bashkësisë LGBTI. 

 

 

Analiza e masave të ndërmarra ndaj radiodifuzerëve, operatorëve kabllor dhe botuesve të mediumeve të shtypit për vitin 2017 
 
Agjencia në prill e botoi Analizën për të gjitha masat e ndërmarra si dhe për shkeljet më të shpeshta nga ana e radiodifuzerëve, operatorëve të rrjetit publik 
të komunikimit elektronik si dhe botuesve të mediumeve të shtypit për vitin 2017. Lëndë e kësaj analize janë masat që i ndërmorri trupi rregullues në kuadër 
të kompetencave të veta ligjore, kundrejt radiodifuzerëve, operatorëve kabllor dhe publikuesve të medieve të shtypit, për shkeljet e konstatuara të 
LSHMAA, rregullat e miratuara në bazë të tij, kushtet dhe obligimet e lejeve, si dhe Ligjin për mediume. Në fokusin e analizës janë edhe veprimet e 
Agjencisë që kanë dalë nga përcjellja e prezantimit mediatik zgjedhor gjatë Zgjedhjeve lokale që u realizuan në vitin 2017. 
 
U publikuan të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive - tremujori 

i parë nga viti  2018 

Për nevojat e Agjencisë në prill u përpilua analiza për shtrirjen shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të 
stacioneve televizive për tremujorin e parë nga viti 2018. Të dhënat e analizës mund të merren ne ueb faqen www.avmu.mk. 

Brukseli e vlerësoi aktivitetin e Agjencisë  

Komisioni Evropian në Raportin më të ri për përparimin e Republikës së Maqedonisë  vlerësoi se Agjencia “vazhdon të jetë proaktive në përkujtimin e 
mediumeve në lidhje me obligimet e tyre juridike dhe të forcojë bashkëpunimin e organizatat civile”. Gjithashtu, në dokument është shënuar se rregullatori 
ka inciuar formimin e një rrjeti për arsimimin mediatik ku janë të përfshirë subjekte të ndryshme nga sektori publik dhe ai civil. Në këtë drejtim, Komisioni 
thekson se është e nevojshme që të zhvillojë një qasje dhe bashkëpunim sistematik ndërmjet faktorëve të sferës mediatike dhe arsimimit digjital. Në 
aspekt të financimit të shërbimit publik të radiodifuzionit,  Agjencisë si dhe të Radiodifuzionit të Maqedonisë nga Buxheti i RM-së, Komisioni Evropian 
rekomandon që të mos vonohet me transferet e mjeteve. 

 

Studim për konstatimin e arsyetimit për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim televiziv në nivel shtetëror përmes 
multipleksit digjital terrestrial 

Në prill, për nevojat e Agjencisë u përpilua një Studim për konstatimin e arsyetimit për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për emetim televiziv në 
nivel shtetëror përmes multipleksit digjital terrestrial dhe e njëjta mund të merret në ueb faqen www.avmu.mk. 

http://www.avmu.mk/
http://www.avmu.mk/
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Mbikëqyrjet  

 
Mbikëqyrjet e rregullta 
Mbikëqyrje e rregullt programore dhe administrative është realizuar ndaj televizioneve nacionale - terrestriale si dhe përmes RRPKE. Mbikëqyrja programore 
kishte të bëjë me rregullat e komunikimeve komerciale, për mbrojtjen e personave të mitur dhe obligime për programin e krijuar burimor.  
 
Për shkak të mosrespektimit të dispozitave për audiencën e të miturve u shqiptua një masë paralajmëruese në TV Telma, TV Company 21-M dhe TV Art 
Çanel. Mbikëqyrja administrative u krye në lidhje me detyrimin për të publikuar impresum, shenjat identifikuese dhe informacionin në dispozicion të 
përdoruesve. Për shkak të mosdeklarimit të impresumit, në TV Shenja, TV Art Çanel, TV Nova dhe TV Alsat-M u shqiptua një masë paralajmëruese, ndërsa 
në TV Alsat-M dhe për mos dhënien e informacionit që duhet të jetë në dispozicion të përdoruesv 
  
Ndaj të gjithë 124 radiodifuzerëve. është bëtë mbikëqyrje administrative më lidhje strukturën e pronësisë e të dhënave, editoriale dhe burimet e financimit në 
vitin 2017 për të publikuar programin jo më vonë se 31 mars 2018. Për shkak të mospërmbushjes së këtij detyrimi të RTV Orbis nga Manastiri dhe TV Kanal-
21 nga Velesi, është shqiptuar një masë paralajmëruese. Gjithashtu, mbikëqyrja e të gjitha 124 transmetuesve u krye për detyrimin deri më 31 mars 2018 për 
të dorëzuar të dhëna mbi strukturën e pronësisë në një formë të veçantë; përpunim; burimet e financimit dhe të hyrat dhe shpenzimet e realizuara në vitin 
2017. Ky detyrim nuk përmbushet RTV Orbis Manastir, Sky Radio Plus Berovë TV Gurra Kërçovë dhe Radio Leo Ohër. Mbikëqyrja ekzekutiv dhe 
administrative të të gjithë transmetuesit që transmetojnë program televiziv radio dhe në vitin 2017, detyrimi për 31 mars 2018 të paraqesë në Agjencinë një 
raport me shkrim për zbatimin e detyrimeve të licencës për trasmetime radio-televizive, në veçanti zbatimin e programit koncept. Obligimi ligjor nuk u 
plotësua nga 43 radiodifuzer. 
 
Mbikëqyrje të jashtëzakonshme 
 
Ndaj të gjithë radiodifuzerëve që transmetonin një program radio dhe televiziv në 2017 kryen mbikëqyrje për të përcaktuar nëse ata bënë një ndryshim në 
strukturën e pronësisë pa njoftuar Agjencinë. Vëzhgimi nuk tregoi asnjë shkelje të asnjë radiodifuzeri. 
Në dy raste është kryer një mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative në Radio Maqedoninë e Lirë për respektimin e detyrimeve të Rregullores Minimale 
Teknike, Hapësinore, Financiare dhe të Stafit për marrjen e licencës për transmetim radio ose televiziv. Mbikqyrja e parë tregoi se transmetuesi i plotëson 
kushtet minimale të stafit, gjë që nuk ishte rasti në ri-mbikëqyrje. Një mbikëqyrje e jashtëzakonshme e programit për detyrimin për të zbatuar 80% të 
konceptit të programit për të cilin është lëshuar licenca është kryer në këtë transmetues dhe për shkak të mospërmbushjes së detyrimit, Agjencia ka lëshuar 
një masë vërejtje 
Për respektimin e detyrimeve nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të personelit për marrjen e licencës për transmetim 
radio ose televiziv, u krye mbikëqyrje në Nova Televizionin. Shkeljet nuk janë krijuar me mbikëqyrjen. Televizioni Mbikëqyrja e re është bërë në drejtim të 
takimit me 80% të konceptit të programit për të cilin është dhënë licenca për transmetim televiziv dhe është konstatuar se detyrimi nuk është respektuar.  
Ndaj emisionit “Shtëpia e futbollit” të emetuar në TV 24 Vesti, është bërë mbikëqyrje për respektimin e nenit 48 nga LSHMAA (ndalesat e veçanta). Shkelje 
nuk është konstatuar.  
 
Mbikëqyrje kontrolluese 
Mbikëqyrja kontrolluese programore u krye ndaj Televizionit Nova për respektimin e detyrimit për të transmetuar muzikë në gjuhën maqedonase ose në 
gjuhët e komuniteteve në Republikën e Maqedonisë, gjë që tregoi se ishte vepruar plotësisht sipas masës së theksuar më parë të vërejtjes. 
 
- Agjencia realizoi një mbikëqyrje të rregullt programore ndaj operatorëve kabllor ONE.VIP, SKREMBL, KABLEKALL dhe DIGI PLUS MULTIMEDIA në lidhje 
me dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me obligimet për regjistrimin e shërbimeve programore të Agjencisë dhe për titrimin e gjuhës maqedonase ose gjuhës 
së bashkësisë joshumicë në RM. Me mbikëqyrjet është  konstatuar se operatorët kabllor kanë vepruar në pajtim me dispozitat e LSHMAA. 
 
Në lidhje me obligimet për vepra kinematografike; mbrojtjen e personave të mitur dhe promovimit të prodhimit dhe qasjes deri te veprat evropiane, Agjencia 
realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj punës së Telekomit të Maqedonisë SHA Shkup. Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të dispozitave 
ligjore. 
 
Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrartive ndaj magazinës mujore Leona, është realizuar për obligimin për publikimin e impresumit kurse për shkak të 
mosplotësimit të këtij obligimi është shqiptuar masa e vërejtjes. Për mospublikimiin e të dhënave për strukturën pronësore në një gazetë ditore dhe për mos 
dorëzimin e një ekzemplari në Agjenci, është shqiptuar masa e vërejtjes edhe ndaj Biro Pres Skopje, publikues i magazinës Porta 3. 
 

 
 

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 
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