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Në bazë të nenit 18 paragrafi 1 pika 22 dhe nenit 20 paragrafi 1 pika 15, në lidhje me nenin 27 paragrafi 

3 dhe nenin 29 të Ligjit 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, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19 dhe 

"Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.42 /20 dhe 77/21), neni 29 i Ligjit për media 

(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 184/13 dhe 13/14) dhe neni 15 paragrafi 1 pika 19 

dhe neni 39 paragrafi 1 pika 15 nga Rregullorja për Punë e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe 

audiovizuele (Tekst i pastruar) nr. 01-3732/1 datë 29.07.2019, dhe në përputhje me Konkluzionin e 

Këshillit të Agjencisë nr. 02-4533/3 datë 22.12.2021, Këshilli i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio 

dhe Audioviziuele në seancën e 37-të, të mbajtur më 22.12.2021, miratoi 

 

PLAN VJETOR PËR REALIZIMIN E MBIKËQYRJES ADMINISTRATIVE PËR VITIN  2022 

  

Mbikëqyrje administrative realizohet mbi punën e botuesve të mediave kryhet në aspekt të përputhjes 

së punës së tyre me kushtet e përcaktuara në Ligjin për media, Ligjin për shërbimet mediatike audio 

dhe audiovizuele dhe rregulloret e miratuara në bazë të tij. Mbikëqyrja administrative mbi punën e 

botuesve të mediave të shkruara i referohet ekskluzivisht aspektit të respektimit të punës së tyre me 

detyrimet e përcaktuara në nenet 6, 8, 14 dhe 15 të Ligjit për Media. 

 

Planin vjetor për mbikëqyrje administrative (në tekstin e mëtejmë: Plani vjetor) e miraton Këshilli i 

Agjencisë me propozim të drejtorit. 

Sipas Ligjit për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbikëqyrja administrative mund të jetë e 

rregullt, e jashtëzakonshme dhe kontrolluese. Plani vjetor i referohet vetëm mbikëqyrjes së rregullt. 

 

Gjatë planifikimit të aktiviteteve të shumta për mbikëqyrje të rregullt administrative në këtë Plan Vjetor, 

jan marë parasysh: obligimet e Agjencisë që dalin nga Plani Vjetor i Mbikëqyrjes së Programit për vitin 

2022, aktivitetet tjera të planifikuara në Programin e Punës së Agjencisë; supozimet për mbikëqyrje të 

jashtëzakonshme që mund të lindin në bazë të ankesave të personave juridikë ose fizikë ose të 

realizuara sipas detyrës zyrtare të Agjencisë; si dhe faktin se në pajtim me Ligjin për shërbimet 

mediatike audio dhe audiovizuele, Agjencia ka për detyrë që pas çdo mase të shqiptur, pasi do të 

skadoje afati i përcaktuar në aktin individual, të realizoje mbikëqyrje kontrolluese. 
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RADIODIFUZERËT 

 

 Plani vjetor për mbikëqyrje të rregullt adminsitartive në lidhje me plotësimin e obligimeve të 

cilat dalin nga neni 14 i Ligjit për media dhe neni 51 dhe neni 97 nga Ligji për shërbime mediatike audio 

dhe audiovizuele i përfshin: shërbime programore radio dhe televizive të Shërbimit Publik (MRT), 

radiodifuzerët me licencë për të vepruar në nivel shtetëror dhe disa nga radiodifuzerët që transmetojnë 

programe në nivel rajonal dhe lokal. 

 Mbikëqyrja e rregullt administrative në përmbushjen e obligimeve nga neni 15 paragrafet 1, 3 

dhe 5 do ti mbulojë të gjithë radiodifuzerët komercial. 

 

Mbikëqyrje e rregullt administrative 

Propozim i dispozitave ligjore që do të jenë lëndë e mbikëqyrjes: 

 
Neni 14 (Ligji për media) 

Impresum 

 

         (1) Emetuesi i medias është i detyruar në vend të dukshëm për çdo bartës individual të përmbajtjes (për 

shembull ekzemplar të medias së shtypur, ueb faqe, emision televiziv) të sigurojë publikimin e të dhënave si:  

-   emrin dhe adresën e selisë dhe redaksisë së emetuesit të medias, 

- emrin e personit përgjegjës të emetuesit të medias, 

- emrin dhe mbiemrin e redaktorit përgjegjës, përkatësisht redaktorëve, në pajtim me organizimin e 

brendshëm të redaksisë dhe 

emrin dhe adresën e shtypshkronjës dhe datën e shtypjes ose ri-shtypjes, si dhe numrin e ekzemplarëve të 

shtypur, kur bëhet fjalë për media shtypi. 

        (2)Për radiodifuzerët obligimi nga paragrafi (1) i këtij neni zbatohet në mënyrë që të dhënat publikohen në 

fillim ose në fund të programeve audio/audiovizuele.  

(3) Emetuesi i medias është i detyruar në vendin përkatës për çdo përmbajtje t’i publikojë të dhënat në vijim: 

- emrin dhe mbiemrin e autorit të kronikës së publikuar, 

- emrin dhe mbiemrin e personit, përkatësisht firmës bartës të të drejtave autoriale për përmbajtjet e 

publikuara, përveç në media të shtypur dhe programe të radios, 

- datën e produksionit (muaji dhe viti) kur bëhet fjalë për vepra audio/audiovizuele, 

- origjinën e veprës audio/audiovizuele, e nëse vepra është krijuar nga produksioni i pavarur edhe informata 

për të, 

- emrin dhe mbiemrin e personit juridik që e ruan të mirën e shfrytëzuar kulturore ose veprën arkivore, 

përkatësisht reproduksionin përkatës dhe 

- emrin e emetuesit të medias prej të cilit është marrë kronika programore ose një pjesë e kronikës 

programore, përveç nëse me marrëveshje të ndërsjellë nuk është rregulluar ndryshe. 
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Neni 15 (Ligji për media) 
Transparenca në punën e emetuesve të mediave 

 

(1) Radiodifuzerët janë të detyruar që deri më 31 mars në vitin rrjedhës në formular të veçantë të përcaktuar 

nga trupi kompetent rregullator t'i dorëzojnë të dhëna për: 

- strukturën pronësore, përkatësisht të dhëna për emrin dhe selinë e personave juridikë ose emrin dhe vendin 

e qëndrimit të personave fizikë që janë pronarë të aksioneve ose pjesës tek emetuesi i medias, me të dhëna për 

përqindjen e aksioneve ose pjesës që e kanë fituar dhe datën e fitimit, 

- të dhëna për redaktorin/redaktorët përgjegjës, 

- të dhëna për burimet e financimit të radiodifuzerit në vitin paraprak (reklama, sponzorime, shitje të 

përmbajtjeve, shërbime të siguruara ndaj palëve të treta dhe ngjashëm), 

- të dhëna për të hyrat dhe shpenzimet totale të realizuara të radiodifuzerit në vitin paraprak, nga sigurimi i 

veprimtarisë dhe 

- të dhëna për shikueshmërinë ose dëgjueshmërinë mesatare të radiodifuzerit në vitin paraprak. 

(2) Emetuesit e medias së shtypur dhe emetuesit e publikimeve elektronike janë të detyruar që të dhënat 

nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni t'i publikojnë në së paku një gazetë ditore, një herë në vit, më së voni deri 

më 31 mars në vitin rrjedhës dhe ekstraktin nga publikimi t’ia dorëzojnë trupit kompetent rregullator në afat prej 15 

ditësh nga dita e publikimit. 

(3) Radiodifuzerët janë të detyruar të dhënat nga paragrafi (1) alinetë 1, 2 dhe 3 të këtij neni t'i publikojnë 

edhe në programin e vet, së paku tri herë në vit, në termine kryesore dhe incizimin nga publikimi t'ia dorëzojnë 

trupit kompetent rregullator në afat prej 15 ditësh nga dita e publikimit në mënyrë të përcaktuar nga trupi 

kompetent rregullator. 

(4) Formularët nga paragrafi (1) i këtij neni publikohen në ueb faqen e trupit kompetent rregullator. 

(5) Radiodifuzerët janë të detyruar që trupit kompetent rregullator t’i dorëzojnë raport me shkrim për zbatimin 

e obligimeve të përcaktuara në lejen për emetim të radios ose televiziv, ndërsa në veçanti për zbatimin e 

konceptit programor, më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës. Në shtojcë të raportit dorëzohet edhe 

informata për mjetet teknike përmes të cilave emetohet ose riemetohet servisi i tyre programor në Republikën e 

Maqedonisë ose jashtë saj. Raporti me shkrim dorëzohet në formular që e përcakton trupi kompetent rregullator. 

(6) Trupi kompetent rregullator me shkrim do ta paralajmërojë emetuesin e medias që nuk do t'i kryejë 

obligimet e parapara me këtë nen dhe do t'i japë afat plotësues i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se 45 ditë, e 

në të cilin emetuesi do të detyrohet t'i kryejë obligimet nga ky nen. Nëse emetuesi i medias edhe në afatin 

plotësues nuk i kryen obligimet e parapara me këtë nen, trupi kompetent rregullator do ta heq lejen për emetim 

televiziv ose të radios në pajtim me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. 

(7) Emetuesi i medias të shtypur është i detyruar Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Republikës së 

Maqedonisë, falas t’i dorëzojë ekzemplar nga çdo numër i botuar i medias së shtypur. 

(8) Dispozitat nga ky nen nuk kanë të bëjnë me servisin radiodifuziv publik. 

 
 
 

Neni 51 (Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele) 
Informata të arritshme për shfrytëzuesit 

 

(1)          Dhënësit e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele duhet shfrytëzuesve të tyre t’u 
mundësojnë qasje të lehtë, të drejtpërdrejtë dhe të përhershme së paku në të dhënat në vijim: 

- emrin e dhënësit të shërbimit mediatik audio dhe audiovizuel, përkatësisht titullin, shenjën 
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mbrojtëse ose shenjën e shkurtuar identifikuese personal (avizo, logo dhe ngjashëm), 

- adresën e selisë së dhënësit të shërbimit mediatik audio ose audiovizuel, 

- të dhëna për kontakt me dhënësin e shërbimit mediatik audio ose audiovizuel (numrin e telefonit, 

adresën e postës elektronike dhe/ose ueb faqen, personin për kontakt për vendosje të kontaktit në 

mënyrë të shpejtë, të drejtpërdrejtë dhe efikase) dhe 

- nëse është e mundur edhe të dhënat për trupin kompetent rregullator. 

(2) Shenjat për identifikim doemos duhet të jenë të theksuara në kontinuitet në të gjitha programet, 

përkatësisht të emetohen së paku një herë gjatë një ore reale të programit të radios. 

(3) Dhënësit e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele mund t’i përdorin vetëm shenjat e 

tyre për identifikim. 

(4) Dhënësit e shërbimeve mediatike audio audiovizuele janë të obliguar që për çdo ndryshim të 

shenjave të tyre për identifikim të parashtrojnë ekzemplar të tyre në Agjencinë. 

 
 

Neni 97 (Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele) 
 

 Identifikimi i radiodifuzerit 
 

(1) Radiodifuzeri duhet të ketë shenjën e vet për identifikim. 
(2) Shenja për identifikim të radiodifuzerit, doemos duhet të jetë në kontinuitet e shfaqur gjatë 

emetimit të programit televiziv, përkatësisht të emetohen së paku njëherë gjatë një ore reale në 
program të radios. 

(3) Në rastet kur radiodifuzeri emeton program në sistemin unik, gjatë kohëzgjatjes së atij programi 
ata, gjithashtu, janë të obliguar që t'i shfaqin shenjat e identifikimit. 

(4) Radiodifuzeri nuk mund të përdor shenjë për identifikim të ndryshme nga ajo që është e 
përcaktuar në lejen për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive. 

(5) Radiodifuzeri për çdo ndryshim të shenjës për identifikim, detyrohet të dorëzojë ekzemplar nga 
ajo në Agjenci. 

 
 

Pani për mbikëqyrje – Llojet e radiodifuzerëve dhe periudha e realizimit: 

  

Mbikëqyrja e rregullt administrative për respektimin e obligimeve nga neni 14 i Ligjit për 

media dhe 51 dhe 97 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele do të realizihet mbi: 

 

• Serviset programore telivizive të Shërbimit publik programor  -   

në Shkurt 2022; 

 

• Serviset programore telivizive nacionale komerciale tokësore –  

në mars dhe në shtator 2022; 

 

Serviset programore telivizive nacionale komerciale  të cilat transmetohen nëpërmjet ORRPKE               

 

 në gusht 2022; 

 

• Serviset programore telivizive komerciale satelitore–  

                           në mars 2022; 
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• Serviset programore telivizive komerciale rajonale – të përzgjehura 6   

Në qershor  2022; 

 

• Serviset programore telivizive komerciale lokale– të përzgjedhuera nga 5   

në tetor dhe nëntor 2022; 

 

• Serviset programore telivizive të Shërbimit publik programor   –  

në janar 2022; 

 

• Serviset programore të radios komerciale nacionale –  

në maj 2022; 

 

• Serviset programore të radios rajonale komerciale                                                          në qershor 2022; 

 

• Serviset programore të radios jofitimprurëse - 

                      në dhjetor 2022; 

 

 

Mbikëqyrja e rregullt administrative për respektimin e obligimeve nga neni 15 paragrafi 5 

nga Ligji për media (raport me shkrim për realizimin e konceptit programor dhe obligimet nga leja) 

zbatohet mbi të gjithë radiodifuzerët komercial në bazë të të dhënave që kanë për detyrë që ti dërgojnë 

më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës.  

 

• Të gjithë radiodifuzerët komercial  –     

në prill 2022. 

 

Mbikëqyrja e rregullt administrative për respektimin e neneit 15 paragrafi 1 nga Ligji për 

media do të zbatohet mbi: 

• Të gjithë radiodifuzerët komercial  – 

                                                                                                                        në prill 2022. 

 

 

Mbikëqyrja e rregullt administrative për respektimin e neneit 15 paragrafi 3 nga Ligji për 

media do të zbatohet mbi: 

 

• Të gjithë radiodifuzerët komercial  – 

në prill, qershor dhe nëntor 2022. 
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BOTUESIT E MEDIAVE TË SHTYPURA  

 

Plan për mbikëqyrje – botuesit e mediave të shtypura dhe periudha e realizimit : 

Mbikëqyrjen e rregullt administrative për respektimin e obligimit nga neni 14 paragrafi 1 

nga Ligji për media do të realizohet mbi: 

 

• Të gjithë botuesit e mediave të shtypura – 

në shkurt, qershor dhe tetor 2022; 
 
 

Mbikëqyrjen e rregullt administrative për respektimin e obligimit nga neni 15 paragrafi 2 nga 

Ligji për media do të realizohet mbi: 

 

• Të gjithë botuesit e mediave të shtypura – 

Në prill 2022 

 
 
 
 
 

 
Agjencia për shërbime mediatike audio dhe 

audiovizuele  
 

Kryetar i Këshillit 
 

___________________________ 
Lazo PETRUSHEVSKI, d.v 

 
01-4700/1, 
22.12.2021, 
Shkup 
 
 
 


