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      AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 

 

NJOFTIM PËR MEDIA 

 

Ditën e mërkurë, në datën 16 maj 2018, u zhvillua mbledhja e radhës së Autoritetit të 

Mediave Audiovizive (AMA), ku morën pjesë anëtarët e mëposhtëm: 

 

Gentian  SALA             Kryetar 

Sami  NEZAJ  Zëvendëskryetar 

Agron  GJEKMARKAJ Anëtar 

Gledis  GJIPALI  Anëtar 

Piro  MISHA  Anëtar 

Suela   MUSTA  Anëtar 

Zylyftar  BREGU   Anëtar 

 

AMA, pasi mori në shqyrtim çështjet e rendit të ditës, vendosi: 

 

1. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Abc News” sh.a., për subjektin audio privat vendor 

“Radio ABC News” (Vendimi nr. 84, datë 16.05.2018);  

2. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Star” sh.p.k., për subjektin audio privat vendor 

“Star” (Vendimi nr. 85, datë 16.05.2018); 

3. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Radio Klan” sh.p.k., për subjektin audio privat 

vendor “Radio Klan” (Vendimi nr. 86, datë 16.05.2018); 

4. Mosrinovimin e licencës së shoqërisë “Fokus TV” sh.p.k., për subjektin audioviziv 

privat vendor “TV Fokus” (Vendimi nr. 87, datë 16.05.2018); 

5. Rinovimin e licencës së subjektit person fizik Thodhori Dukshi, për subjektin 

audioviziv privat vendor “TV Saranda” (Vendimi nr. 88, datë 16.05.2018); 

6. Rinovimin e licencës së subjektit person fizik Ismail Bucpapa, për subjektin audioviziv 

privat vendor “TV Bajram Curri” (Vendimi nr. 89, datë 16.05.2018); 

7. Mosrinovimin e licencës së subjektit person fizik Lulzim Spata, për subjektin 

audioviziv privat vendor “Tv Kruja” (Vendimi nr. 90, datë 16.05.2018); 

8. Mosrinovimin e licencës së shoqërisë “Teknomedia” sh.p.k., për subjektin audioviziv 

privat vendor “Nesër TV” (Vendimi nr. 91, datë 16.05.2018); 

9. Heqjen e licencës së shoqërisë “Vlora Channel” sh.p.k., për subjektin audioviziv privat 

vendor “Vlora Channel” (Vendimi nr. 82, datë 16.05.2018); 

10. Rrëzimin e aplikimit dhe mosdhënien e licencës së transmetimit audio analoge rajonale 

shoqërisë “Media Network” sh.p.k., për subjektin audio analog privat “Radio Hit Fm” 

(Vendimi nr.93, datë 16.05.2018); 

11. Rrëzimin e aplikimit dhe mosdhënien e licencës të transmetimit audio analoge lokale 

shoqërisë “RTV-REAL” sh.p.k., për subjektin audio analog privat vendor “Re.Al” 

(Vendimi nr.94, datë 16.05.2018); 
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12. Rrëzimin e aplikimit dhe mosdhënien e licencës së transmetimit audio analoge 

rajonale shoqërisë “Radio Sol” sh.p.k., për subjektin audio analog privat  “Radio 

Sol” (Vendimi nr.95, datë 16.05.2018); 

13. Rrëzimin e aplikimit dhe mosdhënien e licencës të transmetimit audio analoge 

lokale subjektit person fizik Milika Deliaj, për subjektin audio analog privat vendor 

“News + Radio”. (Vendimi nr.96, datë 16.05.2018); 

14. Rrëzimin e aplikimit dhe mosdhënien e licencës së transmetimit audio analoge 

lokale,  shoqërisë “One Tv Vlora” sh.p.k., për subjektin audio analog privat vendor 

“One Vlora Fm” (Vendimi nr.97, datë 16.05.2018) 

15. Rrëzimin e aplikimit dhe mosdhënien e licencës së transmetimit audio analoge 

rajonale shoqërisë “Multiscreen” sh.p.k., për subjektin audio analog privat “Radio 

Report” (Vendimi nr. 98, datë 16.05.2018); 

16. Rinovimin e licencës së subjektit person fizik Edi Halilaj, për subjektin audio 

privat vendor “Radio Lushnja” (Vendimi nr. 99, datë 16.05.2018); 

17. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Alfa 

& Omega” sh.p.k., licencuar për subjektin audio privat vendor “Radio Alfa & 

Omega” (Vendimi nr. 100, datë 16.05.2018); 

18. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Extra 

channel” sh.p.k., licencuar për subjektin audioviziv privat vendor “IN TV”. 

(Vendimi nr. 101, datë 16.05.2018); 

19. Kalimin e të drejtave të licencës së shoqërisë “Star Plus” sh.p.k., licencuar për 

subjektin audioviziv privat vendor “Tv Star Plus” tek shoqëria “Star News-RTV” 

sh.p.k. (Vendimi nr. 102, datë 16.05.2018); 

20. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë 

“Albtelecom” sh.a. (Vendimi nr. 103, datë 16.05.2018); 

21. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë 

“Nisatel” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të 

tretëve mbështetur në internet (OTT) “Nisatel” (Vendimi nr. 104, datë 

16.05.2018); 

22. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Net 3 

Digital” sh.p.k., autorizuar për subjektin audioviziv privat kabllor “Net 3 Digital” 

(Vendimi nr. 105, datë 16.05.2018); 

23. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë të shoqërisë “Tibo” 

sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve 

mbështetur në internet (OTT) “Tibo” (Vendimi nr. 106, datë 16.05.2018); 

24. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë të shoqërisë 

“Bleta” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të 

tretëve mbështetur ne internet (IPTV) “Bleta” (Vendimi nr. 107, datë 16.05.2018); 

25. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë të shoqërisë “Tv 

Kabllor Shijaku” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit 

audioviziv të të tretëve mbështetur ne rrjet kabllor “Tv Kabllor Shijaku” (Vendimi 

nr. 108, datë 16.05.2018); 

26. Pranimin  e kërkesës së shoqërisë “ADTN” sh.a., dhe dhënien në përdorim të 

kanalit frekuencor 51 UHF për allotmentin e Vlorës (Vendimi nr. 109, datë 

16.05.2018); 

27. Dhënien e autorizimit subjektit person fizik Elida Llupa, për ofrimin e shërbimit të 

programit audioviziv mbështetur në internet “Elrodi Tv” (Vendimi nr. 110, datë 

16.05.2018); 
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28. Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “IR-GEN” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit 

të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Ir-

Gen” (Vendimi nr. 111, datë 16.05.2018); 

29. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Dritan Memushi, për përsëritjen e 

shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv 

Kabllor Tepelena Sat” (Vendimi nr. 112, datë 16.05.2018); 

30. Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Engjëllushe 

Veliaj, për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur 

në rrjetin kabllor “Tv Kabllor Orexh” (Vendimi nr. 113, datë 16.05.2018); 

31. Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Admir Leka, 

për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në 

rrjetin kabllor “Tv Kabllor Luna” (Vendimi nr. 114, datë 16.05.2018) 

32. Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të personit fizik Rustem Xhelaj, për 

përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjetin 

kabllor “TV Kabllor Cakran” (Vendimi nr. 115, datë 16.05.2018); 

33. Rrëzimin e kërkesës së shoqërisë “Fokus T.V” sh.p.k., për subjektin televiziv 

vendor “Fokus Tv’”, për konstatimin e parashkrimit të dënimeve me gjobë nr.509, 

datë 23.10.2012 dhe nr.13, datë 22.05.2015 (Vendimi nr. 116, datë 16.05.2018); 

34. Rrëzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit gjobë nr. 4, datë 

20.02.2018, në masën 1,000,000 lekë të vendosur ndaj subjektit person fizik Dritan 

Memushi, autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv mbështetur 

në rrjet kabllor “Tepelena Sat”. (Vendimi nr. 117, datë 16.05.2018); 

35. Rrëzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit gjobë nr. 5, datë 

02.03.2018, në masën 200,000 lekë të vendosur ndaj subjektit person fizik z. 

Aristotel Petro, licencuar për subjektin audioviziv privat vendor “Tv Alpo”. 

(Vendimi nr. 118, datë 16.05.2018). 

 

 

 

Tiranë, 16 maj 2018                               

 

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 


