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      AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 

 
NJOFTIM PËR MEDIA 

 
Ditën e mërkurë, në datën 12 shtator 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 shqyrtoi çështjet e rendit të ditës, vendosi: 
 
1. Dhënien e licencës së transmetimit audio analoge rajonale shoqërisë “Radio Network 

Albania” sh.p.k., për subjektin audio “Hit Radio”, për të mbuluar me sinjal audio, 
“Qarqet Tiranë dhe Durrës”. (Vendimi nr. 157, datë 12.09.2018); 

2. Dhënien e licencës së transmetimit audio analoge lokale shoqërisë “Emi Advertisment 
CO” sh.p.k., për subjektin audio “Radio Fantasy”, për të mbuluar me sinjal audio 
“Bashkitë Korçë dhe Devoll”.(Vendimi nr. 158, datë 12.09.2018); 

3. Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të shoqërisë “Kiss FM” sh.p.k., licencuar për 
subjektin audio “Kiss FM” në “Qarqet Fier dhe Vlorë”. (Vendimi nr. 159, datë 
12.09.2018); 

4. Rrëzimin e aplikimit të shoqërisë “Media New Vizion” sh.p.k., për zgjerimin e zonës së 
ofrimit të shërbimit të subjektit audio privat “Radio 1”. (Vendimi nr. 160, datë 
12.09.2018); 

5. Rrëzimin e aplikimit dhe mosdhënien e licencës së transmetimit audio analoge lokale 
shoqërisë “One Tv Vlora” sh.p.k., për subjektin audio analog privat “One Vlora Fm”. 
(Vendimi nr. 161, datë 12.09.2018); 

6. Rrëzimin e aplikimit dhe mosdhënien e licencës së transmetimit audio analoge rajonale 
subjektit person fizik Olta Paja, për subjektin audio analog privat “Radio Lezha”. 
(Vendimi nr. 162, datë 12.09.2018); 

7. 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. 163, datë 12.09.2018); 

8. 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. 164, datë 12.09.2018); 
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9. Rrëzimin e aplikimit dhe mosdhënien e licencës së transmetimit audio analoge rajonale 
shoqërisë “Super Star” sh.p.k., për subjektin audio analog privat “Super Star”. (Vendimi 
nr. 165, datë 12.09.2018); 

10. Rrëzimin e aplikimit dhe mosdhënien e licencës së transmetimit audio analoge rajonale 
shoqërisë “Tema Tv” sh.p.k., për subjektin audio analog privat “MCN Radio”. (Vendimi 
nr. 166, datë 12.09.2018); 

11. Rrëzimin e aplikimit dhe mosdhënien e licencës së transmetimit audio analoge rajonale 
shoqërisë “Top Vibez” sh.p.k., për subjektin audio analog privat “Top Vibez”. (Vendimi 
nr. 167, datë 12.09.2018); 

12. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Triangle Media Group” sh.p.k., për subjektin audio 
privat vendor “City Radio Albania”. (Vendimi nr. 168, datë 12.09.2018); 

13. Konstatimin e pavlefshmërisë së licencës së shoqërisë “AVN” sh.p.k., për subjektin 
audioviziv privat vendor “TV AVN”. (Vendimi nr. 169, datë 12.09.2018); 

14. Heqjen e licencës së shoqërisë “Tv 5 Monde” sh.a., për ritransmetimin e shërbimit të 
programit audioviziv “TV 5”. (Vendimi nr. 170, datë 12.09.2018); 

15. Pajisjen e shoqërisë “Egnatia Televizion” sh.a., me licencë shërbimi programi audioviziv 
“Club TV”, për të ofruar shërbim në qarkun Korçë. (Vendimi nr. 171, datë 12.09.2018); 

16. Zëvendësimin dhe rinovimin e licencës së shoqërisë “Media +” sh.a., për subjektin 
audioviziv privat “TV Shijak”. (Vendimi nr. 172, datë 12.09.2018); 

17. Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Abidin Fraholli për 
përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv mbështetur në rrjetin kabllor “Tv 
Fraholli”. (Vendimi nr. 173, datë 12.09.2018); 

18. Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Altin Shkurti, për 
përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv mbështetur në rrjetin kabllor “Tv 
Orikumi”. (Vendimi nr. 174, datë 12.09.2018); 

19. Rrëzimin e aplikimit, subjektit person fizik Ergys Çaushi, autorizuar për përsëritjen e 
shërbimit të programit audioviziv mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor Përrenjas”, për 
zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit. (Vendimi nr. 175, datë 12.09.2018); 

20. Rrëzimin e aplikimit dhe mosdhënien e autorizimit, shoqërisë “My Tv” sh.p.k., për marrje 
autorizimi për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në 
internet (OTT) “My Tv”. (Vendimi nr. 176, datë 12.09.2018). 

 
 
Tiranë, 12 Shtator 2018                               
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	14. Heqjen e licencës së shoqërisë “Tv 5 Monde” sh.a., për ritransmetimin e shërbimit të programit audioviziv “TV 5”. (Vendimi nr. 170, datë 12.09.2018);

