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AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 
 

NJOFTIM PËR MEDIA 
 

Ditën e hënë, në datën 04 maj 2020, përmes mjeteve të komunikimit elektronik në distancë, 
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 
Suela   MUSTA  Anëtar 
 
AMA, pasi shqyrtoi çështjet e rendit të ditës, vendosi: 
 

1. “Shtyrjen e afatit të aplikimit të kamatëvonesave mbi pagesat vjetore për 
licencë/autorizim për vitin 2020, deri në datën 30 qershor 2020”. (Vendimi nr. 32, 
datë 04.05.2020)  

2. “Miratimin e ndryshimeve në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Digit-Alb” sh.a., 
licencuar për ofrimin e shërbimeve audiovizive”. (Vendimi nr. 33, datë 04.05.2020)   

3. “Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së subjektit dhe 
rinovimin e licencës së shoqërisë “Emanuel” sh.p.k., për subjektin audio privat 
vendor “Radio Emanuel”. (Vendimi nr. 34, datë 04.05.2020)   

4. “Rinovimin e licencës së shoqërisë “Media J-7” sh.p.k., për subjektin audio privat 
vendor Radio 7”. (Vendimi nr. 35, datë 04.05.2020)   

5. “Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Media 
J-7” sh.p.k., licencuar për subjektin audio privat “Radio 7”. (Vendimi nr. 36, datë 
04.05.2020)   

6. “Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë të shoqërisë “Intel 
Media” sh.p.k., licencuar për ofrimin e shërbimeve audio dhe audiovizive”. (Vendimi 
nr. 37, datë 04.05.2020) 

7. “Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit të shoqërisë “J &P Pro” sh.p.k., për 
përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve mbështetur në rrjetin 
kabllor “TV Kabllor J&P PRO”. (Vendimi nr. 38, datë 04.05.2020) 
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