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NJOFTIM PËR MEDIA 

 

Ditën e hënë, në datën 04 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. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Margit TV” sh.p.k., për subjektin audioviziv privat 
vendor “Tv Margit”. (Vendimi nr. 145, datë 04.09.2017) 

2. Rinovimin e licencës së subjektit person fizik Edlira Vogli, për subjektin audioviziv privat 
vendor “Tv Klaudiana”. (Vendimi nr. 146, datë 04.09.2017) 

3. “Mosrinovimin e autorizimit të shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit 
të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Fieri”. 
(Vendimi nr. 147, datë 04.09.2017) 

4. Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Fokus Cable” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit 
të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor Fokus”. 
(Vendimi nr. 148, datë 04.09.2017)  

5. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Arben Asllani, për përsëritjen e 
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor 
2ASL”. (Vendimi nr. 149, datë 04.09.2017)  

6. Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë “Net 3 Digital” sh.p.k., autorizuar 
për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të te tretëve mbështetur në rrjet 
kabllor “Net 3 Digital”, në “Njësitë administrative Gostimë, Pajovë, Shezë”. (Vendimi 
nr. 150, datë 04.09.2017) 

7. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Ëngjëllushe Veliaj për përsëritjen e 
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor 
Orexh”.(Vendimi nr. 151, datë 04.09.2017) 

8. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Gjergj Gega, për përsëritjen e shërbimit 
të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor 
Mamurras”. (Vendimi nr. 152, datë 04.09.2017) 

9. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Euro Star Music” sh.p.k., për subjektin audio privat 
vendor “Radio Euro Star”. (Vendimi nr. 153, datë 04.09.2017) 
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10. Rinovimin e licencës së subjektit person fizik Oriana Cenko, për subjektin audio privat 
vendor “Radio Channel 7”. (Vendimi nr. 154, datë 04.09.2017) 

11. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë, Nr. 62, datë 
18.07.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “Alb-Crtv” sh.p.k., licencuar për subjektin 
Audio “Radio CRI (Radio e Jashtme e Kinës)”. (Vendimi nr. 155, datë 04.09.2017) 

12. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë, Nr. 49, datë 
27.04.2017 të vendosur ndaj personit fizik Ismail Buçpapa, licencuar për subjektin “Tv 
Bajram Curri”. (Vendimi nr. 156, datë 04.09.2017) 

13. Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë nr. 51, datë 
11.05.2017, vendosur ndaj shoqërisë “UTV Education” sh.p.k., për subjektin televiziv 
privat vendor “UTV Education”. (Vendimi nr. 157 datë 04.09.2017) 

14.  Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë, nr. 18, datë 
14.02.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “Tv-Blu” sh.p.k., autorizuar për subjektin “Tv 
Kabllor BLU”. (Vendimi nr. 158, datë 04.09.2017) 

15.  Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë nr. 37, datë 
20.04.2017 të vendosur ndaj  personit fizik z. Eduart Azizolli, autorizuar për subjektin 
“Tv Kabllor Iliria”. (Vendimi nr. 159, datë 04.09.2017) 

16. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë, nr. 46, datë 
27.04.2017 të vendosur ndaj personit fizik zj. Edlira Vogli, autorizuar për subjektin 
audioviziv privat vendor “Tv Klaudiana”. (Vendimi nr. 160, datë 04.09.2017) 

17. Rrëzimin e ankimit administrativ ndaj  vendimit me gjobë, nr. 38, datë 07.10.2016 të 
vendosur ndaj personit fizik zj. Edlira Vogli, autorizuar për subjektin audioviziv privat 
vendor “Tv Klaudiana”, si i papranueshëm dhe i pabazuar pasi, sanksioni është kthyer 
në titull ekzekutiv dhe në fazë ekzekutimi prej shërbimit përmbarimor (Vendimi nr. 
161, datë 04.09.2017) 

18. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë, nr. 52, datë 
23.05.2017 të vendosur ndaj shoqërisë “Beqaj Kabllor 2014” sh.p.k., autorizuar për 
subjektin “Tv Kabllor Beqaj”. (Vendimi nr. 162, datë 04.09.2017) 

19. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë, nr. 53, datë 
23.05.2017 të vendosur ndaj personit fizik z. Rustem Xhelaj, autorizuar për subjektin 
“Tv Kabllor Cakrani”. (Vendimi nr. 163, datë 04.09.2017) 

20. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë, nr. 54, datë 
23.05.2017 të vendosur ndaj personit fizik z. Shkëlqim Bylykbashi, autorizuar për 
subjektin “Tv Kabllor Arbër”. (Vendimi nr. 164, datë 04.09.2017) 

21. Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë, nr. 55, datë 
23.05.2017 të vendosur nga Grupi i Inspektimit ndaj shoqërisë “Envo Company” sh.p.k., 
autorizuar për subjektin “Tv Kabllor Envo Company”. (Vendimi nr. 165, datë 
04.09.2017) 

22. Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë gjobë nr. 56, 
datë 02.06.2017 të vendosur ndaj shoqërisë “Envo Company” sh.p.k., autorizuar për 
subjektin “Tv Kabllor Envo Company”. (Vendimi nr. 166, datë 04.09.2017) 

23. Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë, nr. 57, datë 
14.06.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “Vlora Cable” sh.p.k., autorizuar për subjektin 
“Tv Kabllor Vlora Cable”. (Vendimi nr. 167, datë 04.09.2017) 

mailto:info@ama.gov.al


 

 
Rruga “Papa Gjon Pali i II”,  Tiranë |ëëë.ama.gov.al   

Tel. +355 4 2233370 |Email. info@ama.gov.al 
 

  

Page | 3 

24. Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë, nr. 59, date 
14.06.2017 të vendosur ndaj shoqërisë “Tele.Co Albania” sh.p.k., autorizuar për 
subjektin kabllor “Tv Tele.Co Albania”. (Vendimi nr. 168, datë 04.09.2017) 

25.  Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë, nr. 60, datë 
14.06.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “Beqaj Kabllor 2014” sh.p.k., autorizuar për 
subjektin “Tv Kabllor Beqaj”. (Vendimi nr. 169, datë 04.09.2017) 

26. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë, nr. 66, datë 
21.07.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “Beqaj Kabllor 2014” sh.p.k., autorizuar për 
subjektin “Tv Kabllor Beqaj”. (Vendimi nr. 170 datë 04.09.2017) 

27. Pranimin e pjesshëm të ankimit administrativ sanksionit, gjobë, nr. 63, datë 
19.07.2017, të vendosur ndaj personit fizik z. Fredi Hasa, autorizuar për subjektin “Tv 
Kabllor PIRG”, duke ndryshuar masën e sanksionit nga 2.000.000 lekë në 1.000.000 lekë 
(Vendimi nr. 171 datë 04.09.2017) 

28. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë, nr. 65, datë 
21.07.2017, të vendosur ndaj personit fizik z. Fation Latifi, autorizuar për subjektin “Tv 
Kabllor ENT”. (Vendimi nr. 172, datë 04.09.2017) 

29. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë, nr. 69, datë 
21.07.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “DEVI-E.R.I” sh.p.k., autorizuar për subjektin 
“Tv Kabllor DEVI-E.R.I”. (Vendimi nr. 173 datë 04.09.2017) 

30. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë nr. 61, datë 
22.06.2017, të vendosur ndaj personit fizik z. Arben Nazëraj, autorizuar për subjektin 
“Tv Kabllor MANASTIRI”. (Vendimi nr. 174, datë 04.09.2017) 

31. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë nr. 64, datë 
19.07.2017, të vendosur ndaj personit fizik z. Besnik Deliu, autorizuar për subjektin “Tv 
Kabllor K.A.M”. (Vendimi nr. 175, datë 04.09.2017) 

32. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë nr. 76, datë 
02.08.2017, të vendosur ndaj personit fizik z. Besnik Deliu, autorizuar për subjektin “Tv 
Kabllor K.A.M”. (Vendimi nr. 176, datë 04.09.2017) 

33. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë, nr. 71, datë 
02.08.2017 të vendosur ndaj personit fizik zj. Floresha Hymetllari, autorizuar për 
subjektin “Tv Kabllor HYMETLLARI”. (Vendimi nr. 177, datë 04.09.2017) 

34. Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë nr. 73, datë 
02.08.2017, të vendosur ndaj personit fizik z. Fredi Hasa, autorizuar për subjektin “Tv 
Kabllor PIRG”. (Vendimi nr. 178, datë 04.09.2017) 

35. Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë, nr. 74, datë 
08.08.2017, të vendosur ndaj personit fizik z. Sevi Mediu, autorizuar për subjektin “Tv 
Kabllor ANFAB”. (Vendimi nr. 179, datë 04.09.2017) 

36. Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit, gjobë nr. 36, datë 
19.04.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “ULTRANET” sh.p.k., autorizuar për subjektin 
autorizuar për subjektin “Ultranet”. (Vendimi nr.180, datë 04.09.2017) 

 
 
Në këtë mbledhje, AMA ra dakord që: 
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- Shoqërisë “TV Kombi” sh.p.k. t’i caktohet afat deri në mbledhjen e ardhshme për 
plotësimin r dokumentacionit për rinovimin e licencës së subjektit audioviziv privat 
vendor “TV Kombi” 

- Subjektit person fizik Shkëlqim Hajno, t’i caktohet afat deri në mbledhjen e ardhshme 
për plotësimin e dokumentacionit për rinovimin e licencës së subjektit audio privat 
vendor “Radio Saranda” 

- Shoqërisë “Extra Channel” sh.p.k., t’i kërkohet informacion shtesë mbi ndryshimet e 
ndodhura në strukturën e pronësisë së ortakëve të subjektit. 

 
Po ashtu, AMA vendosi të shqyrtojë në mbledhjen e radhës, çështjet e mëposhtme: 
 

- “Mbi shqyrtimin 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”.  

- “Mbi shqyrtimin 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. 
autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur 
në rrjet kabllor “Tv Kabllor ACN” 

- “Mbi shqyrtimin e kërkesës së subjektit person fizik Spiro Zguri, për shlyerjen e 
menjëhershme të pagesave të prapambetura për vitet 2016-2017 si dhe 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”. 

- “Mbi shqyrtimin e 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 mbështetur 
në rrjet kabllor “Tv kabllor Envo Company”.  

- “Shqyrtimi i kërkesës së shoqërisë “Neë Media Vizion” sh.p.k. për përsëritjen e votimit 
për aplikimin për marrje autorizimi për ofrimin e shërbimit të programit audioviziv 
mbështetur në internet “TV RTV1” si dhe relacioni i Këshillit të Ankesave mbi këtë 
aplikim. 

 
 
Tiranë, 04 shtator 2017                               

  

 AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 
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