
 

         

           NJOFTIM PËR MEDIA 

 

Ditën e mërkurë datë 08.06.2016 u zhvillua mbledhja e radhës së Autoritetit të Mediave 
Audiovizive (AMA),  e cila për shkak të ngarkesës vijoi dhe në datë 13.06.2016, ku morën 
pjesë anëtarët e mëposhtëm: 

Z. Gentian Sala Kryetar 

Z. Sami Nezaj  Zëvendëskryetar 

Z. Gledis Gjipali Anëtar 

Z. Piro Misha  Anëtar  

Zj. Suela Musta Anëtar 

Z. Zylyftar Bregu Anëtar 

 

AMA pasi mori në shqyrtim çështjet e rendit të ditës, miratoi vendimet e mëposhtme: 

 

1. Ndryshimin e sekretares së Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA). (Vendim nr. 
112, datë 08.06.2016) 

2. Miratimin e formës dhe përmbajtjes së licencës/autorizimit. (Vendim nr. 113, datë 
08.06.2016) 

3. Kalimin e të drejtave të licencës së shoqërisë “Tele Joni” sh.p.k., tek subjekti person 
fizik Irakli Stefani dhe rinovimin e licencës së subjektit televiziv privat vendor “Tv 
Tele Joni”. (Vendim nr. 114, datë 08.06.2016 ) 

4. Zëvendësimin dhe rinovimin e licencës së shoqërisë “Focus Media News” sh.p.k., 
licencuar për televizionin privat vendor “Tv News 24”. (Vendim nr. 115, datë 
08.06.2016) 

5. Zëvendësimin dhe rinovimin e licencës së subjektit person fizik Zenel Hoxhaj, 
licencuar për subjektin televiziv privat vendor “Tv Kopliku”. (Vendim nr. 116 datë, 
08.06.2016) 

6. Zëvendësimin e rinovimin e licencës të shoqërisë “Channel One” sh.p.k. licencuar 
për subjektin televiziv privat vendor “Channel One”. (Vendim nr. 117, datë 
08.06.2016) 

7. Zëvendësimin dhe rinovimin licencës të subjektit person fizik Aristotel Petro, 
licencuar për subjektin televiziv privat vendor “Tv Alpo”. (Vendim nr. 118, datë 
08.06.2016) 

8. Zëvendësimin dhe rinovimin e licencës të shoqërisë “F.K.T” sh.p.k., licencuar për 
subjektin televiziv privat vendor “Tv Apollon”. (Vendim nr. 119, datë 08.06.2016) 

9. Zëvendësimin dhe rinovimin  licencës të subjektit person fizik Spiro Zguri, licencuar 
për subjektin televiziv privat vendor “Tv Magic Channel”. (Vendim nr. 120, datë 
08.06.2016) 
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10. Zëvendësimin dhe rinovimin e licencës të shoqërisë “Elbasan TV” sh.p.k. licencuar 

për subjektin televiziv privat vendor “Tv Elbasan”, me licencë për transmetime 
audiovizive. (Vendim nr. 121, datë 08.06.2016 ) 

11. Zëvendësimin dhe rinovimin e licencës të shoqërisë “Intel-Media” sh.p.k. licencuar 
për subjektin televiziv privat vendor “Tv Jug”. (Vendim nr. 122, datë 08.06.2016) 

12. Zëvendësimin dhe rinovimin e licencës së subjektit person fizik Orjana Cenko, 
licencuar për subjektin televiziv privat vendor “Tv Channel 7”. (Vendim nr. 123, datë 
08.06.2016) 

13. Zëvendësimin dhe rinovimin e licencës të shoqërisë “Planet Televizion” sh.a., 
licencuar për subjektin televiziv privat vendor “Tv Planet”. (Vendim nr. 124, datë 
08.06.2016) 

14. Zëvendësimin dhe rinovimin e licencës të shoqërisë “Mariuxho” sh.p.k., licencuar 
për subjektin televiziv privat vendor “Tv Bulqiza”. (Vendim nr. 125, datë 
08.06.2016) 

15. Zëvendësimin dhe rinovimin e licencës të shoqërisë “Televizioni Kukës” sh.a., 
licencuar për subjektin televiziv privat vendor “Tv Kukësi”. (Vendim nr. 126, datë 
08.06.2016) 

16. Zëvendësimin dhe rinovimin e licencës të shoqërisë “Scan” sh.a., licencuar për 
subjektin televiziv privat vendor “Tv Scan”. (Vendim nr. 127, datë 08.06.2016) 

17. Zëvendësimin dhe rinovimin  licencës së subjektit person fizik Ramazan Ringaj, 
licencuar për subjektin televiziv privat vendor “Tv Puka”. (Vendim nr. 128, datë 
08.06.2016) 

18. Zëvendësimin dhe rinovimin e  licencës të shoqërisë “Media Nord” sh.a., licencuar 
për subjektin televiziv privat vendor “Tv Channel 1”. (Vendim nr. 129, datë 
08.06.2016) 

19. Zëvendësimin dhe rinovimin licencës së shoqërisë “Star Plus” sh.p.k. licencuar për 
subjektin televiziv privat vendor “Tv Star Plus”; (Vendim nr. 130, datë 08.06.2016) 

20. Zëvendësimin dhe rinovimin e licencës së subjektit person fizik Fred Stakaj licencuar 
për subjektin televiziv privat vendor “Tv Lezha”; (Vendim nr. 131, datë 08.06.2016) 

21. Rinovimin  e licencës së subjektit person fizik Genc Murati, për subjektin radiofonik 
privat vendor “Radio e Parë Mat”; (Vendim nr. 132, datë 08.06.2016) 

22. Rinovimin e licencës së shoqërisë “NRG Multimedia” sh.p.k., për subjektin 
radiofonik privat vendor “Radio Energy”; (Vendim nr. 133, datë 08.06.2016) 

23. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Dynamics Sound” sh.p.k., për subjektin radiofonik 
privat vendor “Radio Eagle”; (Vendim nr. 134, datë 08.06.2016) 

24. Kalimi i të drejtave të licencës së subjektit person fizik Julian Sejko tek subjekti 
person fizik Majlinda Kumaraku, miratimin e ndryshimit të emrit të subjektit 
radiofonik privat vendor nga “Radio Sprint” në “Radio Jeta” dhe rinovimin e licencës 
së subjektit person fizik Majlinda Kumaraku, për subjektin radiofonik privat vendor 
“Radio Jeta”; (Vendim nr. 135, datë 08.06.2016) 

25. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Radio Link” sh.p.k., për subjektin radiofonik 
privat vendor “Radio Dj 96.1”; (Vendim nr. 136, datë 08.06.2016) 

26. Miratimi i ndryshimit të emrit të shoqërisë “G.M. radio” sh.p.k., ndryshimit  të emrit 
të subjektit radiofonik dhe rinovimin e licencës së shoqërisë “Emi Media Group” 
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sh.p.k., për subjektin radiofonik privat vendor “Best Radio”; (Vendim nr. 138, datë 
08.06.2016) 

27.  Rinovimin e licencës së shoqërisë “Alsat 1” sh.p.k., për subjektin radiofonik privat 
vendor “Radio Alsat” dhe kalimin e të drejtave të licencës së shoqërisë “Alsat 1” 
sh.p.k., tek shoqëria “Tema”sh.p.k.; (Vendim nr. 139, datë 08.06.2016) 

28. Rinovimin  e licencës së shoqërisë “House of Arts Radio Television” sh.p.k., dhe 
ndryshimin e emrit të subjektit radiofonik privat vendor nga “Radio House of Arts” 
në “Galaxy Radio”; (Vendim nr. 137, datë 08.06.2016) 

29. Rinovimin  e licencës së shoqërisë “Radio One” sh.p.k., për subjektin radiofonik 
privat vendor “Radio One”; (Vendim nr. 140, datë 08.06.2016) 

30. Rinovimin  e licencës së shoqërisë “City Fm” sh.p.k., për subjektin radiofonik privat 
vendor “City Fm”; (Vendim nr. 141, datë 08.06.2016) 

31. Konstatimin e pavlefshmërisë së licencës së shoqërisë “Hit fm” sh.p.k. licencuar për 
ssubjektin radiofonik privat vendor “Radio Hit fm”; (Vendim nr. 142, datë 
08.06.2016) 

32. Konstatimin e pavlefshmërisë së licencës së shoqërisë “Preza-Televizion” sh.p.k., 
licencuar për ssubjektin televiziv privat vendor “Preza Tv”; (Vendim nr. 143, datë 
08.06.2016) 

33. Rrëzimin e kërkesës së shoqërisë “Tv Klan” sh.a. për ndryshimin e rrjetit numerik 
privat kombëtar nr. 006k; (Vendim nr. 111, datë 08.06.2016) 

34. Heqjen e autorizimit të subjektit person fizik Ardian Sulovari, autorizuar për 
përsëritjen e programeve të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “ Tv Dire”, për 
shkak të mosshlyerjes së detyrimeve financiare për më shumë se një vit. (Vendim 
nr. 144, datë 13.06.2016) 

35. Pranimin e kërkesës së paraqitur nga shoqëria “Tv Fokus” sh.p.k., duke vendosur 
anulimin e vendimit nr. 78, datë 19.05.2016 të AMA-s “Për heqjen e licencës së 
shoqërisë “Fokus Tv” sh.p.k., të licencuar për subjektin televiziv privat vendor “Tv 
Fokus”. (Vendim nr. 145, datë 13.06.2016) 

 
36. Për subjektet e mëposhtëm: 

 
• Shoqëria “4 Plus Media Group” sh.p.k, licencuar për subjektin audioviziv privat 

vendor “Tv 4 +”;  
• Shoqëria “6+1 Vlora” sh.p.k, licencuar për subjektin audioviziv privat vendor “ Tv 

6+1”; 
• Subjekti person fizik Shpëtim Plaku, autorizuar për përsëritjen e shërbimit të 

programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet  kabllor “Tv Alb Pajovë”; 
• Shoqëria “Reci KGM” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit 

audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Lissus”;   
• Shoqëria “Reci KGM” sh.p.k., licencuar për subjektin televiziv privat vendor “Tv 

Mirdita”. 
 
AMA vendosi caktimin e afatit, datë 29 Korrik 2016 për shlyerjen e plotë të detyrimeve 
financiare të prapambetura. 
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Po ashtu, AMA mori në shqyrtim ankimet administrative ndaj sanksioneve më gjobë të 
vendosura nga Grupi i Inspektimit për subjektet audioviziv  (OSHMA) duke vendosur: 
 

• Pranimin e ankimit dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë Nr. 11, datë 04.04.2016 të 
vendosur nga Grupi i Inspektimit në masën 1.000.000 (njëmilion) lekë ndaj shoqërisë 
“Elbasan Cable” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audiovizv 
të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Elbasan  Cable” (vendim nr. 146, datë 
13.06.2016) 

• Rrëzimin e ankimit dhe lënien në fuqi të sanksionit gjobë Nr. 13, datë 11.04.2016 të 
vendosur nga Grupi i Inspektimit ndaj shoqërisë “Elbasan Cable” sh.p.k., autorizuar 
për përsëritjen e shërbimit të programit audiovizv të të tretëve mbështetur në rrjet 
kabllor “Elbasan  Cable”, me ndryshimin e masës së sanksionit gjobë nga 2.000.000 
(dymilion) lekë në masën 1.000.000 (njëmilion) lekë; (Vendim nr. 147, datë 
13.06.2016) 

• Pranimin e ankimit dhe shfuqizimin  e sanksionit  gjobë Nr. 16, datë 20.04.2016 të 
vendosur nga Grupi i Inspektimit në masën 2.000.000 (dymilion) lekë ndaj subjektit 
person fizik Gëzim Cake, autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit 
audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Zargoçan”; (Vendim nr. 148, 
datë 13.06.2016) 

• Pranimin e ankimit dhe shfuqizimin e sanksionit gjobë Nr. 51, datë 25.11.2015 të 
vendosur nga Grupi i Inspektimit në masën 2.000.000 (dymilion) lekë ndaj shoqërisë 
“Elbasan Tv” sh.p.k., licencuar për subjektin televiziv privat vendor “Elbasan  TV”; 
(Vendim nr. 149, datë 13.06.2016) 

• Rrëzimin e ankimit dhe lënien në fuqi të sanksionit gjobë Nr. 12, datë 11.04.2016 të 
vendosur nga Grupi i Inspektimit në masën 1.000.000 (njëmilion) lekë ndaj shoqërisë 
“Tring TV” sh.a., për platformën numerike satelitore “Tring TV”. (Vendim nr. 150, 
datë 13.06.2016) 

• Pranimin e ankimit dhe shfuqizimin  e sanksionit  gjobë Nr. 14, datë 11.04.2016 të 
vendosur nga Grupi i Inspektimit në masën 1.000.000 (njëmilion) lekë ndaj shoqërisë 
“Tring TV” sh.a.,  licencuar për platformën numerike satelitore “Tring TV”  (Vendim 
nr. 151, datë 13.06.2016) 

• Rrëzimin e ankimit dhe lënien në fuqi të sanksionit gjobë Nr. 8, datë 13.03.2016 të 
vendosur nga Grupi i Inspektimit ndaj shoqërisë “Media 99” sh.a., licencuar për 
subjektin televiziv privat vendor “TV Koha”, me ndryshimin e masës së sanksionit 
gjobë nga 2.000.000 (dymilion) lekë në masën 1.000.000 (njëmilion) lekë (Vendim 
nr. 152, datë 13.06.2016) 
 
 
Tiranë, 13 Qershor 2016      

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE  
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