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AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 

 

 

NJOFTIM PËR MEDIA 

 

Ditën e enjte, në datën 19 dhjetor 2019, 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. “Miratimin e projektbuxhetit të Autoritetit të Mediave Audiovizive për vitin 2020”.  

(Vendimi nr. 183, datë 19.12.2019) 

2.  “Miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për dhënien e licencave të transmetimit 

audio të komunitetit”, miratuar me vendimin e AMA-s, nr. 55 datë 04.04.2016. 

(Vendimi nr. 184, datë 19.12.2019) 

3. “Ndryshimin e kontratës së shërbimit të transmetimit publik miratuar me vendimin e 

AMA-s nr. 18, datë 02.03.2017, të ndryshuar, duke shtuar një shërbim të ri për 

transmetimin e paketës programore të RTSH-së nëpërmjet aplikacionit “RTSH Tani”. 

(Vendimi nr. 185, datë 19.12.2019) 

4. “Dhënien e licencës lokale numerike të transmetimit audioviziv, shoqërisë “Era Digital” 

sh.p.k., për Qarkun Elbasan, të përbërë prej 11 licencash shërbimi programi audioviziv” 

(Vendimi nr. 186, datë 19.12.2019) 

5. “Rinovimin e autorizimit të subjektit person fizik Krenar Goga, për përsëritjen e 

shërbimit të programit audioviziv të të tretëve, mbështetur në rrjet kabllor “Tv Kabllor 

Erden” dhe zgjerimin e zonës së ofrimit të shërbimit në njësinë administrative Fier 

Shegan” (Vendimi nr. 187, datë 19.12.2019) 

6. “Dhënien e autorizimit, shoqërisë “1Click.al” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të 

programit audioviziv të të tretëve, mbështetur në rrjet kabllor “1Click.al” me zonë ofrimi 

njësinë administrative Sarandë” ” (Vendimi nr. 188, datë 19.12.2019) 

7. “Dhënien e autorizimit, shoqërisë “RRTL OTT” sh.p.k., për përsëritjen e shërbimit të 

programit audioviziv të të tretëve, mbështetur në rrjet internet OTT. (Vendimi nr. 189, 

datë 19.12.2019) 

8. Ndryshimin e kushteve teknike të licencës së shoqërisë “Club Muzikor” sh.a., licencuar 

për subjektin audio kombëtar privat “Radio Club FM”. (Vendimi nr. 190, datë 

19.12.2019) 

mailto:info@ama.gov.al


 
                                                                                                         Rr. "Papa Gjon Pali II", Nr. 15, 1010 , Tiranë | www.ama.gov.al 

Tel. +355 4 2233006 | Email. info@ama.gov.al 

 

9. “Miratimin e ndryshimeve në strukturën e pronësisë së shoqërisë “IN TV Albania” 

sh.p.k., licencuar për subjektin audioviziv “IN TV”. (Vendimi nr. 191, datë 

19.12.2019) 

10. “Kalimin e të drejtave të licencës së shoqërisë “In Tv Albania” sh.p.k., licencuar për 

subjektin audioviziv “In Tv”, tek shoqëria “Euro News Balkans” sh.p.k.” (Vendimi nr. 

192, datë 19.12.2019) 

11. “Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Masa 

Grup 2009” sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e  shërbimit të programit audioviziv të të 

tretëve mbështetur në rrjet kabllor “Masa Grup”. (Vendimi nr. 193, datë 19.12.2019) 

12. “Konstatimin e pavlefshmërisë së autorizimit lëshuar për shoqërinë “DEVI-E.R.I.” 

sh.p.k., autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audioviziv të të tretëve 

mbështetur në rrjetin kabllor “Tv Kabllor Devi E.R.I.” (Vendimi nr. 194, datë 

19.12.2019) 

13. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “ABCom” 

sh.p.k. autorizuar për përsëritjen e shërbimit të programit audio dhe audioviziv të 

mbështetur në rrjet kabllor, dhe ofrimin e shërbimit të programit audioviziv” (Vendimi 

nr. 195, datë 19.12.2019) 
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