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      AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 

 
NJOFTIM PËR MEDIA 

 
Ditën e hënë, në datën 05 nëntor 2018, u zhvillua mbledhja e radhës së Autoritetit të Mediave 
Audiovizive (AMA), ku morën pjesë anëtarët e mëposhtëm: 
 
Gentian  SALA             Kryetar 
Sami  NEZAJ  Zëvendëskryetar 
Gledis  GJIPALI  Anëtar 
Piro  MISHA  Anëtar 
Suela   MUSTA  Anëtar 
Zylyftar BREGU  Anëtar 
 
AMA, pasi shqyrtoi çështjet e rendit të ditës, vendosi: 
 
1. Zgjedhjen e z. Urim Bajrami, në pozicionin Kryetar i Këshillit të Ankesave. (Vendimi 

nr. 177, datë 05.11.2018); 
2. Pranimin e kërkesës së subjektit person fizik Skerdilajd Muho, për rishikimin e vendimit 

nr. 156 datë 13.07.2018 të AMA-s, dhe anulimin e vendimit, gjobë Nr. 11 datë 
29.05.2018, në masën 5,000,000 lekë.”(Vendimi nr. 178, datë 05.11.2018);  

3. Rrëzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të vendimit, gjobë Nr. 15, datë 
08.06.2018, në masën 1 000 000 lekë, të vendosur nga Grupi i Inspektimit, ndaj shoqërisë 
“Masa Grup 2009” sh.p.k., autorizuar për subjektin “Tv me kabëll Masa Grup”. 
(Vendimi nr. 179, datë 05.11.2018); 

4. Rrëzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të vendimit, gjobë Nr. 16, datë 
08.06.2018, në masën 1 000 000 lekë, të vendosur nga Grupi i Inspektimit, ndaj subjektit 
person fizik Sevi Mediu, autorizuar për subjektin “Tv me kabëll Anfab”. (Vendimi nr. 
180, datë 05.11.2018); 

5. Rrëzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të vendimit, gjobë Nr. 17, datë 
11.06.2018, në masën 2 000 000 lekë, të vendosur nga Grupi i Inspektimit, ndaj subjektit 
zperson fizik Guri Meko, autorizuar për subjektin “Tv me kabëll Aral”. (Vendimi nr. 
181, datë 05.11.2018); 

6. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e vendimit, gjobë Nr. 13, datë 
08.06.2018, në masën 2 000 000 lekë, të vendosur nga Grupi i Inspektimit, ndaj subjektit 
person fizik Gëzim Cake, autorizuar për subjektin “Tv me kabëll Zagorçan”. (Vendimi 
nr. 182, datë 05.11.2018); 

7. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e vendimit, gjobë Nr. 72, datë 
02.08.2017, në masën 1 000 000 lekë,  të vendosur nga Grupi i Inspektimit, ndaj subjektit 
person fizik Shkëlqim Bylykbashi, për subjektin “Tv me kabëll Arbër”. (Vendimi nr. 
183, datë 05.11.2018);  
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8. Rrëzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të vendimit, gjobë Nr. 14, datë 
08.06.2018, në masën 1 000 000 lekë,  të vendosur nga Grupi i Inspektimit, ndaj subjektit 
person fizik Floresha Hymetllari, autorizuar për subjektin “Tv me kabëll Hymetllari”. 
(Vendimi nr. 184, datë 05.11.2018); 

9. Rrëzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të vendimit, gjobë Nr. 19, datë 
11.06.2018, në masën 2 000 000 lekë, të vendosur nga Grupi i Inspektimit, ndaj subjektit 
person fizik Floresha Hymetllari, autorizuar për subjektin “Tv me Kabëll 
Hymetllari”.(Vendimi nr. 185, datë 05.11.2018); 

10. Pranimin pjesërisht të ankimit administrativ duke vendosur ndryshimin e masës së 
sanksionit, gjobë Nr. 20, datë 03.07.2018, të vendosur nga Grupi i Inspektimit, ndaj 
subjektit person fizik Dritan Memushi, autorizuar për subjektin “Tv Tepelena Sat”, nga  
2 000 000 lekë në 1 000 000 lekë. (Vendimi nr. 186, datë 05.11.2018); 

11. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e vendimit, gjobë Nr. 23, datë 
09.07.2018, në masën 2 000 000 lekë, të vendosur nga Grupi i Inspektimit, ndaj subjektit 
person fizik Floresha Hymetllari, autorizuar për subjektin “Tv me kabëll Hymetllari”. 
(Vendimi nr. 187, datë 05.11.2018); 

12. Rrëzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të vendimit, gjobë Nr. 25, datë 
20.07.2018, në masën 5 000 000 lekë, të vendosur nga Grupi i Inspektimit, ndaj shoqërisë 
“Ultranet” sh.p.k., për ofrimin e shërbimeve audiovizive mbështetur në internet IPTV, pa 
Autorizimin e AMA-s. (Vendimi nr. 188, datë 05.11.2018); 

13. Rrëzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të vendimit, gjobë Nr. 24, datë 
09.07.2018, të vendosur për subjektin person fizik Preng Doda, autorizuar për përsëritjen 
e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Besëlidhja”. 
(Vendimi nr. 189, datë 05.11.2018); 

14. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e vendimit, gjobë 12, datë 07.06.2018, 
në masën 2 000 000 lekë, të vendosur nga Grupi i Inspektimit, ndaj subjektit person fizik 
Abidin Fraholli, autorizuar për subjektin “Tv me kabëll Fraholli”. (Vendimi nr. 190, 
datë 05.11.2018); 

15. Rrëzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të vendimit, gjobë Nr. 18, datë 
11.06.2018, në masën 1 000 000 lekë, të vendosur nga Grupi i Inspektimit, ndaj subjektit 
person fizik Abidin Fraholli, autorizuar për subjektin “Tv me kabëll Fraholli”.(Vendimi 
nr. 191, datë 05.11.2018); 

16. Kalimin e të drejtave të licencës për transmetime audio analoge “Radio Club Alsion” nga 
subjekti person fizik Alion Sejdimi, tek shoqëria “Radio Alsion” sh.p.k. (Vendimi nr. 
192, datë 05.11.2018); 

17. Kalimin e të drejtave të licencës për transmetime audio analoge “Radio Logos” nga 
subjekti person fizik George Sturm, tek shoqëria “Radio Logos” sh.p.k. (Vendimi nr. 
193, datë 05.11.2018); 

18. Kalimin e të drejtave të licencës për transmetime audiovizive analoge “Tv Alpo” dhe për 
transmetime audio analoge “Radio Alpo” nga subjekti person fizik Aristotel Petro, tek 
shoqëria “AMG 2000” sh.p.k. (Vendimi nr. 194, datë 05.11.2018); 

19. Kalimin e të drejtave të licencës për transmetime audio analoge “Radio Mati” nga 
subjekti person fizik Genc Murataj, tek shoqëria “Radio Mati” sh.p.k. (Vendimi nr. 195, 
datë 05.11.2018); 

20. 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. 196, datë 05.11.2018); 
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21. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Tv Kabllor 
Vlora Cable” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të 
tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Vlora Cable”, (Vendimi nr. 197, datë 05.11.2018); 

22. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë të shoqërisë                                 
“Radio Travel” sh.p.k., licencuar për subjektin audio privat vendor “Radio Travel”, 
(Vendimi nr. 198, datë 05.11.2018); 

23. Miratimin e karakteristikave teknike të transmetimit audioviziv në kanalin frekuencor 51 
UHF dhënë në përdorim, shoqërisë “ADTN” sh.a., për allotmentin e Vlorës. (Vendimi 
nr. 199, datë 05.11.2018); 

24. Miratimin e karakteristikave teknike të transmetimit audio të frekuencave 89.8 MHZ, 
89.5 MHz dhe 90.3 MHz, dhënë në përdorim shoqërisë “AMG 2000” sh.p.k. mbi 
mbulimin me sinjal audio të zonës së shërbimit të bashkive Tepelenë, Memaliaj, Përmet 
dhe Këlcyrë. (Vendimi nr. 200, datë 05.11.2018). 

   
 
 
Tiranë, 5 Nëntor 2018                               
 

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 
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