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Аgjencia realizoi takimin e katërt publik për vitin 2018 

 

 

Me të forcohen rregullat për respektimin e obligimit për mbrojtjen nga dhuna dhe gjuha e urrejtjes, integritetin dhe pavarësinë e përgjegjësisë redaktuese 
për programet dhe shërbimet. Në aspekt të arsimimit mediatik, rekomandimet për aktivitetet duhet të orientohen drejt aftësimit të qytetarëve për mendim 
kritik, që janë të domosdoshme për të gjykuar lidhur me çështjet dhe dallimin e tyre si mendim dhe fakt.  
 
Në takim u prezantuan të dhënat për hulumtimin e çështjeve gjinore dhe për mënyrën e prezantimin e burrave dhe grave në konceptet dhe përmbajtjet 
programore në mjetet e informimit publik pët vitin 2018. Hulumtimi ku është prezantuar gjendja me përfaqësimin e gjinisë dhe temave gjinore në ekran, 
por edhe prapa tij, te personat përgjegjës për krijimin dhe zbatimin e politikës redaktuese të mediumeve në formë të publikimit do të botohet në gjuhën 
maqedonase, shqime dhe angleze. 

 

 

 Ambasadori bullgar Angel Angelov viztoi Agjencinë 

 

Ambasadori i sapoemëruar i Republikës së Bullgarisë në Maqedoni, Angel Angelov sot ishte për vizitë pune të 
Agjencisë, ku u bisedua për avancimin e bashkëpunimit të të dy vendeve në sferën audiovizuele. Në këtë 
kontekst, bëhet fjalë për Marrëveshjen për bashkëpunim nga viti 2014 ndërmjet shërbimeve publike të 
radiodifuzionit të të dy shteteve, e cila duhet të vazhdohet vitin e ardhshëm si dhe për implementimin e saj të 
plotë. 
 
Qëllimi i marrëveshjes është krijimi i një bashkëpunimi më të afërt ndërmjet të dy shteteve dhe promovimin e 
kulturës së tyre. Me të parashihet emetimi falas i kanalit satelitor RTM përmes operatorëve kabllor në 
Republikën e Bullgarisë dhe anasjelltas, ritransmetimit të kanalit satelitor BNT pa kompensim, përmes 
operatorëve kabllor në Republikën e Maqedonisë. 
 

Realizohet takim pune në lidhje me sigurimin e qasjes në program për personat me pengesa 

 

 

Para të pranishmëve u prezantua broshura “Si të sigurohen informata për personat me pengesa në shqisa – Qasja, shërbimet, programet, materialet 
dhe formatet alternative”, që Agjencia i ka përgaditur dhe botuar në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze. Në broshurë janë të potencuara nevojat, 
idetë dhe pasqyrimet për personat e verbër dhe personat me shikim të dëmtuar, si dhe personat  shurdhmemec në Republikën e Maqedonisë. Përmes 
grafikonëve dhe fotografive në mënyrë interesante është sqaruar dhe varësisht nga lloji i pengesës – dëgjim, shikim, pengesë fizike ose psikike, 
mediumet dueht të sigurojnë komunikim më të lehtë përmes përdorimit të videove me titrim, përshkrime të hapura ose të mbyllura tekstuale, fjalorin e 
gjesteve ose përshkrimet me zë. 

 

Në kuadër të përpjekjeve për nxitjen e aktiviteteve të radiodifuzerëve që të bëjnë programet e tyre të 
mundshme për t’u përcjellur edhe nga personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar, sot në Agjenci u realizua 
një takim pune me përfaqësuesit e shërbimeve nacionale televizive.  
 
Takimi kishte për qëllim shqyrtimin e mënyrave dhe mundësive se si duhet që radiodifuzerët të adaptojnë 
programet e tyre për personat me pengesa në shqisa, dhe të prezantohen përfitimet që telelvizionet mund të 
marrin nga procesi i këtillë. 
 

Më 26 dhjetor Agjencia realizoi takimin publik të katërt dhe të fundit për vitin 2018 në të cilin drejtori i Agjencisë, d-r 
Zoran Trajçevski i prezantoi aktivitetet e tremujorit të kaluar, që janë realizuar në pajtim me Planin vjetor të punës. 
 
Të pranishmit kishin mundësi që të përcjellin risitë nga Direktiva e rishqyrtuar evropiane për shërbime mediatike 
audiovizuele, e cila ka hy në fuqi më 18 dhjetor, të cilën vendet anëtare të Bashkësisë Evropiane duhet ta 
implementojnë në legjislaturat e tyre nacionale. Direktiva e rishqyrtuar, parasheh ndryshimet në pjesën e 
komunikimeve komeciale audiovizuele, limitet për reklamim, sponsorisim, plasimin e prodhimeve dhe 
teleshopingut.  
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Studentë nga USHT vizituan Agjencinë 

 

 Takim bilateral ASHMAA – REM në Beograd 

 

Në fund të takimit u konstatua se marrëdhëniet bilaterale janë me rëndësi të veçantë dhe se kjo praktikë duhet të vazhdohet edhe në të ardhmen. 

Më datë 11 dhjetor, Agjencia ishte nikoqire e studentëve nga Fakulteti i Studimeve juridike dhe gazetarisë pranë 

Universitetit shtetëror të Tetovës. Studentëve ju prezantua legjislatura mediatike, me theks të veçantë Ligji për 

shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, kompetencat, mënyra e funksionimit dhe obligimet e Agjencisë në 

drejtim të implementimit të ligjeve relevante, aktiviteteve që i ndërmerr rregullatori në drejtim të arsimimit mediatik, 

trajtimit të çështjeve gjinore në mediume, analizat dhe hulumtimet e realizuara. 

Agjencia edhe më tutje mbetet e hapur për bashkëpunim me të gjitha shkollat universitare që kanë interes për 
shkëmbim të njohurive dhe përvojave praktike nga sfera audiovizuele. 

 

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele si dhe Trupi rregullator i mediumeve elektronike të 

Republikës së Serbisë (REM) më 7 dhjetor në Beograd u dakorduan për thellimin e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe 

shkëmbimin e praktikave të mira nga sfera e rregullimit mediatik. 

Përfaqësusesit e të dy Agjencive biseduan edhe për përvojat në lidhje me ndarjen, pushimin e vlefshmërisë, heqjen 
dhe vazhdimin e lejeve për emetim telelviziv dhe të radios, procedurat për shqiptimin e masave gjatë shkeljes së 
rregullativës, si dhe për kompetencat gjatë cikleve zgjedhore. Theks i veçant u vu edhe ndaj aktiviteteve të 
rregullatorëve në drejtim të sigurimit të qasjes deri te mediumet, për personat me pengesa në shqisa. 
 
 

Prezantohet Strategjia për zhvillimin e veprimtarisë audio dhe audiovizuele nga viti 2019 deri në 2023 

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi takim në të cilin do të u shqyrtua teksti i punës së Strategjisë për trupin rregullues për 
zhvillimin e veprimtarisë audio dhe audiovizuele për periudhën nga viti 2019 deri më 2023. Në këtë strategji janë përcaktuar udhëzimet për veprim të 
Agjencisë si dhe aktivitetet që do të ndërmerren në pesë vitet e ardshme, e që do të kontribojnë në rritjen dhe përmirësimin e shumë aspekteve nga sfera 
mediatike.               

 Agjencia i ftoi të gjithë të interesuarit që me mendimet dhe propozimet e tyre në lidhje me versionin e punës së Strategjisë, të dorëzojnë në 
contact@avmu.mk, më së voni deri më 25.01.2019. 

Mbikëqyrjet ndaj radiodifuzerëve, mediumeve të shtypit dhe RRPKE 

Radiodifuzerët 

Ndaj Televizionit të Maqedonisë Shërbimit të parë programor (RTM 1) dhe Shërbimit të dytë të programit (RTM 2), Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt 
programore në lidhje me dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të miturve, të përdorimit të gjuhës në programet dhe transmetimin ditor të paktën 
12 orë program në televizion rregullat për transmetim audiovizuale përgjegjësive komunikimet komerciale në ofrimin kuize apo forma të tjera të çmimit 
pjesëmarrjes, duke përdorur shërbimet me vlerë të shtuar të telefonisë dhe televotimi dhe transmetuese lojërat e fatit. Nuk janë konstatuar sipas kësaj 
mbikëqyrje. 
 
Agjencia realizoi edhe mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj RTM1 dhe RTM2 në lidhje me obligimet për impresum, identifikimin e radiodifuzerit dhe 
informata që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve. Me mbikëqyrjen nuk janë konstatuar shkelje. 
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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 

 

 

 

 

Pas marrjes së fletëparaqitjes, është realizuar mbikëqyrje e jashtëzakonshme e programit të TV 24 Vesti, në lidhje me respektimin e obligimeve për 
transmetimin e programit në gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik, dhe në rastet kur programi është i destinuar për një komunitet që nuk është në 
shumicë, gjuhën dhe alfabetin e asaj bashkësie. Vëzhgimi tregoi se në shërbimin programor të TV 24 Vesti, më 11 dhe 25 dhjetor 2018, në kuadër të "24 
Otvoreno", u transmetuan pjesë të transmetimeve në gjuhën bullgare, pa përkthime në gjuhën maqedonase. 
 
Në lidhje me respektimi i obligimeve të Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësionre dhe financiare të personelit për marrjen e licencës për emetim 
të radios dhe televizionit ndaj radios RFM nga Shkupi, Agjencia realizoi edhe një mbikëqyrje administrative. Mbikëqyrja tregoi se radiodifuzeri i plotëson 
kushtet minimale të personelit të përcaktuara në këtë Rregullore. 
 
Mbikëqyrje kontrolluese administrative në dhjetor është realizuar edhe ndaj radios Metropolis dhe Antena 5 në lidhje me respektimin e obligimeve për 
publikimin e impresumit dhe ndaj radios Rosa-AB dhe Sportsko radio në lidhje me respektimin e obligimeve për sigurimin e informatave në dispozicion për 
përdoruesit, ku është konstatuar se këto katër radio kanë vepruar sipas masave të shqiptuara paraprake. 
 

- Masat e shqiptuara të vërejtjes ndaj radiodifuzerëve 
 
Në dhjetor, Agjencia shqiptoi disa masa të vërejtjes. Ndaj 1 TV janë shqiptuar gjashtë masa të vërejtjes - për shkelje të detyrimeve për mbrojtjen e të 
miturve; për mos dhënien e informacionit që duhet të vihet në dispozicion të përdoruesve; për mospublikimin e impresumit; për shkelje të rregullave për 
transmetimin komunikimeve tregtare audiovizuele; Shkelja e ndalimit të vendosjes së produkteve në seksione të veçanta audiovizuale funksion informativ 
dhe program të qartë etiketimin me produktet e vendosura në seksione të veçanta me funksion argëtuese audiovizive, si dhe shkelje të kushteve të 
reklamave dhe teleshopingut. 

Për masën e vërejtjes për shkelje të rregullave të komunikimeve komerciale transmetuar audiovizuale, në mbikëqyrjen e kontrollit të një ekzekutiv të 1TV-së, 
i cili tregoi se ajo ka vepruar me urdhër të paraqitur. 

Për shkak të dështimit për të siguruar informacion që do të vihen në dispozicion të përdoruesve, një masë-vërejtje është shpallur në TV KOMPANI 21-M. 
Agjencia i obligoi të dy transmetuesit që në periudhën e paraparë me ligj, të përshtasin punën e tyre sipas LSHMAA, respektivisht Ligji për mediume. 

Mediumet e shtypit 

 
Ndaj shoqërisë për prodhim, tregti dhe shërbime REPRO PRINT SHPKNJP import-eksport Shkup, botues i gazetës "Nova Makedonija" dhe shoqërisë për 
tregëti, botime dhe konsultime ATV MEDIA KOMPANI import-eksport SHPKNJP Shkup, botues i gazetës "Lajm" është realizuar mbikëqyrje kontrolluese 
administratice, për të përcaktuar nëse është vepruar sipas vendimet nga Aktvendimi për marrjen e masës së vërejtjes, të shqiptuara paraprakisht nga 
Agjencia, për shkak të mosplotësimit të obligimit për shpalljen e impresumit. Mbikëqyrja tregoi se në tërësi është vepruar sipas obligimeve nga Ligji për 
mediume.  

Оperatorët e rrjeteve publike të komunikimit elektronik 
 
Ndaj operatorëve MOBI SERVIS nga Prilepi, OVER THE TOP nga Shkupi dhe KABEL AS KTV nga Makedonski Brod, është realizuar mbikëqyrje e rregullt 
programore në lidhje me obligimet për regjistrimin dhe titrimin e shërbimeve programore që operatorët ritransmetojnë. Gjatë mbikëqyrjes, nuk janë 
konstatuar shkelje të LSHMAA. 
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