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NJOFTIM PËR MEDIA 

 

Ditën e hënë, në datën 11 shtator 2017, 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. Miratimin e rregullores “Mbi procedurat për shqyrtimin e ankesave nga Këshilli i 
Ankesave dhe të drejtën e përgjigjes” (Vendimi nr. 181, datë 11.09.2017) 

2. “Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Top 
Channel” sh.a.” (Vendimi nr. 182, datë 11.09.2017) 

3. “Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Tirana 
Tv” sh.p.k.” (Vendimi nr. 183, datë 11.09.2017) 

4. “Miratimin e ndryshimeve në strukturën e pronësisë së shoqërisë “My Music” sh.p.k.” 
(Vendimi nr. 184, datë 11.09.2017) 

5. “Miratimin e ndryshimeve në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Radio +2” sh.a., për 
subjektin audio privat “Radio +2” (Vendimi nr. 185, datë 11.09.2017)  

6. “Refuzimin e kërkesës së shoqërisë “Sky Gjirokastër” sh.p.k., për konstatimin e 
pavlefshmërisë absolute të vendimit të AMA-s nr. 140, datë 12.07.2017, “Mbi 
shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Sky Gjirokastër” sh.p.k., për marrje autorizimi për 
përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor 
“Sky Gjirokastër”. (Vendimi nr. 186, datë 11.09.2017)  

7. “Refuzimin e kërkesës së shoqërisë “ACN” sh.p.k., për anulimin e vendimit nr. 103, datë 
12.07.2017 të AMA-s “Për heqjen e autorizimit të shoqërisë “ACN” sh.p.k. autoriziuar 
për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet 
kabllor “Tv Kabllor ACN”. (Vendimi nr. 187, datë 11.09.2017)  

8. “Refuzimin e kërkesës së shoqërisë së subjektit person fizik Spiro Zguri, për anulimin e 
vendimit nr. 104, datë 12.07.2017 të AMA-s “Për heqjen e licencës së subjektit person 
fizik Spiro Zguri, për subjektin audioviziv privat vendor “Tv Magic Channel”. (Vendimi 
nr. 188, datë 11.09.2017); 

9. “Refuzimin e kërkesës së shoqërisë “Envo Company” sh.p.k., për anulimin e vendimit 
nr. 102, datë 12.07.2017 të AMA-s “Për heqjen e autorizimit të shoqërisë “Envo 
Company” sh.p.k., për përsëritjen  e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve 
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mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor Envo Company”. (Vendimi nr. 189, datë 
11.09.2017); 

10. “Mosdhënien e autorizimit, shoqërisë “New Media Vizion” sh.p.k., për ofrimin e 
shërbimit të programit audioviziv mbështetur në internet “TV RTV1”. (Vendimi nr. 190, 
datë 11.09.2017); 

11. Pranimin e pjesshëm të ankimit administrativ duke ndryshuar masën e sanksionit, 
gjobë të datës 03.08.2017 të vendosur ndaj shoqërisë “Focus Media News” sh.p.k., për 
subjektin audioviziv privat vendor “Tv News 24”, nga 200,000 lekë në 100,000 lekë. 
(Vendimi nr. 191, datë 11.09.2017) 

 
 
Tiranë, 11 shtator 2017                               
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