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NJOFTIM PËR MEDIA 

 

Ditën e mërkurë, në datën 12 korrik 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 
Zylyftar BREGU   Anëtar 
 

AMA, pasi mori në shqyrtim çështjet e rendit të ditës, vendosi: 

1. “Heqjen e autorizimit të shoqërisë “Envo Company” sh.p.k., për përsëritjen e e 
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Envo 
Company”. (Vendimi nr. 102, datë 12.07.2017) 

2. “Heqjen e autorizimit të shoqërisë “ACN” sh.p.k., për përsëritjen e e shërbimit të 
programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor ACN”; 
(Vendimi nr. 103, datë 12.07.2017) 

3. Heqjen e licencës së subjektit person fizik Spiro Zguri, për subjektin audioviziv privat 
vendor “Magic Channel” (Vendimi nr. 104, datë 12.07.2017) 

4. “Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person Fred Stakaj, 
autorizuar përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në 
rrjet kabllor “Tv Kabllor Lezha”. (Vendimi nr. 105, datë 12.07.2017) 

5. “Refuzimin e ankimit administrativ  dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë Nr. 1, datë 
16.01.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., autorizuar për subjektin “Tv 
Kabllor Fieri”; (Vendimi nr. 106, datë 12.07.2017) 

6. “Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë Nr. 14, datë 
01.02.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., për subjektin “Tv Kabllor 
Fieri”. (Vendimi nr. 107, datë 12.07.2017) 

7. “Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë Nr. 16, datë 
08.02.2017, të vendosur ndaj  shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., për subjektin “Tv Kabllor 
Fieri”. (Vendimi nr. 108, datë 12.07.2017) 

8. “Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë Nr. 17, datë 
10.02.2017, të vendosur ndaj shoqërisë  “Arlibon” sh.p.k., për subjektin "Tv kabllor 
Fieri”. (Vendimi nr. 109, datë 12.07.2017) 

9. “Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë Nr. 21, datë 
15.02.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., për subjektin "Tv kabllor 
Fieri”. (Vendimi nr. 110, datë 12.07.2017) 
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10. “Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë Nr. 25, datë 
23.02.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., për subjektin "Tv kabllor 
Fieri”. (Vendimi nr. 111, datë 12.07.2017) 

11. “Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë Nr. 67, datë 
19.12.2016, të vendosur ndaj shoqërisë “Tring Tv” sh.a, autorizuar për platformën 
numerike “Tring Tv”. (Vendimi nr. 112, datë 12.07.2017) 

12. “Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë Nr. 59, datë 
22.11.2016, të vendosur ndaj shoqërisë “Tring Tv” sh.a, autorizuar për platformën 
numerike “Tring Tv”. (Vendimi nr. 113, datë 12.07.2017) 

13. “Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë Nr. 65 datë 
01.12.2016, të vendosur  ndaj shoqërisë “Tring Tv” sh.a, autorizuar për platformën 
numerike “Tring Tv”. (Vendimi nr. 114, datë 12.07.2017) 

14. “Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë Nr. 30, datë 
08.03.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “Arlibon” sh.p.k., për subjektin “Tv Kabllor 
Fieri”. (Vendimi nr. 115, datë 12.07.2017) 

15. “Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë Nr. 32 datë 
21.03.2017, të vendosur ndaj subjektit person fizik Fredi Hasa, për subjektin kabllor 
“Tv Kabllor Pirg”. (Vendimi nr. 116, datë 12.07.2017) 

16. “Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë nr. 35, datë 
19.04.2017, të vendosur ndaj subjektit person fizik Edi Tanushi, për subjektin 
audioviziv privat vendor “Tv Kabllor Danja”. (Vendimi nr. 117, datë 12.07.2017)  

17. “Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë nr. 34 datë 
10.04.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “Envo Company” sh.p.k., për subjektin 
audioviziv kabllor “Tv kabllor Envo Company” (Vendimi nr. 118, datë 12.07.2017)  

18. “Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e  sanksionit gjobë nr. 42 datë 
27.04.2017, të vendosur ndaj subjektit person fizik Artur Shehu, për subjektin 
audioviziv privat vendor “Tv Berati” (Vendimi nr. 119, datë 12.07.2017) 

19. “Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë Nr. 38, datë 
20.04.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “Bleta” sh.p.k., për subjektin OSHMA të 
mbështetur në IPTV “Bleta”. (Vendimi nr. 120, datë 12.07.2017) 

20. “Refuzimin e ankimit administrativ dhe lënien në fuqi të sanksionit, gjobë Nr. 50, datë 
11.05.2017, të vendosur ndaj subjektit person fizik Bajram Skraqi, për subjektin kabllor 
“Tv Kabllor Fier-Shegan”. (Vendimi nr.121, datë 12.07.2017) 

21. “Pranimin e pjesshëm të ankimit administrativ duke ndryshuar masën e sanksionit 
gjobë Nr. 47, datë 27.04.2017 nga 400,000 lekë në 40,000 lekë, të vendosur ndaj 
subjektit person fizik Irakli Stefani, për subjektin audioviziv “Tv Tele Joni”. (Vendimi nr. 
122, datë 12.07.2017) 

22. “Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë Nr. 39, datë 
27.04.2017, të vendosur ndaj  shoqërisë “RTV-REAL” sh.p.k., për subjektin audioviziv 
“Tv Re.al”. (Vendimi nr. 123, datë 12.07.2017) 

23. “Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë Nr. 48, datë 
27.04.2017, të vendosur ndaj subjektit person fizik z. Ramazan Ringaj, për subjektin 
audioviziv “Tv Puka”. (Vendimi nr. 124, datë 12.07.2017) 
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24. “Pranimin e ankimit administrativ dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë Nr. 42, datë 
27.04.2017, të vendosur ndaj shoqërisë “Mariuxho” sh.p.k., për subjektin audioviziv 
“Tv Bulqiza”. (Vendimi nr. 125, datë 12.07.2017) 

25. “Refuzimin e  ankimit administrativ të shoqërisë “Channel One” sh.p.k., për rishikimin  
e vendimit të 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. 126, datë 12.07.2017) 

26. “Ndryshimin e kushteve teknike të licencës së transmetimit audio të komunitetit të 
Kryegjyshatës Botërore Bektashiane për radion komunitare “Radio Dodona”. 
(Vendimi nr. 127, datë 12.07.2017) 

27. “Miratimin e të drejtës së përdorimit të frekuencës 101.2 Mhz nga operatori publik 
shqiptar për transmetimin audio kombëtar “Radio Tirana Klasik”. (Vendimi nr. 128, 
datë 12.07.2017) 

28. “Pranimin e kërkesës së shoqatës “Radio Maria” dhe ndryshimin e kushteve teknike 
të licencës së transmetimit audio të komunitetit të shoqatës “Radio Maria”, për radion 
komunitare “Radio Maria”. (Vendimi nr. 129, datë 12.07.2017) 

29. “Refuzimin e ankimit administrativ të shoqërisë “Radiolink” sh.p.k., për anulimin e 
vendimit nr. 81, datë 29.05.2017 të AMA-s “Për heqjen e licencës së shoqërisë 
“Radiolink” sh.p.k. të licencuar për subjektin audio privat vendor “Radio Dj 96.1”. 
(Vendimi nr. 130, datë 12.07.2017) 

30. “Panimin e kërkesës së subjektit person fizik Genc Murataj, për ndryshimin e emrit të 
subjektit audio privat vendor nga “Radio e Par’Mat” në “Radio Mati”. (Vendimi nr. 
131, datë 12.07.2017) 

31. “Rinovimin e licencës së shoqërisë “Tv 5 Monde” sh.a., për ritransmetimin e programit 
televiziv “TV 5”. (Vendimi nr. 132, datë 12.07.2017) 

32. “Rinovimin e licencës së subjektit person fizik Emiljano Hoxhaj për subjektin audioviziv 
privat vendor “Glob Tv”. (Vendimi nr. 133, datë 12.07.2017) 

33. “Rinovimin e licencës së shoqërisë “Tv lokal Antena Nord” sh.p.k., për subjektin 
audioviziv privat vendor “Tv Antena Nord”. (Vendimi nr. 134, datë 12.07.2017) 

34. “Rinovimin e licencës së shoqërisë “4 Plus Media Group” sh.p.k, për subjektin 
audioviziv privat vendor “Tv 4+”. (Vendimi nr. 135, datë 12.07.2017) 

35. “Mosrinovimin e licencës së subjektit person fizik Aqif Haveriku, për subjektin 
audioviziv privat vendor “Tv 6”. (Vendimi nr. 136, datë 12.07.2017) 

36. “Rinovimin e licencës së shoqërisë “Vani” sh.p.k., për subjektin audioviziv privat 
vendor “Tv Mati”. (Vendimi nr. 137, datë 12.07.2017) 

37. “Rinovimin e licencës së shoqërisë “Media Motiv” sh.a., për subjektin audioviziv privat 
vendor “Tv Rozafa”. (Vendimi nr. 138, datë 12.07.2017) 

38. “Mosdhënien e autorizimit, shoqërisë “Cable Net” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit 
të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Cable Net”. (Vendimi 
nr. 139, datë 12.07.2017) 

39. “Mosdhënien e autorizimit, shoqërisë “Sky Gjirokastër” sh.p.k., për përsëritjen e 
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Sky 
Gjirokastër”. (Vendimi nr. 140, datë 12.07.2017) 
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40. “Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Bardhyl Tosku, për përsëritjen e 
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor  “Tv Kabllor 
Asparag”. (Vendimi nr. 141, datë 12.07.2017) 

41. “Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Shaban Merkaj, për përsëritjen e 
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor 
Lapardha”. (Vendimi nr. 142, datë 12.07.2017) 

42. “Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Elion Boriçi, për përsëritjen e 
shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor 
Brado” dhe zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të subjektit, në “Njësinë 
Administrative Labinot-Fushë”. (Vendimi nr. 143, datë 12.07.2017) 

43. “Rinovimin e licencës së shoqërisë “Pelari/A” sh.p.k., për subjektin audio privat vendor 
“Radio Fieri” për një periudhë 5 vjeçare  dhe saktësimin e zonës së ofrimit të shërbimit 
të subjektit nga “Pjesërisht prefektura Fier” në “Bashkia Fier”. (Vendimi nr. 144, datë 
12.07.2017) 

 
Në këtë mbledhje, AMA ra dakord që në mbledhjen e ardhshme të përsërisë votimin për 
shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Media Neë Vizion” sh.p.k. për marrje autorizimi për 
ofrimin e shërbimit të programit audioviziv mbështetur në internet. 
 
Po ashtu, AMA ra dakord që shoqërisë “RTV-ADRIAMED” sh.p.k., licencuar për subjektin 
radiofonik privat vendor “Radio Durrësi”, t’i lihet afat deri në mbledhjen e ardhshme për 
shlyerjen e e detyrimeve financiare ndaj AMA-s dhe Buxhetit të Shtetit, në të kundërt, AMA 
do të vendosë heqjen e licencës së subjektit. 
 
Tiranë, 12 korrik 2017                               
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