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NJOFTIM PËR MEDIA 

 

Ditën e hënë, në datën 29 maj 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. Heqjen e licencës së shoqërisë “Onufri Tv” sh.a., për subjektin audioviziv “Tv Onufri”, për 
shkak të mosshlyerjes së detyrimeve financiare për më shumë se një vit. (Vendimi nr. 79, 
datë 29.05.2017); 

2. Heqjen e autorizimit të subjektit person fizik Erisa Bakalli, për ofrimin e shërbimit të 
programit audioviziv, mbështetur në internet “Durrësi Tv”, për shkak të mosshlyerjes së 
detyrimeve financiare për më shumë se një vit. (Vendimi nr. 80, datë 29.05.2017); 

3. Heqjen e licencës së  shoqërisë “Radio Link” sh.p.k., për subjektin audio privat vendor 
“Radio Dj 96.1” për shkak të mosshlyerjes së detyrimeve financiare për më shumë se një 
vit. (Vendimi nr. 81, datë 29.05.2017); 

4. Miratimin e Shtojcës së Kontratës së Shërbimit të Transmetimit Publik . (Vendimi nr. 82, 
datë 29.05.2017); 

5. Pranimin e kërkesës së paraqitur nga subjekti person fizik Lulzim Spata. (Vendimi nr. 83, 
datë 29.05.2017); 

6. Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Emanuela Guri, për 
subjektin kabllor “TV Jesa”. (Vendimi nr. 84, datë 29.05.2017); 

7. Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të shoqërisë “Vraniger Communications” 
sh.p.k., për subjektin kabllor “TV Vraniger”. (Vendimi nr. 85, datë 29.05.2017); 

8. Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Vullnet Nazëraj, për 
subjektin kabllor “TV ARD&NET”. (Vendimi nr. 86, datë 29.05.2017); 

9. Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të subjektit person fizik Josif Shegani, për 
subjektin privat kabllor “TV Lin”.(Vendimi nr. 88, datë 29.05.2017); 

10. Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të personit fizik Leonard Ozuni, për subjektin 
audioviziv privat kabllor “TV Ozuni”.(Vendimi nr. 89, datë 29.05.2017); 

11. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “TV Klan” 
sh.a. (Vendimi nr. 59, datë 29.05.2017); 

12. Pranimin e kërkesës së shoqërisë “Loudcom Media” sh.p.k., për ndryshimet në të dhënat 
e paraqitura në kërkesën për marrje licence. (Vendimi nr. 90, datë 29.05.2017); 
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13. Rinovimin, zëvendësimin e licencës së shoqërisë “Egnatia televizion” sh.a., për subjektin 
televiziv privat vendor “Club Tv”, si dhe miratimin e ndryshimeve në strukturën e 
pronësisë së shoqërisë (Vendimi nr. 91, datë 29.05.2017); 

14. Rinovimin dhe zëvendësimin e licencës së shoqërisë “AVN” sh.p.k., për subjektin televiziv 
privat vendor “Tv Avn”. (Vendimi nr. 92, datë 29.05.2017); 

15. Rinovimin e autorizimit të shoqërisë “Vani” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të 
programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor Mati”. (Vendimi 
nr. 93, datë 29.05.2017); 

16. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Shezai Aliaj, për përsëritjen e shërbimit 
të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor Vjosa”. 
(Vendimi nr. 94, datë 29.05.2017); 

17. Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Fatjon Latifi, për përsëritjen e shërbimit 
të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor Krutja”, 
ndryshimin e emërtimit (logos) së tij të transmetimit nga “TV Kabllor Krutja” në “ENT-
Kabllor TV” dhe heqjen nga zona e ofrimit të shërbimit të njësive administrative 
Këmishtaj, Gradishtë dhe Rremas. (Vendimi nr. 95, datë 29.05.2017); 

18. Kalimin e të drejtave të licencës së subjektit person fizik Vrano Bejkova, licencuar për 
subjektin audio privat vendor “Club Alsion” tek subjekti person fizik Alion Sejdini dhe 
rinovimin e licencës së subjektit person fizik Alion Sejdini, për subjektin audio privat 
vendor “Club Alsion”, për një periudhë 5 vjeçare. (Vendimi nr. 96, datë 29.05.2017); 

19. Pranimin e ankimit dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë nr. 09, datë 19.01.2017, të 
vendosur ndaj subjektit person fizik “Alion Sejdini” për subjektin radiofonik privat vendor 
“Club Alsion”. (Vendimi nr. 97, datë 29.05.2017); 

 
 
AMA, ra dakord që subjektet: 
 

- Shoqëria “Envo Company” sh.p.k., autorizuar për subjektin “TV kabllor Envo 
Company”; (shlyer një pjesë të detyrimit financiar),  

- Shoqëria “ACN” sh.p.k., autorizuar për subjektin audioviziv privat kabllor “ACN”; 
(shlyer një pjesë të detyrimit financiar), 

- Subjekti person fizik Irakli Stefani, licencuar për subjektin audioviziv privat vendor “Tv 
Tele Joni” (shlyer një pjesë të detyrimit financiar). 

 
të cilët kanë shlyer pjesërisht detyrimet financiare pagesë vjetore për licencë/autorizim të 
njoftohen për shlyerjen e plotë të detyrimit deri në mbledhjen e radhës së AMA-s, në të 
kundërt do të vijohet me heqjen e licencës së subjekteve. 
 
 
Tiranë, 29 maj 2017                               
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