NJOFTIM PËR MEDIA
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Mediave Audiovizive (AMA), ku morën pjesë anëtarët e mëposhtëm:
Gentian
Sami
Agron
Gledis
Piro
Suela
Zylyftar

SALA
NEZAJ
GJEKMARKAJ
GJIPALI
MISHA
MUSTA
BREGU

Kryetar
Zëvendëskryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

AMA, pasi mori në shqyrtim çështjet e rendit të ditës, vendosi:
1. Miratimin e ndryshimeve në rregulloren “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave
për renditjen e shërbimeve audio dhe/ose audiovizive që mbështeten në rrjete
numerike”, miratuar me vendimin e AMA-s, nr. 218, datë 12.10.2016, të ndryshuar
(Vendimi nr. 196, datë 25.10.2017)
2. Miratimin e ndryshimeve në vendimin e AMA-s, nr. 98, datë 07.06.2017 “Për miratimin
e Numrit Logjik të Programit të shërbimeve programore kombëtare të përgjithshme
dhe shërbimeve programore private rajonale/lokale”. (Vendimi nr. 197, datë
25.10.2017)
3. Miratimin e një shtese në vendimin e AMA-s, nr. 98, datë 07.06.2017 “Për miratimin e
Numrit Logjik të Programit të shërbimeve programore kombëtare të përgjithshme dhe
shërbimeve programore private rajonale/lokale, sipas listës bashkëlidhur.” (Miratimi i
NLP-së për shërbimet programore kombëtare të përgjithshme “Tv Klan” dhe “Tv Top
Channel”). (Vendimi nr. 198 datë 25.10.2017)
4. Zëvendësimin dhe rinovimin e licencës së shoqërisë “Kombi” sh.p.k., për subjektin
audioviziv privat vendor “TV Kombi”. (Vendimi nr. 199 datë 25.10.2017)
5. Miratimin e ndryshimeve në të dhënat e subjektit, zëvendësimin dhe rinovimin e
licencës së shoqërisë “Extra Channel” sh.p.k., për subjektin audioviziv privat vendor “In
TV”. (Vendimi nr. 200, datë 25.10.2017)
6. Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë “ABCom” sh.p.k., autorizuar për
ofrimin e shërbimit të programit audioviziv mbështetur në rrjet kabllor “3N1 TV” dhe
përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor
“ABCom” në njësitë administrative Korçë, Berat, Bashkinë Peqin dhe Fshatin Golem
(pjesë e njësisë administrative Golem). (Vendimi nr. 201, datë 25.10.2017)
7. Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të subjektit person fizik Eltion Thanasi,
autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur
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në rrjet kabllor “APT” në Bashkitë Përmet dhe Këlcyrë. (Vendimi nr. 202, datë
25.10.2017)
8. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Gëzim Cake, për përsëritjen e shërbimit
të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor Zargoçan”.
(Vendimi nr. 203, datë 25.10.2017)
9. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Adriatik Bajrami, për përsëritjen e Page | 2
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor
Delvina”. (Vendimi nr. 204, datë 25.10.2017)
10. Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Televizioni Kukësi” sh.a., autorizuar për
përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor
“Tv kabllor Kukësi” dhe zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit në Njësitë
Administrative Shtiqën dhe Bicaj”. (Vendimi nr. 205, datë 25.10.2017)
11. Mosrinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Fredi Hasa, për përsëritjen e
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “TV kabllor
Pirg”. (Vendimi nr. 206, datë 25.10.2017)
12. Pranimin e kërkesës së shoqërisë “Fax Media News” sh.a., duke vendosur ndryshimin
e emrit të subjektit tregtar nga “Planet Televizion” sh.a., në “Fax Media News” sh.a.,
dhe ndryshimin e emrit të subjektit audioviziv privat vendor nga “Planet TV” në “Fax
Media News”. (Vendimi nr. 207, datë 25.10.2017)
13. Pranimin e kërkesës së shoqërisë “3DS&AF Entertainment” sh.p.k., duke vendosur
ndryshimin e emrit të subjektit audioviziv privat vendor nga “Tirana Tv” në “TNT”.
(Vendimi nr. 208, datë 25.10.2017)
14. Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Eltion Thanasi, për
ofrimin e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor
“APT NEWS”. (Vendimi nr. 209, datë 25.10.2017)
15. Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit gjobë, nr. 83, datë
09.08.2017 të vendosur nga Grupi i Inspektimit ndaj shoqërisë “Radiolink” sh.p.k., për
subjektin OSHMA “Radio DJ 96.1”, në masën 5,000,000 lekë. (Vendimi nr. 210, datë
25.10.2017)
16. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë, nr. 85, datë
10.08.2017, të vendosur nga Grupi i Inspektimit ndaj shoqërisë “I.B.C” sh.p.k., për
subjektin OSHMA “I.B.C-Telecom” në masën 5,000,000 lekë. (Vendimi nr. 211, datë
25.10.2017)
17. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë, nr. 84, datë
10.08.2017, të vendosur nga Grupi i Inspektimit ndaj shoqërisë “Tring” sh.a., autorizuar
për subjektin OSHMA mbështetur në internet OTT “Tring Tv”, në masën 2,000,000 lekë.
(Vendimi nr. 212, datë 25.10.2017)
18. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë, nr. 86, datë
25.08.2017, të vendosur nga Grupi i Inspektimit ndaj shoqërisë “RTV Adriamed” sh.p.k.,
autorizuar për subjektin OSHMA, “TV AdriaMed”, në masën 1,000,000 lekë. (Vendimi
nr. 213, datë 25.10.2017)
19. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë, nr. 67, datë
21.07.2017, të vendosur nga Grupi i Inspektimit ndaj personit fizik Dorina Marini,
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autorizuar për subjektin “Tv kabllor Andor”, në masën 400,000 lekë. (Vendimi nr. 214,
datë 25.10.2017)
20. Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit gjobë, nr. 70, datë
02.08.2017, të vendosur nga Grupi i Inspektimit ndaj personit fizik Abidin Fraholli,
autorizuar për subjektin “Tv kabllor Fraholli”, në masën 2,000,000 lekë. (Vendimi nr.
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215, datë 25.10.2017)
21. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë, nr. 75, datë
02.08.2017, të vendosur nga Grupi i Inspektimit ndaj shoqërisë “J&P PRO” sh.p.k.,
autorizuar për subjektin “Tv kabllor J&P PRO”, në masën 1,000,000 lekë. Vendimi nr.
216, datë 25.10.2017)
22. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë nr. 77, datë
08.08.2017, të vendosur ndaj subjektit person fizik Misir Dyrmo, për subjektin
audioviziv privat kabllor “Tv kabllor Dyrmo”, në masën 40,000 lekë. (Vendimi nr. 217,
datë 25.10.2017)
23. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë, nr. 81, datë
08.08.2017, të vendosur ndaj subjektit person fizik Arben Nazëraj, për subjektin
audioviziv privat kabllor “Tv kabllor Manastiri”, në masën 40,000 lekë ((Vendimi nr.
218, datë 25.10.2017)
24. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë, nr. 80, datë
08.08.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “Masa Group 2009” sh.p.k., për subjektin
audioviziv privat kabllor “Tv kabllor Masa Group”, në masën 40,000 lekë. (Vendimi nr.
219, datë 25.10.2017)
Në këtë mbledhje, AMA ra dakord që subjekteve:
- Shoqërisë “Egnatia Televizon” sh.a., për subjektin audioviziv privat vendor “Club Tv”;
(debitor ndaj AMA-s dhe Buxhetit të Shtetit)
- Shoqërisë “RTV Adria-Med” sh.p.k., për subjektin audio privat vendor “Radio Durrësi”;
(debitor ndaj AMA-s dhe Buxhetit të Shtetit),
t’u caktojë afat përfundimtar për shlyerjen e plotë të detyrimeve financiare ndaj AMA-s dhe
Buxhetit të Shtetit, deri në mbledhjen e radhës.
Po ashtu, AMA ra dakord që shoqërisë “Channel 1” sh.p.k., t’i caktohet afat deri në mbledhjen
e ardhshme për plotësimin e dokumentacionit për rinovimin e licencës së subjektit audio
privat vendor “Radio Idea”.
Tiranë, 25 tetor 2017

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE
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LISTA E NUMRIT LOGJIK TË SHËRBIMEVE PROGRAMORE AUDIOVIZIVE
(Miratuar me Vendimin e AMA-s nr. 98, datë 07.06.2017,
ndryshuar me Vendimet e AMA-s, nr. 197, dhe nr. 198, datë 25.10.2017)
NLP

SHËRBIMI PROGRAMOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31-40

"RTSH 1"
"RTSH 2"
"RTSH 3"
Klan TV
Top-Channel
"Klan +"
"Vizion +"
“Neës 24 TV”
“TV ABC News”
“TV Ora News”
"Report TV"
“TV Scan”
“TV UTV Education”
“Nesër TV”
“TV Channel One”
“Club TV”
"TV SHIJAK"
“TV Adriamed”
“TV A1 Report”
"Agon Channel"
“IN TV"
“TV Kukësi”
“TV BBF”
“TV Planet”
“TV Tirana”
“TV Apollon”
“TV Kombi”
“TV Rozafa Motiv”
"TV Lezha"
“TV M+”
Rezervuar për licencime TV OSHP Rajonale deri në afatin e
vlefshmërinë së kritereve të rregullores: 31.12.2017
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41
42
43
44
45
46-54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

"RTSH Film"
"RTSH Sport"
"RTSH Shqip"
"RTSH Muzikë"
"Top News"
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Rezervuar për programe tematike kombëtare pa pagesë
“TV Star Plus”
“TV Bulqiza”
“TV Sot 7”
“TV Mati”
“TV Lobi”
“TV AVN”
“TV Kopliku”
”TV Alpo”
“TV Skampa”
“TV Magic”
“TV Puka”
“TV 4+”
"TV Channel 1”
“TV Klaudiana”
“One Tv Vlora”
“TV 6+1”
“TV Bajram Curri”
“TV Kruja”
“TV Antena Nord”
“TV Blu Sky”
“TV Channel 7”
“TV Margit”
“TV Elrodi”
“TV Best”
“TV Fokus”
“TV Berati”
“TV Vlora Channel”
“TV 6”
“TV Saranda”
"TV Tele Joni"
“TV Jug”
“Elbasan TV”
“Glob TV”
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88 “TV Re.Al”
Rezervuar për licencime TV OSHP Lokale deri në afatin e
vlefshmërisë së kritereve të rregullores: 31.12.2018
89-99
"RTK"
"Klan Kosova"
"RTV 21"
"TV 5"
Rezervuar për programet e përgjithshme kombëtare, rajonale,
105-199 lokale publike dhe private që transmetohen hapur
101
102
103
104

Rezervuar për programet Pay TV që do të licencohen në të
201-299 ardhmen
301-333

Digitalb Pay TV
334 - 366 Top Channel Pay TV
367- 399 ADTN Pay TV
401 - 433 Vizion + Pay TV

Rezervuar për programet e përgjithshme kombëtare, rajonale, lokale
501 - 599 publike dhe private që transmetohen hapur
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