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NJOFTIM PËR MEDIA 

Ditën e mërkurë dhe të enjte  më datat 21 – 22 Dhjetor 2016, u zhvilluan mbledhjet e radhës 
së Autoritetit të Mediave Audiovizive, ku morën pjesë anëtarët e mëposhtëm: 

Z. Gentian   SALA             Kryetar 

Z. Sami   NEZAJ               Zëvendëskryetar 

Z.Agron   GJEKMARKAJ  Anëtar 

Z.Gledis   GJIPALI  Anëtar 

Z.Piro    MISHA   Anëtar 

Znj.Suela  MUSTA  Anëtar 

Z.Zylyftar  BREGU   Anëtar 

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), pasi mori në shqyrtim çështjet e rendit të ditës, 
miratoi vendimet e mëposhtme: 

 
1. Miratimin e projektvendimit për përcaktimin e frekuencave për shërbimin e 

transmetimit audio të komunitetit dhe çeljen e garës për dhënien e licencave të 
transmetimit audio të komunitetit (Vendim nr. 245, datë 21.12.2016) 

2. Miratimin e ndryshimeve dhe shtesave në “Rregulloren për përcaktimin e kritereve 
dhe procedurave për renditjen e shërbimeve audio dhe/ose audiovizive që 
mbështeten në rrjete numerike” (Vendim nr. 246, datë 21.12.2016) 

3. Miratimin e Buxhetit Vjetor të Autoritet të Mediave Audiovizve për vitin 2017 (Vendim 
nr. 247, datë 21.12.2016) 

4. Miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Sekretariatit Teknik dhe 
përcaktimin e masës së pagesës për Sekretariatin Teknik” (Vendim nr. 248, datë 
21.12.2016) 

5. Miratimin e marrëveshjes lidhur midis shoqërive “Digit-Alb” sh.a., dhe “TV Klan” sh.a.  
për transferim rrjeti numerik (Vendim nr. 249, datë 21.12.2016) 

6. Shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Media 99” sh.a., për rinovimin e licencës së 
subjektit televiziv privat vendor “Tv Koha” (Vendim nr.250, datë 21.12.2016) 

7. Rinovimin e licencës të shoqërisë “Emi Media Group” sh.p.k., për subjektin audio 
privat vendor “Best Radio” (Vendim nr.251, datë 21.12.2016) 

8. Rinovimin e licencës së shoqërisë “RTV ADRIA-MED” sh.p.k., për subjektin radiofonik 
privat vendor “Radio Durrësi”, ndryshimin e emrit të shoqërisë nga “Radio Durrësi” 
sh.p.k., në “RTV ADRIA-MED” sh.p.k dhe miratimin e ndryshimeve në strukturën e 
pronësisë (Vendim nr. 252, datë 21.12.2016 
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9. Rinovimin e licencës së shoqërisë “My Music” sh.p.k. dhe miratimin e ndryshimit të 
emërtimit të subjektit audio nga “Radio Muzika Jonë” në “My Music” (Vendim nr. 253, 
datë 21.12.2016) 

10. Shqyrtimin e aplikimit për rinovim licence të shoqërisë “Scorpion” sh.p.k., licencuar 
për subjektin radiofonik privat vendor “Radio Maria” (Vendim nr. 243, datë 
21.12.2016) 

11. Shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Radio Ngjallja” sh.p.k., licencuar për subjektin 
radiofonik privat vendor “Radio Ngjallja” (Vendim nr. 244, datë 21.12.2016) 

12. Rinovimin e licencës të shoqërisë “RTV-RE.AL” sh.p.k, për subjektin televiziv privat 
vendor “RE.AL TV”. (Vendim nr. 254, datë 21.12.2016) 

13. Rinovimin licencës të shoqërisë “Vlora Channel” sh.p.k., për subjektin televiziv privat 
vendor “Tv Vlora Channel” (Vendim nr. 255, datë 21.12.2016) 

14. Miratimin e  kërkesës së shoqërisë “ABCom” sh.p.k. për korrigjimin e gabimit material 
në vendimin nr. 2, datë 27.01.2016 të AMA-s dhe ndryshimin e zonës së ofrimit të 
shërbimit nga “Qarku Shkodër” në “Qyteti Shkodër” (Vendim nr. 256, datë 
21.12.2016) 

15. Miratimin e kërkesës për zgjerimi të zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë 
shoqërisë “ABCom” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audio 
dhe audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor dhe për shërbimin e programit 
audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “3N1 TV” (Vendim nr. 257, datë 
21.12.2016) 

16. Miratimin e ndryshimeve në strukturën e pronësisë së shoqërisë “City Fm” sh.p.k., 
licencuar për subjektin audio privat vendor “City Fm” (Vendim nr. 258, datë 
21.12.2016) 

17. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Edi Tanushi, për përsëritjen e 
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “TV kabllor 
Danja” (Vendim nr. 259, datë 21.12.2016) 

18. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Arben Xhaxhaj, për përsëritjen e 
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor 
Roskovec” (Vendim nr. 260, datë 21.12.2016). 

19. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Rustem Xhelaj, për përsëritjen e 
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “TV kabllor 
Cakrani” (Vendim nr. 261, datë 21.12.2016) 

20. Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “MRM” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të 
programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor Korça” 
(Vendim nr. 262, datë 21.12.2016). 

21. Shqyrtimi i ankimit administrativ të shoqërisë “Radio +2” sh.a., për ndryshimin e 
vendimit të AMA-s nr. 211, datë 16.09.2016 (Vendim nr. 263, datë 21.12.2016) 

22. Rrëzimin e ankimit administrativ të shoqërisë “Kombi” sh.p.k  dhe lënien në fuqi të 
sanksionit gjobë nr. 41, datë 18.10.2016 të vendosur ndaj shoqërisë “Kombi” sh.p.k., 
për subjektin televiziv privat vendor “TV Kombi”, në masën 500 000 (pesëqindmijë) 
lekë (Vendim nr. 264, datë 21.12.2016) 

23. Shqyrtimin e ankimit të paraqitur nga shoqëria “TV Lokal Antena Nord” sh.p.k dhe 
ndryshimin e masës së sanksionit me gjobë nr. 62, datë 23.11.2016, vendosur ndaj 
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shoqërisë “TV Lokal Antena Nord” sh.p.k., për subjektin televiziv privat vendor “TV 
Antena Nord” (Vendim nr. 265, datë 21.12.2016) 

24. Shqyrtimi i ankimit administrativ të shoqërisë “Media Vizion” sh.a., për ndryshimin e 
vendimit të AMA-s nr. 103, datë 19.05.2016 (Vendim nr. 266, datë 21.12.2016) 

25. Shqyrtimin dhe pranimin e pjesshëm të kërkesës së subjektit person fizik Endri Leka, 
autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur 
në rrjet kabllor  “E&G”, (Vendim nr. 267, datë 21.12.2016) 

26. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e Vendimit nr. 49, datë 21.10.2016 
të vendosur nga grupi i inspektorëve, në masën 1,000,000 (një milionë) lekë, ndaj 
personit fizik z.Altin Shkurti, për subjektin OSHMA “Tv Kabllor Orikumi” (Vendim nr. 
268, datë 22.12.2016). 

27. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e Vendimit nr. 54, datë 04.11.2016 
të vendosur nga grupi i inspektorëve, në masën 1,000,000 (një milionë) lekë, ndaj 
personit fizik z.Sevi Mediu, për subjektin OSHMA “Tv Kabllor Anfab” (Vendim nr. 269, 
datë 22.12.2016). 

28. Rrëzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të Vendimit nr. 53, datë 
04.11.2016 të vendosur nga grupi i inspektorëve, në masën 1,000,000 (një milion) 
lekë, ndaj personit fizik z.Eneritan Pupa, për subjektin OSHMA “Tv Kabllor Pupa”. 
(Vendim nr. 270, datë 22.12.2016). 

29. Rrëzimin e ankimit dhe lënien në fuqi të Vendimit nr. 34, datë 22.09.2016 të vendosur 
nga grupi i inspektorëve, në masën 2,000,000 (dy milionë) lekë, ndaj shoqërisë 
“Elbasan Cable” sh.p.k., për subjektin OSHMA “Elbasan Cable” (Vendim nr. 271, datë 
22.12.2016). 

30. Shfuqizimin e ankimit administrativ të vendimit nr. 42, datë 20.10.2016 për dënimin 
me gjobë të vendosur nga grupi i inspektorëve, në masën 2,000,000 (dy milion) lekë, 
ndaj subjekti person fizik privat z. Dritan Xhaçi, për subjektin OSHMA “TV ME KABËLL 
XHAÇI” (Vendim nr. 272, datë 22.12.2016) 

31. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e vendimit nr. 55, datë 04.11.2016 
për dënimin me gjobë të vendosur nga grupi i inspektorëve, në masën 1,000,000 (një 
milion) lekë, ndaj subjekti person fizik z.Fredi Hasa, të autorizuar për subjektin OSHMA 
“TV ME KABËLL PIRG” (Vendim nr. 273, datë 22.12.2016) 

32. Rrëzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 51, datë 24.10.2016 
për dënimin me gjobë të vendosur nga grupi i inspektorëve, në masën 1,000,000 (një 
milion) lekë, ndaj subjekti person fizik z. Abidin Fraholli, të autorizuar për subjektin 
OSHMA “TV ME KABËLL FRAHOLLI” (Vendim nr. 274, datë 22.12.2016) 

33. Refuzimin ankimit dhe lënien në fuqi të Vendimit nr. 52, datë 01.11.2016 të vendosur 
nga grupi i inspektorëve, ndaj shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., për subjektin audioviziv 
privat “Tv Kabllor Fieri”, me ndryshimin e masës së dënimit nga 2,000,000 (dy milionë) 
lekë në 1,000,000 (një milion) lekë(Vendim nr. 275, datë 22.12.2016) 
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34. Shfuqizimin e vendimit nr. 44, datë 20.10.2016 për dënimin me gjobë, në masën 
400.000 (katërqindmijë) lekë, ndaj shoqërisë “Tv Lokal Antena Nord” sh.p.k., të 
licencuar për subjektin OSHMA “Tv Antena Nord” (Vendim nr. 276, datë 22.12.2016) 

35. Shfuqizimin e vendimit nr. 47, datë 20.10.2016 për dënimin me gjobë, në masën 
400.000 (katërqindmijë) lekë, ndaj subjektit person fizik z. Ismail Buçpapa, të licencuar 
për subjektin OSHMA “Tv Bajram Curri” (Vendim nr. 277, datë 22.12.2016) 

36. Shfuqizimin e vendimit nr. 39 , datë 07.10.2016 për dënimin me gjobë, në masën 
400.000 (katërqindmijë) lekë, ndaj shoqërisë “Intel Media” sh.p.k. , të licencuar për 
subjektin OSHMA “Tv Jug” (Vendim nr. 278, datë 22.12.2016) 

37. Shfuqizimin e vendimit nr. 46, datë 20.10.2016 për dënimin me gjobë, në masën 
400.000 (katërqindmijë) lekë, ndaj subjektit person fizik z. Thodhori Dukshi, të 
licencuar për subjektin OSHMA “Tv Saranda” (Vendim nr. 279, datë 22.12.2016). 

 
Tiranë, 22 Dhjetor 2016                                      

 AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 
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