
 
NJOFTIM PËR MEDIA 

 

Ditën e enjte, më datë 19 Maj 2016 u zhvillua mbledhja e radhës e Autoritetit të Mediave 
Audiovizive në të cilën 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 e ditës, miratoi vendimet e mëposhtme: 

 
1. Konstatimin e pavlefshmërisë së licencës të shoqërisë “Media 99” sh.a., për 

subjektin televiziv privat vendor “TV Koha” për shkak të përfundimit të afatit të 
vlefshmërisë së licencës. 

2. Heqjen e licencës  shoqërisë “Fokus TV” sh.p.k., për televizionin privat vendor “Tv 
Fokus”, për shkak të mosshlyerjes së detyrimeve financiare për më shumë se një vit. 

3. Heqjen e autorizimit personit fizik Anduel Shabani, autorizuar për përsëritjen e  
programeve të të tretëve mbështetur në rrjet kabllor “TV Ca Përmeti”, për shkak të 
mosshlyerjes së detyrimeve financiare për më shumë se një vit. 

4. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Radio Euro Star Music” sh.p.k., për subjektin 
radiofonik privat vendor “Radio Euro Star Music”.  

5. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Radio +3” sh.p.k., për subjektin radiofonik privat 
vendor “Radio +3”.  

6. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Radio 4 Plus Media Group” sh.p.k., për subjektin 
radiofonik privat vendor “Radio 4+”.  

7. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Radio Vlora” sh.p.k., për subjektin radiofonik 
privat vendor “Radio Vlora”.  

8.  Rinovimin e licencës së subjektit person fizik Taulant Pilavi për subjektin radiofonik 
privat vendor “Radio Klea”.  

9. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Radio Muzika Jonë” sh.p.k., për subjektin 
radiofonik privat vendor “Radio Muzika Jonë”.   

10. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Radio Albania FM” sh.p.k., për subjektin 
radiofonik privat vendor “Radio Albania FM”.  
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11. Kalimin e të drejtave të licencës së shoqërisë “Media Saranda” sh.p.k., licencuar për 

subjektin radiofonik privat vendor “Radio Saranda” tek subjekti person fizik Shkëlqim 
Hajno dhe rinovimin e licencës së subjektit person fizik Shkëlqim Hajno, për 
subjektin radiofonik privat vendor “Radio Saranda”.  

12. Konstatimin e pavlefshmërisë së shoqërisë “Univers” sh.p.k., licencuar për subjektin 
radiofonik  vendor “Radio Univers”.  

13. Konstatimin e pavlefshmërisë së shoqërisë “Clazz Radio” sh.p.k., licencuar për 
subjektin radiofonik privat vendor “Radio CLAZZ”.  

14. Konstatimin e pavlefshmërisë së shoqërisë “Capital Radio” sh.p.k., licencuar për 
subjektin radiofonik privat vendor “Radio Capital”.  

15. Konstatimin e pavlefshmërisë së shoqërisë “Boom Boom Radio” sh.p.k., licencuar 
për subjektin radiofonik privat vendor “Radio Boom Boom”.  

16. Konstatimin e pavlefshmërisë së shoqërisë “Channel 1” sh.p.k., licencuar për 
subjektin radiofonik privat vendor “Radio Idea”.  

17. Konstatimin e pavlefshmërisë së licencës së subjektit person fizik Emiljano Hoxhaj 
licencuar me vendimin nr. 125, datë 24.09.2012 të KKRT-së, (sot AMA) për subjektin 
radiofonik “Radio Glob” për shkak të përfundimit të afatit të vlefshmërisë dhe 
mosrinovimit të saj. 

18. Dhënien e autorizimit shoqërisë “Next Tv” sh.p.k. për përsëritjen e shërbimit të 
programit audioviziv të të tretëve mbështetur në internet (OTT). 

19.  Dhënien e autorizimit shoqërisë “Nisatel” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të 
programit audioviziv të të tretëve mbështetur në internet (OTT). 

20. Dhënien e autorizimit shoqërisë “Tema Tv” sh.p.k., për ofrimin e shërbimit të 
programit audioviziv mbështetur në internet “Tema Televizion”. 

21.  Dhënien e autorizimit shoqërisë “Tring Tv” sh.a., për përsëritjen e shërbimit të 
programit audioviziv të të tretëve mbështetur në internet (OTT). 

22. Dhënien e autorizimit shoqërisë “Digit- Alb” sh.a., për përsëritjen e shërbimit të 
programit audioviziv të të tretëve mbështetur në internet (OTT). 

23. Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të subjektit person fizik Ferdi Bejko, 
autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve 
mbështetur në rrjet kabllor “Tv Antipatrea”. 

24. Dhënien e autorizimit shoqërisë “Super Sonic” sh.p.k., për ofrimin e shërbimit të 
programit audioviziv mbështetur në internet “STV” dhe “STV Folk”. 

25. Zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit të subjektit person fizik Altin Sharka, 
autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve 
mbështetur në rrjet kabllor “Tv kabllor Hysgjokaj”. 

26. Rinovimin e autorizimit të  shoqërisë “Intel Media” sh.p.k., dhe zëvendësimin e 
licencës  me autorizim për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të 
tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Tv Jug”. 

27. Rinovimin e licencës  dhe zëvendësimin e licencës me autorizim të shoqërisë “Media 
Vizion" sh.a., për televizionin satelitor privat “Vizion Plus”. 

28. Rinovimin e licencës së personit fizik Orjana Cenko për subjektin radiofonik privat 
vendor “Radio Channel 7”. 
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29. Rinovimin e licencës së shoqërisë “Triangle Media Production”sh.p.k., për subjektin 

radiofonik privat vendor “City Radio Albania”. 
30. Rinovimin e licencës së personit fizik Edi Halili, për subjektin radiofonik privat vendor 

“Radio Lushnja”.  
 
Po ashtu, AMA mori në shqyrtim ankimet administrative kundër sanksioneve më gjobë të 
vendosura nga Grupi i Inspektimit ndaj subjekteve audioviziv privat kabllor duke 
vendosur: 
 

1. Rrëzimin e ankimit dhe lënien në fuqi të sanksionit gjobë Nr. 9, datë 17.03.2016 të 
vendosur nga AMA, në masën 1 000 000 (njëmilion) lekë, ndaj personit fizik Fred 
Stakaj, autorizuar për subjektin kabllor “Tv Lezha”. 

2. Lënien në fuqi të sanksionit gjobë Nr. 10, datë 23.03.2016 të vendosur ndaj shoqërisë 
“Tring Tv” sh.a., për platformën numerike satelitore “Tring Tv”, në masën 1 000 000 
(njëmilion) lekë. 

3. Rrëzimin e ankimit dhe lënien në fuqi të sanksionin me gjobë Nr. 7, datë 04.03.2016 të 
vendosur ndaj shoqërisë “Tv Kabllor Shijaku” sh.p.k., për subjektin kabllor “Tv 
Shijaku”, në masën 1.000.000 (një milion) lekë. 
 

 
 
 
 

Tiranë, 19 Maj 2016 
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