
Bazuar në nenin 20 paragrafi 1 alineja 1 dhe 15 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe 

audiovizuele {„Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 

142/16 dhe 132/17) dhe nenin 10 paragrafi 1 dhe 3 dhe nenin 39 paragrafi 1 alineja 1 dhe 15 nga 

Rregullorja për punë e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nr.01-4351l1 prej datës 

29.08.2014 , dhe në lidhje me nenin 20 paragrafi 1 alineja 8, nenin 27 dhe nenin 67 paragrafi 6 nga Ligji, 

drejtori i Agjencisë,më 3-tre maj 2018, miratoi 

UDHËZUES 

PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË KONCEPTIT PROGRAMOR 

 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

1. Me këtë Udhëzues përcaktohen mënyra dhe kriteret për mbikëqyrjen e detyrimit nga neni 67 

paragrafi 6 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (LSHMAAV), sipas së cilit 

transmetuesit gjatë një jave,janë të detyruar të zbatojnë,të paktën 80% të konceptit programor për 

të cilën është dhënë leja. 

2. Koncepti programor është pjesë përbërëse e lejes për emetim në televizion dhe radio,i cili dorëzohet 

në Agjencin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në procedurën për dhënien leje,dhe në 

të konsolidohen formatet e shërbimeve programore të transmetuesve dhe udhëzimet themelore 

thelbësore për punën e tij.Konceptet programore të transmetuesve janë të disponueshme për 

publikun përmes faqeve në internet të Agjencisë. 

3. Mbikëqyrja për respektimin e detyrimit nga neni 67 paragrafi 6 nga LSHMAAV kryhet përmes: 

 analiza e përmbajtjes së një program gjithëpërfshirës të transmetuesit gjatë një jave (nga e hëna 

në të dielë); dhe  krahasimin e gjetjeve nga analiza me konceptin programor të transmetuesve. 

4, Duke pasur parasysh se në përputhje me nenin 67 paragrafi 6 nga LSHMAAV, transmetuesi është i 

obliguar gjatë një jave të zbatojë më së paku 80% nga koncepti programor, koncept për të cilin 

është dhënë leja, analiza e përmbajtjes së programit të emetuar në total mund të bëhet gjatë çdo 

jave të kaluar të vitit,e përzgjedhur sipas zgjedhjes së rastësishme.Gjatë zgjedhjes së 

javës(shtatëshes) për mbikëqyrjen duhet të kemi parasysh: 

 të zgjidhet shtatëshe për të cilën Agjencioni ka inçizim të plotë nga programi javor i transmetuesit; 

dhe  të mos zgjedh javë gjatë kohës së kampanjës zgjedhore ose kur transmetuesi emeton 

programe për ngjarje me vlerë të madhe ose ngjarje të tjera për të cilat ekziston interes i lartë nga 

publiku,dhe që kanë kapacitet të ndikojnë ndaj,ose për të prishur skemën e përditshme programore. 



II.KRITERET E MBIKQYRJES SË KONCEPTIT PROGRAMOR 

5. Koncepti programor përmban disa elemente që lidhen me programin e transmetuesve,siç janë 

kriteriumi për mbikqyrje ku merren parasysh elemente ku zbatimi mund të kontrollohet me një 

analizë javore të programit të transmetuar plotësisht, si në vijim: 

1 

formati i shërbimit programor,  gjuha e emetimit,  përfaqësimi i programit tuaj në nivel javor,  

përfaqësimi i veprave audio ose audiovizuele në nivel ditor; dhe  për transmetuesit që emetojn 

program në nivel lokal dhe rajonal, dhe përfaqësimin gjatë javës të programeve që do trajtojnë 

informacione për ngjarje dhe përmbajtje të tjera të rëndësishme për zonën në të cilën transmetohet 

shërbimi programor. 

6, Formati i shërbimeve programore dhe gjuha e transmetimit janë kriteriume të detyrueshme gjatë 

mbikëqyrjes tek të gjithë transmetuesit. 

7. Përfaqësimi i veprave audio dhe audiovizuele maqedonase është një kriter për mbikëqyrje vetëm 

tek transmetuesit që në konceptin programor i kanë tejkaluar ato në masë më të madhe në bazë 

ditore nga minimumi i përcaktuar me ligj. 

8. Përfaqësimi i programeve të veta në bazë javore dhe përfaqësimin e programeve që do të trajtojnë 

ngjarje,informacione dhe përmbajtje të tjera të rëndësishme për rajonin në të cilin transmetohet 

shërbimi programor për transmetuesit në nivel lokal dhe rajonal merren parasysh gjatë mbikëqyrjes 

vetëm tek transmetuesit ku formatet përcaktohen nga pjesa e folur e programit. 

9. Për lloje të ndryshme transmetuesish (sipas formalitetit të shërbimeve programore) secili ka kritere 

bazë nga të cilat rrjedhin notimet për respektimin e konceptit programor,që ka peshë të ndryshme 

Vlera e kriterit shprehet në pike dhe përqindje. 

VLERËSIMI I KRITEREVE TË MBIKËQYRJES 

10. Për transmetuesit ku realizimi i konceptit programor arrihet përmes 5-së kritereve të vlerësimit 

(Formati i shërbimit programor,gjuha e transmetimit,përfaqësimi në programin e vet,përfaqësimi i 

veprave audio dhe audiovizuele maqedonase dhe përfaqësimi i programeve që trajtojnë ngjarje, 

informacione dhe përmbajtje të tjera me rëndësi për rajonin ku transmetohet shërbimi 

programor),ato vlerësohen si në mënyrën e mëposhtme: 

Kriteret për mbikëqyrje pikët  

format 40  

gjuhës 25 250/0 

programit personal 5  

veprave audio dhe audiovizuele maqedonase 5 50/0 

informacione dhe përmbajtje të tjera të rëndësishme për 
rajonin 

25  

Të përgjithshme 100  



11. Për transmetuesit ku plotësimi i konceptit programor vlerësohet përmes 4 kritereve (formati i 

shërbimit programor,gjuha e transmetimit, përfaqësimi në programin e vet dhe përfaqësimi i 

veprave audio dhe audiovizuele maqedonase), ato vlerësohen si në mënyrën e mëposhtme: 

Kriteret për mbikëqyrje pikët  

format 65 650/0 

gjuhës 25 

 
2 

programit personal 5  

veprave audio dhe audiovizuele maqedonase 5 5% 

Të përgjithshme 100  

12. Për transmetuesit ku plotësimi i konceptit programor vlerësohet përmes 3 kritereve(formati i 

shërbimit programor,gjuha e transmetimit dhe përfaqësimi i veprave audio dhe audiovizuele), ato 

vlerësohen si në mënyrën e mëposhtme: 

Kriteret për mbikëqyrje pikët  

format 70  

gjuhës 25 0/ 

veprave audio dhe audiovizuele 5  

Të përgjithshme 100  

IV.MËNYRA E VLERËSIMIT 

13. Derisa transmetuesi i cili ofron shërbime programore kryhen mbikëqyrje,në konceptin famoz nuk 

raporton përfaqësim më të madh të veprave audio dhe audiovizuele nga minimumi i përcaktuar 

ligjor,atëherë pikët e ndara për këtë kriter(5-së),i shtohen kriterit format. 

14. Derisa transmetuesi në konceptin programor ka raportuar përfaqësim më të madh të veprave audio 

dhe audiovizuele nga minimumi ligjor i përcaktuar, pikët e ndara për këtë kriter (5-së),shpërndahen 

nëse analiza javore e programit të përgjithshëm të transmetuar tregon se transmetuesi plotëson të 

paktën 2B (dy të tretat) nga përqindja që është mbi minimumin ligjor. 

15. Meqë dhe Rregullorja për formatin e shërbimit programor të transmetuesve (Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë nr. 172/2014) siguron vëllim të mjaftueshëm fleksibil për transmetuesit 

thjeshtë ti përmbahen formatit të shërbimit programor i përcaktuar me lejen e transmetimit ku,asnjë 

pike nuk do të shpërndahet për kriteriumin format përderisa analiza javore e programit në total të 

transmetuesit tregon se transmetuesi është jashtë formatit. 

16. Nuk do të jepen pike për kriteret e formatit edhe nëse analiza javore të programit në total të 

transmetuar tregon se transmetuesi vetëm formalisht e plotëson formatin,pa angazhman real ditor 

ose angazhman aktual gazetaresk në më pak se gjysmën e programit me funkcion informativ. 

17. Pikët për kriterin gjuhën e transmetimit  ndahet vetëm nëse analiza javore e programit total të 

transmetuar tregon se transmetuesi e transmeton programin në gjuhën ose gjuhët e konstatuara 

në konceptin programor. 



18. Pikët për kriteriumet – përfaqësim i programit të vet pronësis (5) dhe përfaqësim të programeve që 

do të trajtojnë ngjarje, informacione dhe përmbajtje  të rëndësishme për rajonin që transmetohet 

shërbimi programor (25)-llogariten gjatë notimit të respektimit të konceptit programor,vetëm nëse 

analiza javore në total të programit të transmetuar tregon se transmetuesi plotëson më së pakti 2/3 

(dy tëtretat) e denoncimit të konceptit programor për secilin nga dy kriteret në veçanti. 

з 

V. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

19. Ky Udhëzues hyn në fuqi ditën e miratimit të tij,dhe do të publikohet në faqen e internetit të 

Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. 

03.05.2018 Shkup 


