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10minuta: «Ballina» «Humor i huaj» «Humor Shqip»

«Lajme» «Lifestyle» «Magazina» «Sport»

Arbresh.info: «Aktuale» «Arsim» «Bota» «Ekonomi»

«English» «Fun» «Home» «Kulturë» «Kuriozitete» «Lajme»

«Opinione» «Rajoni» «Shëndetësi» «Showbiz» «Shqipëri»

«Sport» «Tech/Auto»

Betimi për Drejtësi: «Betimi për Drejtësi» «» «»

Bota Press: «BALLINA»

Bota Sot: «Ballina» «Bota» «Diaspora» «Këndi i Biznesit»

«Kosova» «Kronikë e Zezë» «Kultura» «Lajme»

«Maqedonia» «Opinione» «Përkujtime» «Shëndetësia»

«Showbiz» «Shqipëria» «Sporti»

Dtt-nett.com – Home: «Home»

«Home – Economy/Business» «Home – EU/World»

«Home – Opinions» «Home – W. Balkan news»

Dukagjini: «Dukagjini» «Aplikacione» «Art jete» «Arte»

«Auto» «Basketboll» «Ekonomi» «F1» «Financa» «Futboll»

«Gatim» «Jeta» «Kino» «Kultura» «Kulturë» «Lajme»

«Libra» «Lojëra» «Luftarak» «Muzikë» «Ndërmarrësi»

«Pajisje» «Pikëpamje» «Qysh me?» «Shëndet» «Sport»

«Stil» «Teknologji» «Tjera» «Tregje» «Trende» «Udhëtime»

«Vende»

Ekonomia: «Arsim» «Ballina» «Botë» «Bujqësi» «Ekonomi»

«Energjetikë» «Home» «Industri» «Informata» «Kalendari»

«Kulturë» «Opinion» «Politikë» «Shëndetësi» «Siguri»

«Sport» «Teknologji» «Telekomunikacion» «Tregti»

«Turizëm»

Ekonomia Online: «Arsim» «Ballina» «Biznes & Financa»

«Botë» «Bujqësi» «Ekonomi» «Globi» «Komuna» «Lifestyle»

«Nacionale» «Politikë» «Rajon» «Shëndetësi» «Siguri»

«Turizëm»

Epoka e Re: «Epoka e Re» «Botë» «Ekonomi» «Fejtone»

«Intervista» «Komuna» «Kulturë» «Opinione» «Politikë»

«Shpallje» «Spektër» «Sport» «Tech»

FishMedia: «Ballina» «Ekonomi» «Kronika» «Kuriozitete»

«Lajme» «Shëndetësi» «Sport» «Tech» «VIP»

Gazeta Demos: «Gazeta Demos» «Lajme» «Magazina»

«Ndërkombëtare» «Op ed» «Sport» «Stili jeta»

«Teknologji»

Gazeta Metro: «Gazeta Metro» «Arte» «Auto&tech»

«Ekonomi» «Fun» «Jetë» «Lajme» «Lista» «Mistere»

«Ndërkombëtare» «Rozë» «Sport»

Gazeta10: «Gazeta10» «10 LIVE»

«1830F9DA-B1A1-41B5-BF5C-45A0422C4F60» «Kosova

paralajmëron heqjen e tyre në rast se KFOR-i nuk

ndërhynë» «Sheholli: Protesta më e madhe e organizuar

ndonjëherë – kishte edhe qytetarë që janë futur këmbë

nga Serbia» «Shpërthim i ri në Lagjen e Boshnjakëve

(Video)» «Sport»

GazetaBlic: «Cool» «Cult» «Debat» «Fit&Sexy» «Home»

«Lajme» «Showtime» «Sport»

GazetaExpress: «GazetaExpress» «Arte» «Autotech»

«Fitnes» «Fun» «Lajme» «Lajme Nga Maqedonia» «Lajme

Nga Shqiperia» «Mistere» «Moti-sot» «Op/ed» «Rozë»

«Shneta» «Sport»

Infokusi: «Auto&tech» «Ballina» «Ekonomi» «Fun & video»

«Home» «Kuzhina» «Lajme» «Lifestyle» «Opinione»

«Rajoni dhe bota» «Rozë» «Shëndetësi» «Siguri» «Sport»

Insajderi.com
Kanal10
Klan Kosova: «Klan Kosova» «Auto Sport» «Basketboll»

«Feed» «Feed» «Futboll» «Gjykimi Special» «Kosova»

«Kulturë» «Kuriozitete» «Kuriozitete» «Lajme» «Lajmet e

fundit nga Lifestyle» «Lajmet kryesore» «Lifestyle»

«Moda» «Polici Dhe Gjyqesi» «Prive» «Rajoni dhe Bota»

«Shëndet» «Shqipëria » «Skema Programore e TV Klan

Kosova» «Sport» «Sport Luftarake» «Sporte Te Tjera»

«Tech & Auto» «Tech Auto» «Video Lajme» «Yje»

Koha Net: «Arkivi» «Ballina» «Horoskopi» «Kronikë»

«Kulturë» «Lajme» «Lëmsh» «Mes për mes» «Sport»

«Vështrime»

Kosova Press: «Kosova Press» «Biznes» «EN» «Intervista»

«Lajme» «Marketing» «News» «Opinione» «Rajoni»

«Siguri» «Sport» «SR» «Tema»

Kosova Sot: «Kosova Sot» «Elita» «Lajme» «Planeti X»

«Sport» «Tv»

Kosova.info: «Kosova.info» «Life Style» «MAGAZINA»

«Srpski»
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Kosovalive.org: «Ballina»

Kosovo Energy: «ENERGJIA E RIPËRTËRITSHME»

«ENERGJIA TRADICIONALE»

«INVESTIME DHE FINANCA» «Lajme»

«LAJME NGA RAJONI DHE NDËRKOMBËTARE»

«MJEDISI» «RRJETI ELEKTRIK»

KS Atvlive.tv: «KS Atvlive.tv» «Ekonomi» «Kulturë»

«Lajme» «Politikë» «Sport» «Teknologji»

KS Frontonline.net: «KS Frontonline.net» «Autotech»

«Bota-rajoni» «Diaspora» «Ekonomi» «Jete» «Kronika»

«Lajme» «Sport» «Vipkultura»

KultPlus: «KultPlus» «Arti Pamor» «Diaspora» «Fëmijët»

«Filmi» «Hotelet» «Libri» «Muzika» «Showbiz» «Teatri»

«Trashëgimia»

Lajme: «Lajme» «Kulturë» «Showbiz» «Sport» «Teknologji»

Lajme nga Portali informativ PrizrenPress:
«Ekonomi» «Kulturë» «Lajme» «PrizrenPress – Ballina»

«Rajon & botë» «Showbiz» «Sport»

Lajmi: «Lajmi» «Auto & tek» «Bota» «Lajme» «Lifestyle»

«Opinion» «Sport» «Tv»

Llapi.info: «Home» «Kulturë» «Lajmet»

«Lajmet nga Podujeva» «MIX» «Rajoni dhe Bota»

«Shëndetësi» «Sport»

Mesazhi: «Argëtim» «Arritje» «Artikuj» «Ballina» «Kulturë»

«Lajmet» «Sport» «Video»

Ora Info: «Black» «Ekonomi» «Globi» «Life/Bizare»

«Magazina» «Nacionale» «Sport»

PA Rrotlla: «PA Rrotlla -Home»

Paparaci: «Paparaci» «Jeta» «Lajme» «PaDoreza» «PaFilter»

«PaKabllo» «PaKarton» «PaKufi» «PaPardon» «PaTeklif»

«Progres» «Shëndeti» «Stil»

Portali Indeksonline: «Ekonomi» «Feed» «Home»

«Indeks+» «Lajme» «Shëndetësi» «Showbiz» «Sport»

«Tech/Auto»

Radio Evropa e Lire: «Radio Evropa e Lire» «Aktuale»

«Bota» «COVID-19» «Ekonomi» «Infografikë» «Intervista»

«Lajmet» «Monitor» «Rajoni» «Shëndetësi»

Rajonipress.com: «Ballina» «Ekonomia» «Gjilan»

«Kamenicë» «Kllokot» «Kult/Arsim» «Magazina»

«Novobërdë» «Qendrore» «Rajonale» «Ranillug»

«Shëndeti» «Shoqërore» «Sport» «Viti» «Zgjedhjet 2017»

Reporteri: «Reporteri» «Botë» «Extra» «Lajme» «Lista»

«Rajon» «Shëndetësi» «Shqipëria» «Sport» «Stil»

«Tech&Auto» «Zgjedhjet 2021»

RTK Live: «RTK Live» «Aktuale» «Ekonomi» «EKONOMIJA»

«Intervista» «INTERVJU» «KOSOVO» «Kronika e zezë»

«KULTURA / ZABAVA» «Kulturë» «Nacionale» «REGION»

«Rtk2» «SPORT» «Sport»

RTV21 Media: «Ballina» «Biznes» «Kulturë» «Lajme»

«Sport»

Shqip: «Auto & Tech» «Ballina» «Biznes» «Futboll» «Jeta»

«Kosovë» «Kronikë e zezë» «Lajme» «Maqedoni»

«Opinione» «Sporte tjera»

Sinjali: «Sinjali» «Aktualitet» «Bota» «Diaspora» «Drejtësi»

«Ekonomi» «Këshilla» «Kosova» «Kulturë» «Politikë»

«Rajoni» «Shëndetësi» «Showbiz» «Siguri» «Sport»

Telegrafi: «Telegrafi» «Auto» «Ekonomi» «Fun» «kultura»

«kultura2» «Lajme» «Lifestyle» «Magazina» «Shëndetësi»

«Sport» «Teknologji»

Veriu Info: «Veriu Info» «Ekonomi» «Kuriozitete» «Lajme»

«Lifestyle» «Ndryshe» «Opinione» «Showbiz» «Sport»

«Tech»

Zëri: «Zëri» «Aktuale» «Auto&Tech» «Dosier» «Ekonomia»

«Kronika» «Kultura» «Kuriozitete» «Lifestyle» «Showbiz»

«Sport» «Web TV» «Zërat»
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