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Shpenzimet e Drejtorit të Agjencisë për gjashtëmujorin e parë 2022 

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në përputhje me përkushtimin e saj për transparencë dhe llogaridhënie dhe duke ndjekur 
praktikën e vendosur për publikimin e shpenzimeve të drejtorit d-r Zoran Trajçevski, në periudhën nga 1 janari deri më 30 qershor 2022 janë bërë 
shpenzime në vlerë të përgjithshme prej 157.475,00 denarë, sipas zërave në vijim: 
 
1.Shpenzime për reprezentim (shërbime khotilierike me përfaqësues të ambasadave, anëtarë të Këshillit të Agjencisë dhe partnerë afarist) – 84.847,00 
den. 
2.Celular zyrtar– 15.130,00 den. 
3.Shpenzime gjatë udhëtimeve jashtë vendit– 57.498,00 den. 
 

Njoftime për shtyp 

Më 7 korrik, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive dënoi sjelljen problematike ndaj kameramanit të TV 24 nga një anëtar i MPB-së, 
gjatë protestave para Kuvendit të RSM-së. Në njoftim theksohet se roli i punonjësve të medias gjatë raportimit të ngjarjeve me rëndësi të madhe 
shoqërore dhe me rrezikshmëri të lartë është të dokumentojnë dhe përcjellin informacione që janë me interes publik. Kjo është arsyeja pse është 
veçanërisht e rëndësishme t'u sigurohet atyre akses i sigurt dhe i papenguar, edhe në kushtet kur ekzistojnë masa të veçanta sigurie. 

Agjencia bëri thirrje që të respektohet dinjiteti i punonjësve të medias dhe t'u mundësohet që të kryejnë aktivitetet e tyre profesionale pa kërcënime dhe 
presione - informim në kohë dhe gjithëpërfshirës për publikun. 

ASHMA është kundër shpenzimit të fondeve buxhetore për reklamaimin e qeverisë në media  
 
Më 15 korrik, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele përmes një njoftimi për shtyp ka treguar se është jashtëzakonisht e shqetësuar 
për propozimet për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizive, gjë që ka marrë reagime nga shoqatat dhe 
organizatat përkatëse. Njoftimi tregon se zgjidhjet e ofruara janë problematike nga disa aspekte, duke filluar nga vetë përcaktimi i fushatave me interes 
publik, mënyra e realizimit të tyre dhe veçanërisht financimi i tyre me mjete nga buxheti i shtetit dhe nga buxhetet e vetëqeverisjes vendore. njësive 
qeveritare. 
 
Mediat kanë detyrime dhe përgjegjësi ndaj publikut dhe këtë rol duhet ta kryejnë pa kompensim dhe pa asnjë ndikim. Me ndryshimet e propozuara, 
fondet buxhetore do të përdoren për të paguar për transmetimin e ideve dhe aktiviteteve të pushtetit qendror dhe vendor, gjë që hap sërish hapësirë për 
cenimin e drejtpërdrejtë të autonomisë editoriale dhe pavarësisë së mediave, korrupsionin e tyre dhe krijimin e një qëndrim klientelist dhe servil ndaj 
qeverisë. 
 
Ligji aktual për Shërbimet Mediatike Audio dhe Audiovizuale parashikon që fushatat me interes publik dhe apelet për bamirësi transmetohen pa pagesë 
në programet e transmetuesve. Sipas standardeve, fushata me interes publik konsiderohen ekskluzivisht ato që kanë të bëjnë me tema të përfitimit më 
të gjerë social ose qëllimit altruist (si trafiku dhe siguria rrugore, detyrat qytetare, fushatat shëndetësore e kështu me radhë), pavarësisht se kush i ka 
porositur ato. 
 
Agjencia ka reaguar edhe më herët publikisht se fondet e taksapaguesve, pra qytetarëve, të mos përdoren për reklamim në media. Gjithashtu, fushatat 
me interes publik nuk duhet të përdoren si mënyrë për të subvencionuar median. Rregullatori është i mendimit se krijimi i përmbajtjeve programore duhet 
të subvencionohet, por duhet bërë në atë mënyrë që të kontribuojë në krijimin e programeve cilësore radiotelevizive me interes publik, pa cenuar 
pavarësinë e medias. Në këtë drejtim, Agjencia mbështeti kërkesën e Shoqatës së Stacioneve Rajonale dhe Lokale "Objektivi i mesëm" për "krijimin e 
një fondi mediatik që do të subvenciononte përmbajtje programore nga tema rajonale dhe lokale me qëllim zhvillimin e ofertës programore dhe stimulimin 
e demokracisë. pluralizmi në shoqëri”. 

Për të miratuar zgjidhje ligjore që garantojnë lirinë dhe pavarësinë e medias, çdo ndryshim i legjislacionit të medias duhet t'i nënshtrohet konsultimeve 
më të gjera publike me të gjithë aktorët, mbi të gjitha shoqatat profesionale përkatëse dhe rregullatori, dhe duhet të jetë në drejtim të pajtueshmërisë me 
Direktivën e Shërbimeve Mediatike Audiovizive të Bashkimit Evropian. 
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Debat i hapur publik për Draft-Metodologjinë për ndryshimin dhe plotësimin e Metodologjisë për kryerjen e mbikëqyrjes (monitorimit) programor 
 
Më 20 korrik Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele hapi debat publik për  Projekt-Metodologjinë për ndryshimin dhe plotësimin e 
Metodologjisë për kryerjen e mbikëqyrjes (monitorimit) programore  , të cilën e miratoi Këshilli i Agjencisë27. seanca e mbajtur më 19 korrik 2022. 
  
Teksti në dokument specifikon detyrimet e transmetuesve, operatorëve JEKM dhe ofruesve të AVMU sipas kërkesës dhe mënyrën se si kontrollohet 
përputhshmëria e tyre përmes zbatimit të mbikëqyrjes së programeve. Nevoja për ndryshimin dhe plotësimin e Metodologjisë ekzistuese ka lindur për shkak 
të shumicës së amendamenteve të Ligjit për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive të bëra në vitet e fundit. 
 
Agjencia ftoi të gjithë të interesuarit që me mendimet dhe sugjerimet e tyre të marrin pjesë në dëgjimin publik dhe t'i dorëzojnë në formë të shkruar në mënyrë 
elektronike në adresën elektronike   contact@avmu.mk  . Seanca dëgjimore do të zgjasë 60 ditë, duke përfunduar më 17 shtator 2022. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mbikëqyrja e transmetuesve, mediave të shkruara dhe operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik 
 
Transmetuesit 
 
 
Mbikëqyrja e transmetuesve, operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe medias së shkruar 
 
Transmetuesit 
 
Mbikëqyrja e rregullt administrative është kryer në të 108 transmetuesit që transmetojnë një program televiziv ose radio, për të dytën herë këtë vit, pra deri 
më 30 qershor, detyrimin e programit të tyre në prime time të publikojnë të dhënat për strukturën e pronësisë, editorial. dhe burimet e financimit në vitin 
paraprak, dhe regjistrimin e njoftimit të dorëzohet në Agjenci në afat prej 15 ditësh nga dita e publikimit. Nga mbikëqyrja ka rezultuar se Radio Plus Forte nga 
Tetova, TV Iris nga Shtipi dhe TV Shutel nga Shkupi nuk e kanë përmbushur obligimin ligjor. 
 
Mbikëqyrja e rregullt e programeve për respektimin e rregullave gjatë transmetimit të komunikimeve komerciale audiovizive, mbrojtjes së audiencës së vogël, 
përdorimit të shërbimeve telefonike me vlerë të shtuar dhe votimit telefonik, transmetimit të lojërave të fatit dhe ofrimit të kuizeve ose formave të tjera të 
pjesëmarrjes me çmime, detyrimet për përdorimin e gjuhës në programe, transmetimi ditor i së paku 8 orë program televiziv dhe transmetimi ditor i së paku 
30% program i krijuar fillimisht si vepra audio ose audiovizuale maqedonase kryhet në TV Era, TV M, TV MTM, TV Star, TV. Shutel dhe TV Tera. Nga 
vëzhgimet u konstatuan disa shkelje të detyrimeve ligjore. Në TV Era, TV M, TV Star dhe TV Shutel, përkthimi i përmbajtjes së transmetuar nuk ofrohet në 
gjuhët në të cilat e transmetojnë programin sipas licencës; në TV Era, TV Star dhe TV Shutel, të paktën 30% e programeve të krijuara fillimisht si vepra audio 
apo audiovizuale maqedonase nuk u transmetuan; TV Star nuk i ka përmbushur detyrimet për reklama dhe teleshoping, ndërsa TV Shutel nuk ka përmbushur 
detyrimet për mbrojtjen e audiencës minore. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Diskutim i hapur publik për Draft-Udhëzimin për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit për përcaktimin e afatit për veprim sipas vendimeve të 
Agjencisë për marrjen e masave 

 
Në seancën e 27-të të mbajtur më 19 korrik, Këshilli i Agjencisë miratoi  Projektudhëzim për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit për përcaktimin e afatit 
për veprim sipas vendimeve të Agjencisë për marrjen e masave  . Nga data 20 korrik është hapur debati publik për Projekt-Udhëzuesin, për të cilin Agjencia 
ftoi të gjithë të interesuarit që të marrin pjesë me mendimet dhe propozimet e tyre dhe t'i dorëzojnë me shkrim në formë elektronike në adresën elektronike   
contact@avmu.  . 
 
Dokumenti përcakton afatet e kërkuara për respektimin e masave paralajmëruese publike të lëshuara nga Agjencia për botuesit e mediave të shkruara, 
transmetuesit dhe OJEKM-në, përpara se të kryhet mbikëqyrja e kontrollit. Ndryshimi dhe plotësimi i Udhëzimit i referohet shkurtimit të afateve, me synimin 
për efikasitet dhe efektivitet më të madh në zbatimin e ZAAVMU-së dhe sigurimin e një ekuilibri midis interesave të publikut dhe subjekteve që i nënshtrohen 
mbikëqyrjes. Seanca dëgjimore do të zgjasë 75 ditë, duke përfunduar më 3 tetor 2022. 
 

 
 

https://avmu.mk/wp-content/uploads/2022/07/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-1.docx
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2022/07/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-1.docx
mailto:contact@avmu.mk
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2022/07/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82-%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%88%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%90-%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90.docx
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2022/07/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82-%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%88%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%90-%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90.docx
mailto:contact@avmu.mk
mailto:contact@avmu.mk
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Në të njëjtin transmetues, mbikëqyrja e rregullt administrative është kryer edhe për detyrimet që kanë të bëjnë me publikimin e një impreti, informacioni që 
duhet të vihet në dispozicion të përdoruesve dhe detyrimet për identifikimin e një transmetuesi. Me mbikëqyrjen u konstatua se TV Shutel në shërbimin 
programor të transmetuar më 4 korrik 2022, në disa prej emisioneve të transmetuara, nuk ka publikuar të dhënat e printuara që është e detyruar të 
transmetojë në vendin e duhur për çdo përmbajtje të veçantë të shërbim programor. 

Mbikëqyrja e programeve kontrolluese është bërë në TV Sitel dhe TV Channel 5 për të përcaktuar nëse transmetuesit kanë vepruar sipas Vendimeve për 
marrjen e masës së vërejtjes publike, të dërguara për mos respektim të obligimeve gjatë transmetimit të komunikimeve komerciale audiovizive. Nga 
mbikëqyrja rezultoi se pavarësisht masës paralajmëruese publike, në datat 21 dhe 26 prill 2022, televizionet kanë transmetuar spote teleshoping të 
produkteve të operatorit ushqimor “Natura Terapi”, në të cilat paraqiten në mënyrë të rreme natyra dhe karakteristikat e produkteve, d.m.th. komunikimet 
komerciale audiovizive janë të pavërteta dhe të pandershme, duke mashtruar kështu publikun dhe duke qenë në kundërshtim me interesat e konsumatorëve. 
Gjithashtu, një tjetër mbikëqyrje programi kontrolli është kryer në TV Channel 5 për detyrimet e vendosjes së produkteve, nga e cila rezulton se është 
zbatuar vendimi për marrjen e masës së paralajmërimit publik. 

Operatorët e rrjeteve publike të komunikimit elektronik  
 
Në operatorët Kabel, Combo 2003, Scramble, Pet Net, Transped Trade, Inel International dhe Global Sat, është kryer mbikëqyrja e rregullt e programit 
lidhur me rregullat për titrimin, regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci dhe detyrimin e operatorëve JEKM në program. paketën të cilën duhet ta 
ritransmetojnë dhe të ofrojnë shërbimet programore të shërbimit publik të transmetimit pa pagesë. Gjatë kontrolleve nuk janë konstatuar shkelje. 
 
Për të konstatuar nëse është vepruar ndaj masës së vërejtjes publike, operatorit Total TV i është bërë mbikëqyrje programore kontrolluese për detyrimin në 
paketën programore që ritransmeton të ofrojë shërbimet programore të shërbimit publik të transmetimit publik. Nga mbikëqyrja rezultoi se Total TV nuk po 
ritransmeton serviset programore "MRT 2", "MRT 3", "MRT 4" dhe "MRT 5". Mbikëqyrja e programit të kontrollit është kryer edhe tek operatori Altra Sat 
2000, për të konstatuar nëse është vepruar sipas masës së qortimit publik të shqiptuar më parë, dërguar me qëllim ritransmetimin e shërbimeve programore 
pa të drejta të rregulluara autoriale dhe të drejta të përafërta. Nga mbikëqyrja rezultoi se operatori ka vepruar plotësisht sipas masës së shqiptuar më parë.  
 
Në operatorin Altra - Sat 2000, u krye një mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore për të përcaktuar nëse operatori ritransmeton shërbime programore 
të transmetuesve nga vendet e tjera në bazë të të drejtave të autorit të rregulluara. Me mbikëqyrjen u konstatua se operatori, i cili operon në territorin e 
komunës së Ohrit, ritransmeton për përdoruesit e tij shërbimet programore "Discovery", "Eurosport 1" dhe "Eurosport 2" për të cilat nuk ka të drejtë autori 
të rregulluar sipas Ligjit për të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta. 
 
 Media e shkruar 
 
Agjencia ka kryer mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative mbi Shoqatën për zhvillimin e kulturës shkencore dhe teknike EMITER nga Shkupi, botues 
i mediumit të shkruar "Emitter", për të përcaktuar nëse ka publikuar të dhëna për emrin dhe adresën e selisë dhe editorialit. zyra, të dhënat për përgjegjësin, 
redaktorët, shtypshkronjën, datën e shtypjes ose ribotimit dhe numrin e kopjeve të shtypura, në përputhje me detyrimin e Ligjit për Media. Me mbikëqyrjen 
e çështjes nr.204, datë 06.07.2022, u konstatua se detyrimi ligjor është përmbushur në tërësi. 
 
 
Masa e shqiptuar paralajmërim publik  
 
Në seancën e 26-të të mbajtur më 8 korrik 2022, Këshilli i Agjencisë i shqiptoi vërejtje publike operatorit Altra-Sat 2000 nga Ohri për ritransmetimin e 
shërbimeve programore "Discovery", "Eurosport 1" dhe "Eurosport 2" për të cilat ka nuk ka të drejta të rregulluara të së drejtës së autorit sipas Ligjit për të 
drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta. 

 

 

 

 

 


