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Këshilli i Agjencisë ka hapur një procedurë për donacion të mjeteve financiare 

Duke pasur parasysh se tragjedia njerëzore nuk njeh kufij dhe duke bashkëndjerë me familjet e viktimave të zjarreve që kanë kapluar Republikën e 

Greqisë, Këshilli i Agjencisë në seancën e mbajtur më 26 korrik miratoi një vendim për të hapur një procedurë për dhurimin e mjeteve financiare për 

viktimat, në vlerë prej 1,000 .000 denarë. 

Kumtesat e Agjencisë për opinion  

Në korrik, disa herë u publikuan kumtesa për publik. Agjencia i dënoi dhe vlerësoi si skandaloze ndryshimet e Kodit zgjedhor të miratuara me procedurë të 

shkurtuar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, që kanë të bëjnë me reklamimin e paguar politik gjatë proceseve zgjedhore si dhe të obligimit për 

monitorimin e prezantimit mediatik në portalet e internetit, që në vend se të fshihet, i imponohet Komisionit shtetëror zgjedhor.  

Ndaj kësaj kumtese reagoi partia politike e LSDM-së, duke e akuzuar Agjencinë se nuk ka shprehur kurrfarë kundërshtime në takimet e punës me OSBE-

në ku është diskutuar për ndryshiimet e Ligjit përfinancimin e parive politike dhe se nuk ka ndërmarrë asgjë në aspekt të asaj se lajmet e rrejshme dhe 

gjuha e urrejtjes janë më të pranishme në portalet elektronike.  

Përmes kumtesës për opinion, Agjencia i demantoi këto të pavërteta dhe mes tjerash theksoi se takimet e punës me OSBE-në ku mori pjesë edhe 

Agjencia, nuk ishin për Ligjin për financimin e partive politike por për Kodin zgjedhor, për të cilin janë dorëzuar edhe amendamente konkrete me vërejtje 

nga ana e Agjencisë, deri te grupi i punës për reforma zgjedhore. Në aspekt të lajmeve të rrejshme dhe gjuëhs së urrejtjes në portalet elektronike, u 

potencua se Agjencia nuk mun të ndërmerrë asgjë sepse ato nuk bëjnë pjesë në subjektet e përfshira për rregullim.  

Pas reagimit të një pjese të fotoreporterëve të cvilët gjatë takimit të liderëve të partive poltike në Klubin e deputetëve më 18 korrik, nuk ju mundësdua që të 

kryejnë lirshëm punën e tyre, Agjencia apeloi që të gjendet mënyrë adekuate për të munësuar qasjen e lirë për punëtorët mediatik, deri te të gjitha ngjarjet 

me interes publik edhe në kushte kur janë të vendosura masa të veçanta të sigurisë. Rikujtojmë se ruajtja e dinjitetit të profesionit të gazetarit është me 

rëndësi të vecantë dhe për këto arsye është e papranueshme, arogande dhe e pahijshme sjellja ndaj përfaqësuesve mediatik. 

Agjencia në pajtim me përpjekjet për punë të hapur dhe transparende si dhe iniciativën e Qeverisë së RM-së për llogaridhënie për shpennzimet e bartësve 
të funksioneve publike e informon opinioni për shpenzimet e drejtorit të Agjencisë, d-r Zoran Trajçevski për periudhën nga 1 janari deri më 30 qershor 
2018.  
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Prezantohet Drafti i rekomandimeve për informimin mediatik të radiodifuzerëve gjatë referendumit  

 

Më 31 korrik, Agjencia realizoi një konferencë për shtyp në të cilën ai e paraqiti  një konferencë për shtyp në të cilën 

prezantoi –Draftin e rekomandimeve për informimin mediatik të radiodifuzerëve gjatë referendumit të radhës, në bazë të së 

cilës do të monitorohet Shërbimi publik i radiodifuzionit dhe të radiodifuzerëve komercial. Nevoja për këto rekomandime u 

ngrit për shkak të mungesës së rregullave të sakta në Ligjin për referendum dhe format e tjera të prnononcimit të 

drejtpërdrejtë të qytetarëve për mënyrën e raportimit në media, propaganda e transmetimit publik dhe respektojnë heshtjen. 

Draft rekomandimet janë në dispozicion në faqen e internetit www.avmu.mk dhe janë të hapura për konsultime publike deri 

më 17 gusht për të cilat Agjencia pret vërejtje konstruktive dhe propozime relevante nga të gjitha palët e interesuara, dhe 

veçanërisht nga mediat 

www.avmu.mk
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KMD vendosi që të mos inicojë procedurë kundër TV Alfa për diskriminim 
   
Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi (KMD) vendosi që të mos inicojë procedurë kundër TV Alfa për diskriminim në bazë ligjore, të bërë gjatë emisionit 

“Milenko Nedelkovski shou” të emetuar më datë 27.01.2018, sepse emisioni është projekt i jashtëm dhe i pavarur dhe se televiz ioni para fillimit të emetimit 

është distancuar nga qëndrimet e theksuara. 

Agjencia potencoi se deklarimet e këtilla janë të pasakta, sepse në pajtim me Ligjin qartë dhe padyshim faji gjëendet te radiodifuzerët për të gjitha 

përmbajtjet e emetuara në programin e tyre, aq më shumë kur emisioni nuk është emetuar drejtpërdrejt por është i incizuar më herët dhe TV Alfa nuk 

mundet të intervenojë në redaktimin e tij.Agjencia shpreson se Komisioni do ta rishqyrtojë qëndrimin për mos inicim të procedurës kundër TV Alfa. 

.  

Analiza e tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2017 

Agjencia në korrik e publikoi analizën e tregut e shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2017, ku është përfshirë edhe puna ekonomike e 

radiodifuzerëve në vitin 2017, respektivisht të dhënat mbi të ardhurat totale, aksionet e radiodifuzerëve në të ardhurat e përgjithshme, strukturën e të 

ardhurave, kostoja totale, aksionet në koston totale dhe strukturës së shpenzimeve, rezultatet e punës dhe numri mesatar i të punësuarve në punë me orar 

të plotë si dhe të dhënat nga matjet e audiencës së radios dhe televizionit në vitin 2017. Analiza është në dispozicion në faqen e internetit www.avmu.mk 

 

U hap debati publik për Draft Udhëzimet për përmbushjen e obligimeve të impresumit dhe informacionin në dispozicion të shfrytëzuesve 

Më 27 korrik, Agjencia hapi një debat publik mbi tekstin e Draft Udhëzimet për përmbushjen e obligimeve të impresumit dhe informacionin në dispozicion 

të shfrytëzuesve dhe i ftoi të gjitha palët e interesuara që të dorëzojnë propozime me shkrim në adresën e e-mailit contact@avmu.mk. Dëgjimi publik 

është i hapur deri më 27 gusht 2018 (e hënë). 

 

Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive - tremujori i dytë i vitit 2018. 

Në muajin korrik, Agjencia publikoi të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive  
për tremujorin e dytë të vitit 2018 dhe të njëjtat mund të shihen në faqen e internetit www.avmu.mk 

Mbikëyqrja e radiodifuzerëve, mediumeve të shtypit dhe RRPKE 
 
Radiodifuzerët 
 
Në korrik, u zhvilluan disa mbikëqyrje të rregullta, kontrolluese dhe të jashtëzakonshme të transmetuesve.Mbikëqyrja e rregullt programore 
është bërë ndaj TV Kanal 8 TV Koçani LD, TV Svet dhe TV Zdravkin, në lidhje me dispozitat ligjore detyrimet për mbrojtjen e të miturve, 
rregullat mbi transmetimin përgjegjësitë Komunikimet komerciale dhe në obligmimet gjatë sigurimit të kuizeve apo formave tjera të 
pjesëmarrjes shpërblyese , duke përdorur shërbime telefonike me vlerë të shtuar dhe duke telefonuar dhe transmetuar lojërat e fatit. 
Shkelja e detyrimeve për mbrojtjen e të miturve është konstatuar te TV Zdravkin. Ndaj të njëjtave televizione është bërë edhe mbikëqyrje e 
rregullt administrative në lidhje me obligimin për publikimin e impresumit, informata që duhet të vihen në dispozicion për përdoruesit dhe për 
të identifikuar transmetuesin. Mosrespektim të obligimit  për politikat botuese është konstatuar në TV Kanal 8, ndërsa te TV Svet, TV Koçani 
LD dhe TV Zdravkin lidhur me detyrimin për publikimin e informacionit që duhet të vihen në dispozicion për përdoruesit. Mbikëqyrja e këtyre 
televizioneve për detyrimet që lidhen me vëllimin e programimit ditor, përqindja e krijuar fillimisht program dhe gjuhën në vazhdim tregoi një 
shkelje të detyrimit për të transmetuar një program i krijuar burimor, ndërsa TV Svet edhe për detyrimin e përdorimit të gjuhës. Për shkeljet 
e kryera, u shqiptuan masat e vërejtjes. 
 

www.avmu.mk
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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 

 

 

Në lidhje me obligimet e përdorimit të gjuhës në programet e transmetuesve, duke transmetuar një program ditor prej 8 orësh në programin televiziv dhe 
programin e emetimit, mbikëqyrja e rregullt e programit u krye edhe në TV Studio Terra, KTV, TV Uskana, TV M dhe TV Topestrada. Në kundërshtim me 
ligjin, kanë vepruar KTV, TV Uskana dhe TV M  të cilët në programin e tyre nuk kanë transmetuar 50% të programit të krijuar burimor në RM, për çka edhe 
u shqiptua masa e vërejtjes.  
 
Mbikëqyrje e rregullt në lidhje me rrespektimin e detyrimit për publikimin e të dhënave mbi strukturën e pronësisë, redaksitë dhe burimet e financimit në vitin 
2017 është kryer në të gjitha 123 transmetuesit. Mosbindja e këtij detyrimi u vu re me Televizionin Nova, TV Klan Maqedoni, TV Gurra dhe Radio BI-KI-AL, 
për shkak të të cilit u lëshua një paralajmërim. Pas mbikëqyrjen e kontrollit në periudhën shtesë e cila është dhënë për transmetuesit, paraqiti një regjistrim 
të shpalljes në radio BI-KI-AL dhe TV Klan Maqedoni, e cila është parë për të përmbushur plotësisht këtë obligim, ndërsa Televizioni Neë dhe TV Gurra 
përsëri konstatoi shkelje. 
 
Ndaj TV Art Channel, është kryer mbikëqyrja e rregullt programore për detyrimet për të siguruar vepra audiovizuele evropiane dhe vepra nga producentët e 
pavarur, ku është konstatuar se ka respektim të dispozitave ligjore. 
 
Pas marrjes së një ankese, monitorimi mbikëqyrës është bërë në emisionin aktuale-informative "vetëm e vërteta", transmetuar në TV Channel 5 më 16 
korrik, 2018, për të parë nëse me mysafir të programit është përdorur fjalimin inflamatore është një formë e referencës përmbysja e dhunshme e rendit 
kushtetues, apo shkelje të nenit 48 të ZAAVMU. Mbikëqyrja nuk krijoi një shkelje. 
 
Mbikëqyrja administrative e jashtëzakonshme është realizuar edhe ndaj TV Kanal 5 Plus TV Kaltrina, RTV Drini, Sky Radio Plus Radio BI CI AL për 
detyrimet e Rregullores mbi hapësinor, kushtet minimale teknike, financiare dhe të personelit për marrjen e licencës për të radios dhe televizionit. 
Mbikëqyrja konstatoi se këto transmetues nuk plotësojnë kërkesat minimale të stafit të përcaktuara në këtë Rregullore. 
 
Mbikëqyrja programore kontrolluese është realizuar edhe ndaj TV Shenja në lidhje me detyrimin ligjor për të transmetuar program i krijuar burimor ku është 
është konstatuar se nuk është vepruar sipas masës së shqiptuar parapralkishtndaj këti televizioni. 
 
Ndaj TV Alsat M TV Art Channel, Televizioni G-TV, TV Gurra, Kanal - 21 TV Moris, NASA TV, RTV Orbis, TV Topestrada, TV Kaltrina, TV Kanal Vis, TV 
Kobra TV Plus TV Shutel, TV Sitel 2, Televizioni Uskana Eden, TV Uskana Media, Radio Mapedito-Radio Meff, BI KI AL, Enxhels FM, Hit Radio, Radio 
Akord, Radio Koçani, Radio La Kosta, Radio Uskana Plus, RTV Drini, Super Radio, Univeritetsko radio UGD FM, Radio Buba Mara, Radio B-97, Capitol 
FM, Club FM, Life Radio, Radio 106, Radio Antena 5, Balkan FM Radio Fortuna, PRO FM, Radio City dhe Radio Sky Plus është realizuar mbikëqyrje 
kontrolluese për të përcaktuar nëse veprimet i kanë sipas vendimit për marrjen e masës-vërejtje, të  shqiptuar për shkak të mospërmbushjes së detyrimit që 
deri më 31 mars 2018 të paraqesin një raport me shkrim për zbatimin e detyrimeve të licencës për TV dhe radio transmetimit, në zbatimin e veçantë 
konceptin e programit. Mbikëqyrja tregoi se të gjitha transmetuesit vepruan pas paralajmërimit dhe në afatin shtesë i dorëzuan raportet.  
 
Mbikëqyrje kontrolluese administrative është realizuar edhe ndaj TV Art Çanel, TV Shenja dhe TV Alsat-M, në lidhje me detyrimet për publikimin e 
impresumit, si dhe ndaj TV Nova për publikimin e e informatave që duhet të jenë në dispozicion për përdoruesit dhe për të identifikuar transmetuesin. 
Mbikëqyrja ndaj TV Nova tregoi se nuk ka siguruar informatat që duhet të vihet në dispozicion të përdoruesve. Mbikqyrje kontrolluese është kryer edhe ndaj 
RTV Orbis, ku është e konstatuar se është përmbushur detyrimi për publikimin e të dhënave për strukturën pronësore, redaksinë, burimet e financimit dhe 
të ardhurat e shpenzime gjatë vitit 2017. 
 
Mediet e shtypit 
Bazuar në mbikëqyrjen e rregullt administrative të medias së shtypit ndaj mediumit të shkruar Jeni  Ballkan dhe Zaman u konstatua shkelje e detyrimit për 
të publikuar të dhëna për numrin e kopjeve të shtypura, Agjencia shqiptuar masa - paralajmërim. Të dy mediat u udhëzuan të harmonizonin punën e tyre 
me dispozitat e Ligjit për Media brenda 30 ditëve. 
 
RRPKE 
Ndaj operatorëve kabllorë Altra-Sat 2000 KDS-Kabel Net, Pet Net dhe vinsat Kabel është realizuar mbikëqyrje e rregullt programore lidhur me obligimet për 
titrimin dhe regjistrimin të shërbimeve programore në Agjenci, ku është konstatuar respektimi i dispozitave ligjore. 
 

mailto:contact@avmu.mk
http://www.avmu.mk/

