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FJALA E KRYETARIT TË BORDIT 

RTK 
 
 

 

RTK , si  transmetues i vetëm publik i Kosovës, vazhdon të jetë në shërbim të publikut të gjerë, në fushën e 

veprimtarisë mediale duke realizuar misionin e tij informues, edukues, kulturor dhe argetues. Këtë e arrinë 

duke plasuar përmbajtjen e tij të larmishme te publiku, përmes kanaleve dhe platformave  të  

shumëllojshme.  

 

RTK, në aspektin teknologjik, ka qenë e detyruar që të jetë edhe në hap me të arriturat  në botë dhe 

ndryshimet e shpejta të tyre,  gjë që ka  mund të  veshtiresojë  realizimin e misionit të tij, për shkak të 

buxhetit tepër të varfër, i cili nuk premton realizim të  programit të mjaftueshëm dhe cilësor. 

 

Në vitin 2014  RTK  arrin suksese të prekshme  si në aspektin përmbajtësor ,duke zgjeruar kanalet tematike,  

por  gjithashtu edhe në atë teknologjik e infrastrukturor megjithë vështiresive  financiare që e kanë  

përcjellur Transmetuesin që nga viti 2011 me shkurtimin e buxhetit. Nisur nga kjo, ne si Bord kemi kërkuar 

nga Drejtori i Përgjithshëm që prioritet për këtë vit të jetë sanimi i gjendjes financiare. Ne jemi të vendosur 

që të sigurohemi se RTK po e shfrytëzon buxhetin më mënyrë efikase, por sasia e të hyrave aktuale është 

krejtësisht në shpërputhje me nevojat e transmetuesit publik. Prandaj edhe të obliguar nga Ligji i RTK-së 

kemi dërguar në Komisionin për Media të Kuvendit të Kosovës tri alternativa për financim të qëndrueshëm, 

duke u përqendruar në financimin nga Buxheti i Kosovës si mënyra e vetme e mundshme aktualisht. Për këtë 

mënyrë të financimit kemi marrë gjithashtu edhe mbështetjen e EBU-së, sipas së cilës, nuk është modeli i 

financimit, por sasia e financimit vendimtare për të siguruar pavarësinë editoriale dhe program cilësor në 

pajtim me interesin publik. 

 

Kështu, synimi ynë është që audienca e RTK-së të mund të mbështetet në një ofertë programore të 

ndryshme nga sektori komercial dhe në pajtim me obligimet programore që dalin nga Ligji i RTK-së. Prandaj, 

kemi qenë vazhdimisht kërkues nga menaxhmenti që të sillet në pajtim me këto obligime programore, 

ndonëse, sektorë të caktuar kohë pas kohe janë rrëmbyer nga nevoja  për të siguruar më shumë shikues, më 

shumë dëgjues apo më shumë vizitorë në faqen e internetit.  

 

Duke qenë se RTK është transmetuesi i vetëm publik dhe financohet nga qytetarët e Kosovës përmes 
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buxhetit, ky institucion vazhdimisht është monitoruar nga publiku dhe shpesh ka pasë edhe  perceptime të 

ndryshme.  

 

Pavarësisht presioneve të vazhdueshme për shkak të gjendjes financiare dhe të përmbushjes së obligimeve 

për prodhimin e programit në interes të publikut, RTK gjatë këtij viti ka pasur disa suksese të dukshme: janë 

themeluar dy kanale televizive (RTK3 dhe RTK4) dhe është funksionalizuar tërësisht kanali RTK2në gjuhen 

serbe. Gjithashtu, RTK ka shënuar suksese të vazhdueshme në planin e afirmimit ndërkombëtar, përmes EBU, 

URTI, Brugges Group etj. Po ashtu, pjesa më e rëndësishme e RTK-së janë punëtorët e saj. Kemi  gazetarë që 

kanë marrë disa nga çmimet kryesore për gazetari të radios e të televizionit, kurse stafi i brendshëm  ka 

arritur të realizojë kalimin në sistemin digjital  me shpenzime minimale, si dhe eshte përgatitur Masterplani  

për digjitalizim.  Mirëpo digjitalizimi, si  një proces i kushtueshëm dhe me implikime të shumta financiare e 

ligjore, nuk mund të bëhet pa përfshirjen e Kuvendit të Kosovës si themelues i RTK-së. Dhe, janë pikërisht 

digjitalizimi, financimi dhe prona pikat në të cilat Bordi i RTK-së dhe Kuvendi,  duhet të fokusohen për të 

gjetur zgjidhje, në mënyrë që RTK të mund të realizojë obligimet e veta ligjore, pa e pasur presionin dhe 

pasigurinë që e ka përcjellur që nga themelimi.  

 

Dhe për fund, duke qenë të vendosur në shfrytëzimin racional dhe efikas të Buxhetit të Kosovës ,në ngritjen 

e cilesisë programore si dhe në ngritjen e patjetërsueshme të transparences, e cila ka munguar deri me tash, 

ne si  Bord bashkë  me Drejorin e përgjithshem, në perputhje me kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë, do 

të bëjmë përpjekje maksimale që të përmbushim obligimet tona të përcaktuara edhe nga  Ligji i RTK-së, si 

dhe të  ruajmë edhe dhe ta rrisim edhe më shumë besueshmërinë e publikut.  

 

Ismet Bexheti 

____________________ 

Kryetar i Bordit të RTK-së 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 |Raporti Vjetor 2014 

 

1. Përmbledhje 

ekzekutive 
 

 

Viti 2014 ishte vit i sukseseve edhe më të mëdha në RTK, por edhe i sfidave. 

RTK këtë vit ka nënshkruar një donacion prej 1.3 milionë eurove nga Qeveria Japoneze kryesisht për teknologji 

dhe avancime të stafit. Pas përpjekjeve të shumta kemi arritur që pas 15 vjetësh sërish t’i kthejmë investimet 

japoneze në RTK.  

Derisa ne vitin 2013 hapëm RTK2, këtë vit zgjeruam hapësirën tonë programore edhe me dy kanale televizive 

(RTK3 dhe RTK4). Investuam në teknologji dhe program. Kaluam nga një sistem i stërvjetruar (nga sisitemi me 

kaseta)  në një sistem modern digjital (sistemi përmes fajllave) që e ka lehtësuar shumë punën e gazetarëve, 

kameramanëve, montazherve dhe të gjithë stafit realizues të programit. Dhe ajo që është shumë e 

rëndësishme këtu, është se i gjithë ky sistem u ndërtua nga stafi i Teknologjisë Informative pa shpenzime, 

derisa radiotelevizionet ne rajon dhe Evropë japin shuma të konsiderueshme parash për të blerë një program 

të tillë. Ky sisitem i ndërtuar nga stafi ynë ka fascionuar shumicën e radiotelevizioneve prestigjioze të Evropës. 

Kjo tregon se kemi një staf inovativ dhe shumë profesional.  

 

Stafi i RTK-së këtë vit kanë bërë dhe po bëjnë një punë të shkëlqyeshme në informacion.    

RTK prodhon çdo ditë 24 orë lajme televizive (RTK3), 24 orë program i larmishëm kualitativ për të gjithë 

qytetarët e Kosovës (RTK1, RTK2, Radio Kosova 1,2) dhe 24 orë argetim (RTK4). 

 

RTK ka mbuluar me profesionalizmin të lartë zgjedhjet në vend, për çka edhe është vlerësuar pozitivisht në 

raportet e monitoruesve ndërkombëtarë1 . 

Përpos investimeve në programin informativ, si shtylla kryesore e misionit të RTK-së, investimet edhe në 

program kanë qenë shumë evidente. Kemi filluar me prodhimin vetenak të serialeve vendore - komedi (Çka ka 

shpija..., Zyra për gjithcka...). Jemi televizioni i vetëm në rajon në gjuhën shqipe që transmetojmë telenovelën 

“Stinë dashurie”.   

Dashamirët e sportit e kanë pasur dhe kanë mundësinë t’i shohin të gjitha ndeshjet kualifikuese për 

kampionatin evropian 2016. RTK ka transmetuar Kampinonatin Botëror të Futbollit që është ngjarja më e 

rëndësishme botërore dhe Kampionatin Botërorë të Basketbollit si për femra ashtu edhe për meshkuj.  RTK ka 

                                                 
1 http://eeas.europa.eu/eueom/missions/2014/kosovo/pdf/eu-eom-kosovo-2014-final-report_en.pdf  

http://eeas.europa.eu/eueom/missions/2014/kosovo/pdf/eu-eom-kosovo-2014-final-report_en.pdf
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transmetuar edhe shumë ngjarje tjera sportive televizive shumë të rëndësishme dhe atraktive për audiencën 

tonë.  

 

Këtë vit RTK ka filluar edhe me transmetimin e emisionit “ARKIV” i cili ka zgjuar kurreshtjen e audiencës. Ky 

emision është kthyer mbrapa në histori duke shfrytëzuar arkivën shumë të pasur televizive që nga vitet e 60-ta 

e deri në ditët e sotme. Gjithashtu kemi filluar t’i trajtojmë seriozisht problemet shoqërore (temat tabu: dhuna 

ne familje, viktimat e trafikimit, braktisja e fëmijëve, etj..) përmes emisionit “TEMA” i cili gjithashtu ka zgjuar 

një interesim të madh të audiencës.  

 

Krahas programit të mengjesit dhe atij të pasditës së shpejti do ta kemi edhe programin e natës, ku janë në 

përfundim e sipër investimet.  

Në bazë të mundësive kemi investuar në studio dhe teknologji të re. Në mungesë të hapësirës, garazhat e 

veturave dhe depotë e RTK-së janë shndërruar në studio xhirimi. 

  

RTK Këtë vit gjithashtu ka pasur konsideratë dhe respekt për stafin i cili ka dhënë shumë për këtë medium me 

dekada të tëra, kemi nderuar me titullin “MJESHTËR” të gjithë ata që kanë bërë të ndihemi krenar prej se ka 

filluar transmetimi televiziv në Kosovë qysh në vitet e 60-ta e deri më sot.       

Kanali televiziv në gjuhën serbe ka një skemë programore jashtëzakonisht të konsoliduar me 24 orë program në 

ditë, me program jashtëzakonisht cilësorë i cili ka zgjuar interesimin e audiencës së serbëve të Kosovës, pasi që 

trajton tema ekskluzivisht për problemet e tyre të cilat nuk i kanë trajtuar më parë transmetuesit lokal serb në 

Kosovë. Ajo që është më e rëndësishmja është se RTK2 është model shumë i mirë i integrimit të serbëve të 

Kosovës në institucione dhe shoqërinë kosovare.  

Në RTK2 punojnë rreth 100 punëtorë, gjysma me kontrata të rregullta dhe gjysma tjetër sipas nevojave,  90% e 

të cilëve serbë, kryesisht të rinjë që vijnë nga të gjitha anët e Kosovës. Ajo që është shumë e rëndësishme, këta 

serbë vijnë në mes të Prishtinës, punojnë, dalin, shetisin, bashkëpunojnë shumë mirë me kolegët  shqiptarë 

dhe të komuniteteve tjera. RTK2 ka thyer paragjykimet se në Kosovë nuk ka liri të lëvizjes.   

Stafi i RTK-Radios ka treguar përkushtim shumë të madh sidomos në aspektin përmbajtësor. Programet 

kualitative të Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2 e kanë bërë këtë medium mjaft të kërkuar nga audience e 

gjerë.  

RTK këtë vit e ka zgjeruar faqen e vet në internet edhe me publikimin e lajmeve në gjuhën angleze. Përpos 
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kësaj ky department tashmë është shndërruar në media online dhe jemi duke punuar që të krijojmë edhe 

platformat audio-televizive edhe në internet.  

Ndryshime në RTK na kanë detyruar që të ndryshojmë edhe skemen organizative (organogramin) e RTK-së të 

cilin e kemi bërë shumë më funksional.  

Rritja e hapsirës së RTK-së prej 24 orë sa ishte në pjesën e parë të vitit 2013 në 96 orë program televiziv dhe 48 

orë program në radio, me program në youtube  dhe vazhdimisht me zgjerimin në web site, na ka detyruar që të 

rrisim edhe numrin e punëtorëve. Dhe përmes procedurave të rregullta kemi pranuar një staf jashtëzakonisht 

profesional puna e së cilëve është parë menjëherë duke dinamizuar shumë programin në RTK.  Por nëse 

krahasojmë vëllimin e punës dhe nëse krahasohemi me vendet e rajonit RTK vazhdon të ketë numrin më të 

vogël të punëtorëve.  

RTK të gjitha këto i ka arritur me një buxhet shumë të vogël. Krahasimi me vendet e rajonit: 

- RTV Maqedonisë – rreth 20 milionë euro (sasia programore më e vogël se e RTK) 

- RTV Shqiptar – rreth 20 milionë euro (sasia e njëjtë programore sa e RTK-së) 

- RTV Serbia – rreth 80 milionë euro  

- RTV Kroacia  - mbi 150 milionë euro 

- RTV Sllovenia – rreth 120 milionë euro 

- RTV Kosova – përafërsisht sillet te 11 milionë euro në vit 

Nëse krahasojmë sasinë dhe kualitetin programorë me Transmetuesit Publik rajonal, RTK është lider i mediave 

transmetuese në Republikën e Kosovën, me një program cilësor. 

 

Gjatë vitit 2014 RTK ka arritur të forcojë raportet me partnerët tanë ndërkombëtarë. Kemi organizuar 

konferenca ndërkombëtare së bashku me Unionin Evropian të Transmetuesve (EBU) këtu në Prishtinë. Me 

ftesën e RTK është mbajtur Sesioni i 63 Plenar i Konferencës së Transmetuesve Ndërkombëtar që në gjirin e saj 

mban Radio Televizionet më Prestigjioze Publike në Evropë dhe botë, pjesë e së cilit jemi edhe ne. Këtë vit jemi 

anëtarësuar edhe në Unionin Aziatik të Transmetuesve Publik – ABU dhe në Organizatën Televizive COPEAM. 

Unioni Evropian i Transmetimeve (EBU) ka ndihumar në trajnimin e stafit të RTK-së duke filluar nga gazetarët, 

redaktorët e deri te menaxhmenti i lartë. Gazetarët janë marrë si shembull në konferencat e EBU-së për 

profesionalizimin e treguar.     

Pavarësisht vështirësive të mëdha buxhetore RTK ka arritur të ruajë në masë të madhe profesionalizmit në 

aspektin editorial. Vetëm një shembull konkret që e dëshmon këtë; 
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- Prej 8 qershorit 2014 (ditës së zgjedhjeve) e deri në dhjetor të vitit 2014, partitë tjera kanë pasur 3 herë 

më shumë hapësirë për të shprehur qëndrimet e tyre se partia që i kishte fituar zgjedhjet. (monitorim i 

realizuar nga kompania PrimeDB).  

             

Edhe pse me Ligj parashihet qe çështja e pronës se RTK-se rregullohet me vendim të veçantë të Kuvendit të 

Kosovës në pajtim me legjislacionin në fuqi, RTK ende nuk ka te zgjidhur çështjen e pronës dhe ende punon në 

hapësirat të cilat nuk janë të saj. RTK është detyruar që në mungesë të hapësirave të renovojë garazhat e 

veturave dhe t’i shndërrojë ato në studio televizive. Për më tepër, RTK në muajin nëntor 2014, ka marrë një 

urdhëresë me shkrim nga Agjensioni Kosovar i Pronës që të paguaj qira ose t’i lirojë objektet, sepse këto prona 

janë të ish RTP-së. Të gjitha këto janë arritje të mëdha vetëm brenda një viti. Dhe e gjithë kjo është bërë me të 

njëjtin buxhet të cilin e kishim edhe në 2011, 2012, 2013.  
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2. Korniza Ligjore 

  
 

1. Baza ekzistuese ligjore që e rregullon Institucionin . 

Radiotelevizioni i Kosovës rregullohet me Ligjin e RTK-së 04/L-046,  Statutin e RTK –së, Standarde Profesionale 

dhe Parimet Etike të Gazetarisë në programet e Radiotelevizionit të Kosovës.  

 Ligjet tjera me të cilat punon  Transmetuesi publik janë: 

 

1. Ligji i Punës Nr. 03/L-212; 

2.  Ligji Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe shëndetin ne punë ; 

3. Ligji Nr. 04 /L – 44 për Komisionin e Pavarur për Media; 

4. Kodi Penal i Republikës të Kosovës; 

5. Kodi për Procedurën Penale në Republikën e Kosovës; 

6. Ligji Nr. 02/L-065 civil kundër shpifjes dhe fyerjes; 

7. Ligji Nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë; 

8. Ligji Nr. 04/L-194 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave 

publike dhe përgjegjësitë; 

9. Ligji 03/L-006 për Procedurën kontestimore ; 

10.  Ligji 04/L-077 për Marrëdhëniet detyrimore ; 

11. Ligji 04/L-139 për Procedurën përmbarimore ; 

12. Ligji Nr. 02/L-28, për Procedure administrative ; 

13. Ligji 03/L-202 për Konfliktet administrative ; 

 dhe sipas nevojës konsultohemi me të gjitha ligjet të aplikueshme në Republikën e Kosovës. 

14. Ligji per qasjen ne dokumentat publike Nr. 03/L-215; 

15.  Ligji per te drejtat e autorit dhe te drejtat e peraferta Nr. 04/L-065 

16. Ligji per mbrojtjen e burimeve te gazetarise Nr. 04/L-137 

17.  Ligji per Prokurimin Publik.  

 

 

 



 

9 |Raporti Vjetor 2014 

 Aktet nënligjore : 

 

1. Udhëzimi Administrativ  Nr. 14/2011 për Rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së 

punës në sektorin publik, Udhëzim Administrativ ( MPMS ) Nr. 05/2014  për ndryshimin dhe plotësimin e 

Udhëzimit administrativ  . 

2. Udhëzim Administrativ Nr. 13/2011 për përcaktimin e punëve me ndikim të dëmshëm për të punësuarit 

si parakusht për kohëzgjatjen e pushimit vjetor ; 

3. Udhëzim administrative Nr. 11/2011 për sistemimin e punëve të rënda dhe të rrezikshme të cilat 

dëmtojnë shëndetin e femrave shtatzëna dhe gjidhënëse; 

4. KPM 2014/ 03 Rregullore për nivelin dhe  mënyrën e pagesës së taksës për licencë;  

5. KPM 2013 -01 Rregullore për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve në shërbimet mediale audio –

vizuale; 

6. KPM 2013-02 Rregullore për të drejtat e autorit; 

7. KPM 2013-03 Rregullore për Komunikime komerciale audio –vizuale; 

8. KPM 2010/01 Kodi i Sjelljes për shërbimet mediale audio – vizuale në Republikën e Kosovës; 

       Si dhe të gjitha aktet tjera nënligjore  të cilët rregullojnë funksionimin e sektorit publik në Kosovë. 

 

 Aktet e brendshme nënligjore të institucionit : 

 

1. Rregullore për organizim të brendshëm; 

2. Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës; 

3. Rregullore kompetencat dhe përgjegjësitë; 

4. Metodologjia e përcaktimit të ndërlikueshmërisë të vendeve të punës; 

5. Rregullorja për udhëtime zyrtare në RTK; 

6. Rregullore për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore; 

7. Rregullore për dhënien në shfrytëzim të materialeve arkivore; 

8. Rregullore për mbrojtje nga zjarri; 

9. Rregullore për shpërblimin e punëtorëve në shërbimin publik; 

10. Rregullore për parandalimin e konflikt interesit për punëtorët në RTK; 

11. Rregullore për vlerësimin dhe realizimin e bisedave të rregullta vjetore të Udhëheqësit me 

bashkëpunëtor; 
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12. Rregullore për avancim; 

13. Rregullore e rendit shtëpiak; 

14. Rregullore e Prokurimit në RTK; 

15. Marrëveshja Kolektive (e cila për momentin nuk zbatohet, për shkak se nuk është nënshkruar nga ana e 

Sindikatës të Pavarur të RTK-së, SPRTK e cila vazhdimisht ka sabotuar punën në hartimin e kësaj 

marrëveshje). 

 

 Përmirësimi i bazës ligjore në periudhën raportuese : 

Gjatë vitit 2013 - 2014 , Radiotelevizioni i Kosovës, ka plotesuar dhe amandamentuar edhe disa rregullore të 

tjera te brendshme të RTK-së: 

 

1. Rregulloren për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore 

2. Rregulloren për organizim të brendshëm; 

3. Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës; 

4. Rregulloren për kompetenca dhe përgjegjësit; 

5. Metodologjia përcaktimit të ndërlikueshmërisë të vendeve të punës; 

6. Rregullore për udhëtime zyrtare; 

 

 Vështirësitë ligjore që ka hasur institucioni në përmbushjen e misionit të vet : 

 

Pas nënshkrimit të Marrëveshjes Kolektive në mars të këtij viti nga Qeveria e Kosovës, përfaqësuesit e Odës 

Ekonomike të Kosovës, Aleancës Kosovare të Biznesit, Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe 

Këshillit Ekonomik Social, RTK ka formuar grupin punues për amandamentimin e Marrëveshjes Kolektive 

ekzistuese (e cila nuk është e regjistruar në Ministrinë e Punës),  me atë të re.  

Pjesë e grupit punues kanë qenë edhe nënkryetari i SBASHK-ut dhe Drejtoresha e Zyrës Ligjore në Ministrin e 

Punës dhe Mirëqenies Sociale, të cilët janë pajtuar që dokumenti final i Marrëveshjes Kolektive i perpiluar nga 

RTK i plotëson të gjitha kushtet ligjore që i njëjti të nënshkruhet nga të gjitha palët(Drejtori i Përgjithshëm i 

RTK-së, SPERTK dhe SPRTK ). 

Mirëpo  për arsye ende të panjohura, Sindikata e Pavarur e RTK-së  (SPRTK) nuk ka pranuar ta nënshkruaj të 

njëjtën dhe rrjedhimisht RTK aktualisht nuk ka Kontrate Kolektive ne fuqi.  
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Tjetër çështje ligjore që vazhdimisht ka shkaktuar probleme është edhe neni 12, pika 2 e ligjit të RTK-së, e cila 

për shkak të procedurave tenderuese për vlera artistike dhe mungesës së stafit adekuatë në Organin Shqyrtues 

të Prokurimit dhe Agjencinë Anti Korrupcion për vlerësimin e veprave audiovizuale disa herë radhazi na ka 

dështuar blerja e veprave artistike. Veprat artistike nuk mund t’i nënshtrohen procedurave të njëjta 

tenderuese si mallrat tjera, për shkak të rëndësisë së madhe publike që e kanë dhe e cila nuk ka kuptim t’i 

nënshtrohet rregullave si edhe tenderët tjerë. Rekomandojmë që ligjet tona në këtë pikë t’i nënshtrohen 

Direktivës së Bashkimit Evropian për vepra audiovizuale.   

 

 
 

3. Përshkrimi i Institucionit 

  
 

Radiotelevizioni i Kosovës (RTK) është transmetues publik i Kosovës. RTK është person juridik jo profitabil me 

status të institucionit të pavarur publik me rëndësi të posaçme i cili ofron shërbim publikut në fushën e 

veprimtarisë mediale, të përcaktuar me këtë ligj dhe aktet tjera përkatëse ligjore dhe nënligjore.  

 

Aktualisht Radio Televizioni i Kosoves përbëhet nga:  

 

Dy (2) kanale të radios të Kosovës dhe  

Kater (4) kanale televizive, prej te cilave kanali i dyte (RTK TV2) eshte kanal televiziv ne gjuhen serbe.  

 

Kanali televiziv RTK TV 1 dhe RTK TV 2 janë të detyruara të ndajnë pesëmbëdhjetë perqind (15%) të skemës së 

tyre programore për gjuhët e komuniteteve tjera të Kosovës. RTK- ofron edhe programe satelitore për 

kosovarët, të cilët jetojnë jashtë Kosovës.  

 

Transmetuesi Publik i Kosoves ka mision informues, edukues, kulturor dhe argëtues dhe detyrohet që: 

-. të nxis, kultivojë, avancojë, prodhojë e bashkë prodhojë të gjitha modalitetet dhe përmbajtjet e krijimtarisë 

audio-vizuale, të cilat i kontribuojnë zhvillimit dhe avancimit të kulturës, artit, shkencës dhe të gjitha vlerave të 

tjera sublime të qytetarëve te Kosovës dhe ti afirmojë ato vlera jashtë Kosovës;  

-. të siguroj kushte dhe mundësi për arritjet maksimale në krijimtarinë audiovizuale; 

-. të përgatis dhe emitojë programe të tilla, që përshkohen më vlera, më të arritura profesionale dhe etike e që 
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janë në përputhje të plotë me standardet dhe kodekset etike të gazetarisë hulumtuese, objektive, të lirë dhe të 

pavarur; 

-. të kontribuojë avancimit të demokracisë, lirive dhe të drejtave të njeriut, dhe të harmonisë e koekzistencës 

në Kosovë dhe më gjerë; 

-. të kultivoj respektin ndaj dinjitetit, integritetit dhe privatësisë së individit; nderit dhe mirëqenies socio-

ekonomike të tij/saj; 

-. të sigurojë të drejtën e përgjigjes së qytetarëve të interesuar; 

-. të mos transmetojë programe me intonacione, qoftë edhe diskrete dhe as dykuptimëshe , sidomos të 

natyrës, animit dhe karakterit propagandues politik, fetar dhe /ose etnik. 

-. të veprojë sipas detyrimeve të përcaktuara me ligje të veçanta. 

 

 
 

4. Fushëveprimi që e mbulon institucioni 

  
 

Radio Televizioni i Kosovës përbëhet nga organet drejtuese dhe të udhëheqjes dhe këto janë Bordi i RTK-së 

dhe Drejtori i Përgjithshëm. 

 

Bordi i RTK-së përbëhet nga njëmbëdhjetë (11)  anëtarë. 

 

1. Ismet Bexheti, kryetar i bordit:  31 gusht 2012 – 31 gusht 2015 

2. Rrahman Paçarizi - anëtar: 31 gusht 2012 – 31 gusht 2015 

3. Fadil Bajraktari - anëtar: 31 gusht 2012- 31 gusht 2015 

4. Ivan Veljkoviq -  nënkryetar:  31 gusht 2012-  31 gusht 2015 

5. Majlinda Hajrullahu -  anëtar: 31  gusht 2012- 31 gusht 2015 

6. Besa Bytyçi - anëtar:   janar 2013- janar 2016 

7. Faton Mehmetaj - anëtar:  janar 2013- janar 2016 

8. Elif Tokmak - anëtar:  prill 2013- prill 2016 

9. Naime Beqiraj - anëtar:  nëntor 2013 - nëntor 2016 

10. Afërdita Maliqi -  anëtar: – nëntor 2013- nëntor 2016 

11. Aleksandar Janićijević - anëtar: shkurt 2014- shkurt 2017 
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Bordi i RTK-së, punon dhe vepron në përputhje me dispozitat e ligjit dhe të statutit të 

RTK-së. 

Kompetencat e Bordit të RTK-së  janë: 

- E aprovon statutin e RTK-së; 

- E aprovon rregulloren e punës së Bordit si dhe rregulloret tjera të përcaktuara me statut; 

-  Shqyrton  dhe  miraton  programet,  bazat  dhe  standardet  programore  në përputhje me politikën 

programore, ligjin dhe standardet ndërkombëtare të informimit publik sipas propozimit të drejtorit të 

përgjithshëm; 

-  Shqyrton dhe miraton projekt–programin e produksionit të RTK-së i cili duhet të jetë në përputhje me 

mundësitë financiare të RTK-së; 

- Shqyrton dhe miraton skemën e përgjithshme programore; 

- Emëron dhe shkarkon, drejtorin e përgjithshëm të RTK-së, 

- emëron dhe shkarkon zëvendësdrejtorët e përgjithshëm,  drejtorët e Radiove dhe Televizioneve dhe 

udhëheqësin e shërbimeve të përbashkëta me shumicë të thjeshtë votash, sipas propozimit të drejtorit 

të përgjithshëm; 

- Miraton strukturën organizative dhe konceptin programor të RTK-së; 

- Shqyrton dhe e miraton buxhetin vjetor dhe skemën për pagat e menaxhmentit dhe të personelit tjetër 

dhe siguron që shpenzimet e RTK-së nuk i tejkalojnë burimet e tyre financiare. Buxheti i RTK-së, është  

dokument publik i cili pas shqyrtimit në Bord i adresohet themeluesit për shqyrtim dhe miratim; 

- Shqyrton dhe publikon më së largu deri më 31 mars të çdo viti raportin financiar vjetor të të hyrave dhe 

të shpenzimeve për vitin paraprak të përgatitur nga menaxhmenti i RTK-së, i cili i nënshtrohet një 

auditimi të jashtëm të pavarur. Raporti në fjalë më pas i dërgohet Themeluesit për trajtim dhe veprim; 

- Miraton planprogramin vjetor, sipas propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm, në përputhshmëri me ligjin 

dhe standardet ndërkombëtare dhe mandatin e RTK-së siç është përcaktuar me këtë ligj; 

- Miraton kodin e mirësjelljes për RTK-në dhe siguron zbatimin efektiv të saj; 

- Mbikëqyrë paanshmërinë, objektivitetin dhe saktësinë e informacionit në programin e RTK-së; 

- Miraton kriteret kryesore profesionale për punësimin e personelit, politikave dhe procedurave të 

vlerësimit të përmbushjes së detyrave; 

- Siguron që janë ndërmarrë masat korrigjuese pas konstatimit nga ana e tij ose KPM-së se ka pasur 

shkelje të standardeve, rregulloreve dhe ligjeve të aplikueshme; 
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- Vendos edhe për çështje të tjera të rëndësishme në përputhje me autorizimet dhe kompetencat që ka 

me ligj dhe statut;  

 

FUNKSIONALIZIMI 

- Gjatë vitit 2014, Bordi ka mbajtur takimet e rregullta mandatore të përcaktuara me Ligj, mbledhje tjera, 

varësisht nga nevojat e punës, si dhe  grupe punuese për çështje të caktuara. Me qëllim te mbarëvajtjes 

dhe ecurisë së punës si dhe qasjes më të drejtëpërdrejt  janë themeluar edhe  komisione të 

përkohshme..   

- Komisionet e themeluara në dhjetor 2013, janë funksionalizuar në janar 2014, të cilat kanë raportuar 

në mbledhjet e Bordit për punët që kanë qenë të ngarkuara, në bazë të specifikave të komisioneve. 

- Më poshtë janë të renditura disa nga vendimet, konkluzat dhe rekomandimet, që janë marrë gjatë 

mbledhjeve të mbajtura. 

Disa nga vendimet, konkluzat dhe rekomandimet: 

- Të analizohet gjendja në RTK dhe të propozohet masa për ndërprerjen e punësimeve në afatin sa më të 

shkurtër të mundshëm; 

 

- Menaxhmenti të sjellë raportin në Bord, lidhur me konkursin për blerjen e produkteve audio- vizuale; 

 

- Menaxhmenti të sjellë listën e punëtorëve dhe të dihet saktë sa punëtorë i ka RTK; 

 

- Bordi rekomandon Menaxhmentin që të ketë kujdes në punësime familjare, në veçanti gjatë këtij 

konkursi (mars 2014); 

 

- Të iniciohet procedura që në kanalin RTK 2, të futen programet edhe në gjuhë tjera të pakicave sipas 

Ligjit për RTK-në; 

 

- Bordi duhet të njoftohet kur shpallen konkurset, lëvizjet dhe ri-alokimet në buxhet, (projeksioni i 

buxhetit), kur shpallen tenderët etj; 

 

- Raporti vjetor është miratuar me ndryshime; 
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- Të amandamentohet Neni 2 i Rregullores për kompetenca dhe përgjegjësi në RTK si dhe rregulloret 

tjera me të cilat ndërlidhet ky nen, respektivisht neni 21 i Rregullores për sistematizimin e vendeve të 

punës; 

 

- Komisioni i Auditimit rekomandon që të rishikohen të gjitha kontratat për veprat audio- vizuale, sepse 

Bordi më herët ka kërkuar që kontratat të jenë unike për të gjitha produktet; 

 

- Votohet Masterplani i digjitalizimit të RTK-së; 

 

- Drejtori i Përgjithshëm të raportojë për: 

a) Raportin financiar gjashtëmujor të të hyrave dhe shpenzimeve (me kërkesën për 

rishikim të buxhetit për pjesën e mbetur të vitit); 

b) Raportin e punës për muajin qershor, për të gjitha njësitë; 

c) Raportin gjashtëmujor të punës; 

d) Raportin mbi konkursin për produktet e jashtme, siç përcaktohet me rregulloren 

përkatëse; 

e) Raport mbi punësimet në tremujorin e fundit në RTK; 

f) Njoftim për ecurinë lidhur me ndryshimet në Organogramin e RTK-së. 

 

- Menaxhmenti, në afat prej një jave, të sjellë planin për sanimin e gjendjes financiare të RTK-së; 

 

-  Bordi zgjodhi kryetarin dhe nënkryetarin e ri. Kryetar u zgjodh Z. Ismet Behxheti ndërsa 

Nënkryetar u zgjodh Ivan Veljkoviq(07.09.2014);  

 

- Kërkesë për takim me Komisionin Disiplinor të RTK-së për sqarimin e të gjitha situatave të 

deritanishme me punëtorët e RTK-së; 

 

- Votohet Skema e re programore; 

 

-  Menaxhmenti obligohet të sjellë raport për produktet e jashtme, një përllogaritje dhe 

implikimet buxhetore si dhe bazën ligjore të marrjes së produkteve pa konkurs; 
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- Miratohet Organogrami i RTK-së; 

 

- Drejtori i Përgjithshëm të ndërmarrë masa lidhur me komentin e fundit të drejtorit të RTK 2, 

dhe rtklive.com, në gjuhën serbe, i cili është emituar në edicionin e lajmeve në RTK 2 

dhe rtklive.com si koment i postuar; 

 

- Të ndërmerren masat ndaj redaksisë së rtklive.com, për shkak të lëshimeve të vazhdueshme si: 

faqja Rozë, tituj të dalë jashtë kontekstit, citimet e burimeve jokredibile etj.; 

 

- Produktet e jashtme si: “ Jeta në Kosovë “ dhe “Pa rrotlla”,  mos të fusin elemente jashtë 

formatit të këtyre emisioneve në programin e tyre dhe të kërkohet përgjegjësi ndaj redaktorit, i 

cili pa dijen e Drejtorit të Përgjithshëm i ka lëshuar në transmetim; 

 

- Drejtori i Përgjithshëm të autorizojë Zyrën ligjore të RTK-së që ta bëjë draftin e Rregullores për 

Marketing, duke ia bashkangjitur çmimoren; 

 

- Menaxhmenti duhet paraprakisht të sjellë arsyetim me shkrim për nevojat e shpalljes së çdo 

konkursi të ri për vende të punës; 

 

- Të hapet konkursi për pranimin edhe të një auditori  të brendshëm në RTK, në bazë të ligjeve 

dhe kritereve për punën e Auditorit të Brendshëm; 

 

- Aprovohet projeksioni i buxhetit për vitin 2015; 

 

- Themelohet grupi punues/ komisioni i bordit, i cili duhet të punoj për ndryshimin e Statutit të 

RTK-së, për ndryshimin e rregulloreve të brendshme dhe për grupin këshillimor të publikut sipas 

Ligjit të RTK-së; 

 

- Të sillet plan- programi vjetor 2015 nga Drejtori i Përgjithshëm. 

 

 
 
 

http://rtklive.com/
http://rtklive.com/
http://rtklive.com/
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Drejtori i Pergjithshem 

  
 

Drejtorin e përgjithshëm të RTK-së e emëron Bordi i RTK-së në bazë të ligjit e sipas 

procedurave të caktuara, të parapara me konkurs publik. Drejtori i përgjithshëm i RTK-se emërohet dhe 

shkarkohet me 2/3 e votave të anëtarëve të Bordit. Mandati i tij ështe tri (3) vjet me mundësi të rizgjedhjes në 

bazë të konkursit, vetëm edhe për një mandat pasues. 

Bordi i RTK-së e zgjedh Drejtorin e Kanalit Televiziv në gjuhën shqipe, Drejtorin e Kanalit Televiziv në gjuhën 

serbe, Drejtorin e Radios dhe Udhëheqësin e Shërbimeve të Përbashkëta në bazë të kualifikimeve profesionale 

pas procesit të hapur dhe transparent të punësimit dhe duke marrë në konsiderim rekomandimin e Drejtorit 

të Përgjithshëm të RTK-së.  

 

Drejtorët  

Drejtori i kanalit televiziv ne gjuhën shqipe, drejtori i kanalit televiziv në gjuhën serbe si dhe drejtori i radios e 

udhëheqë pjesën profesionale të programit të institucionit dhe e harmonizon punën e kryeredaktorit dhe  

zgjedhën për tri (3) vite me mundësi të rizgjedhjes..  

 

Kryeredaktoret 

Secili Kryeredaktor i RTK-së zgjidhet nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së në bazë të konkursit publik dhe sipas 

rekomandimit të drejtorit të kanalit televiziv në gjuhën shqipe, drejtorit të kanalit televiziv në gjuhën serbe si 

dhe drejtorit të radios. 

Kryeredaktoret e RTK-së shkarkohen nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së, në pajtim me procedurat e 

përcaktuara me Statut. Drejtori i Përgjithshëm i RTK-se i raporton Bordit ne mënyrë te detajuar lidhur me 

procedurat dhe mënyrën e emërimit te Kryeredaktorit. 

 

Redaktoret 

Me rekomandimin e kryeredaktorit, redaktorin përgjegjës dhe redaktorin e njësisë përkatëse programore e 

zgjedh dhe shkarkon drejtori i kanalit televiziv ne gjuhën shqipe, drejtori i kanalit televiziv në gjuhën serbe si 

dhe drejtori i radios, me miratimin e Drejtorit të përgjithshëm në pajtim me procedurat e përcaktuara me këtë 

ligj dhe statutin e RTKsë. 
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Nivelet organizative: 

  
 

 

 1 2 3 4 5  

            

            

            

            SHËRBIMI PUBLIK  

          RADIO DHE TELEVIZIONI I  KOSOVËS 

           

           

           NJËSIA PROGRAMORE 

         SEKTORI 

          

          

          PROGRAMI 

        SHËRBIMI 

         

         

         REDAKSIA  

       GRUPI, NJËSIA 

        

        

        VENDI I PUNËS 
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NIVELI I PARË 

RTK është një tërësi e vetme programore, ekonomike, teknike-teknologjike, punuese dhe organizative, e cila e 

kryen veprimtarinë e prodhimit dhe të emetimit të radio programit dhe të atij televiziv me rëndësi për 

qytetarët e Kosovës, të përcaktuar në Ligjin për RTK-në. Drejtori i Përgjithshëm, në përputhje me ligjin, me këtë 

rregullore dhe aktet e tjera, e organizon dhe udhëheq procesin e punës dhe punët e RTK-së. 

 

NIVELI I DYTË 

Njësia programore është një tërësi programore, punuese dhe funksionalisht e rrumbullakuar, në të cilën 

kryhen punët e ndërlidhura dhe të ndërvarura, të cilat e sigurojnë realizimin e programit dhe të funksioneve të 

tjera të përcaktuara me Ligjin për RTK-në. 

 

Njësia programore është njësia redaktuese-programore e përbërë nga dy kanalet e Radios dhe kater kanalet e 

Televizionit, në të cilën, sipas rregullave, përfshihen fushat programore, siç janë programet dhe redaksitë. 

 

Në Sektor janë të organizuara Shërbimet e përbashkëta ku hyjne sektori i financave, burimet njerezore, 

administrate dhe zyra ligjore. 

 

NIVELI I TRETË 

Programi është tërësia, në përbërje të njësisë punuese, e cila e siguron realizimin e programit të llojit dhe 

tematikës së caktuar. Programin mund ta përbëjnë disa redaksi. Në nivel të njësisë programore janë të 

organizuara shërbimi programor, produksioni, teknika dhe mirëmbajtja. Në përbërjen e tyre janë sektorët apo 

grupet punuese.  

 

NIVELI I KATËRT 

Redaksia është një tërësi programore që  siguron realizimin e emisioneve të llojit të caktuar të lëmit tematik. 

Redaksia, në përbërjen e saj, mund të ketë më shumë rubrika – lëmi tematike. 

 

NIVELI I PESTË 

Vendi i punës është niveli themelor i procesit të punës, përmbajtja e të cilit përcaktohet me tërësinë e 

detyrave të punës. Të gjitha vendet e punës janë të përshkruara me saktësi në Katalogun e vendeve të punës, i 

cili është pjesë përbërëse e Aktit mbi sistematizimin. 
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Tabela/Organogrami 

Duke u nisur nga ndryshimet e mëdha në RTK pas hapjes së kanalit RTK2, RTK3, RTK4, zgjerimit të webfaqes, 

ndryshimeve teknologjike, qysh në fillim vitit 2014, Drejtori i Përgjithshëm ka krijuar grupin punues për 

ndryshimet në strukturën organizative të RTK-së, respektivisht ndryshimin e Organogramit. Pas punës disa 

mujore, grupi punues i ka dërguar rekomandimet Drejtorit të Përgjithshëm i cili pasi i ka miratuar në 

mbledhjen e menaxhmentit i ka dërguar në Bord për shqyrtim dhe miratim. Organogramin ia kemi 

bashkangjitur këtij raporti (Anex 1).  

 

Burimet njerëzore 

RTK vitin 2014 e ka filluar me 655 (gjashtqindepesëdhjetëepesë) të punësuar me kontrata pune me kohë të 

caktuar të cilët janë të ndarë në shërbime: 

 

Sektori Numri i të 

punësuarve më  

01.01.2014 

Numri i të 

punësuarve   më  

31.12.2014 

Ndryshimi 

Drejtoria 

- Menaxhmenti 

- Kabineti i Drejtorit të 

Përgjithshëm 

- Marketingu 

- Prokurimi 

- TI 

- WEB faqja 

- Auditori 

44 

7 

 

11 

 

0 

5 

14 

 

6 

1 

54 

7 

 

9 

 

8 

5 

17 

 

7 

1 

+ 10 

0 

 

-2 

 

8 

0 

3 

 

1 

0 

RTK 1 – TV 359 369 +  10 

RTK 3 – TV 0 26 +  26 

Radio Kosova 168 170 +  02 

RTK 2 – TV 52 53 +  01 

Shërbimet e Përbashkëta 32 26 -   06 
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TOTALI 655 698 + 43 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

RTK vitin 2014 e ka përfunduar me 521 (pesëqindenjëzetenjë) të punësuar me kontrata pune me kohë të 

caktuar dhe 177 (njëqindeshtatëdhjetëeshtatë) të punësuar me kontrata pune me kohë të pacaktuar. 

 

- TRAJNIMET  

 Numri i 

trajnimeve  

Koha  Lloji i trajnimit  RTK TV/Radio  

 

 

 

2  

 

02/2014 

 

Raportimi për minoritete  

 

RTK TV  

 1 03/2014 Digjitalizimi  RTK TV  

 2 04/2014 Përgatitjet për digjitalizim  RTK TV   

 1 04/2014 Teknik digjitalizim  RTK RA  

 1 04/2014 Këmbimi i lajmeve   RTK TV  

 2 05/2014 Kurs ndërkombëtar  RTK TV  

 1 05/2014 Kurs ndërkombëtar  RTK TV  

 2 09/2014 Ndërkombëtar/arkivat RTK TV  

 3 10/2014 Etikë e gazetarisë RTK TV +RA 

 2 10/2014 Digjitalizim  RTK TV  

 1 Çdo tre muaj  Radiogazetari/RLE  RTK RA  
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5. Aktiviteti për periudhën raportuese 

  
 

Përmbledhje e shkurtë 

Radio Televizioni i Kosovës gjatë tri viteve të fundit ka shënuar progres të madh kryesisht në aspektin e krijimin 

e hapësirës programore. Derisa në vitin 2012, RTK kishte vetëm 24 orë program televiziv, 48 orë program të 

radios dhe web faqen, në vitin 2013, RTK ka shtuar programin televiziv edhe për 24 orë program me hapjen e 

kanalit të dytë RTK2 në gjuhën serbe, ka filluar shpërndarjen e progremeve televizive përmes faqes në 

youtube. Gjatë 2013 janë bërë investime teknologjike dhe njerëzore për hapjen edhe dy kanaleve tjera 

televizive. Gjatë vitit 2013 kemi kaluar nga sistemi analog në atë digjital të sistemit të brendshëm të 

produksionit e cila është faza e parë e digjitalizimit të produksionit. Në vitin 2014, RTK ka hapur edhe dy kanale 

televizive RTK3, kanal i lajmeve dhe RTK4, kanal që transmeton përmbajtje tjera përveç lajmeve. Pra brenda 

periudhës 3 vjeçare RTK ka rritur hapësirën programore nga 24 orë program në 96 orë program ose 75% të 

hapsirës programore. Në vitin 2012, RTK kishte vetëm dy studio për realizimin e programeve, ndërsa në fund të 

vitit 2014, RTK kishte 6 studio për realizimin e programeve. Në mungesë të hapsirave adekuate për ndërtimin e 

studiove të reja, kemi renovuar të gjitha garazhat e veturave dhe depotë dhe i kemi shndërruar në studio. 

Ndërsa web faqen e kemi shndërruar në media online. Gjithashtu kemi hartuar projektet e digjitalizimit të 

produksionit, digjitalizimit të rrjetit dhe digjitalizimit të arkivave.     
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RTK - TELEVIZIONI  

RTK1, RTK3, RTK4 
 

 

 

 

 

 

 

Radio Televizioni i Kosovës gjatë vitit 2014 ka punuar me një angazhim të shtuar në të gjitha fushat, duke 

projektuar dhe realizuar nje ekspanzion zhvillimor e programor. Zhvillimi kulmor gjatë vitit padyqysh që ka 

qenë startimi i dy kanaleve të reja televizive- RTK3 dhe RTK4, më 10 mars 2014. 

RTK ka arritur që edhe gjatë këtij viti të ruaj shikueshmërinë dhe besueshmërinë e audiencës së vet, ndërsa 

sfida kryesore ishte mbulimi i suksesshëm i zgjedhjeve të jashtëzakonshme të përgjithshme si dhe të gjitha 

zhvillimeve në periudhës pas tyre, por edhe pasurimi i skemes programore me produkte të reja. 

Për herë të parë që nga themelimi i RTK-së në ditën e zgjedhjeve janë përdorur me sukses grafikat e ORAD-it 

3D, të cilat janë lavdëruar nga publiku i gjerë duke i siguruar RTK-së shikueshmërinë e plotë në ditën e 

zgjedhjeve në debatin deri në mëngjes.  

Ndërkaq në RTK4, ka vazhduar evidentimi dhe bartja e materialit ekzistues. Ka vazhduar transmetimi i 

dokumentarëve, programeve të ndryshme si arsimore, artistike, muzikore si dhe  filma e serialet vendore si 

dhe ndeshjeve dhe transmetimeve direkte, kur ka pasur skemë të ngjeshur në RTK1.  

RTK ka sjellë para shkiuesve të vet Kampionatin Botëror në futboll “Brasil 2014” në rrjetin tokësor dhe në atë 

kabllorë. Përmes marrëveshjeve është arritur që në rrjetet kabllore IPKO dhe KUJTESA të transmetohet në 

formatin HD. 

Ndërkaq RTK i ka mbetur besnik audiencës sport dashëse duke i siguruar edhe transmetimin e Kampionatit 

Botëror në baskeboll “Spanja 2014” nga 29 gusht deri me 14 shtator. RTK ka pasuruar skemën programore me 

disa emisione të reja dhe me tre seriale seriale televizive. 

Po ashtu është lansuar në fazë testuese transmetimi terrestrial i paketës televizive nga RTK-ja. Janë kryer me 

sukses fazat e konkurseve për kandidatët për të plotësuar nevojat e stafit për angazhimet në shtimin e vëllimit 

të punës në RTK. 
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PROGRAMI 

INFORMATIV 

 

Viti 2014 ka qenë vit i kthesës cilësore për RTK-në. 

Me datën 10 mars, pas planifikimit dhe 

investimeve janë lansuar me sukses kanalet RTK3 

dhe RTK4. 

RTK 3 është koncipuar si i kanal i lajmeve, ndërsa  

RTK 4, si kanal me përmbajtje edukativo arsimore, 

dhe kulturore duke përfshirë dokumentarë, 

muzikë seriale dhe filma të ndryshëm.  
 

 

 

Kësisoji, RTK-ja gradualisht po e realizon konceptim zhvillimor të ndërtimit të platformës  programore, për të 

qenë e përgatitur për epokën e digjitalizimit, duke përmbushur sa me shumë që është e mundur kërkesat e 

audiencës.  

Prej lansimit të RTK3, Radio Televizioni i Kosovës ka rritur reagimin në informimin e shpejtë si dhe ka krijuar 

mundësi më të mëdha të prezantimit të lajmeve, temave dhe emisioneve për audiencën.  

Skema programore është pasuruar me emisionin “Në vëzhgim” dhe “Betimi në Drejtësi” duke shtuar kësisoj 

produktet që realizojnë gazetarinë hulumtuese si dhe mbulojnë zhvillimet në fushën më të ndjeshme të 

shoqërisë kosovare- sundimin e ligjit.   

 

Gjatë mbulimit te fushatës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare RTK ka angazhuar 8 ekipe në 

mbulim të zgjedhjeve. Në fushatën 10 ditore,  janë realizuar gjithsej nëntë (9) debate me subjektet kryesore 

politike garuese në zgjedhje, si dhe paraqitje në kuadër të Programit të Mëngjesit me kandidatë të pavarur dhe 

me Iniciativa. Po ashtu, gjatë fushatës, vec vëmendjes së shtuar në edicionet e lajmeve, janë realizuar edhe dy 

emisione  ku në fokus ka qenë mbikqyrja e rregullshmërisë së procesit zgjedhor dhe percimi i mesazhit se 

zgjedhjet duhet të jenë të rregullta dhe ligji duhet të zbatohet. Besojmë se ky edhe ishte mesazhi kryesor i 

konceptit programor të mbulimit të fushatës zgjedhore nga ana e transmetuesit publik. 

Po ashtu, në projektin e mbulimit të fushatës zgjedhore janë realizuar edhe nëntë 9 debate me analiza 
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zgjedhore për çdo ditë të fushatës me analistë të ftuar në studio, që kanë përfaqeësuar dhe ballafaquar 

argumentet e ndryshme.  

Krahas mbulimit të rregullt të aktiviteteve të fushatës, janë realizuar edhe intervistat me liderët e subjekteve 

më të mëdha politike në Kosovë. Vlenë të përmendet se ka mbetur pa u realizuar vetëm intervista me 

kryetarin e PDK-së për shkak të shpërthimit në KEK. 

Një ditë para zgjedhjeve dhe gjatë ditës së zgjedhjeve RTK ka realizuar lidhje direkte nga komunat kryesore siq 

janë: Kryeqyteti 4 lidhje, Pejë, Mitrovicë, Prizren, Gjakovë, Gjilan, Podujevë, Ferizaj dhe Skenderaj. 

Gjatë ditës së zgjedhjeve kemi qenë në lidhje direkte nga KQZ, D4D (Koalicioni i OJQ-ve për monitorim të 

procesit zgjedhor), Prokuroria e Shtetit dhe nga selitë e partive politike. Kemi mbuluar të gjitha konferencat 

LIVE duke mos e lënë asnjë subjekt të pa përfaqësuar në programin tonë.  

Poashtu gjatë debatit pas mbylljes së vendvotimeve, të ftuar në studio përballë analistëve kanë qenë të ftuar 

të gjithë përfaqësuesit e subjekteve politike grauese në zgjedhjet parlamenrtare. 

Risi në kanalin RTK1 është edhe pasurimi i skemës me emisionin mujor në gjuhën e ashkalinjëve. 

 

 
 

DHOMA E LAJMEVE 

LAJMET NË GJUHËN SHQIPE 

 

Në kuadër të Departamentit të Informacionit të TV-së, 

dhoma e lajmeve vazhdon të jetë sektori shtyllë i RTK-

së. 

 

RTK-TV në kanalin e tretë transmeton lajme në çdo 

orë nga 07:00 deri në 24:00, ndërsa nga mesnata deri 

në mëngjes transmetohet përmbledhja e lajmeve. 

Gjatë kësaj kohe në RTK1 vazhdojmë të lidhemi me 

kanalin e lajmeve për të sjellë lajmet kryesore edhe në 

këtë kanal.    
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Kjo vazhdon të bëhet në orët 07:00; 08:00; 09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00, edicioni qëndror në 19:30 si dhe 

Programi Informativ Blic në 23:00. 

Lajmet e orës 19:30 vazhdojnë në formatin e 30 minutëshit, përjashtuar ngjarjet e rëndësisë së veçantë kur 

shkojnë edhe deri në 45 minuta për shkak të lidhjeve direkte nga të gjitha komunat kryesore si dhe vendet e 

rajonit.  

Redaksia e lajmeve ndërkombëtare gjatë kësaj kohe vazhdon të punojë me një vëllim të shtuar për shkak të 

hapësirës kohore të krijuar në RTK3.   

Gjatë periudhës të njohur edhe si “ngërqi politik” që u krijua pas zgjedhjeve, RTK ka bërë të gjitha përpjekejt 

për ta ruajtur paanshmërinë dhe ka qenë vazhdimisht korrekte në raportime.  

Si risi në RTK3 është faza e testimit të rubrikës së motit e cila do të realizohet në mënyrë të sofistikuar me 

grafikë. 

 

 

 

REDAKSITË E LAJMEVE TË KOMUNITETEVE TË TJERA  

Redaksitë e Programeve të Komuniteteve tjera kanë rritur cilësinë e punës dhe të raportimit si dhe kanë arritur 

që të forcojnë koordinimin me redaksinë e lajmeve në gjuhën shqipe dhe me kanalin RTK2. Edicionet e tyre të 

lajmeve kanë vazhduar me formatin 12- 13 minuta. Edicionet e lajmeve në gjuhët e komuniteteve 

transmetohen nga ora 16:00 deri në 17:00. Në raste të jashtëzakonshme termini ndërrohet por nuk mbeten pa 

u transmetuar lajmet në gjuhët e minoriteteve.  

 

LAJMET NË GJUHËN TURKE, TERMINI 16:00  

Punonjësit e Redaksise ne gjuhen Turke punojne dhe raportojne rreth ngjarjeve dhe zhvillimeve ne 

komunitetin e tyre dhe per temat tjera si dhe bashkepunojne ngusht me redaksinë e lajmeve të gjuhës shqipe.  

Ne lajmet e tyre raportohet rregullisht per ngjarjet me te reja ne Kosove, ne rajon dhe bote.  

 

EMISIONI "MOZAIK"  

Magazina turke ka vazhduar të emetohet në vazhdimësi edhe gjatë vitit 2014, duke u mundësuar shikuesve të 

interesuar që të njoftohen me problemet reale të banorëve turq të Kosovës, duke shtjelluar tema nga më të 

ndryshmet, si politike, pastaj tema nga shëndetësia, arsimi, sporti dhe kultura.  

Magazina turke “Mozaik” trajton tema të ndryshme të të gjithë sektorëve të rëndësishëm, por realizohen edhe 

debate rreth problemeve dhe cështjeve të rëndësishme për këtë komunitet.  
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Edhe redaksia në gjuhën turke ka realizuar debate në kuadër të fushatës për Zgjedhjet e Përgjithshme 2014, ku 

përfaqësuesit e partive politike të turqve janë ballafaquar në debatet e realizuara. 

 

LAJMET NË GJUHËN BOSHNJAKE, TERMINI 16:15  

Punonjësit e Redaksise ne gjuhen Boshnjake punojne dhe raportojne rreth ngjarjeve dhe zhvillimeve ne 

komunitetin e tyre dhe per temat tjera si dhe bashkepunojne ngusht me redaksinë e lajmeve të gjuhës shqipe.  

Ne lajmet e tyre raportohet rregullisht per ngjarjet me te reja ne Kosove, ne rajon dhe bote.  

 

 

EMISIONI "MOSTOVI"  

Magazina boshnjake “ Mostovi” ka vazhduar të emetohet në vazhdimësi gjatë vitit 2014, ku shikuesit janë 

njoftuar me problemet reale të banorëve boshnjakë të Kosovës. Në këtë emision trajtohen problemet e 

përditshme të këtij komuniteti nëpër komunat ku ata banojnë.  

Gazetarët dalin në terren ku përgatisin kronika problemore, sidomos në komunat ku jetojnë qytetarët 

boshnajkë, në komunën e Prizrenit, Pejës, etj, ndërsa nga komuna e Mitrovicës kanë korrespodenten.  

Edhe Redaksia në gjuhën boshnjanke ka realizuar debate në kuadër të fushatës për Zgjedhjet e Përgjithshme 

2014.  

 

LAJMET NË GJUHËN ROME, TERMINI 16:30   

Punonjësit e Redaksise ne gjuhen Rome punojne dhe raportojne rreth ngjarjeve dhe zhvillimeve ne 

komunitetin e tyre dhe per temat tjera si dhe bashkepunojne ngusht me redaksinë e lajmeve të gjuhës shqipe.  

Ne lajmet e tyre raportohet rregullisht per ngjarjet me te reja ne Kosove, ne rajon dhe bote.  

Redaksia në gjuhën Rome ka edicion të përditshëm informativ, në mënyrë që cilësia e lajmeve të rritet dhe të 

ketë më shumë kronika nga komuniteti RAE. 

  

REDAKSIA ROME - EMISIONI "YEKHIPE"  

Emisioni "Yekhipe" ka vazhduar transmetimin edhe gjatë vitit 2014 ku trajtohen probleme të jetës dhe halleve 

të qytetarëve romë të Kosovës. Redaksia e komunitetit RAE ka realizuar emsione të ndryshme duke trajtuar 

tema shumë të rëndësishme të këtij komuniteti.  

Gjatë fushatës së zgjedhjeve të Përgjithshme 2014 edhe kjo redaksi ka realizuar debatet me përfaqësues nga 

komuniteti gjegjës. 
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LAJMET NË GJUHËN SERBE, TERMINI 16 :45  

Punonjësit e Redaksise ne gjuhen Serbe punojne dhe raportojne rreth ngjarjeve dhe zhvillimeve ne 

komunitetin e tyre dhe per temat tjera si dhe bashkepunojne ngusht me redaksinë e lajmeve të gjuhës shqipe.  

Ne lajmet e tyre raportohet rregullisht per ngjarjet me te reja ne Kosove, ne rajon dhe bote.  

Redaksia në gjuhën serbe e RTK-Televizionit bashkëpunon ngushtë me kanali RTK 2, nga të cilët marrin 

materiale apo kronika, por edhe dalin së bashku në terren. RTK-Televizioni ka vazhduar kontratat e 

bashkëpunimit me korrespondentët e vet në Beograd e Podgoricë, si dhe Mitrovica, të cilët  raportojnë në baza 

ditore për ngjarjet që zhvillohen.  

RTK-Televizioni vazhdon të bashkëpunojë me disa agjenci lajmesh, të cilat ofrojnë pamje prej ngjarjeve që 

konsiderohen me interes për audiencën e edicioneve të lajmeve në gjuhën serbe në RTK-Televizion. 

  

EMISIONI "NEDELJNI KOLAZ"  

Në programin javor të gjuhës serbe “ Nedeljni Kolaz” janë integruar reportazhet me probleme të 

përditshmërisë së jetës së qytetarëve serbë, të cilat I punojnë gazetarët e redaksisë, pastaj kolegët e kanalit të 

dytë, me të cilët kanë një bashkëpunim të mirë, por edhe televizione lokale në gjuhën serbe.  

Gjatë vitit 2014, RTK-Televizioni, në kuadër të emisionit “Nedeljni kolaz”, janë realizuar disa emisione të 

veçanta në gjuhën serbe, ku janë trajtuar probleme të ndryshme me të cilat ballafaqohej bashkësia etnike 

serbe në Kosovë, integrimi I tyre në shoqërinë kosovare, procesi i decentralizimit dhe i regjistrimit të 

popullsisë, ekonomive familjare dhe banesavesi dhe problemet sikurse zhvillimi i komunave, papunësia, arsimi, 

etj  

Gjithashtu, RTK-Televizioni ka mbuluar me shumë përkushtim fushatën zgjedhore për Zgjedhjet e përgjithshme 

2014, ku përfaqësuesve të të gjitha partive politike të serbëve të Kosovës, që kanë garuar në zgjedhje u është 

dhënë hapësira e mjaftueshme për debate dhe pasqyrim të aktiviteteve.  

 

PROGRAMET E PËRBASHKËTA 

Gjatë vitit 2014 departamenti me dy redaksitë e veta ka vazhduar të mbulojë rreth katër orë e gjysmë 

transmetim të drejtpërdrejtë gjatë ditëve të javës në programin e tërësishëm të televizionit të Kosovës dhe 

rreth dy orë transmetim të drejtpërdrejt gjatë fundjavës. Ka pasur risi në të dyja programet e këtij sektori. 

Ndërkaq janë duke u bërë përgatitjet edhe për nisjen e programit të natës në filim të vitit 2015, varësisht nga 

kushtet financiare.     
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PROGRAMI I MËNGJESIT “MIRËMËNGJESI KOSOVË” 

Mirëmëngjesi Kosovë - Programi “Mirëmëngjesi Kosovë”, ka vazhduar të përmbushë objektivat kryesore, në 

përputhje me standardet e RTK-së. Ka vazhduar skema programore e qëndrueshme. Gazetarët kanë realizuar 

kronika, të cilat janë transmetuar më pas edhe në kanlin e ri të RTK-së në RTK3. Programi ka trajtuar tema të 

larmishme nga politika, ekonomia, integrimet evropiane, pakicat deri te çështjet sociale, kultura dhe sporti. 

Gjithashtu, ekipi i Programit të mëngjesit është angazhuar edhe në transmetime speciale, si ato për ditën e 

zgjedhjeve, në pjesën e parë të ditës. Mbetet ende pa u realizuar çështja e korrespondentëve nga qendrat 

kryesore të Kosovës. Programi i Mëngjesit në kuadër të marrëveshjes së RTK-së me DË-në, realizon lidhje 

direkte me Bonin, me kolegët nga redaksia shqipe, ndërkaq çdo të diel transmeton rubrikën kushtuar 

automobilizmit. 

                 

 

PROGRAMI I PASDITES “IMAZH” 

Emisioni Imazh gjatë vitit 2014 ka sjellë rubrika të ndryshme. Por dy herë në javë është ruajtur pjesa tematike 

ku debatohet për tema aktuale por edhe për tema të cilat përzgjidhen nga redaksia e Imazh-it në koordinim 

me kryeredaktorin.  

Në gjashtëmujorin e parë të premteve, në kaudër të emisionit Imazh ka qenë pjesë edhe muzika, ku RTK Bendi 

i shoqëruar nga këngëtarja Rina Bilurdagu, interpretoi këngë nga këngëtarë të ndryshëm për të cilët gjithashtu 

u përgatitën edhe materiale të ndryshme rreth biografisë dhe karrierës së këngëtarit. Ndërkaq në 6 mujorin e 

dytë është një pjesë debatuese më një personazh të zgjedhur, me mysafirë në publik. 

Për shkak të kampionatit dhe periudhës verore, programi në qershor nuk është transmetuar çdo ditë. Por janë 

realizuar një cikël emisionesh nga Prizreni në kohën kur atje u mbajt Dokufest-i si dhe ka pasur transmetime të 

emisionit LIVE nga ambientet e hapura. Një pjesë e stafit të IMAZH-it kanë punuar në dhomën e lajmeve për të 

asistuar me tema tjera në kohën kur gazetarët e lajmeve kanë qenë të angazhuar në mbulimin e fushatës 

zgjedhore.  
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Mbetet esenciale ndryshimi i skenografisë, i cili duhet t’i përshtatet nevojave të secilit program në veçanti dhe 

jo ashtu siq ka funskionuar deri tani në të njejtën skenografi të dyja emisionet. 

 

    

  

PROGRAMI I VITIT TË RI 

Radio Televizioni i Kosovës ka realizuar në mënyrë vetanake Programin e Vitit të Ri. Ka pasur emison me muzikë 

argëtuese në studio. Sofra nga të gjitha trojet në Kosovë. Emision me muzikë popullore në studio si dhe muzika 

folklorike. Ka pasur program për fëmijë dhe edicionet speciale të serialeve: Stinë Dashurie dhe Çka ka shpija, 

emisoni Vikendi dhe Seriali Zyrja për Gjithçka. Kabareja është punuar në studio. Po ashtu janë xhiruar edhe 

programet festive në të gjitha gjuhët e komuniteteve.  

    

 

REDAKSIA E AKTUALITETEVE  

Gjatë vitit 2014, Televizioni i Kosovës, ka vazhduar me emisionet ekzistuese debatuese. Stafit të këtij sektori u 

është kërkuar që të reformojnë emisonet e tyre, por përjashtuar emisionin Kapital i cili ka filluar që një pjesë të 

emisionit ta realizojë në terren, duke shmangur debatet në studio. Emisionet Zëri ynë, Pro et Contra, Medica 

dhe Bujku kanë vazhduar me ritëm të njejtë.  
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“BETIMI NË DREJTËSI” 

“Betimi për Drejtësi” është emision i specializuar për fushën e sundimit të ligjit, i cili prodhohet nga Instituti i 

Kosovës për Drejtësi  (IKD) – organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse dhe Radio Televizioni Publik i Kosovës 

(RTK). Emisioni është transmetuar çdo dy javë në prime time, në kanalin RTK1, të martën, prej orës 20:10, 

ndërsa ritransmetimi pas një jave, ndërsa nga viti 2015 për shkak të ndryshimeve në skemë do të transmetohet 

të mërkureve nga ora 21:00. 

Ekipi i emisionit “Betimi për Drejtësi” përbëhet prej një stafi profesional dhe me përvojë në fushën e gazetarisë 

dhe drejtësisë, i cili mundëson realizimin e emisionit, duke respektuar të gjitha standardet profesionale të 

gazetarisë për të trajtuar sa më profesionalisht temat rreth sundimit të ligjit.  

    

 

"JETA NË KOSOVË" dhe "DREJTËSIA NË KOSOVË"  

Emisionet Jeta në Kosovë dhe Dretësia në Kosovë vazhdojnë të trajtojnë tema të rëndësishme. Është arritur 

harmonizimi i përmbajtjeve me emisionet e tjera të RTK-së duke shmangur mundësitë e përsëritjeve. Gjatë 

zgjedhjeve të përgjithshme, debatat zgjedhore të JNK janë transmetuar në RTV21. Ndërsa për shkak të 

kampionatit botëror në futboll një muaj jemi pajtuar që të mos realizojnë emisione duke u kthyer në skemë 

programore nga data 17 korrik. Në bashkëpunim me JNK, RTK në vitin 2015 në kuadër të projektit të BE-së do 

të realizojë një cikël emisionesh hulumtuese. 

 

“ PA RROTLLA” 

“Pa Rrotlla”, është një produkt i jashtëm, që realizohet për RTK-në. Emisioni transmetohet çdo të martë nga ora 

22:00 dhe varësisht prej ndryshimeve në skemë programore edhe në 23:30, dhe ka pritur në studion e tij 

protagonistët kryesorë të politikës në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni. 

Në “Pa Rrotlla”, kanë gjetur hapësirë edhe protagonistë e akterë të ndryshëm të shoqërisë.  

Emisioni nuk është transmetuar gjatë kampionatit botëror në futboll. 
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 PROJEKTET E TJERA TË TVK-së 

GJATË VITIT 2014 

ZGJEDHJET 2014 

Radio Televizioni i Kosovës skemën programore e ka 

përshtuatur për 10 ditë gjatë fushatës zgjedhore. 

Vlenë të përmedendet se janë ndërprerë 

përkohësisht programet e rregullta në Prime Time 

dhe në të njëjtën kohë duke transmetuar debatet. 

Poashtu në këtë periudhë janë transmetuar edhe 

intervistat me liderë të subjekteve politike.  Dhoma e 

lajmeve është angazhuar në mblimin e fushatës së 

zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare duke 

mbuluar 144 aktivitete zgjedhore.  

 

 

 

RTK ka angazhuar 8 ekipe në mbulim të zgjedhjeve. 

Janë realizuar gjithsej 9 debate me subjektet politike garuese në zgjedhje, si dhe intervista në kuadër të 

Programit të Mëngjesit me kandidatë të pavarur dhe me Iniciativa, si dhe dy emisione para dhe në heshtjen 

zgjedhore për sigurinë dhe masat e prokurorisë për keqpërdorimet emundshme në zgjedhje. 

RTK-TV ka vazhduar mbulimin e zgjedhjeve vetëm d.m.th pa u mbështetur në produksione të jashtme. 

Raportet janë bërë si çdo herë në RTK - cilësore dhe të balancuara. Secili subjekt i regjistruar e ka gëzuar kohën 

e e paraparë sipas rregulloreve në fuqi. 

RTK, fushatën e ka mbuluar me ekip të veçantë prej 8 gazetarësh të cilët kanë mbuluar të gjitha aktivitetet e 

subjekteve politike. Përveç përmbledhjes së aktiviteteve ditore në edicionin qendror të lajmeve të titulluar 

Round Up, RTK ka transmetuar edicionin e veçantë “Kronika Zgjedhore”  në orën 22:30, ku janë përfshirë të 

gjitha aktivitetet ditore, e edhe ato që kanë qenë në orët e vona. Pas kronikës zgjedhore është organizuar 

debati me analistë që është udhëhequr nga Festim Kabashi me panelistë-njohës të rrethanave politike në 

Kosovë. Kësaj radhe panelistët kanë qenë të angazhuar vetëm nga RTK, që do të thotë kemi pasur një panel 

standard prej dy analistëve dhe zakonisht u është bashnagjitur një ekspert i fushës për të cilin ka qenë debati. 
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Kësaj radhe kemi përdorur praktikën e analizës së debatit të transmetuar në RTK, pastaj fushatën për atë ditë 

dhe pastaj edhe aspektin përgjithshëm të zgjedhjeve.  

Krahas mbulimit të fushatës janë realizuar edhe intervistat me liderët e subjekteve më të mëdha politike në 

Kosovë.  

 

    

 

ZGJEDHJET  E  PËRGJITHSHME 2014 

RAPORTI   9  DITOR  i MINUTAZHËS NE LAJMET 19:30 ( ROUND UP) 
 

Subjekti 

Politik 

Lajmet 

Round up 

PDK 34’12” 

LDK 34’54” 

AAK 19’38” 

VV 21’40” 

AKR 19’40” 

NISMA 14’55” 

P.FORTË 5’53” 
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ZGJEDHJET  E  PËRGJITHSHME 2014 

RAPORTI  9  DITOR  I MINUTAZHËS NË KRONIKEN ZGJEDHORE  
 

Subjekti 

Politik 

Kronika 

Zgjedhore 

PDK 52’44” 

LDK 53’30” 

AAK 43’24” 

VV 33’52” 

AKR 32’43” 

NISMA 24’41” 

P.FORTË 4’55” 

 

Ndërkaq pjesëmarrja në debate ka qenë e njejtë për të gjitha partitë garuese.  

RTK ka mbuluar të gjitha aktivitetet e subjekteve të mëdha, ndërsa në koordinim me shtabet e partive më të 

vogla i ka mbuluar ngjarjet më të rëndësishme për ta, duke mos lënë vend për asnjë ankesë nga asnjë subjekt. 

Një ditë para zgjedhjeve e zgjedhjeve 7 qershor janë dërguar ekipet në qytetet: Pejë, Mitrovicë, Prizren, 

Gjakovë, Gjilan, Podujevë, Ferizaj dhe Skenderaj. Ata fillimisht kanë raportuar për përgatitjet që janë bërë 

nëpër komuna duke paralajmëruar se në ditën e zgjedhjeve do të mbulojnë komunat përkatëse. 

Ndërsa gjatë ditës së zgjedhjeve kemi qenë në lidhje direkte nga salla 1 tetori si qendra me numrin ë të madh 

të votuesve në kryeqytet, nga KQZ, D4D (Koalicioni i OJQ-ve për monitorim të procesit zgjedhor), Prokuroria e 

Shtetit dhe nga selitë e partive politike. Kemi mbuluar të gjitha konferencat LIVE duke mos e lënë asnjë subjekt 

të pa përfaqësuar në programin tonë.  

Poashtu gjatë debatit pas mbylljes së vendvotimeve, të ftuar në studio përballë analistëve kanë qenë të ftuar 

të gjithë përfaqësuesit e subjekteve politike grauese në zgjedhjet parlamenrtare. 

Ndërkaq për shkak të informimit edhe të minoriteteve ka pasur lajme edhe në gjuhët e tyre në terminin e 

rregullt nga ora 16:00 deri në 17:00.  

Në RTK1 dhe RTK2 dhe RTK3 vazhdimisht janë transmetuar klipe vetëdijësuese të KQZ-së, PZAP-së, Prokurorisë 

së shtetit, OJQ-ve që kanë bërë thirrje për të votuar si dhe kanë paralajmëruar qytetarët për masat që do të 

ndërmerren në rast të keqpërdorimeve.  
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NGJARJE TË TJERA TË RENDESISE SE VEÇANTË 

Gjatë pjesës së parë të vitit 2014, RTK-Televizioni ka realizuar edhe projekte të tjera tepër të rëndësishme te 

rendesise se vecante, ndër të cilat veçojmë: Epopenë e Prekazit, Epopenë e Glogjanit, Ceremoninë e fillimit të 

punimeve në Autostradën Prishtinë-Hani i Elezit, etj.  

 

RTK4 

Pas gjysmës së janarit ka përfunduar digjitalizimi 

pothuajse i gjithë materialit të nevojshëm për 

kanalin RTK4, në bazë të këtij materiale kemi 

ndërtuar edhe skemën programore të RTK4. 

Me 10 mars 2014 ka filluar transmetimi i RTK4, i 

gjithë materiali i bartur ishte në gjendje të mirë për 

transmetim. 

 

 

Gjatë kësaj periudhe është vazhduar, me gjetjen e materialeve tjera të nevojshme dhe të deomosdoshme në 

arkivin e RTK-së. Fillimisht janë identifikuar disa emisione edukative, arsimore, te cilat janë transmetuar më 

heret në RTK1 e keto janë: Letersia, Botanika, Tingulli, Gramatika, Kulturë Gjuhe, Fizika, Edukata Qytetare etj. 

Perveq këtyre emisioneve po ri-transmetohen të gjitha emisionet edukative arsimore, te cilat janë pjesë 

skemes programore të RTK1. 

Sa i perket transmetimit të dokumentarëve, është përpiluar një listë e ngjarjeve përkujtuese të të gjitha 

periudhave historike, me qellim që emisionet për këto ngjarje të transmetohen në kohë. 

Programet muzikore-argëtuese janë po ato të cilat transmetohen në RTK1, duke filluar nga muzika burimore, 

folklorike, qytetare, serioze, klasike, videoklipet vendore dhe te huaja. 

Po ashtu edhe produktet filmike që janë transmetuar në RTK1 po shfaqen edhe në RTK4. 

Ende nuk janë siguruar dokumentarët e kërkuar përmëes bashkëpunimit me URTI-n. 

RTK4 pret transmetimin e rreth 100 dokumentarëve të ARTE-s që janë në TV por që pritet sinkronizohen dhe 

titrohen. 

Po ashtu pas marrëveshjes së bashkpunimit të RTK-së me TVSH-së dhe MTV2, se bashku me UD kryeredaktorin 

e TV-së është realizuar një vizitë në Tiranë dhe Shkup për të diskutuar me përfaqësuesit e të dyja televizioneve 

për jetësimin e marrëveshjeve për këmbim të materialeve të ndryshme. 

Arkivi i TVSH-se momentalisht ka mungesë te makinës se leximit të kasetave BETACAM. Na është kërkuar nëse 

kemi ndonjë makinë të tillë që ta dërgojmë për shfrytëzim në TVSH ku do të barteshin materialet për nevojat e 
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RTK-së. 

Në RTK4 poashtu janë transmetuar ndeshjet e kupës së UEFA-s deri në fazën më të rëndësishme kur do të 

transmetohen edhe në RTK1.  

Ka filluar edhe funskionalizimi i redaksisë së RTK4 e cila tashmë ka staf të nevojshëm me mundësi të zgjerimit. 

Poashtu është shfaqur interesimi  i produksioneve të huaja për programe në RTK4. 

 

 

RTK PROGRAMI SATELITOR (RTKSAT) 

Gjatë vitit 2014, në kuadër të Programit Satelitor janë 

bërë përpjekje që të realizohen objektivat kryesore të 

RTK-së: informimi i shikuesve tanë jashtë vendit tanë 

me zhvillimet në Kosovë, por edhe me aktivitetet e 

ndryshme që janë zhvilluar nga diaspora jonë. Përmes 

bashkëpunëtorëve tanë, me të cilët kemi kontrata të 

vecanta, janë bërë përpjekje që të realizohen 

emisione aktuale lidhur me preokupimet dhe 

aktivitetet e shoqatave, klubeve, asociacioneve të  
 

ndryshme arsimore, kulturore e sportive në vendet e ndryshme të Evropës dhe botës, ku jetojnë shqiptarët. Në 

këtë kuadër, janë realizuar dhjetra emisione lidhur me funksionin e mësimit plotësues në gjuhën shqipe në 

Gjermani, në Austri, Zvicër, Belgjikë e vende të tjera, pastaj lidhur me veprimtarinë e disa klubeve dhe 

shoqatave shqiptare në këto vende, lidhur me afaristë e studentë të suksesshëm, për themelimin e unioneve të 

bizneseve shqiptare në Evropë e SHBA, si dhe nga manifestimet me rastin e 15 vjetorit të çlirimit të Kosovës 

dhe 5 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. 

Gjatë qershorit, kur në rrjetin tokësor është transmetuar Kampionati botëror në futboll - Brazili 2014, me 

vendimin e menaxhmentit të RTK-së, rrjeti satelitor i RTK-se është lidhur me Kanalin 3 të RTK-së.  

Gjatë vitit 2014, janë transmetuar kryesisht emisionet e produksionit të jashtëm ”Diaspora”, të Albinfos në 

Zvicër ”IN OUT”, si dhe emisionet tjera të bashkëpunëtorëve të tjerë në vendet evropiane.  

Bashkëpunëtorët tanë kanë trajtuar kryesisht tema që kanë të bëjnë me profilin e diasporës sonë të re, 

intelektualët, studentët e dalluar në universitetet evropiane.  

Nëvojë e veçantë është edhe gjetja e ndonjë bashkëpunëtori në SHBA dhe Australi, pasi që atë pjesë e kemi 

tërësisht të pambuluar e kur dihet se ka numër të madh të kosovarëve që jetojnë në SHBA. 

Gjatë përiudhës së ardhshme, në harmoni me Ligjin për RTK-në dhe Ligjin për diasporën e mërgatën, duhet që 
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të bëhen përpjekje që Programi Satelitor të shndërrohet në Kanal Satelitor, të ketë një staf më të kompletuar, 

koncept më të qartë programor dhe buxhet adekuat për realizimin e tij. 

 

 

STINË DASHURIE 

Me datën 9 mars 2014 në ora 20:30 në kanalin RTK1 ka nisur transmetimi i telenovelës së parë kosovare ‘Stinë 

dashurie’. Seriali është produkt i Cineproduction dhe realizohet në kompenzim me marketing në RTK. Seriali 

ngërthen temë shumë intriguese, e cila është e lidhur drejtpërdrejt me kulturën, traditën vlerat dhe 

mentalitetin shqiptar.  

     

 

VIKENDI 

Emisioni Vikendi është zhvendosur për ditën e shtunë në orën 20:15. Ky emision vazhdon të jetë me shikuesin 

duke sjellë skena dhe shtjellime të ngjarjeve aktuale në mënyrë satirike. Emisioni VIKENDI ka karakter argëtues 

dhe kulturorë, me pika te ndryshme humoristike. Gjatë emisionit shtjellohen tema të ndryshme humoristike 

por njëkohësisht edhe edukativo-kulturore. Disa nga pikat e emisionit VIKENDI janë: VOX POPULLI,VIZITA NE 

KOMUNAT E KOSOVES, dhe një që ka arritur të jetë më e popullarizuara “Kthimi në kohë”, e shumë e shumë të 

tjera interesante. 
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ÇKA KA SHPIJA 

 

Në dhjetor të vitit 2014 në RTK ka filluar seriali më i ri vendor “Çka ka shpija”. 

Seriali i ri humoristik “Çka ka shpija” shfaqet çdo të hënë në RTK 1 në orën 20:10. Qysh në episodin e parë ky 

serial ka arritur ta bëjë publikun për vete, pasi është parë një gërshetim i kulturave brenda një familje, sikurse 

është familja në serialin “Çka ka shpija”. 

Po ashtu të gjitha episodet e këtij seriali do të mund t’i shikoni në vazhdi transmetohen edhe në kanalin zyrtar 

të RTK-së në Youtube dhe në ueb faqen rtklive.com.  

 

    

 

ZYRA PËR GJITHÇKA 

Në RTK ka nisur trasmetimi edhe i serialit “Zyrja për gjithçka”. Fillimisht janë realizuar 30 episoda të shkurtëra 

pas edicionit të lajmeve nga e hëna deri të premtën dhe më pas me një serial të veçantë të marteve nga ora 

20:10. 

Seriali “Zyrja për gjithçka” është serial i cili përmes humorit trajton përdishmërinë e Kosovës, duke përfshirë 

ngjarjet ditore, debatet që i dëgjojmë përditë, problemet të cilat çdo ditë na vijnë nëpër jetë.  
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“SUPER SFIDA” 

Super Sfida është emisioni i ri argëtues i cili ka filluar në RTK dhe që sjellë sfida interesante mes ekipeve në 

fushat që ata edhe në jetën reale janë konkurrentë. Emisioni argëtues ka skena interesante, ku në secilin 

emision ballafaqohen skuadra nga fusha ku konkurrojnë edhe në jetën reale. 

Ky emision transmetohet çdo të diele nga ora 20:50. 

     

 

REKAPITULIM I TË ARRITURAVE DHE NGECJEVE TË SEKTORIT INFORMATIV NË TVK – RTK 

Televizioni  i  Kosovës  (RTK),  gjatë vitit 2014, ka lëvizur drejt rritjes së dukshme të performancës dhe cilësisë 

në veçanti kur i shtohet lansimi i kanaleve të reja. Sektori i Informacionit në RTK ka vazhduar të raportojë dhe 

të plasojë lajmet më të reja, intervistat dhe të mbulojë ngjarjet kryesore në vend dhe në botë.  

Megjithatë, televizionit, duhet ti shtohen emisionet nga terreni, kronikat e zgjeruara, ku do të shtjelloheshin 

problemet e ndryshme. Kjo në veçanti vlenë për kanalin e 3-të dhe të 4-të.  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zogu.info%2F2015%2F02%2Fzyra-per-gjithqka-episodi-16.html&ei=b4TtVLSvLIX3OrWXgZAJ&bvm=bv.86956481,d.bGQ&psig=AFQjCNGEfO6C8XqKye9V9MyjQOFPnmESNQ&ust=1424938449548568
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Gjatë vitit, Televizioni ka eliminuar përdorimin e kasetave duke vendosur shfrytëzimin e serverit.  

Televizioni ka vazhduar bashkëpunimi me UP-në për t’i ofruar mundësinë e kryerjes së punës praktike të 

gazetarëve dhe produksionit në RTK.  

Gjatë vitit,pasa konkursit te mbajtur,  është freskuar desku informativ me punësimin e disa redaktorëve dhe 

gazetarëve të rinj dhe organizatorëve e producentëve që kanë qenë nevojë pas shtimit të vëllimit të punës. 

Pozita e kryeredaktorit është duke e kryer nga ushtrues detyre. Megjithatë është forcuar bashkëpunimi në nivel 

të kënaqshëm ndërsektorial.  

 

REDAKSIA E SPORTIT 

Redaksia e Sportit ka mbuluar aktivitetet më të rëndësishme gjatë kësaj periudhe.  

Si ngjarja kryesore ka qenë Kampionati Botëor në futboll Brazil 2014. Të gjitha ndeshjet janë transmetuar  në 

kanalet e RTK-së. Në kohën kur kanë qenë dy ndeshje në të njejtën kohë, atëherë kemi marrë vendim që njërën 

ndeshje ta transmetojmë në kanalin e 4-të të RTK-së. Po ashtu të gjitha ndeshjet janë shoqëruar me debat dhe 

analizë në studio me katër analistë permanentë të angazhuar me kontratë nga Redaksia e Sportit. Nata finale 

është transmetuar nga sheshi i kryeqytetit, ndërsa RTK ka dërguar dy gazetarë në Brazil- Arben Berisha dhe 

Skyfter Blakaj për të komentuar ndeshjet e gjysëm finales, ndeshjen për vendin e tretë dhe me komentim të 

përbashkët ndeshjen finale. Në bazë të marrëveshjes që menaxhmenti ka bërë me operatorët IPKO, KUJTESA 

dhe PTK, ndeshjet shikuesit kanë pasur mundësinë që ti ndjekin në formatin HD. 

 

Po ashtu redaksia e sportit ka përgatitur dokumentarët rreth rrugëtimit të ekipeve pjesmarrëse në botëror. 

Këto dokumentarë kanë qenë me ikohëzgjatje rreth 20 minuta dhe kanë zgjuar interesim të madh te audienca. 

RTK ka vazhduar të bëjë transmetimin e ndeshjeve të Ligës së Kampionëve. Kemi arritur që të kemi të drejtën 

ekskluzive për transmetim të ndeshjeve të para të përfaqësueses së Kosovës në futboll. Kosova me Haitin nga 

stadiumi i Mitrovicës dhe me Turqinë, ndërsa ndeshjen me Senegalin e kemi transmetuar nga Zvicra. RTK ka 

siguruar të drejtën e transmetimit edhe të Kampionatit Botëror në basketboll Spanja 2014 nga data 29 gusht 

deri me 14 shtator.  

 

Programi i sportit ka realizuar emisione ,Sport Plus dhe Arena Sportive. Janë transmetuar edhe ndeshjet e 

Kampionatit Evropian i Hendbollit në fillim të vitit. Ndeshjet në Hendboll edhe të Superligës së Kosovës, kupën 

e Kosovës dhe Supeligën e Kosovës në volejboll, Boks-Turne të ndryshëm dhe Kik Boks-Turne të ndryshëm. 

Radio Televizioni i Kosovës po ashtu ka realizuar transmetimin direkt të ndeshjeve të Ballkan Ligës në 

basketboll duke ofruar realizim profesional të standardeve evropiane.  
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Vlen të përmendet se gjatë gjithë kohës redaksia e sportit ka pasqyruar zhvillimet e fundit në vend dhe në botë 

edhe përmes edicionit ditor Sport Plus që transmetohet çdo ditë pas edicionit të lajmeve të orës 19:30 si dhe 

përmes emisionit javor AS i cili transmetohet të dielave rreth orës 22:00. 

       

 

 

PROGRAMI KULTUROR DHE EDUKATIV 

PROGRAMI EDUKATIV  

Në kuadër të Programit Edukativ Arsimor, gjatë vitit 2014 janë transmetuar emisionet me karakter edukativ 

arsimor, tri premiera “Nature Baby” (me një reprizë javore). Këto emisione kanë përmbajtje edukative për 

natyrën dhe kafshët për ekosistemet e tyre, mbrojtjen dhe përkujdesjen ndaj tyre. Në kuadër të programit 

arsimor, kanë përfunduar xhirimimet e emisionit  ‘Kuizi 1,2,3 Fillo’, me karakter garues në mes nxënësve të 

shkollave fillore sipas plan programeve arsimore të Republikës së Kosovës. Finalistët vendi i parë dhe i dytë 

janë shpërblyer nga RTK.   

Vlenë të theksohet se gjatë vitit 2014 është realizuar edhe Kuizi për njohuritë rreth BE-së me karakter garues 

ku kanë marrë pjesë edhe shkollat në gjuhën serbe.  

Pas përfundimit të 11 cikleve ekipi i RTK-së në përbërje  të një gazetareje shqiptare dhe një serbe dhe 

kameramanit kanë udhetuar bashkë me shkollën fituese nëpër turneun në Evropë, prej nga janë kthyer për të 

përgatitur një dokumentar për përshtypjet nëpër vendet kryesore të BE-së. 

Emisioni ‘Multimedia”, me përmbajtje informative për të arriturat në botën e informatikës dhe teknologjisë, 

për çdo javë ka realizuar emisione premierë.  

 

PROGRAMI PËR FËMIJË DHE TË RINJ 

Në Programin për Fëmijë, për më të vegjlit dhe gjeneratat e mesme janë realizuar emisione me karakter 

garues, si dhe emisione të cilat kanë pasë për qëllim promovimin e shkathtësive të fëmijëve në domenin e 

interpretimit dhe muzikës. Emisioni ‘NE’ i përjavshëm është duke vazhduar së transmetuari në terminet e 

rregullta.  
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NJË UNIVERS 

Në gjysmën e dytë ka filluar transmetimi i emisionit “Një Univers” bashkëprodhim i RTK me “The Group”. 

Emisioni është edukativ-argetues për fëmijë, dhe udhëhiqet nga fëmijët duke trajtuar tema të ndryshme. 

 

    

 

 

PROGRAMI KULTUROR 

Në Programin Kulturor janë realizuar dhe transmetuar emisionet në terminet e rregullta  javore “KULT”, “ARTE 

PAMORE” premiera, përveç në rastet e transmetimeve të drejtpërdrejta në futboll nga Kampinati Botëror.  Kjo 

redaksi po ashtu ka përcjellë edhe festivalet e ndryshme të filmit, ngjarjeve kulturore, manifestimeve dhe ka 

pasë transmetime të drejtëpërdrejta të akademive si dhe manifestimeve me karakter nacional.  

 

 

PROGRAMI DOKUMENTAR 

Në kuadër të redaksisë së dokumentarit janë transmetuar top dokumentarët ‘Dosjet e FBI’- së, sipas sezonave 

si dhe dokumentarë të tjerë të huaj. Janë transmetuar pesë dokumentarët më të rinj nga ARTE. Ndërsa 75 

dokumentarë tjerë janë në procesin e sinkronizimit. Në kuadër të dokumentarit, gjatë kësaj periudhe kohore 

RTK ka realizuar dokumentarin autorial për Berlinin.   
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“NGA JUGU NË VERI” 

Emisioni “Nga Jugu Në Veri’, paraqet diversitetet historiko-kulturore dhe përcjellë trendin e zhvillimit aktual. 

Emisioni “Nga Jugu në Veri”, pasqyron faktet relevante të cilat kanë ndikuar drejtpërdrejtë në rrjedhën e 

zhvillimeve në epoka të ndryshme. Emisioni 30 minuta është emision dy javor. Autor janë Ilaz Thaqi dhe 

Mumin Jashari. Për realizimin e këtij emisioni Asociacioni i gazetarëve të Kosovës i ka ndarë çmimin për  

fotografinë më të mirë. 

     

 

EMISIONI “ARKIVI” 

Emisioni Arkivi, një prej projekteve më të rëdëishme të vitit, realizohet në studio me protagonistët e ngjarjeve 

të rëndësishme që kanë ndodhur në Kosovë, përgjatë dekadave. Emisionet shoqërohen me shfaqjen e 

materialeve arkivore nga shiritat filmik. Emisioni Arkivi është javor. Transmetohet të hënave në ora 21:00. 

Kohëzgjatja është 60 minuta.   
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EMISIONI ‘ TEMA” 

Emisioni “Tema” është emision javor që transmetohet  të  marteve në terminin 21:00. Emisioni trajton temat e 

ndjeshme të shoqërisë me qëllim të vetëdijësimit të qytetarëve për pasojat e sjelljeve jo të mira në familje dhe 

shoqëri. Emsioni Tema realizohet me debat përcjellës në studio të RTK-së dhe pamje nga xhirimet në terren. 

Kohëzgjatja është 60 minuta . Për këtë emision dhe temat që janë trajtuar ka pasur interesim edhe nga 

gazetarë britanikë të cilët kanë ardhë për të na intervistuar rreth temave dhe guximit për ti bërë ato televizive. 

    

 

 

 

 

REDAKSIA E PROGRAMIT ARGËTUES 

REDAKSIA E FILMIT 

Redaksia e Filmit në vitin 2014-të ka realizuar këto detyra: 

- Janë përkthyer, lekturuar dhe transmetuar rreth 100 filma artistik nga studio “Moderna”. 

- Është realizuar çdo jave emisioni për film “TELEKINO”. 

- Është përcjellë nga vendi i ngjarjes Festivali i Filmit i Berlinit në Gjermani. 

- Është përcjellë nga vendi i ngjarjes Festivali i Filmit i Cannes në Francë. Një speciale e mbulimit të këtij 

festivali është përagtitur edhe për RTK3.  

- Është mbuluar në tërësi Festivali i Filmit “PriFilmFest” me ç’rast kemi qenë sponsor medial me 

transmetime LIVE çdo ditë, si dhe është bërë transmetimi i drejtpërdrejtë i natës finale-të ndarjes së 

çmimeve. 
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REDAKSIA E MUZIKËS 

Shërbimi Programor gjatë vitit 2014 ka siguruar transmetimet e drejtpërdrejta të ngjarjeve eminente vendore e 

ndërkombëtare të kulturës, si:  

- Emisionet  muzikore të transmetuara gjatë vitit 2014 

- Emisionet e Viti të ri  

- Nata qëndrore 2013/2014 me humor 

- 7 blloqe të muzikës popullore 

- 7 sofra 

- 2 emisione Gurra 

- Emisioni me hite-argëtuese 

- Koncerti solemn i Filharmonise 

- Koncerti i Vjenës – drejtpërdrejt 

- Remuzika Emir Abeshi koncert violine Misbah Kaçamaku piano 

- Përvjetori i Ansamblit "Bajram Curri" 

- Ansambli "Lidhja e Prizrenit" – Prizren 

- Filharmonia-RTSH  dirigjent Jetmir Barbullushi Oleg Arapi  Gridi Kraja solist ne piano Genc Tukiçi 

- Ansambli i Këngëve dhe Valleve Shota 

- Koncert drejtpërdrejt nga Sheshi Zahir Pajaziti me 17 shkurt për pavarësi 

- Brit Aëards 2014  drejtpërdrejt 19.02.2014 

- Sanremo 2014  Nata finale 22.02.2014 

- Filharmonia e Kosovës dirigjent Nathalie Marin flaut Shefika Kutluer 23 shkurt  

- Nata e zjarreve drejtpërdrejt nga Sheshi Adem Jashari Skenderaj 7 mars 2014 

- Koncerti Kori i Filharmonisë së Kosovës Dirigjent Baki Jashari 

- Koncert Tinguj pranveror; Duete operistike Eriona Gjyzeli - Dragoicea soprano 

- Koncert Filharmonia e Kosovës Nita  Grubi  Xhafer  Xhaferi  ( ID6948 )dirigjent Toshio Yanagisava 

- Chopin Piano Fest 2014 Trio Celebre - prill 

- Chopin Piano Fest 2014 Trio Vivo 

- Chopin Piano Fest Filharmonia e Kosovës Yllka Istrefi Dirigjent Rene Gulikers 

- Chopin Piano Fest Filharmonia e Kosovës Alina Kabanova Ukraine Dirigjent Rene Gulikers 

- Eurosong 2014 gjysemfinalja  e pare  drejtperdrejt me 6 maj 

- Eurosong 2014 gjysemfinalja  e dyte drejtperdrejt  me 8 maj 

- Finalja e Madhe Eurosong   me 10 maj 2014 
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- Remusica Filharmonia e Kosoves Korsakov - Sheherazade dirigjent Le Fi Fi 

- Koncert drejtpërdrejt nga sheshi Zahir Pajaziti, Dita e çlirimit të Prishtinës - 11 qershor 

- Festivali Vihuela  12 qershor 2014. 

- Festa e muzikës koncert  Maroon Toën  Britania e Madhe 13  qershor  

- Festivali Gurra Gjilan 14 drejtpërdrejt në RTK 4 

- Orkestra Simfonike e Filharmonisë së Kosovës Antonio Gashi violonçelo Dirigjent Pavle Deshpali 

- Orkestra Simfonike e Filharmonisë së Kosovës Pavle Deshpali dirigjent, Mozart Simfonia nr 40 ne g- mol 

- Me 02.08 2014 Koncert bashkatdhetarët  

- Me 08.08 2014 Koncert bashkatdhetarët    

- Me 10.08.2014 Koncert veror i Radio Kosovës  

- Me 15.08 .2015 Koncert veror  Magic Stick dhe Oda   

- Me 22.08. 2015 Koncert veror Sofra e Tiranes dhe Nezafete Shala 

- Me 30.08. 2015 Zambaku i Prizrenit 

- 13.11.2014 Koncert humanitar Rotary Kosova  

- 17.12  2014 Koncert solemn i FSK-se   

 

    

Gjithsej janë përgatitur, përkthyer dhe janë dërguar për transmetim 23 dokumentarë të EBU-së 

Ndër aktivitetet kryesore të Shërbimit Programor periudhës raportuese për gjashtëmujorin e parë të vitit 2014, 

vlen të veçohen: 

Sigurimi i transmetimeve të drejtpërdrejta të evenimenteve eminente ndërkombëtare të kulturës, si:  

• Koncerti i Vitit të Ri i Filharmonisë së Vjenës 

• San Remo (Nata finale) 

• Kënga e Eurovizionit (dy gjysmëfinalet dhe finalja)  
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• Summer Night Schonbrun Concert (përmes EBU-së) 

• European Border Breakers Aëards 2014 (bashke me dokumentarin percjelles) 

• Brit Aëards 

 

Sigurimi i programeve të huaja televizive. 

• Dokumentaret e EBU-se “Memorial Sights”  

• Cikli i dokumentareve  “FBI Files” 

• Cikli i dokumentareve nga ARTE 

 

Sa i perket filmave artistike nga Studio Moderna, qe nga ky vit me procesin e sigurimit te ketyre filmave eshte 

angazhuar producentja e filmit Mirjeta Baraliu. 

Departamenti i programeve të huaja i Shërbimit Programor është në negociata e sipër për të siguruar disa pako 

programore për fëmijë nga BBC si programe rreth lifestyle për nevoja të programit të mëngjesit. Koordinatorja 

e programeve të huaja, Afërdita Alaj ka marrë pjesë në marketin televiziv NAKTE që është mbajtur në Pragë, 

për tu njoftuar me ofertat aktuale në tregun e programeve televizive. 

 

“REFLEKS” 

Program argëtues në Radio Televizionin e Kosovës, emisioni REFLEKS përmban 3 rubrika me storje te 

ndryshme. Rubrikat: FËRKEM, STRESS FREE, TOP 5. Emisioni argëtues, me ngjarje të ndryshme nga jeta sociale, 

artistike me pak fjalë nga përditshmëria jonë. Rubrika e parë FERKEM përmban në vete storje dhe ngjarje nga 

grupe personalitetesh që po lëjnë gjurmë në jetën tonë. Rubrika STRESS FREE përmban storje se si njerëzit i 

ikin zhurmës, obligimeve të përditshme dhe kryejnë aktivitet për të larguar stresin. Rubrika TOP 5 përmbanë 5 

këngë nga artistët tanë dhe shikuesit mund t’i votojnë ato në këtë fun page Refleks dhe njëkohësisht të 

nxjerrin fituesin e javës. 
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Përkthimi, lektorimi dhe titrimi i programeve televizive 

Të gjitha emisionet televizive të siguruara, janë dërguar në përkthim dhe lektorim dhe të njejtat janë titruar 

dhe përgatitur për transmetim. Me qëllim të ekonomizimit, gjatë këtij viti, është bërë riorganizimi i njësisë së 

titrimit, në të cilën tash nuk do të ketë të punësuar të përhershëm por shërbimet e titrimit tash e tutje do të 

kryhen nga angazhimi shtesë i të punësuarve të RTK-së të cilët punojnë një njësi të ndryshme të RTK-së. Në 

këtë kuadër janë titruar rreth 50 filma artistik, dokumentarë nga cikli FBI dhe ato të kanalit ARTE, programe të 

shumta të siguruara nga URTI e Deutsche Ëelle, si dhe janë titruar edhe emisione të shumta informative nga 

gjuhët e huaja në atë shqipe si dhe në gjuhët e të gjitha komuniteteve tjera në Kosovë. 

 

Bashkëpunimi ndërkombëtar me URTI-n 

Shërbimi Programor ka koordinuar punët rreth pjesëmarrjes së RTK-së në katalogun vjetor të URTI-t me një 

numër të caktuar dokumentarësh të përzgjedhur. Gjithashtu, RTK ka marrë pjesë edhe në kompeticionin URTI 

Grand Prix për emisionin më të mirë. Të gjitha kontaktet me zyrtarë të URTI-t dhe përgatitjen e versioneve 

ndërkombëtare të programeve të RTK-së janë kryer përmes Shërbimit Programor.  

 

Promocioni televiziv 

Promocioni televiziv është një nga angazhimet tjera të Shërbimit programor. Në këtë drejtim, është bërë 

Koordinimi dhe planifikimi për transmetim i promove të fushatës informuese dhe motivuese nga Administrata 

Tatimore e Kosovës, Teatri Kombëtar, ministritë, autoritetet komunale, KQZ dhe institucione tjera vendore e 

ndërkombëtare. Gjithashtu, është bërë edhe përpilimi i njoftimeve zyrtare për konsumator nga organizata të 

ndryshme vendore e ndërkombëtare duke përfshirë përgatitjen tekstuale dhe atë audio-vizuele, koordinimin e 

materialit me njësinë e grafikës për përgatitjen e dizajnit grafik si dhe planifikimin per emetim në koordinim 

me skemën programore.  Gjatë rishqyrtimit të paralajmëruar të organogramit të RTK-së, janë bërë plane 

konkrete për ristrukturimin e kësaj njësie shumë të rëndësishme për promovimin e programit televiziv në të 

gjitha platformat aktuale si TV, uebfaqe dhe rrjete sociale. 
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Hulumtimi dhe statistikat 

Sipas raporteve statistikore të kryera nga njësia e statistikës dhe hulumtimit për këtë periudhë, del se në 

intervalin kohor 07:00 deri 00:00, RTK ka transmetuar shumicën e programit premierë në kanalin e vet të parë 

televiziv. Nga këto programe televizive të transmetuara, rreth 80% janë prodhim i brendshëm i RTK-së kurse 

pjesa tjetër është program i huazuar (blerë). Sa i përket strukturës programore të transmetuar në RTK1, 

hapësirën më të madhe e zënë emisionet e redaksisë së programeve të përbashkëta (Programi i mëngjesit dhe 

Imazhi) dhe ato të informacionit, për t’u pasuar nga lajmet dhe programet tjera televizive. Edhe gjatë kësaj 

periudhe raportuese, njësia e statistikës dhe hulumtimit ka përpiluar raporte statistikore varësisht kërkesave 

specifike si atyre të departamentit të financave, auditorit të brendshëm të RTK-së, etj si dhe të raporteve të 

rregullta statistikore-analitike lidhur me ecurinë e transmetimit të programit televiziv të RTK-së.  

 

Shërbimet arkivore dhe të bartjes (transferit)  

Pas funksionalizimit të pikës për futjen e materialeve (Inject point), mund të konstatohet se është shënuar një 

rënie e dukshme e kërkesave për shërbime arkivore dhe të bartjes. Megjithatë, Shërbimi Programor edhe gjatë 

këtij viti ka ofruar shërbimet arkivore dhe ato të bartjes (transferit) për nevoja programore të dhomës së 

lajmeve dhe redaksive të tjera programore. 

  

Shërbimet e kostumografisë dhe grimit 

Njësia e grimit ka vazhduar që të ofrojë shërbimet e veta për moderatorë dhe mysafirë të emisioneve të 

ndryshme televizive. Megjithatë, per shkak te mungeses se buxhetit, ky departament i Shërbimit Programor 

është ballafaquar me numër jo optimal të të punësuarve dhe me mungesë të vazdhueshme të materialit 

shpenzues.  

Shërbimi i kostumografisë në RTK nuk është funksional. 

Shërbimi Programor ka shtuar përpjekjet për shtimin dhe avancimin e shërbimeve të veta në furnizimin e 

redaksive me përmbajtje të larmishme programore dhe shërbime tjera përcjellëse si përkthimi, lektorimi, 

titrimi, shërbimet arkivore dhe të bartjes si dhe ato të kostumografisë dhe grimit. Shërbimi Programor ka 

zhvilluar edhe bashkëpunimin ndërkombëtar me URTI-n, pjesë e të cilit është RTK-ja. Gjithashtu, edhe gjatë 

kësaj periudhe raportuese janë realizuar raportet mujore statistikore-analitike lidhur me ecurinë e 

transmetimit të skemës programore të RTK-së. 
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TV TEKNOLOGJIA 2014 

Teknika e Studios, Mirëmbajtja dhe zhvillimi 

Gjashtëmujori i parë i vitit 2014 në aspektin e 

zhvillimit teknologjik mund të konsiderohet si 

periudha më e sukseshme e RTK-së. Pas një 

pune mjaft të gjatë dhe të palodhshme të stafit 

inxhinierik në departamentin e TV Teknologjisë, 

me shumë sukses janë bërë të gjitha përgatitjet 

teknike për  lëshimin në punë të dy kanaleve  të 

reja të RTK-së, kanali RTK3 dhe RTK4. 
 

 

Kështu që më datë 10.03.2014 RTK ka lansuar  edhe dy kanalet: RTK3 dhe RTK4. Kanale këto që fillimisht 

transmetojnë program 24/7 në platformat kabllore e më vonë pas digjitalizimit të transmetimit analog  do të 

transmetohen edhe në tërë territorin e Kosovës. 

Kanali RTK3 ka të ndërtuar studion me sip. prej 110m2 në të cilën janë instaluar sistemi i klimatizimit, ndriçimi, 

Videoëall,  tri Studio-Kamera të kompletuara në tërsi, njëra nga to me prompter, sitemin e mikrofonave ajror, 

dy sisteme të interkomit, paisjet dhe dhoma për komentime apo përkthime. Në dhomën e realizimit është 

ndarë pjesa e hapësirës  ku janë të montuara paisjet teknike dhe është e klimatizuar, është instaluar 

teknologjia audio dhe video në dhomën e realizimit dhe është mundësuar ndërlidhja me MCR dhe TX për 

realizimin e lidhjeve direkte.  

Kanali RTK4, teknikisht është dizajnuar në atë mënyrë që të mundësohen lidhje me të gjitha studiot e RTK-së 

për transmetime të drejtpërdrejta si dhe OB-van, ndërsa programi transmetohet kryesisht prej playout serverit. 

Realizimi teknik i programit bëhët në master - control room. 

Lansimit të kanaleve të reja RTK3 dhe RTK4 i ka paraprirë procesi i digjitalizimit të brendshëm të produksionit 

dhe dhomës së lajmeve, fillimi i digjitalizimit te arkivit dhe largimi gradual i kasetave nga procesi i prodhimit. 

Për procesin e digjitalizimit të brendshëm është ndërtuar  dhoma për vendosjen e paisjeve teknike “Server 

Room”, në të cilën janë montuar paisjet dhe është instaluar klimatizimi i nevojshëm, në mënyrë që të rritet 

siguria e punës së paisjeve teknike. Po ashtu në server room janë bërë të gjitha lidhjet e nevojshme nga 

studiot, MCR,TX  me njësinë e Ingest-it në mënyrë që të mundësohet inqizimi i të gjitha sinjaleve të nevojshme 

për program. 

Këtë vit janë organizuar edhe zgjedhjet parlamentare 2104, kështu që kemi bërë të gjitha pergatitjet e 

nevojshme teknike për mbulimin e fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të mbajtura me 8 qershor 
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2014. Pergatitja e STUDIOS 2 për realizimin e debateve zgjedhore, STUDIO 3 për realizimin e emisionit 

gjithëditor në ditën e zgjedhjeve si dhe testimi dhe kontrollimi  gjitha paisjeve për transmetim nga tereni gjatë 

ditës së zgjedhjeve parlamentare 2014. Pra, me sukses është mbuluar e tërë fushata zgjedhore dhe në ditën e 

zgjedhjeve kemi arritur të transmetojmë LIVE nga 18 pika të ndryshme transmetimi nga e tërë Kosova. 

Në muajin qershor është transmetuar pjesa e parë e kampionatit botëror të futbollit Brazili 2014 , këtë vit RTK 

ka mundësuar transmetimin edhe në formatin HD në kanalet e RTK1 HD dhe RTK4 HD. 

Është bërë mirëmbajtja e rregullt e paisjeve teknike në të gjitha njesitë e studiove si PCR1, PCR2, PCR3, ST1, 

ST2, ST3, Master Control Room, bartje dhe server room. Servisimi i VTR BetacamSX,  kamerave të studios, 

Videomixer, audiomixer, video dhe audio monitoring si dhe paisjet tjera percjellëse. Në mirëmbajtje kemi 

vështirësi kryesisht në pjesët rezervë, sepse nuk prodhohen më dhe nuk gjinden në treg, mirëpo jemi duke 

punuar me ato që kemi në dispozicion. 

Gjatë kësaj periudhe janë ndërtuar apo adaptuar edhe dy studio për xhirimin e emisioneve , STUDIO 4 me sip. 

210m2 (ish kafeneja jonë) e cila është kompletuar me dy skenografi dhe ndriçim është e gatshme për xhirime, 

si dhe ST5 me sip. 120m2 (ish garazha) akoma janë duke u kryer punimet. 

Duke marrë parasysh faktin se pas hapjes së kanaleve te reja është rritur dukshëm volumi i punëve në ketë 

department, kemi kerkuar hapjen e konkursit për vendin e punës inxhinier në sistem, mirëpo  kandidatët që 

kanë konkuruar nuk i kan plotësuar kushtet e konkursit, kështu qe ende ka mungesë të stafit në këtë 

department.  

 

Njësia-Transmetim dhe Lidhje   

Gjatë kësaj periudhe njësia e TX-it përveç transmetimit dhe monitorimit të kanaleve të RTK-së ka realizuar 

edhe transmetime të shumta të drejtëpërdrejta të ngjarjeve vendore dhe ndërkombëtare me rëndësi nga 

politika, sporti, kultura etj. Me sukses kemi arritur që në forma të ndryshme të transmetimit, siç janë: 

transmetimet me SNG-UPLINK, transmetimet me linka mikrovalorë, transmetimet me fiber optic VPN përmes 

operatorëve te telekomunikimit të mbulojmë të gjitha ngjarjet e rëndësishme të parapara për transmetim.   

Kemi realizuar transmetimin e të gjitha seancave të Kuvendit të Kosovës përfshi këtu edhe transmetimet  me 

përkthim në gjuhën serbe për kanalin RTK2. Mbulimin e suksesshëm të fushatës zgjedhore dhe ditën e 

zgjedhjeve me transmetime nga të gjitha qendrat e Kosovës, pastaj transmetime nga Presidenca, Qeveria, 

akademi perkujtimore etj. 

Nga ngjarjet ndërkombëtare, janë aranzhuar dhe realizuar teknikisht paraqitje të drejtëpërdrejta nga Vjena, 

Brukseli, Nju Jork-u, Këshilli i Sigurimit (OKB) si dhe paraqitjet e shumta të drejtpërdrejta të reporterëve tanë 

dhe pranimi i materialeve nga qendrat e ndryshme rajonale e botërore për RTK-në. 



 

52 |Raporti Vjetor 2014 

Nga sporti janë transmetuar ngjarje nga vendi dhe nga bota: Liga e Kampionëve, Kampionati Evropian i 

Hendbolit nga Danimarka, Superliga e Kosovës në basketboll, Balkanliga e basketbollit, futsall,volejbolli, tenisi 

si dhe se fundi ngjarja me e madhe botërore nga sporti Kampionati Botëror i futbollit ”Brazili 2014” qe ketë 

herë kemi mundësuar transmetimin në platformat kabllore edhe në formatin HD. 

Vlenë të ceket transmetimi dhe realizimi i ndeshjeve futbollistike të kombëtares së Kosovës, Kosova-Haiti dhe 

Kosova-Turqia konform standardeve teknike dhe profesionale të kërkuara nderkombëtare. Po ashtu 

transmetimi dhe realizimi i BALKAN LIGËS në basketboll ka qenë një sukses mjaft i madh i RTK-së në aspektin e 

mbulimit të ngjarjeve sportive nderkombëtare, ketë sinjal e kanë pranuar dhe transmetuar të gjitha vendet që 

janë pjesmarrëse në balkanligë. Pastaj transmetimi i gjysëm maratonës në Prishtinë si dhe shumë ngjarje dhe 

aktivitete tjera që do ti permbledhim në statistiakat e më poshtme. 

Ka vazhduar realizimi i lidhjeve të drejtpërdrejta në programin e mëngjesit dy herë në javë me Deutche Ëelle 

nga Boni. Njësia e TX-it ka realizuar edhe transmetime të drejtpërdrejta unilaterale dhe dërgimin e materialeve 

nga RTK-ja, për qendrat e ndryshme televizive botërore. 

Kjo njësi gjatë periudhes janar-qershor ka realizuar  me sukses mbi 475 transmetime të drejtpërdrejta në forma 

të ndryshme si: 

 

Lloji i transmetimit     Numri i transmetimeve 

 

Transmetime me SNG       37 

Transmetime me Fibra optik      125 

Transmetime me linka mikrovalorë     16 

Transmetime me camplex ( kablo koaksiale)      105 

Transmetime për EBU (fida)      30 

Shërbime të kryera për  TV e huaja     05 

Transmetime të pranuara nga jashtë për RTK-në   157 

 

Në kuadër të përgatitjeve për transmetim digjital tokësor RTK ka ndarë mjetet e nevojshme për  KTTN që të 

sigurohet një transmetues analog për ta vendosur në pikën transmetuese të Cernushës në kanalin transmetues 

Ch10 VHF, në mënyrë që të lirohet kanali Ch07 VHF për transmetim digjital nga maja e Goleshit. Jemi duke 

punuar në  këtë drejtim dhe së shpejti, gjatë muajit korrik besoj që do të fillojmë me fazën eksperimentale të 

transmetimit me një multiplex ku do të futen të gjitha kanalet e RTK-së. Gjithnjë  duke patur parasysh faktin se 

data 17.06.2015 është përcaktuar nga ITU si data e fundit për kalimin nga transmetimet analoge në ato 
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digjitale. Sigurisht se ky është një projekt i cili ka një kosto të lartë dhe të papërballueshme për RTK-në, prandaj 

duhet kërkuar mundësi të finacimit në forma alternative. 

Rendësi të veçantë i kemi kushtuar përmirësimit të kualitetit të sinjalit në transmetimet kabllore. Me këtë rast 

është bërë ndërrimi i encoderve analog në digjital për transmetim në platformën Kujtesa, kurse presim që së 

shpejti edhe operatorët tjerë kabllorë të bejnë të njejtin ndryshim. Po ashtu për të kontribuar në ketë drejtim 

kemi bërë zhvendosjen dhe koncentrimin e kablove optike në një vend të vetëm  në “Sever Room”. 

 

Njësia-Transmetimet mobile 

Me OBV-an gjatë periudhës janar-qershor janë realizuar 107 transmetime të drejtëpërdrejta apo xhirime në 

teren, duke përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara teknike dhe profesionale. Gjatë kesaj kohe është bërë 

mirëmbajtja e paisjeve teknike, ku janë bërë testime, akordime dhe riparime të VTR-ve, kamerave, CCU , 

Triaxeve dhe paisjeve përcjellëse. Përkundër faktit se këto paisje janë mjaft të vjeteruara, si tërësi kjo njësi 

është në gjendje të mirë dhe ka performancë të mirë pune. 

ENG kamerat- Ka vazhduar mirëmbajtja e ENG kamerave, mirëpo tanimë pa pjesë rezervë. Prej  14 kamera ENG 

të modelit DSR-170, DSR-300, DSR-370, 5xDNW-7, PMW-200 që të gjitha janë në përdorim dhe janë 

funksionale. Pjesët percjellëse si bateritë, mikrofonat, çantat, wireless mikrofonat i kanë mjaft të amortizuara 

për shkak të kohës së gjatë të perdorimit. Mirëpo, duke pasë parasysh faktin se, tani kemi hapur edhe dy 

kanale të reja është nevojë imediate që të blehen ENG kamera te reja. Prandaj kemi kërkuar blerjen e 10 ENG 

kamerave që tani janë në procedurë  të tenderimit.  

STUDIO KAMERAT- tani kemi gjithsejt 8 studio kamera që janë në gjendje operative, mirëpo kemi vështirësi me 

sigurimin e pjesëve rezervë për këto kamera sepse më nuk gjinden në treg. Disa nga CCU kanë  pasur defekte 

në bordat SDI por  janë riparuar  dhe janë zëvendësuar me konvertorë Analog to SDI.  

Duke pasë parsysh kërkesat e shumta për transmetime të drejtpërdrejta, si dhe faktin se sporti kosovar po 

ndërkombëtarizohet çdo ditë e më shumë, RTK duhet patjetër të ketë një autoreportazhë (OB-van) të pajisur 

me teknologji moderne HD konform të gjitha standardeve të kërkuara teknike dhe profesionale për 

transmetime të tilla. 
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Periudha e gjysmës së dytë të vitit sa i përket 

teknikës është kjo: 

Njësia-Transmetim dhe Lidhje   

Gjatë kësaj periudhe njësia e Transmetimit dhe 

Lidhjeve përveç transmetimit dhe monitorimit të 

kanaleve të RTK1, RTK2, RTK3, RTK4, RTK SAT ka 

realizuar edhe transmetime të shumta të 

drejtëpërdrejta të ngjarjeve vendore dhe 

ndërkombëtare.  

 

 

Me sukses kemi arritur që në forma të ndryshme të transmetimit siq janë: transmetimet me UPLINK, 

transmetimet me linka mikrovalorë, transmetimet me fiber optic (VPN) përmes operatorëve të 

telekomunikimit  ti mbulojmë të gjitha ngjarjet e rëndësishme të parapara për transmetim. Kemi realizuar 

transmetimin e të gjitha seancave të Kuvendit të Kosovës, transmetime nga terreni siq janë ngjarjet sportive, 

kulturore, akademi përkujtimore, konferenca, seminare etj. Kyqje të drejtperdrejta në edicione të lajmeve për 

të gjitha kanalet e RTK-së. 

Nga ngjarjet ndërkombëtare transmetimet e seancave të Këshillit të sigurimit të OKB-së transmetimet e 

ngjarjeve nga Brukseli, janë aranzhuar dhe realizuar teknikisht paraqitje të drejtëpërdrejta nga Brukseli , Nju 

Jork-u, si dhe paraqitjet e shumta të drejtpërdrejta të reporterëve tanë nga vende të ndryshme dhe pranimi i 

materialeve nga qendrat e ndryshme rajonale e botërore për RTK-në.  

Nga sporti janë transmetuar ngjarje nga vendi dhe nga bota: liga e kampionëve, superliga e Kosovës në 

basketboll, Balkanliga e basketbollit , futsall,volejboll, tenis si dhe shumë ngjarje dhe aktivitete tjera që do ti 

permbledhim në statistiakat e më poshtme. 

Ka vazhduar realizimi i kyqjeve të drejtpërdrejta në programin e mëngjesit dy herë në javë me Deutche Ëelle 

nga Boni, por tani edhe për kanalin RTK2. Vazhdon pranimi i programit të DË dhe rekordimi për nevojet 

programore, pranimi i materialeve nga këmbimi EVN dhe Reuters.  

Kyqje të rregullta ditore në kuader të programit të mengjesit nga terasa dhe oborri i RTK-së. Njësia e TX-it  ka 

realizuar  edhe transmetime të drejtpërdrejta unilaterale dhe dërgimin e materialeve nga RTK  për qendrat e 

ndryshme televizive botërore. 

Kjo njësi gjatë periudhes korrik-dhjetor ka realizuar  me sukses transmetime të drejtpërdrejta në forma të 

ndryshme si: 
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Lloji i transmetimit     Nr. transm. 

Transmetime me SNG      31 

Transmetime me Fibra optic-VPN   172 

Transmetime me linka mikrovalorë    89 

Transmetime me camplex ( kablo koaksiale)   245 

Transmetime për EBU (fida)     29 

Shërbime të kryera për  TV e huaja    16 

Transmetime me Skype    8 

Keshilli i sigurimit OKB    4 

Akademi përkujtimore    6 

Transmetime të Ligës së kampionve   22 

Fifa 2014      8 

Transmetime të Ballkan Liges basketboll  6 

Transmetime të Basketbollit të Kosovës  6 

Transmetime të hendbollit të Kosovës  4 

Transmetime të futbollit të Kosovës   11 

Hendboll-euroliga     9 

Transmetime të kupes së botës në basketboll 48 

Euroliga futboll     8 

Transmetime të ndryshme për RTK-në   94 

 

Në kuadër të pergaditjeve për transmetim digjital tokësor  kemi filluar me fazën eksperimentale të 

transmetimit me një multiplex ku janë futur të gjitha kanalet e RTK-së, gjithnjë  duke patur parasysh  faktin se 

data 17.06.2015 është përcaktuar nga ITU si data e fundit për kalimin nga transmetimet analoge në ato 

digjitale.  

 

Njësia-Transmetimet mobile 

Në bashkëpunim me Radio Telvizionin Shqiptar-TVSH ekipa e RTK-se ka marrë pjesë në realizimin televiziv të 

një prej ngjarjeve më të rendësishme të vitit që është zhvilluar në Shqipëri “Ceremonia e pritjes së Papa 

Franceskut në Tiranë”. Në këtë ngjarje me përmasa botërore sinjalin e transmetuar nga OB-van i RTK-së e kanë 

përdorur  mediat me renome botërore siq janë CNN, BBC etj.  
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Me OBV-an- gjatë periudhes korrik-dhjetor  janë realizuar  81 transmetime të drejtëpërdrejta  apo  xhirime  në  

teren, duke përmbushur  të gjitha kriteret e kërkuara teknike dhe profesionale. Këtu përfshihen emsione te 

ndryshme, akademi perkujtimore, ngjarje futbollistike, hendboll, basketboll, koncerte, seminare etj. Gjatë 

muajit gusht janë transmetuar 15 emisione verore IMAZH drejtpërdrejt nga oborri i Radio Kosovës. Xhirimi i 

programit festiv të vitit të Ri “Sofrat” 2015 dhe programi festiv për minoritetet. Gjithashtu janë kryer 

transmetime dhe xhirime për nevojat e kanalit në gjuhën serbe RTK2. 

 

Teknika e Studios 

Gjatë kësaj periudhe ka vazhduar përkujdesja teknike për xhirimet dhe transmetimet nga studiot siq janë:  

STUDIO1: Xhirimet dhe transmetimet e drejtpërdrejta të emisionit Arena sportive, komentimi dhe transmetimi 

LIVE i ngjarjeve sportive vendore dhe ndërkombëtare, realizimi teknik i emisioneve Debat, Subvencion, Kapital, 

Target, Lotaria e Kosovës, Betimi në drejtësi, edicionet informative të minoriteteve  si dhe interpretimi për 

shurdhëmemecet i të gjitha seancave të Kuvendit të Kosovës nga Studio1 dhe studio e RTK3. 

STUDIO2: Transmetimi i drejtpërdrejt i programit të mëngjesit çdo ditë dhe programit të pasditës “Imazh”, 

xhirimi i kuizit 123 fillo, emisioni Telekino, magazinat në gjuhën e minoriteteve dhe xhirimi i një pjese të 

programit të Vitit te Ri 2015. 

STUDIO-RTK3-Transmetimi i rregullt i edicioneve të lajmeve nga RTK3 (nga 16 edicione LIVE brenda ditës) dhe 

realizimi teknik i debateve dhe intervistave nga kjo studio me komentime dhe përkthime  simultane.  

STUDIO4: Përkujdesja teknike për realizimin e serialit vendor “Çka ka shpija”, si dhe emisioneve “Arkivi” dhe 

“Tema”. 

 

TV-PRODUKSIONI 

Kjo periudhë vlerësohet si më e suksesshmja sa i përket zhvillimit të RTK-së nga ana editoriale si dhe teknike. 

Gjatë kësaj periudhe është bërë një punë e madhe për përgatitjen e stafit të TV-produksionit për fillimin e 

punës të 2 kanaleve të reja të platformës së RTK-së pra RTK3 dhe RTK4. Po ashtu ka përfunduar edhe 

digjitalizimi I brendshëm i produksionit dhe dhomës së lajmeve, largimi gradual i kasetave nga procesi i 

prodhimit.  

RTK TV-produksioni ka bërë planifikimin javor të termineve të transmetimeve të drejtpërdrejta dhe xhirimeve 

në studio dhe terren. Me zhvillimin editorial është rritur edhe vëllimi i punës në Tv-produksion dhe iu janë 

përshtatur të gjitha kërkesave programore. 

Sa i përket largimit të kasetave është bërë kalimi në server nga inject room ku barten video materialet tek 

njesitë e montazhave (stafi i produksionit i trajnuar për programin Adobe Premiere) dhe pas përfundimit të 
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storjeve dërgohen përmes sistemit në Play out server në galeri për transmetim nga ana e stafit të produksionit. 

Në datën 10.03.2014 RTK ka lansuar edhe dy kanale të reja televizive: RTK3 dhe RTK4. Paraprakisht janë bërë 

prova të shpeshta dhe trajnimin e stafit për fillimin e punës në ambient tjetër të veçantë dhe me vëllim pune 

më të madh për arsye të lajmeve çdo orë. Deri në konkursin e shpallur tërë stafi i janë përgjigjur me vullnet të 

plotë kërkesës për punë pa pushim, e cila është kompenzuar me pagesë. Duke marrë parasysh faktin se pas 

hapjes së kanaleve te reja është rritur dukshëm vellimi i punëve, është hapur konkursi për këto vende të punës: 

3 organizatorë në studio, 2 kameraman, 2 videomikser-realizator, 3 tonistë, 2 operatorë grafikë (1 i pranuar), të 

cilët janë pranuar në konkursin ku aplikuan 239 kandidatë për këto pozita.  

Kanali RTK4 teknikisht transmeton kryesisht prej playout serverit. Realizimi teknik i programit bëhët në master 

control room. Ne si Produksion kemi një montazher i cili përgatit renditjen dhe montazhin e storjeve për këtë 

kanal (RTK 4). 

Këtë vit janë organizuar edhe zgjedhjet parlamentare 2014, kështu që janë bërë të gjitha përgatitjet e 

nevojshme me staf të Tv-produksionit, duke krijuar ekipet profesionale të xhiruesve në terren dhe 

montazherëve në bashkëpunim me kryeredaktorin dhe aprovim të drejtorit për mbulimin e fushatës zgjedhore 

për zgjedhjet parlamentare të mbajtura me 8 qershor 2014. Përgatitja e STUDIO 2  për realizimin e debateve 

zgjedhore, me skenografi dhe dizajn grafik të shpicave dhe grafikave gjatë zgjedhjeve si dhe për ditën e 

zgjedhjeve. STUDIO 3 është shfrytëzuar për realizimin e emisionit gjithëditor në ditën e zgjedhjeve si dhe 

testimi dhe kontrollimi i të gjitha kyqjeve direkte nga të gjitha komunat e Kosovës në ditën e zgjedhjeve 

parlamentare 2014. Pra, me sukses është mbuluar e tërë fushata zgjedhore dhe në ditën e zgjedhjeve ëstë 

realizuar transmetimi LIVE nga 18 pika të nga e tërë Kosova.  

 

Ekipet në terren për LIVE: Zgjedhjet 08.06.2014 

KQZ; 1 Tetori; KDI; Prokuroria e Shtetit; MITROVICË; FERIZAJ; GJILAN; PRIZREN; GJAKOVË; PEJË; SKENDERAJ: 

PODUJEVË;  

Pastaj shtabet e partive zgjedhore LIVE: PDK; LDK; AAK; VV   

Në muajin qershor është transmetuar pjesa e parë e kampionatit botëror të futbollit Brazili 2014, këtë vit RTK 

ka mundësuar transmetimin edhe në formatin HD në kanalet e RTK1 HD dhe RTK4 HD. Stafi i Tv-produksionit ka 

mbuluar tërë emisionet në studio dhe me grafika edhe jashtë orarit të punës. 

Studio 4 (ish kafeneja jonë) është renovuar dhe janë punuar dy skenografi për dy emisione si dhe është në 

përfundim pjesa e ndriqimit të studios. Në të njejtën studio me herët është mbajtur kuizi i diturisë për fëmijë 

EVROPA, përafërsisht me 50 nxënës prezent në studio. 

Sa i përket ekipit realizues të terrenit do të thotë të studios lëvizëse (OBV) ka pasur shumë transmetime sipas 
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planifikimeve por edhe transmetime urgjente. Ja lista e të gjitha transmetimeve gjatë kësaj periudhe gjashtë 

mujore: 

 

RAPORTI 6 MUJOR PËR TRANSMETIME / OBV – JANAR/QERSHOR 2014 

JANAR 2014 - TOTAL : 9 OBV 

11.01.2014 / TAKIMI I KRYEMINISTRAVE THAQI - RAMA  / PRIZREN 

12.01.2014 /   FLAKA E JANARIT / GJILAN 

12.01.2014 / AKADEMI / PRISHTINE 

15.01.2014 / AKADEMI (Reçaku) / PRISHTINE 

21.01.2014 / AKADEMI  Dr Ibrahim Rugova  / PRISHTINE 

22.01.2014 / BASKETBOLL BALLKAN LIGA / PRISHTINE 

26.01.2014 /  FILHARMONIA / PRISHTINE 

31.01.2014 / AKADEMI PERKUJTIMORE / PRISHTINE 

31.01.2014 / FUTSALL /  PRISHTINE 

SHKURT 2014 - TOTAL: 9 OBV 

05.02.2014 /  BASKETBALL /  PRISHTINE 

15.02.2014 / KONCERT  "RADIO RTK" / PRISHTINE 

16.02.2014 /  BOKS / PRISHTINE 

16.02.2014 / KONCERT ANSAMBLI SHOTA / PRISHTINE 

17.02.2014 / PARAKALIMI / FSK / PRISHTINE 

17.02.2014 / KONCERT I FEMIJEVE / PRISHTINE 

17.02.2014 / KONCERT  KOMUNA E PRISHTINES / PRISHTINE 

23.02.2014 /  FILHARMONIA / PRISHTINE 

28.02.2014 / JAVA E MINATORIT /  MITROVICE 

MARS 2014 – TOTAL: 10 OBV 

02.03.2014 / ARENA SPORTIVE / PRISHTINE 

05.02.2014 / BASKETBALL / PRISHTINE 

15.02.2014 / KONCERT  "RADIO RTK" / PRISHTINE 

16.02.2014 / BOKS / PRISHTINE 
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16.02.2014 / KONCERT ANSAMBLI SHOTA/ PRISHTINE 

17.02.2014 / PARAKALIMI / FSK / PRISHTINE 

17.02.2014 / KONCERT I FEMIJEVE / PRISHTINE 

17.02.2014 / KONCERT (KOMUNA E PRISHTINES) / PRISHTINE 

23.02.2014 / KONCERT FILHARMONIA / PRISHTINE 

28.02.2014 / JAVA E MINATORIT / MITROVICE 

PRILL 2014 – TOTAL: 22 OBV 

07.04.2014 / Basketboll  ETC Superliga  / PRISHTINE 

09.04.2014 / PËRVJETORI I KUSHTETUTES / PRISHTINE 

11.04.2014 / CHOPIN PIANO FEST / PRISHTINE 

16.04.2014 /  Futsall Finalja / PRISHTINE 

16.04.2014 / VILUELA FEST 2014 / PRISHTINE 

16.04.2014 / CHOPIN PIANO FEST / PRISHTINE 

17.04.2014 / Basketboll /Sigal Prishtina – Bashkimi/ PRISHTINE 

17.04.2014 / HAPJA E JAVËS SË XHEZIT TURK (KONCERT) / PRISHTINE 

18.04.2014 / FESTIVAL PËR FËMIJË "Fëmijët gëzuar 2014" / FERIZAJ 

19.04.2014 / FESTA E PASHKEVE / PRISHTINE 

20.04.2014 / AKADEMI PËRKUJTIMORE / GJILAN 

21.04.2014 / CHOPIN PIANO FEST / PRISHTINE 

22.04.2014 / DITA E TURQVE – PRISHTINE 

25.04.2014 / BASKETBOLL - Gjysmë finale 1 - Levski-Balkan  / PRISHTINE 

25.04.2014 / BASKETBOLL  2  Sigal Prishtina - Galil Gilboa / PRISHTINE 

27.04.2014 / BASKETBOLL  Ndeshja per poziten e 3 / PRISHTINE 

27.04.2014 / BASKETBOLL - Ndeshja finale / PRISHTINE 

 27.04.2014 / FILHARMONIA E KOSOVËS/ PRISHTINE 

28.04.2014 / PRI FILM FEST 2014 (IMAZH) / PRISHTINE 

29.04.2014 / PRI FILM FEST 2014 (IMAZH) / PRISHTINE 

30.04.2014 / PRI FILM FEST 2014 (IMAZH) / PRISHTINE 

30.04.2014 / AKADEMI PERKUJTIMORE "ILAZ KODRA" / PRISHTINE 
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DATA NGJARJA VENDI 

KORRIK 2014     

03.07.2014 KOSOVAS PHILANTROPIS DHE TEB PRISHTINË 

03.07.2014 AUTOSTRADA/PRISHTINË - HANI ELEZIT FSHATI UGLARË 

06.07.2014 TENIS "DIELLI OPEN 2014" PRISHTINË 

13.07.2014 FINALJA E KAMPIONATIT BOTËROR PRISHTINË 

16.07.2014 ARKIV PRISHTINË 

22.07.2014 KONCERT PRISHTINË 

24.07.2014 ARKIV PRISHTINË 

25.07.2014 ARKIV PRISHTINË 

25.07.2014 OPERA PRISHTINË 

26.07.2014 OPERA PRISHTINË 

28.07.2014 FALJA E BAJRAMIT PRISHTINË 

 

  Total 11 OBV 

GUSHT 2014     

08.08.2014 KONCERT PRISHTINË 

09.08.2014 KONCERT PRISHTINË 

10.08.2014 KËRCIMET NGA URA E FSHEJTË PRISHTINË 

10.08.2014 KONCERT RADIO KOSOVA PRISHTINË 

11.08.2014 IMAZH PRISHTINË 

12.08.2014 IMAZH PRISHTINË 

13.08.2014 IMAZH PRISHTINË 

13.08.2014 ARKIVI PRISHTINË 

14.08.2014 IMAZH PRISHTINË 

15.08.2014 IMAZH PRISHTINË 

15.08.2014 KONCERT PRISHTINË 

16.08.2014 SUPER LIGA FUTBOLL / PRISHTINA-ISTOGU PRISHTINË 

18.08.2014 IMAZH PRISHTINË 

19.08.2014 IMAZH PRISHTINË 

20.08.2014 IMAZH PRISHTINË 

21.08.2014 IMAZH PRISHTINË 
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21.08.2014 SEANCA GJYQESORE PRISHTINË 

22.08.2014 IMAZH PRISHTINË 

22.08.2014 ARKIVI PRISHTINË 

22.08.2014 KONCERT PRISHTINË 

25.08.2014 IMAZH PRISHTINË 

26.08.2014 IMAZH PRISHTINË 

27.08.2014 IMAZH PRISHTINË 

28.08.2014 IMAZH PRISHTINË 

29.08.2014 IMAZH PRISHTINË 

30.08.2014 FUTBOLL PRISHTINË 

30.08.2014 ZAMBAKU I PRIZERENIT PRIZREN 

    Total 27 OBV 

SHTATOR 

2014     

20.09.2014  Futboll FC PRISHTINA-KF VELLAZNIMI PRISHTINË 

23.09.2014 ARKIVI PRISHTINË 

23.09.2014 TEMA PRISHTINË 

26.09.2014 Futboll:Veteranet e Kosoves-Veteranet e Gjermanise   PRISHTINË 

27.09.2014 ANSAMBLI SHOTA-KONCERT PRISHTINË 

28.09.2014 FILHARMONIA – KONCERT PRISHTINË 

28.09.2014 HENDBOLL PRISHTINË 

30.09.2014 TEMA PRISHTINË 

    Total 8 OBV 

TETOR 2014     

01.10.2014 ARKIVI PRISHTINË 

03.10.2014 Futboll Superliga e Kosoves      PRISHTINË 

04.10.2014 FALJA E KURBAN BAJRAMIT PRISHTINË 

05.10.2014 ETC Superliga Basketboll GJAKOVË 

06.10.2014 HENDBOLL: PRISHTINA - KOSOVA(V) PRISHTINË 

07.10.2014 TEMA PRISHTINË 

08.10.2014 ARKIVI  PRISHTINË 
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10.10.2014 SFILATA - BLERINA KLLOKOQI PRISHTINË 

12.10.2014 Basketboll ETC Superliga Sigal Prishtina-Peja  PRISHTINË 

13.10.2014 ANSAMBLI KAMERTAL / KAMER FEST 2014 PRISHTINË 

14.10.2014 

Liga Ballkanike SIGAL PRISHTINA-

VLLAZNIA(SHKODER)  PRISHTINË 

14.10.2014 TEMA PRISHTINË 

15.10.2014 FUTBOLL - PRISHTINA DRITA PRISHTINË 

15.10.2014 ARKIVI PRISHTINË 

16.10.2014 ARKIVI PRISHTINË 

20.10.2014  KAMER FEST PRISHTINË 

21.10.2014 TEMA PRISHTINË 

22.10.2014 ARKIVI PRISHTINË 

25.10.2014 KONCERT HUMANITAR   GJILAN 

28.10.2014 BASKETBOLL - SIGAL PRISHTINA-CRAIOVA    PRISHTINË 

29.10.2014 CEREMONIA E KOMITETIT OLIMPIK PRISHTINË 

    Total 21 OBV 

NËNTOR 2014     

01.11.2014 Futboll FC Prishtina - KF Besa PRISHTINË 

01.11.2014 KONCERT Ingrid Fujiko Hemming PRISHTINË 

02.11.2014 Basketboll - Sigal Prishtina / Trepca  PRISHTINË 

03.11.2014 TRYEZE -  OSCE-RTK-EBU PRISHTINË 

05.11.2014 AKADEMI PËRKUJTIMORE PRISHTINË 

06.11.2014 SERIAL PRISHTINË 

07.11.2014 SERIAL PRISHTINË 

09.11.2014 HENDBOLL PRISHTINA-KASTRIOTI PRISHTINË 

12.11.2014 ARKIVI PRISHTINË 

12.11.2014 TEMA PRISHTINË 

13.11.2014 KONCERT PRISHTINË 

14.11.2014 SERIALI / CKA KA SHTEPIA PRISHTINË 

15.11.2014 Futsall-Finalja PRISHTINË 

15.11.2014 Basketboll - Sigal Prishtina – Vellaznimi PRISHTINË 
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16.11.2014 Hendboll-Prishtina-Besa Famiglia PRISHTINË 

19.11.2014 TEMA PRISHTINË 

22.11.2014 FUTBOLL - PRISHTINA - LAMKOS KOSOVA PRISHTINË 

22.11.2014 BOX - TURNEU NDERKOMBETAR ADEM JASHARI GJAKOVË 

22.11.2014 "Albanian American Success Stories" PRISHTINË 

23.11.2014  BOX - TURNEU NDERKOMBETAR ADEM JASHARI  GJAKOVË 

23.11.2014 FILHARMONIA PRISHTINË 

24.11.2014 SERIALI - CKA KA SHPIJA PRISHTINË 

24.11.2014 VIZITA E Z. ILIR META GJILAN 

25.11.2014  KONCERT PRISHTINË 

26.11.2014 ARKIVI PRISHTINË 

26.11.2014 17 VJETORI THMELIMIT TE FSK-se PRISHTINË 

26.11.2014 Basketboll - Sigal Prishtina - Cibona/Zagreb-Kroaci PRISHTINË 

27.11.2014 TEMA PRISHTINË 

28.11.2014 SERIALI - CKA KA SHPIJA PRISHTINË 

28.11.2014 

INAUGURIMI I VEPRES ARTISTIKE TE AEROPORTIT TE 

PR. PRISHTINË 

28.11.2014 KONCERT PER 28 NENTOR PRISHTINË 

29.11.2014 

Hendboll-Kupa e EHF-Prishtina-Perfaqesuesi I 

Norvegjise PRISHTINË 

29.11.2014 KIK BOX GJAKOVË 

    Total 33 OBV 

DHJETOR 

2014     

04.12.2014 TEMA  PRISHTINË 

05.12.2014 SERIALI - CKA KA SHPIJA PRISHTINË 

06.12.2014 70 VJETORI-SH.K.A.-AGIMI PRISHTINË 

08.12.2014 PROGRAMI FESTIV I VITIT TE RI 2015 PRISHTINË 

10.12.2014 ARKIVI PRISHTINË 

12.12.2014 SERIALI - CKA KA SHPIJA PRISHTINË 

14.12.2014 SERIALI - CKA KA SHPIJA PRISHTINË 
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MAJ 2014 – TOTAL: 24 OBV 

01.05.2014 / EMISION PER TURQIT / PRIZREN 

02.05.2014 / / PRI FILM FEST 2014 (IMAZH) / PRISHTINE 

03.05.2014 / AKADEMI PERKUJTIMORE "FERIZ GURI" / PRISHTINE 

04.05.2014 / HENDBALL " PRISHTINA-KOSOVA e (VUSHTRRIS) / PRISHTINE 

05.05.2014 / AKADEMI PERKUJTIMORE "ZIJA SHEMSIU" / GJILAN 

07.05.2014 / VOLEJBOLL 1 / PRISHTINE 

07.05.2014 / VOLEJBOLL  2 / PRISHTINE 

10.05.2014 /   Hendboll Play OFF / KH Prishtina - KH Kosova / PRISHTINË 

11.05.2014 /  Gysmëmaratona / Prishtina 2014 / PRISHTINE 

11.05.2014 /  Basketboll / Play Off-Sigal Prishtina- Trepça / PRISHTINE 

14.05.2014 / AKADEMINE PËR KOMANDAN QAMIL ILAZI - KOMANDANT BARDHI / PRISHTINE 

15.05.2014 / AKADEMI PËR BAHRI FAZLIUN DHE AGRON RRAHMANIN/ PRISHTINE 

16.05.2014 /  INTERVISTË / PRESIDENTJA / PRISHTINE 

17.05.2014 /  MANIFESTIM QËNDROR / GJAKOVË 

18.05.2014 /  ORKESTRA SIMFONIKE E FILHARMONISË / PRISHTINE 

19.05.2014 / KORI I FILHARMONISË / PRISHTINE 

21.05.2014 /  FUTBOLL:  KOSOVA – TURÇIA / MITROVICË 

16.12.2014 

Liga Ballkanike SIGAL PRISHTINA - MORNAR (MALI I 

ZI) PRISHTINË 

17.12.2014 KONCERT – FSK PRISHTINË 

19.12.2014 SERIALI - CKA KA SHPIJA PRISHTINË 

23.12.2014 KONCERT – FILHARMONIA PRISHTINË 

24.12.2014 KRISHTLINDJA - MESHA E SHENJTË         PRISHTINË 

25.12.2014 MOTRAT MUSTAFA PRISHTINË 

25.12.2014 TEMA PRISHTINË 

27.12.2014 SERIALI PRISHTINË 

30.12.2014 

URIMI I PRESIDENTËS DHE KRYEMINISTRIT PER 

VITIN E RI  PRISHTINË 

    Total 16 OBV 
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21.05.2014 /  Play off - Sigal Prishtina – Peja / PRISHTINE 

23.05.2014 / AUK IMAZH / PRISHTINE 

26.05.2014 / ISA MUSTAFA / PRISHTINE 

26.05.2014 / RAMUSH HARADINAJ / PRISHTINE 

26.05.2014 / HANDBOLL / PRISHTINE 

29.05.2014 /  Basketboll Play off Finale / Sigal Prishtina - Peja  / PRISHTINE 

30.05.2014 / KONFERENCË / PRISHTINË 

QERSHOR 2014 – TOTAL: 10 OBV 

11.06.2014 /  KONCERT: ÇLIRIMI PRISHTINËS / PRISHTINE 

12.06.2014 /  Volejboll Finale / Universiteti AAB – Drita / PRISHTINE 

13.06.2014 / FESTIVALI “VIHUELA” PRISHTINE 

14.06.2014 / GURRA POPULLORE / GJILAN 

15.06.2014 / KOSOVIZION / PRISHTINE 

15.06.2014 / FILHARMONIA E KOSOVES / PRISHTINE 

15.06.2014 / AKADEMI PËRKUJTIMORE / PRISHTINE 

19.06.2014 /  PËRURIM I KOMPLEKSIT MEMORIAL / ORLLAN 

21.06.2014 / FESTA E MUZIKËS / PRISHTINE 

26.06.2014 /  AKADEMI SOLEMNE "MIQT E AMERIKËS" / PRISHTINE 

GJITHSEJT OBV:  84 Transmetime nga terreni  

Ndërsa në periudhën e dytë të vitit janë realizuar këto transmetime 

 

RTK2 

Pas formimit të RTK2 në vitin 2013, edhe në vitin 2014 ka vazhduar rritja dhe forcimi i kapaciteteve 

programore, teknike dhe të produksionit, angazhim më i madh i potencialit njerëzor, si dhe vendosja e 

bashkëpunimit më të gjerë dhe afrimi tek publiku. Përveç forcimit të programit ekzistues, organizimit më të 

mirë në redaksi, studio dhe në teren, janë vendosur edhe themelet për emisione të reja, të një formatit 

programor të ndryshëm. Shtrirja e programit është trefishuar në krahasim me vitin paraprak, kështu që 

momentalisht produksioni ditorë i RTK2 përbën mesatarisht më shumë së 8 orë. është një përparim i 

shkallëzuar në rritjen e numrit të emisioneve, punës së gazetarëve, teknike dhe të produksionit edhe 



 

66 |Raporti Vjetor 2014 

përmbajtjes më kualitative. Me gjashtë ekipe operative në terren dhe më një studio ( i cili përmban më shumë 

skenografia) kemi arritur që gjatë vitit 2014 gjirojmë dhe transmetojmë 3,920 storje në terren, që mesatarisht i 

bie 11 storje në ditë. 

 

RTK2 në vitin 2014 ka prodhuar gati 950 orë të programit vetanak (informativ, dokumentar, zbavitës) 504 

emisione në të cilat kanë marr pjesë më shumë se 1250 mysafir, ndër të cilët ishin zyrtarët më të lart shqiptarë, 

serb dhe ndërkombëtarë, nga gjitha fushat e jetës. 

RTK2 përveç produksionit vetanak ka vazhduar me sigurimin e programit të – filmit, serialeve, programit për 

fëmijë- në përputhje me procedura të blerjes të materialit televiziv.   

   

1. Në vazhdim është paraqitja tabelare dhe grafike e programit të prodhuar në total, sipas 

emisioneve- Programi i mëngjesit, emisione në studio, emisione në terren, storjet për lajme/Ditar-muaj.   

 

 

 

 

Paraqitja tabelare e programit të prodhuar në total: 

MUAJ STORJET EMISIONET 

Në STUDIO 

DHE NGA 

TERRENI 

PROGRAMI I 

MENGJESIT 

JUTRO SA 

MONTENEGRI

NOM 

TOTALI 

Janar 06:29:36 31:02:56 40:00:00 0 77:32:32 

Shkurt 08:32:36 13:51:26 40:00:00 0 62:24:02 

Mars 08:33:56 14:40:48 42:00:00 0 65:14:44 

Prill 09:18:34 24:59:01 44:00:00 0 78:17:35 

Maj 09:41:54 18:51:21 44:00:00 0 72:33:15 

Qershor 07:08:32 44:03:58 42:00:00 01:11:38 94:24:08 

Korrik 08:10:21 17:08:15 46:00:00 03:14:54 74:33:30 

Gusht 09:26:25 31:26:41 42:00:00 03:05:10 85:58:16 

Shtatorë 09:20:28 07:50:14 44:00:00 03:12:01 64:22:43 

Tetor 12:37:40 31:02:59 46:00:00 03:14:48 92:55:27 
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Nëntor 11:14:49 19:19:14 40:00:00 02:53:03 73:27:06 

Dhjetorë 12:38:53 19:54:47 46:00:00 03:32:30 82:06:10 

TOTALI 113:13:44 274:11:40 516:00:00 20:24:04 TOTALI I 

Orëve Të 

PROGRAMIT

: 923:49:28 

 

 

Paraqitja grafike e programit të prodhuar: 

 

 Paraqitja tabelare dhe grafike e numrit total të numrit të emisioneve, të realizuara në studio dhe në 

terren, sipas muajve dhe në total. 

 

Paraqitja tabelare e numrit të emisioneve në vitin 2014: 

MUAJI PARAQITJ

A 

NUMERIK

E E 

EMISIONE

VE Në 

STUDIO 

PROGRAMI I 

PRODHUAR -

EMISIONET Në 

STUDIO 

PARAQITJ

A 

NUMERIK

E E 

EMISIONE

VE NGA 

TERRENI 

PROGRAMI I 

PRODHUAR– 

EMISIONET 

NGA TERRENI 

Përmble

dhja E 

EMISION

EVE Në 

STUDIO 

+ NGA 

TERRENI 

Janar 8 29:34:57 8 01:27:59 16 

Shkurt 17 11:17:06 10 02:34:20 27 

Mars 24 11:51:33 9 02:49:15 33 

Prill 32 22:59:47 10 01:59:14 42 

Maj 41 17:41:00 7 01:10:21 48 

Qershor 49 35:27:47 15 08:36:11 64 

Korrik 38 15:25:12 6 01:43:03 44 

Gusht 39 30:08:22 5 01:18:19 44 

Shtatorë 11 06:24:50 12 01:25:24 23 

Tetor 36 28:02:53 8 03:00:06 44 



 

68 |Raporti Vjetor 2014 

Nëntor 41 17:51:49 12 01:27:25 53 

Dhjetorë 50 16:46:54 16 03:07:53 66 

TOTALI 386 243h  32min 09 

sek 

118 30h   39min  

30sek 

 

EMISION

ET Në 

TOTAL:  

504 

 

 

 

Paraqitja grafike e raportit të emisioneve në studio dhe në terren: 

 

Kjo tabelë paraqet numrin e bashkëbiseduesve të cilët kanë qenë mysafir në emisione, sipas muajve 

dhe në total për vitin 2014:   

 

MUAJI NR. I MYSAFIRVE 

Për EMISIONE Në 

STUDIO 

NR. I MYSAFIRVE 

Në PROGRAM Të 

MENGJESIT 

NR. IMYSAFIRVE Në  

JUTRO SA 

MONTENEGRINOM 

TOTALI Për 

MUAJ 

Janar 9 64 

 

0 

 

73 

Sjkurt 18 45 0 63 

Mars 21 47 0 68 

Prill 51 43 0 94 

Maj 24 71 0 95 

Qershor 65 47 2 114 

Korrik 78 58 6 142 

Gushtë 104 38 1 143 

Shtatorë 9 59 3 71 

Tetor 35 57 2 94 

Nëntor 59 53 2 114 

Dhjetorë 88 96 4 188 
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TOTALI 561 678 20 TOTALI I 

MYSAFIRVE: 

1.259 

 

 

 

 

 

Programi informativ 

 

Programi informativ i RTK2 i përfshinë edicionet e lajmeve dhe ditarin, forcimi i të cilit ishte prioriteti i punës 

në vitin 2014.  Në RTK2 emitohen tri edicione të lajmeve nga 15 minuta: në ora 09:00, 12:00 dhe 15:00 dhe 

lajme të shkurta pesëminutëshe në ora 08:00. Koncepti i këtyre emisioneve përfshinë storjet e redaksive nga 

terreni dhe lajme nga agjencitë. Edicioni i parë i lajmeve fillon në ora 08:00, deri sa ditari i parë emitohet në 

ora 09:00 në kuadër të Programit të mëngjesit. Edicioni qendrorë informativ Ditari, i cili zgjatë gjysme ore, 

edhe në vitin 2014 çdo ditë nga ora 19:00-19:30 ka transmetuar informacione nga Kosova, rajoni, bota, sporti, 

kultura. Ditari është realizua me storje të ekipeve nga terreni, me raporte, biseda, storje të agjencive dhe të 

këmbimit. Primati ka qenë në ngjarjet ditore dhe të tjera, deri sa redaksia i ka përcjell veçanërisht temat të cilat 

janë me rëndësi për komunitetin. Gjatë ditës për nevoja të programit informativ në terren dalin mesatarisht 8-

10 ekipe. Pasi që në vitin 2013 është lansuar web faqja  ëëë.rtklive.com/rtk2 , në vitin 2014 është punuar në 

pasurimin e këtij portali më informacione, deri sa janë bërë përgatitjet për lancimin e web sajtit të ri në vitin 

2015. Lajme nga fusha të ndryshme (Kosova, rajoni, bota, ekonomia, sporti, kultura) në web faqe azhurohen 

çdo 24 orë, çdo ditë. Përveç kësaj, portali ka mundësuar që RTK2 të jetë më afër të gjithëve të cilët nuk kanë 

sinjal, si dhe të gjithëve jashtë Kosove, gjë e cila ka kontribuar që shumë shpesh informacionet të cilat kanë 

qenë në formë të raportit, analizës, deklaratës, të cilat RTK2 i ka emituar, të citohen edhe në mediume dhe 

agjenci të tjera.   

 

Paraqitja tabelare e numrit të raporteve për edicione të lajmeve dhe numrin e storjeve për ngjarje dhe tema 

ditore, lajme nga bota, si dhe parashikimi i motit : 
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MUAJI 

 

PARAQIT

JA 

NUMERI

KE E 

STORJEV

E 

PROD

HUAR 

PëR  

PROG

RAMI

N h-

min-

sek) 

PARAQITJ

A 

NUMERIK

E PëR 

PARASHIKI

MIN E 

MOTIT 

PROGRAM

I I 

PRODHUA

R PëR 

PARASHIKI

MIN E 

MOTIT 

PARAQITJA 

NUMERIKE 

-BLLOKU 

NGA 

BOTA(IP) 

PROSHUA

R PëR 

BLLOKUN 

NGA 

BOTA(IP) 

ZBIR 

PRILOGA 

INFORMATI

VA + BLOK 

IZ 

SVETA+VRE

MENSKA 

PROGNOZA 

ZBIR 

PROIZVEDEN

OG 

PROGRAMA -

PRILOG 

+VREMENSKA 

PROGNOZA+B

LOK IZ SVETA 

(IP) 

Janar 220 04:56:

01 

31 00:31:12 30 01:02:23 281 06:29:36 

Shkurt 247 07:07:

15 

28 00:27:04 28 00:58:17 303 08:32:36 

Mars 251 07:09:

07 

30 00:29:53 27 00:54:56 309 08:33:56 

Prill 241 07:54:

19 

30 00:28:50 30 00:55:25 298 09:18:34 

Maj 292 08:18:

06 

31 00:30:45 26 00:53:03 349 09:41:54 

Qershor 219 05:45:

27 

30 00:28:45 27 00:54:20 279 07:08:32 

Korrik 228 06:40:

16 

31 00:30:15 31 00:59:50 288 08:10:21 

Gusht 257 07:55:

10 

31 00:31:10 31 01:00:05 319 09:26:25 

Shtatorë 252 07:54:

51 

30 00:29:29 30 00:56:08 313 09:20:28 

Tetor 357 11:11:

01 

31 00:31:02 30 00:55:37 418 12:37:40 

Nëntor 313 09:52:

36 

30 00:28:01 30 00:54:12 373 11:14:49 
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Dhjetorë 329 11:11:

20 

31 00:30:14 30 00:57:19 390 12:38:53 

TOTALI 

 

3.206 95:55:

29 

364 05:56:40 350 11:21:35 3920 UKUPNO: 

113:13:44 h 

 

Paraqitja grafike të përmbajtjes në emisione informative: 

 

Programi i mengjesit 

Programi i mëngjesit emitohet ditëve të punës. Programi i mëngjesit, i cili ka startuar në vitin 2013, në 

shtatorë, është emision dyorësh me koncept informativ, me analiza kryesore të ngjarjeve, me biseda me 

mysafir në studio, paraqitjeve të drejtpërdrejta, nga temat politike deri tek ato zbavitëse. Programi i mëngjesit 

po ashtu ka qenë hapësirë e rëndësishme për lajmërimin e ngjarjeve dhe promovim të personaliteteve nga 

bota e kulturës dhe e sportit. Ne vitin 2014 janë realizuar 258 emisione të programit të mëngjesit. 

 

“Razgovor” 

Emision i tipit debatues për aktualitete socio-politike „Razgovor“ është emituar në terminin e mbrëmjes, nga 

ora 20:00, përkatësisht 21:00 ditëve të punës. Janë emituar 386 emisione. është realizuar koncepti i intervistës 

me një dhe/apo më shumë bashkëbisedues nga fusha e politikes, ekonomisë, shoqërisë civile. Edhe në vitin 

2014 në emisionin „ Razgovor“ janë paraqitur pikëpamje të ndryshme të temave të cilat kryesisht i përkasin 

komunitetit serb, por edhe të komuniteteve të tjera. Nëpërmjet këtij lloj debati, shikuesit e kanë pas të 

mundur që të njohën me spektrin e gjer të gjitha anëve të përfshira në problematika të ndryshme.    

 

“Opštinska hronika” 

Temat komunale janë analizuar në serialin e emisioneve “Opštinska hronika”. Në dhjetë emisione është 

biseduar për temat më aktuale nga komunat, kryesisht ato më shumicë serbe por edhe nga komunat në të cilat 

jetojnë komunitete të tjera. Për tu përgjigjur për shqetësimet e qytetarëve mysafir të emisionit kanë qenë 

kryetarët e komunave apo përgjegjësit në komuna. Planifikohet vazhdimi edhe në vitin 2015, duke pasur 

parasysh rëndësinë e temave lokale/komunale për qytetarë. 
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“Monitor” 

Monitor është emision i aktualiteteve, i cili ka filluar në vitin e parë të punës. Ky serial javorë është paraqitje e 

shkurtër e reportazheve të cilat janë prodhuara dhe të transmetuara gjatë javës. Temat janë kryesisht 

problemet jetësorë të qytetarëve, kërkimi për zgjidhën e tyre dhe pritjet e qytetarëve.   

 

“EU Kompas” 

Pas marrëveshjes për bashkëpunim më televizionin e Parlamentit evropian, EuropalTV, RTK2 e ka startuar 

emisionin për aktivitetet e BE-së dhe të Parlamentit. Ky emision javorë flet për praktikat evropiane, procesin e 

vendimmarrjes, për risi në integrime, si dhe për përpjekjet tona qe të integrohemi. Qëllimi është qe përmes 

emisionit EU Kompas të bartën praktikat pozitive të shteteve të europes dhe mundësitë që eksperienca e tyre 

të bartet edhe në përditshmërinë tonë. 

 

“Popodne na RTK2” 

Emision njëorësh në studio në vitin 2014 është emituar në terminin 17:00 deri 18:00, me më shumë se 60 

emisione dhe mysafir. Ky program informativë-aktual, i cili është emituar ditëve të punës, e ka përfshi bllokun 

nga fusha e politikes, shoqërisë, kulturës. Koncepti i emisionit “Popodne” e kanë përbë dy pjesë: prodhimi i 

storjeve tematike në terren, të cilat janë prodhuar vetëm për këtë emision, dhe mysafirë në studio. 

 

“Nedeljom zajedno” 

Në nëntorin e vitit 2014 ka filluar transmetimi i drejtpërdrejt i emisionit “Nedeljom zajedno”. Emisioni 

transmetohet çdo të diele në terminin prej 15:00 deri 17:00, dhe RTK2 ka filluar ta realizoj programin e vet të 

vikendit. Emisioni ka karakter zbavitës dhe informativ. Karakteristika kryesore e këtij emisioni është që përveç 

temave dhe mysafirëve nga fusha e kulturës dhe artit, në studio të jetë edhe nga një bend muzikor. Qëllimi 

është që në këtë mënyrë të promovohet krijimtaria, veçanërisht tek të rinjtë. 

 

Programi në gjuhën malazeze 

Në vitin 2014 është formuar redaksia në gjuhën malazeze, me të cilën ka filluar transmetimi i programit i 

dedikuar veçanërisht këtij komuniteti. Për fillim çdo të mërkure në termin prej 10:00 deri 11:00 realizohet 

emisioni javorë “Jutro sa Montenegrinom”, me informacione të rëndësishme për këtë komunitet. Në këtë 

emision, i cili realizohet në studio, emitohen storjet dhe intervistat me mysafir në studio. Në vitin 2014 janë 

emituar 25 emisione. Përveç mysafirëve të rregullt në studio “Jutro sa Montenegrinom” transmeton edhe 

storjet për jetën e malazezve në Kosovë. Emisionet me përmbajtjen e tyre synojnë ruajtjen e identitetit të 
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Malazezve në këto treva. Përveç shumë temave nga shteti amë, redaksia malazeze bënë përpjekje serioze që të 

bëhet urë lidhëse në mes të Malit të Zi dhe Kosovës. Me programin në gjuhen malazeze ka filluar realizimi i 

obligimit ligjor për emetimin e programeve të pakicave në RTK2 prej 15%, gjë te cilën duhet përmbushur në 

tërësi në vitin 2015. 

 

Programi dokumentarë RTK2 

Në vitin 2014 kemi prodhuar 118 emisione dokumentare me përmbajtje të ndryshme: udhëpërshkrime, 

shënime etnologjike, emisione historike dhe të tjera, dhe me faktin që ende nuk është formuar redaksia e 

programit dokumentar. Numri i vogël i gazetarëve dhe redaktorëve në deskun e RTK2, nuk na mundëson që të 

formohet ekipi e njerëzve të cilët do të merën vetëm me këtë lloj programi. Por redaktorët dhe gazetarët me 

organizim të duhur të punës, dhe të cilët kanë potencial për këtë, angazhohen në këtë pjesë programore.   

Gjatë vitit të kaluar kemi arritur që çdo tretën ditë të kemi emisione dokumentare me zhanre të ndryshme, me 

produksion vetanak. Më së shpeshti kemi punuar storje për jetën e njerëzve në Kosovë, në një mënyrë të 

veçant dhe të dokumentuar. Në këtë frymë kemi filluar edhe serialin me emrin “Selo u venama” dhe tanimë i 

kemi gjiruar disa emisione të cilat në vitin 2015 do të transmetohen si premier. 

Shënime etnologjike për zakone të cilat qytetarët i ruajnë me shekuj janë të përfshira me një përqindje të 

madhe në program. Kemi regjistruar traditën, zakonet, besimet e njerëzve në Zhupen e Sirinices, Gorë, 

Anamoravë, ne Kosovën qendrore dhe në veri të Kosovës. Këto shënime etnologjike janë kontribut i 

rëndësishëm dokumentar në ruajtjen e identitetit.      

Përveç temave nga jeta dhe historia e Serbëve, jemi marr edhe me komunitete tjera. Në emisionet „Ditët e 

Ramazanit“ në Prizren, Festa e Shën Gjergjit të Goranve, Zakonet e Romve në mërgim, pastaj edhe zakonet e 

festat e Kroatëve në Janjevë, kemi paraqitur tregime etnologjike nga jeta e Boshnjakëve, Romëve, Goranëve, 

Kroatëve, Shqiptarëve.    

Në vitin 2014 ka filluar gjirimi i serialit „Naš ponos u svetu“  emision për njerëz të suksesshëm nga Kosova të 

cilët karrierat e tyre po i ndërtojnë në botë. “Sećam se Prizrena” është tregim për Irina Karamarkoviq, doktorit 

të muzikës në Austri cila me bendin e saj të Jaazit bart zërin e bukurisë së muzikës burimore nga Kosova, 

këndojnë në mënyrë të barabartë këngë të vjetra serbe, shqiptare dhe turke nga Prizreni. Edhe një emision nga 

ky serial është “Od Šare do Milanske skale”, storje për jetën dhe veprën e Xhemil Rexhepit, Goranit nga 

Radesha, i cili në skallën e Millanit këndon baritonin më shumë se dy dekada. 
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Zgjedhje Parlamentare 2014 

Një prej detyrave më serioze në vitin 2014 ka qenë përcjellja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 

cilat janë mbajtur me 8 korrik. E gjithë redaksia informative e RTK2 ka qenë e angazhuar  që gjitha ngjarjet në 

fushatën parazgjedhore në komunitetin serb të përcillen me objektivitet dhe me kohë. Atëherë kurë ka qenë e 

nevojshme, në dispozicion kanë qenë edhe kolegët e redaksive të tjera (e sportit, e programit zbavitës) 

Fushata parazgjedhore e cila ka filluar me 26. maj, ka zgjatur dhjetë ditë deri me 06.06.2014. dhe ekipet e RTK2 

e kanë përcjell çdo ngjarje paraprakisht të lajmëruar nga subjektet politike, të cilat kanë marr pjesë në 

zgjedhje. 

Përveç xhirimeve të ngjarjeve në terren, janë organizuar edhe emisionet debatuese në studio, ne të cilat në 

mënyre të barabartë ju është dhënë hapësira të gjitha akterve politik të cilët kanë qenë pjesë e procesit 

zgjedhorë. Emisionet janë organizuar sipas tematikave të ndryshme. Për dallim nga fushatat e më përparme, 

këtë radhë I kemi fokusuar përfaqësuesit politik në fushat të rëndësishme për jetën e qytetarëve në Kosovë: 

zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, shëndetësi, ekonomi, siguri, kthimin e të zhvendosurve... 

Përfaqësuesit e partive politike kanë pasur rastin që ne emisionet njëorëshe ti paraqesin vizionet e tyre të 

situatës aktuale po ashtu edhe idetë e tyre për zhvillim në fusha të caktuara. Temat e propozuara sipas datave 

të planifikuara  pak para fillimit të fushatës ju janë dërguar të gjitha partive politike të komunitetit serb (Lista 

Srpska, PDS) që vetë partitë ti dërgojnë përfaqësuesit më kompetent. Emisionet janë transmetuar në terminët 

me shikueshmëri më të madhe, menjëherë pas Ditarit në orën 19:00. 

Emisioni I parë me përfaqësues të komunitetit serb është transmetuar ditën e parë të fushatës parazgjedhore 

dhe pjesëmarrës kanë qenë përfaqësuesit e gjitha subjekteve nga komuniteti serb. Mysafirë kanë qenë nga 

Lista Srpska Sllobodan Petroviq dhe Branimir Stojanoviq, lideri I PDS Nenad Rashiq dhe përfaqësuesi I 

koalicionit PDP. 

Ky ka qenë edhe emisioni I vetëm në të cilin kanë marr pjesë përfaqësuesit e gjitha subjekteve politike nga 

komuniteti serb pasi që një subjekt politik e ka bojkotuar fushatën parazgjedhore. Çdo mbrëmje tjetër deri në 

heshtjen parazgjedhore, qëndrimet e tyre i kanë paraqit përfaqësuesit tjerë të subjekteve politike të cilët kanë 

marr pjesë në fushat.   

Ajo të cilën kemi arrit ta ruajmë në të gjitha emisionet si dhe në storjet e fushatës parazgjedhore, është 

paraqitja ferr e gjithë pjesëmarrësve dhe pa gjuhë të urrejtjes dhe ofendime personale të cilat nuk janë të 

radha në emisionet politike, si dhe ruajtja e objektivitetit në raportim gjë të cilën e vërtetojnë vlerësimet 

pozitive të gjitha institucioneve relevante të cilat e kanë monitoruar punën e medieve elektronike  në kohen e 

zgjedhjeve, por edhe nga vet partitë politike  të cilat janë dëshmitar të paanshmërisë. 

Edhe përfaqësuesit e komuniteteve të tjera jo shumicë kanë pasur hapësirë për prezantimin e programeve 
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politike të tyre. 

Në ditën e zgjedhjeve, me 8 korrik, të gjitha kapacitetet e RTK2 kanë qenë të angazhuara për tu mbuluar i tërë 

territori i Kosovës. Ekipet tona kanë qenë gjithandej ku kanë votuar Serbët apo edhe në vendvotimet kryesore 

në Prishtinë. Kemi përcjell ngjarjet e lidhura me zgjedhje. 

Këtë radhe në studion e RTK2, një numër I madh I mysafirëve kompetent kanë biseduar për zgjedhje, dhe 

reporterët tanë në kyçje të drejtpërdrejta kanë raportuar rreth ngjarjeve më aktuale në terren. Në ditën e 

zgjedhjeve, përveç emisionit special, është transmetuar edhe emisioni qëndror informativ Ditari dhe lajmet e 

rregullta, e në web faqen e RTK2  (rtklive.com/rtk2) lajmet janë ripërtëri nga minuta në minut. 

Edhe ditën e nesërme, kemi përcjell të gjitha ngjarjet e lidhura me zgjedhjet e parakohshme parlamentare në 

Kosovë. 

Komisioni I pavarur I medieve si dhe institucionet të tjera relevante të cilat kanë përcjell mediat në periudhën e 

zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve, kanë vlerësuar punën e RTK2 si objektive dhe të paanshme. 

 

Programi sportiv 

Programi sportiv në kanalin e RTK2 emitohet nëpërmjet edicioneve të lajmeve dhe në kuadër të programit të 

posaçëm. Në vitin 2014 emision i posaçëm i dedikuar sportit është transmetuar dy herë në javë, për ngjarje 

sportive në Kosovë, rajon dhe botë. Përveç kampionateve botërore të rëndësishme, janë transmetuar 5 lojë të 

hendbollit në të ligës së dytë të kampionatit të Serbisë, në të cilat ekipi i Partizanit nga Lipjani ka qenë nikoqir 

në Zubin Potok. Redaksia e sportit e RTK2 ka qenë prezent në njërin nga turnirët më të mëdha ndërkombëtarë 

të futbollit për djelmosha në Rimini të Italisë ku kanë marr pjesë pionierët nga Graçanica.    

Redaksia e sportit ka transmetuar ngjarjet sportive: 

- Ndeshjet futbollistike të reprezentacionit të Kosovës në Mitrovicë, 

- Ndeshjet e basketbollit të ekipit Sigal Prishtina, ato të kampionatit të Kosovës dhe ato 

  ndërkombëtare, 

- Kampionatin botërorë të futbollit në Brazil, 

- Kampionatin botërorë të basketbollit 

- Garat evropiane, 

- Kampionatin ndërkombëtarë të snoubordit në Brezovicë, në organizim të Scadrusit, si dhe shumë ngjarje 

sportive lokale nga rajoni i Prizrenit, të cilat i ka përcjell redaksia e sportit në RTK2 

Të gjitha transmetimet e drejtpërdrejta janë organizuar ashtu që bashkë me komentator të sportit të RTK2 në 

studio të janë edhe sportistët me renome si dhe njohësit e sportit. 

Transmetimet e drejtpërdrejta 
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Transmetimet e drejtpërdrejta janë gjithnjë e më shumë pjesë e produksionit tonë. Këtë punë e bëjmë shpesh 

fal mbështetjes së kolegëve me teknikën e reportazhit nga RTK-TV1 por edhe më shpesh fal linjave të internetit 

teknik të cilën e posedon RTK-TV2. 

Në vitin 2014 në këtë mënyrë janë transmetuar rreth njëzet ngjarje të rëndësishme nga kultura, muzika dhe 

manifestime sportive. 

 

Nga ngjarjet me rëndësi janë transmetuar drejtpërdrejt: 

- festa e Vidovdanit, me paraqitje të drejtpërdrejta nga Gazimestani dhe Graçanica;   

- konferenca ndërministrore rajonale për kthimin e të zhvendosurve në Kosovë, e mbajtur në 

  Shkup. 

Drejtpërdrejt transmetohen edhe seancat e Kuvendit të Kosovës, të rregullta dhe ato të jashtëzakonshme.   

 

Programi i posaçëm 

Në vitin 2014 ka filluar prodhimi i emisioneve të posaçme me karakter informativ, edukativ dhe zbavitës. Bëhet 

fjalë për emisione të cilat i përshtatën specifikave të skemës programore siç janë emisionet sezonale 

(Letnjikovac, Moja prva šansa) i Programi i Vitit të Ri. 

 

“Letnjikovac” 

Ky emision i karakterit informativë-zbavitës është transmetuar gjatë periudhës së verës së vitit 2014. Serial nga 

43 emisione është realizuar në basenin në Graçanicë, në një studio të improvizuar në ambient të hapur, gjë e 

cila ka qenë risi dhe sfidë për organizimin e punës së produksionit. 

Me profesionalizmin e të punësuarve në sektorin teknik më shumë se dy muaj, pa pajisjet e nevojshme për 

transmetim të drejtpërdrejt, emisionet janë gjiruar për të qenë menjëherë të gatshme për transmetim. Ky 

emision një ditë është gjiruar dhe ditën tjetër është transmetuar, do të thot çdo dytën ditë në terminët e 

pasdites.   

Letnjikovac ka përmbledh diç më shumë se 130 mysafirë nga fusha e kulturës dhe artit nga komuniteti serb por 

edhe nga komunitetet tjera. është realizuar në një atmosferë të relaksuar, duke qenë më afër për komunitetin, 

“Letnjikovac” ka qenë një freskim i nevojshëm për skemën programore verorë.   

Transmetimi i „Letnjikovca“ ka përfunduar me 1.shtatorë. Kjo eksperiencë programore ka hapur rrugët për 

pasurimin e programit në çerekun e fundit të vitit, dhe koncepti i emisionit veror ka ndikuar në zhvillimin e 

emisionit e aktualiteteve „Popodne na RTK2“. 

“Moja prva šansa” 
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„Moja prva šansa“ është serial nga tetë emisionesh të xhiruara në shkolla në tërë territorin e Kosovës. Siç thotë 

edhe vet emri ky emision u ka mundësuar nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme ta tregojnë talentin e 

tyre në kultivimin e muzikës burimore por edhe moderne. RTK2 ka formuar juri profesionale të cilët kanë 

vendosur për talentet. Juria ka qenë e përbërë nga tre persona nga fusha e muzikës: dy profesorë të shkollave 

të muzikës në Graçanicë  dhe interpretuesi i muzikës popullore nga rajoni i Gores.   

Emisionet janë realizuar në gjashtë shkolla në mjedise të ndryshëm në Kosovën qendrore, Anamoravë dhe 

rajoni i Rahovecit. Nxënësit më të mirë në dy emisionet finale kanë pas rastin të garojnë për vendin e parë, të 

dytë dhe të tretë. Si rezultat i këtij seriali muziko-arsimor me karakter garues, dy emisionet e finales janë 

transmetuar në kuadër të programit të Vitit të Ri. 

Pasi që emisioni „Moja prva šansa“ ka tërheq interesim të madh të publikut, kjo është arsyeja për vazhdim të 

serialit i cili është planifikuar për vitin 2015. 

 

Programi i Vitit të Ri 

RTK2 për programin e Vitit të Ri 2015, ka prodhuar më shumë se 30 orë të programit vetanak. Ky program ka 

mbledhë shumë këngëtar të muzikës popullore, zbavitëse dhe të tjera. Programi është realizuar në studio të 

jashtme, që ka qenë hap i rëndësishëm i ekipit të produksionit të RTK2. Kështu në natën e Vitit të Ri është 

shënuar rekord prej 80% të programit vetanak.    

 

Emisione të tjera 

Në vazhdim është paraqitja tabelare, për të cilat RTK2 ka pasur drejtën e transmetimit, të cilën e kanë 

mundësuar produksionet dhe televizionet me të cilat ka pas bashkëpunim në vitin 2014. Ky program është 

pjesë e bashkëpunimit apo këmbimit, dhe nuk ka pasur harxhime financiare. 

 

EMRI I PROGRAMIT NUMRI # 

 

Klipet Muzikore, pika 

muzikore, koncerte 

Totali në zgjatje prej 3.460 

min 

 

Emisioni Trend Setter 

Plus. 

 

11 
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Slike života Emision 

dokumentar   

62 

 

Vino i Vinogradarstvo 

51 

Okruženje Programi 

informativ rajonal 2014 

13 

Okruženje/Uči da bi te 

razumjeli Emision për 

sistemet arsimore në 

shtetet e rajonit 

1 

Medalje zauvek – Ngjarjet 

dhe personazhet më të 

rëndësishme nga historia 

e sportit serb dhe 

jugosllav 

54 

Cas sporta - Sport për 

nxënësit e shkollave fillore 

7 

Skolski sport - Sport për 

nxënësit e shkollave fillore 

5 

Sportske igre mladih 7 

Odbojka ëiener 

Stadtische liga – Përcjell 

kampionatet e volejbollit 

të Serbisë 

15 

Pregled ëiener Stadtische 

lige 

12 

Odbojka-Vip Beach Volley 

liga 2014 – Kampionati I 

Serbisë I volejbollit në 

rërë 

15 

Odbojka specijal – 2014 9 
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Emisione speciale gjatë 

sezonit të verës 

Sportnetwork plus – 

Pasqyra javore (biseda, 

ngjarje, kuriozitete) 

50 

Sah Mat – Përcjell ngjarjet 

aktuale në shah 

4 

Emisija humanitarni 

turnir u malom fudbalu 

1 

ʺAranđelovac open 2014ʺ 

– emision special 

1 

Evronet TV emision I cili 

merret me tematikën e 

integrimeve evropiane 

30 

Bulevar Program zbavitës 

dhe muzikorë 

4 

Atlas – Udhëpërshkrim 2 

ABS Shoë – për auto moto 

sport 

4 

Energija na pametan 

način – Emisioni merret 

me tematikën e efiçiences 

energjetike 

2 

Best of Exit 2013 – Pamje 

të koncerteve nga EXIT-i 

2013. 

8 

Dë Evropuls – Magazina 

javore 

39 

Dë-TV magazin Evropa u 

fokusu 

8 

 365 - nga 24. dhjetori 
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GLAS AMERIKE VOA na 

srpskom jeziku 

2014. ka filluar 

transmetimi i VOA në 

gjuhën boshnjake 

Emisija Turistički vodič 24 

Koncert grupe Garavi 

sokak 

1 

Koncert tamburasi 1 

Pulla e gjelber/ emision I 

dedikuar fëmijëve dhe të 

rinjëve 

10 

Videti znači 

verovati/Seeing is 

Believing /Beso ne ate qe 

sheh 

6 

A ëeek in Kosovo – Java 

në Kosovë, film 

dokumentar 

1 

Roze & Plavo Barazia 

gjinore 

1 

MOST Civilni dijalog 

Pristina Beograd/THE 

BRIDGE, Pristina - 

Belgrade Civil Dialogue 

Emision informativ/Debat 

6 

Južnije nije tužnije 

Program dokumenar 

1 

KPS – Kosovo Probation 

Service/Služba za 

izvršenje alternativnih 

kazni 

1 

Transformacija 1 
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života/Transforming lives 

Matične knjige-Civil 

registry books 

1 

Jezička prava na Kosovu 1 

Putujući/Prolom banja/ 

Udhëpërshkrim 

1 

Rafea Solar Mama – SAD, 

2012 Film dokumentarë I 

metrazhit të gjat 

 

Intervju sa Aleksandrom 

Vučićem, premijerom 

Srbije, za DW 

 

TV emisija Kuda ide 

Vojvodina? 

1 

Anplagd-Unplugged Film 

dokumentar 

1 

Biljeg Živka Nikolića 

Film dokumentar 

1 

Ikona Uroša Predića-The 

Icon of Uroš Predić 

Film dokumentar 

1 

Lepo vreme za mlad 

grašak Puriša - Film 

dokumentar 

1 

Mesta Moci Maja i 

Asteka-TV Serijal 3 

epizode - Film 

dokumentar 

3 epizode 

Milena (film o životu i 

radu umetnice Milene 

Pavlović Barilli) - Film 

1 
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dokumentar 

Povratak u Goreju/Retour 

à Gorée  Film dokumentar 

/ muzikor 

1 

Prica O Janu Lenhartu - 

Film dokumentar 

1 

 

Programi i filmit, serialet dhe programi për fëmijë 

 

Në vitin 2014 është nënshkruar kontrata për transmetimin e serialit të popullarizuar  humoristik “Lud, zbunjen, 

normalan” në kanalin e RTK2. Në përputhje me kontratën me shtëpitë distributive, janë transmetuar 80 filma, 

6 dokumentar dhe më shumë se dhjetë epizoda të serialeve zbavitëse, një serial vizatimor dhe një serial i 

luajtur për fëmijë. 

 

 

Paraqitja tabelare e filmave, serialeve dhe programeve për fëmijë të transmetuar: 

Dr. Snagls-Dr. Snuggles Serial 

vizatimor për fëmijë 

13 

Crtana porodica DIBUHO-

Cartoon family Serial I luajtur 

për fëmijë 

184 

Ekspedicija-Expedition 

Program dokumentar 

39 

Jazz Culture-Kultura Džeza 

Jazz filmime të hershme dhe 

koncerte 

8 

Bitka za zemlju/Battleground 

Earth Reality TV me temën e 

ekologjisë 

10 

Filma (të huaj) 49 

Filma (italian) 26 
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Filma (vendor) 5 

Istinske laži-Natural lies serial 3 

Detektiv Putilin serial 8 

Porodica Jermolov-serial 32 

Ludo i nezaboravno Avantura 82 

U ime oca i sina TV serial 4 

Duhovi Sarajeva TV serial 3 

Kradljivac srca serial 141 

Lud, zbunjen, normalan 

(2014) serial humoristik 

23 (transmetimi 

vazhdon) 

 

 

Edukimi i punësuarve në RTK2 

Në vitin 2014 janë organizuar disa trajnime për gazetar dhe redaktor, në fushat e gazetarisë televizive të 

përgjithshme dhe hulumtuese, me çka është vazhduar edukimi i stafit cili ka filluar me punë në vitin 2013. Tre 

gazetarë të RTK2 prej 22 deri 28 qërshorë të vitit 2014 kanë qenë në Radiotelevizionin Hajat në Sarajevë të 

Bosnjës dhe Hercegovinës, në kuadër të trajnimit të cilin e ka mbështet misioni i OSCE-së në Kosovë. Ky trajnim 

në „vend të ngjarjes“, do të thot në redaksi, ne terren dhe në program, ka pas për qëllim që ti përfshijë 

gazetarët në punët e përditshme të gazetarit dhe të arrijnë që të bien vendimin redaktorial. Programi i 

edukimit ka përfshi: përcaktimin e temave për lajme, përgatitja e raportit, intervistimi si dhe punën teknike 

dhe redaktoriale. Gjithashtu, një gazetar i RTK2 ka marr pjesë në trajnimin e EBU-së (Unionit Evropian te 

Transmetuesve) për gazetari hulumtuese, ku  njëri nga ligjëruesit ishte Brankica Stankovic. Ky është një aspekt i 

rëndësishëm i gazetarisë i cili edhe më tutje do ta zhvillojmë.    

 

Memorandumet e bashkëpunimit 

Marrveshjet për bashkëpunim programor nga viti 2013, të cilat nuk parashohin shpenzime financiare, janë 

vazhduar edhe në vitin 2014 edhe atë më: 

  

 Agjencinë Beta nga Beogradi për shfrytëzimin e teksteve, fotografive, materialit të radios dhe 

televiziv. Në fjal është një servis i cili ka numër të kufizuar të informacioneve sepse është pa pagesë por 

gjithsesi është shtesë kualitative e gjitha fushave të programit 
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 Qendra për demokraci dhe pajtim të Evropës juglindore (organizatë me seli në Selanik të cilën e 

mbështet Parlamenti evropian). Ky memorandum nënkupton që RTK2 ta transmeton emisionin rajonal 

«Okruženje», cila merret me tema rajonale nga fusha e pajtimit, kulturës, bashkëpunimit dhe të 

ngjashme. 

 Redaksinë e Dë në gjuhën serbe për transmetimin e emisioneve javore në formë të magazinës. 

 Në vitin 2014, RTK2 si pjesë e RTK-së apo edhe vet ka nënshkruar marrëveshje të reja  të 

bashkëpunimit : 

 Protokolli për bashkëpunim programor me Radiotelevizionin e Malit Të Zi. Ky protokoll nuk 

përfshin shpenzime financiare, por ka për qëllim vendosjen e bashkëpunimit bizniso-teknik dhe 

bashkëpunimit programor në fushën e prodhimit, transmetimit, distribuimit, këmbimit të programit, 

trajnime dhe aftësime të punëtorëve dhe bashkëpunëtoreve. 

 Protokolli i bashkëpunimit programor në fushën e transmetimit dhe këmbimit të programit me 

shoqatën e qytetarëve „Peščanik“, nga Beogradi, përkatësisht emisionin televiziv Pešcanik. Arritja e 

kësaj marrëveshje nuk parasheh shpenzime financiare dhe do të zbatohet me dorëzimin e materialit 

televiziv të emisionit „Peščanik“ për transmetim në RTK-TV2. 

 EXIT festivalin nga Novi Sadi, për drejtën ekskluzive të mbulimit të festivalit për territorin e 

Kosovës. 

 

Revitalizimi teknik 

Në vitin 2014 teknika televizive është pasuruar edhe me dy kamera të reja dhe pajisje për ton dhe ndriçim, gjë 

e cila është shtesë për ekipe në terren dhe në studio. Në hapësirën prej vetëm 74 metra katrorë, duke ju 

falënderuar shkathtësisë së stafit tonë, gjatë vitit 2014 janë bërë edhe pesë skenografia të reja, për pesë 

emisione të ndryshme. Kështu që momentalisht një studio përbën nëntë skenografia të cilat sipas nevojave 

dhe të tematikave të emisioneve janë në funksion për çdo ditë. 

 

Regjia e studios 

Në vitin 2014 është blerë audio mikseta e re me 24 kanale dhe një pjesë e pajisjeve për audio(ëireless bubat) 

të cilat me instalimin dhe lidhjen në sistem janë shmangur probleme të shumta në punë të cilat kryesisht kanë 

të bëjnë më xhirim dhe realizim të emisioneve në studio në të cilat shfrytëzohen përkthimet simultane si dhe 

emisione në të cilat ka lajmërime të drejtpërdrejta të bashkëbiseduesve apo reporterëve tanë nga terreni. 
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Kapacitetet e regjisë janë zgjeruar gjithashtu, tani është e mundshme që njëkohësisht të xhirohen emisionet në 

studio dhe në të njëjtën kohë të xhirohen Off-at dhe raportet telefonike. Më heret për xhirimin e këtyre gjërave 

është shfrytëzuar CaptureBox dhe ka qenë e pamundur të gjirohet çka do qoftë deri sa ka zgjatur emisioni në 

studio. Të gjitha këto tani gjirohen si audio dhe shumë e lehtëson dhe përshpejton punën e të gjitha 

punëtorëve në zinxhirin e prodhimit të përmbajtjes së programit dhe njëkohësisht e liron CaptureBox-in për 

xhirim të emisioneve në studio, këmbim, transmetimit të Kuvendit, ngjarjeve sportive etj. 

  

Në vitin 2014 ka ndodh prishja në kutin e komunikimit, është dërguar në servis. Edhe pse është kthyer në 

gjendje të rregullt, prapë është prish (arsyeja -kualiteti i dobët) dhe tani është vështirësuar puna në pjesën e 

komunikimit të realizatorit apo punëtorit të regjisë të studios si me kameraman ashtu edhe me prezantues në 

studio. 

 

Për shkak të mungesës së mjeteve financiare, në vitin 2014 nuk është bërë blerja e pajisjeve për procesim e cila 

është tejet e nevojshme dhe e cila kish mundësuar punën normale të regjisë të studios dhe vendosjen fikse të 

pajisjeve për nevoja të realizimit të programeve të ndryshme. Tani për tani gjatë realizimit të emisioneve të 

ndryshme apo të transmetimeve, dhe lidhjeve, paisjeve në regjinë e studios ju nderohet konfiguracioni, gjë e 

cila mund të sjell prishje të reja. 

Sa i përket video regjisë, magnetoskopit, grafikës, vet studios dhe pajisjeve për të (kamera, reflektorë) në vitin 

2014 nuk ka pas ndryshime. 

 

Distribuimi i sinjalit të  RTK2 

Në vitin 2014 nuk ka patur ndryshime të mëdha. Sinjali i RTK2 është zgjeruar në territorin e Kosovës vetëm në 

komunën e Gjilanit dhe atë në fshatin Ropotovë, për shkak që pronari i rrjetit kabllovik në vendin Ranillug e ka 

zgjeruar rrjetin e vet dhe me sinjalin kabllorë e ka mbuluar edhe këtë fshat. 

është aktivizuar IPTV platforma “GoForYu” (firm zvicrrane) me të cilën në vitin 2014 kemi nënshkruar kontrat 

pa pagesë për distribuimin e sinjalit tonë në territorin e Amerikës së Veriut dhe Kanadasë. Numri i 

shfrytëzuesve të kësaj platforme të IPTV dhe numri i atyre të cilët mund ta përcjellin programin e RTK2 tani për 

tani nuk është i njohur. 

Nga transmetuesi i Goleshit në vitin 2014 RTK ka filluar transmetimin eksperimental të sinjalit digjital. Pjesa 

dërmuese të shfrytëzuesve në Kosovën qendrore kanë mundësin që me antena terestriale dhe më televizorë 

adekuat apo risiver të pranimit ta shikojnë programin e RTK2 por mangësi është që paketa e RTK-së 



 

86 |Raporti Vjetor 2014 

transmetohet për marrës të fuqisë së vogël dhe me polarizim vertikal dhe për të pranuar sinjalin është e 

nevojshme pajisja me tip të posaçëm të antenave terestriale. Pasi që në Kosovë nuk ekziston frekuenca 

terestriale e transmetimit të kanalit televiziv, RTK2 është emëruar nga Komisioni i pavarur i mediave si „ ofrues 

kabllorë“ (content provider). Sinjali i RTK2, përveç dy operatorëve më të mdhenjë në Kosovë IPKO dhe 

KUJTESA, distribuon edhe përmes shumicës së operatorëve kabllorë në vendet në të cilat kryesisht jetojnë 

banoret e komunitetit serb, boshnjak, goran dhe atë: 

 

Rajoni i Prishtinës 

1. Graçanicë 

2. Lapna Sellë – Preoc – Çagllavicë 

3. Livagjë 

4. Gushtericë e poshtme – Gushtericë e Epërme 

5. Dobrotin 

6. Uglarë 

7. Plemetin 

 

Rajoni i Ferizait 

8. Shtrpcë 1  – Sevc – Gotovush – Brezovica – Jashinca – Berevc – Gornja Bitinja – Donja  Bitinja 

9. Shtrpcë 2 

 

Rajoni i Gjilanit 

10. Pasjan - Partesh - Shillovë 

11. Ranillug - Gllogovc -  Korminjan - Ropotov 

 

Rajoni i Prizrenit 

12. Prizren (KDS “Eagle”, KDS “Ipko”, KDS “Kujtesa”) 

13. Dragash – Lubovishtë 

14. Kruševo – Globoçicë - Zlipotok 

15. Skrobishtë 

16. Belobrad – Brut – Zym – Golopek – Brezne –Buke – Kosav – Kapre - Buzes 

17. Reçanë –Pllanjane – Nebregoste – Manastirica – Lokvica - Mushtishtë 

18. Donje Ljubinje – Gornje Ljubinje 
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19. Velika Hoča 

20. Rahovec (pjesa e qytetit e banuar me komunitetin serb dhe rom). 

  

Vendet me shumicë serbe në të cilat ekzistojnë operatorët kabllor por që për shkak të mungesës së kushteve të 

caktuara në terren sinjali i RTK2 ende nuk transmetohet: 

 

Veriu i Kosovës 

21. Mitrovica e Veriut – Zhitkovc –Zherovnic – Zubin potok 

22. Zveçan – Rudarë – Grabovc – Valaç – Srbovc 

23. Lleposaviq - Lleshak 

24. Baimofc 

25. Gojbulja 

 

Rajoni i Pejës 

26. Gorazhdecë 

27. Suvo Grlo 

28. Banjë – Crkolez 

 

Përveç këtyre mjediseve ku jetojnë serbët, të cilat janë të mbuluara më operatorë kabllorë, në territorin e 

Kosovës ka vende në të cilat nuk ekziston asnjë operator kabllorë, dhe rrjedhimisht nuk është e mundshme që 

qytetarët ta pranojnë sinjalin e RTK2. 

Pranimi i sinjalit të RTK2 kryesisht varet nga ekzistimi i operatorëve kabllorë, atyre në nivelin qendrorë dhe 

lokal. Për shkak problemeve teknike dhe specifikave të transmetimit të sinjalit të RTK2, shumë shpesh 

ndërpritet sinjali. Të gjitha kapacitetet teknike në periudhën e ardhshme do të punojnë në zgjidhjen 

përfundimtare për transmetimit të sinjalit të RTK2, veçanërisht pritet që digjitalizimi i ardhshëm ta stabilizoj 

sinjalin dhe arritjen e RTK2 deri te çdo shikues. 

 

Çmimet/Njohjet  

Në vitin 2014 RTK2 ka fituar çmime në festivalet e filmit dokumentar dhe mirenjohje nga organizata të 

ndryshme. 

Në dhjetorë të vitit 2014 në GRAFEST në Graçanicë, RTK2 e ka fituar çmimin Special për kultivimin e traditës 

dhe zakoneve në Zhupë siriniqe për shënimin dokumentar “Ženidba Marka Kraljevića”. 
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Mirënjohje dhe çmime RTK2 ka marr nga: 

- KUD Abrašević nga Prilluzha për mbulimin e manifestimit "Dani Preodraženja gospodnjeg" 

  2014; 

- Ansambli Venac; 

- Këshilli organizativ i manifestimit kulturo-sportiv "Morava se u pesmu uliva", në maj 2014; 

- Auto klubi "Prizreni" për mbulimin e garës automobilistike "Brdska staza" 2014; 

- NVO ISE KS, Integrimi, sporti dhe edukimi për mbulimin medial të manifestimit. 
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 RADIO 

RTK 

DEPARTAMENTI I INFORMACIONIT 

- Në kuadër të departamentit të informacionit,  janë 

realizuar një numër materialesh, intervista, emisione 

speciale dhe reportazhe. Ndërkohë Radio Kosova, 

programi i parë dhe programi i dytë me rastin e festës 

së Ditës së Pavarësisë, 17 shkurt 2014, ka qenë e 

mobilizuar në përgatitjen sa më të mirë të 

programeve speciale, temave të ndryshme dhe 

intervistave.  

 

 

Në kuadër të programit special për 17 shkurt 2014, nga dhoma e lajmeve janë përgatitur disa materiale që 

kanë të bëjnë me shtet-ndërtimin e Kosovës, të arriturat në arsim, ekonomi çështje ushtarake, politike etj. Në 

kuadër të kësaj janë përgatitur edhe materiale që ua kanë kujtuar dëgjuesve historinë e veprimeve të shumë 

brezave për arritjen e pavarësisë së Kosovës, duke u nisur nga viti 1912 e më herët, deri tek lufta e fundit e 

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. 

 

- Janë përcjellur bisedimet mes qeverisë së Kosovës dhe Komisionit Evropian për Marrëveshjen e 

stabilizim-asociimit.  

 

- Gjatë vitit 2014 në dhomën e lajmeve janë realizuar rreth 300 tema të ndryshme nga gazetarët. Përveç 

kësaj janë realizuar edhe rreth 60 materiale pak më speciale e që janë transmetuar pas edicionit 

Qendror. 

 

- Radio Kosova gjatë vitit ka realizuar rreth 100 intervista me zyrtarët më të lartë shtetërorë dhe ata 

ndërkombëtarë, personalitete të ndryshme nga ekonomia, kultura, sporti etj.  

 

- Ndërkohë kemi pasur edhe materiale speciale për festa. Për festën e Vitit të Ri janë realizuar 9 emisione 



 

90 |Raporti Vjetor 2014 

speciale, përfshirë këtu përmbledhje ngjarjesh politike, ekonomike, speciale sociale etj.  

 

- Radio Kosova ka shënuar 24 marsin- përvjetorin e nisjes së bombardimeve të NATO-s. 

 

- Epopeja e UÇK-se, nga dhoma e lajmeve lidhje direkt për tre ditë me radhë.  

Në materialet speciale për Epopenë janë përfshirë: Veteranët; Rezistenca e Jasharajve;  Reportazh nga 

Tropoja; dhe pesë intervista. 

 

- Nga muajin shkurt deri në qershor  jami marrë me zhvillime të cilat lidhen me funksionimin e Kuvendit 

të Kosovës. 

- Redakasia ka përgatitur edhe tema që kanë të bëjnë me mendimet pro ose kundër themelimit të 

Gjykatës Speciale dhe vazhdimin e mandatit të EULEX-it. 

 

- Është shënuar dita e Kushtetutës dhe përvjetori i betejës së Kosharës. Redaksia ka  

            realizuar dy speciale për këto dy ngjarje që përkojnë në të njëjtën ditë. 

 

- Dhoma e lajmeve veç ngjarjeve të shumta ditore, ka qenë e fokusuar më shumë në zhvillimet politike e 

që kanë pasur të bëjnë me formimin e ushtrisë së Kosovës dhe vet shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës. 

Dhoma e lajmeve ka qenë e orientuar edhe me zgjedhjet e përgjithshme, datën e mbajtjes se tyre dhe 

zhvillimet e tjera që kanë qenë të lidhura po me zgjedhjet e parakohshme.  

 

ZGJEDHJET: 

- Duke filluar nga fushata zgjedhore e deri të dita e votimeve kemi përcjellë të gjitha ngjarjet; Zgjedhjet e 

8 qershorit 2014 janë përcjellë me gjithë stafin e Dhomës së Lajmeve. Janë realizuar rreth 40 lidhje 

direkte nga gazetarët në terren, lidhje direkte me analistë dhe njohës së çështjeve zgjedhore, dhe 

direkt janë përcjellë të gjitha konferencat e KQZ0-së OJQ-vë dhe pas mbarimit të votimeve dhe të gjitha 

konferencat e partive poltike. 

- Pas muajit qershor, për 6 muaj fokus ka qenë ngërçi poltik. Janë zhvilluar tema dhe analiza të shumta 

në Radio Kosovë për ngërcin politik, dhe janë përcjellë të gjitha ngjarjet më rëndësi për këtë çështje. 

Gjithashtu, janë realizuar intervista me liderët e partive politike, ministra të ndryshëm ambasadorë dhe 

përfaqësues të tjerë vendor e ndërkombëtarë. 

- Radio Kosova ka përcjellë të gjitha seancat e kuvendit të Kosovës e disa që kanë qenë më speciale gjatë 



 

91 |Raporti Vjetor 2014 

viti edhe i kemi transmetuar drejtpërdrejtë. Gjitashtu janë përcjellë edhe të gjitha mbledhjet e 

Komisioneve Parlamnetare e disa prej tyre janë realizuar edhe më të vecanta. 

 

Transmetimet direkte në Radio Kosovë: 

 Mbledhja e dy qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë  

 Për 6 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës janë transmetuar direkt festimet dhe ngjarjet e 17 shkurt 2014. 

Homazhet në Preakaz dhe tek varri I ish presidentit Rugova, Akademia solemne, parakalimi I FSK-së në 

sheshin e Prishtinës, koncerti festiv etj. 

 Epopeja e UCK-së: janë transmetuar drejpërdrejtë për tre ditë ngjarjet kryesore që e kanë karakterizuar 

Epopenë. 

 Në ditën e votimit më 8 qershor, kemi punuar tërë stafi i Dhomës së Lajmeve; kemi pasur rreth 40 lidhje 

direkte gjatë tërë ditës me gazetarët tanë. Pastaj lidhje direkte me analistë dhe njohës të proceseve 

zgjedhore. Programi i Radio Kosovës gjatë tërë ditës është transmetuar drejtpërdrejtë. 

 Në ditën e shënimit të 15 vjetorit të eksodit shqiptar (15 prill) me c’rast edhe u takuan dy  

 Qeveritë, Kosovë –Shqipëri, kemi qenë me studio mobile në Kukës.  

 Dita e Kushtetutës  

 Në të gjitha aktivitete e organizuara për nderë të vizitës së Papa Franceskut në Tiranë (ato që ka 

transmetuar RTK) dhe kemi bërë komentimin në studio 

 Seanca konstituive të Kuvendit të Kosovës e dal pas zgjedhjeve të 8 qershorit. 

 Vazhdimi i seancës konstituive dhe zgjedhja e kryetarit të Kuvendit 

 Debati në seancën për zgjedhjen e Qeverisë 

 Seanca e votimit të ekzekutivit të vendit dhe kryeministrit  

 Seanca e KS të OKB lidhur me raportin tremujor për Kosovën  

 Fjalimi i fund vitit i presidentes Atifete Jahjaga në Kuvendin e Kosovës. 

 Emisioni i aktualiteteve -Forum 

 

Redaksia e Aktualiteteve, me emisionin për debat dhe analizë FORUM, gjatë vitit 2014 ka ngritur debate për 

synimet e shtetit të Kosovës në vitin 2014 – çfarë do të jenë prioritetet e Qeverisë dhe dikasterëve ministrorë 

të saj, në radhë të parë në integrimet evropiane , në zhvillimin e ekonomisë , në zbutjen e papunësisë, dhe në 

përgatitjet e vendit  për zgjedhjet parlamentare (viti 2014 –vit i zgjedhjeve). Në janar janë bërë debate edhe 

për ristrukturimin e EULEX-it ; pastaj për diplomacinë e Kosovës në vitin 2014 (agjendat kryesore); për skemën 

sociale të Kosovës gjatë vitit 2014; sa ishte funksional Kuvendi i Kosovës në miratimin e ligjeve; Në shkurt ka 
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dominuar debati për dimensionet shtetërore dhe refleksionet e shënimit të 17 shkurtit- Ditës së Pavarëisë së 

Kosovës- 6 vjet shtet: sfidat dhe perspektivat!  Ka pasur debat edhe për të ardhmen e FSK-së, ndërkohë që 

disa herë edhe  UP-ja ka qenë temë debati dhe analize me gjithë problemet e këtij institucioni të arsimit të 

lartë; debat ka pasur në FORUM edhe për aferën me naftë, pastaj edhe për  Gjykatat në veri të vendit, poashtu 

edhe buxheti për vitin 2014 ka qenë temë e debatit. 

 

Disa nga debate të Forumit gjatë vitit 2014 

- Në muajin shkurt, mysafir ekskluziv në emisionin FORUM ishte ambasadori i Norvegjisë në Kosovë, 

ndërkaq u fol për praninë e Norvegjisë në Kosovë, kontributin e saj për shtetësinë dhe zhvillimin e 

Kosovës, investimet e Norvegjisë në Kosovë dhe ndihmën e saj që po jep në procesin e integrimeve të 

Kosovës në BE.  

 

Tema të tjera të cilat janë shtjelluar në Forum, kanë qenë:  

1. A ka Kosova strategji për kthimin e trurit në vend 

2. Gjendja në arsimin e Kosovës 

3. Gjendja në shëndetësi  

4. Cikël emisionesh për tolerancën fetare  

5. Cikël emisionesh lidhur me lirinë e shprehjes\ 

6. Epopeja e UCK-së  

7. Dimensioni historik dhe aktual i luftës së ë UCK-së   

8. Problemet dhe shqetësimet e inxhinierëve  dhe arkitektëve të Kosovës- probleme të licencimit 

9. Dimensionet historiket demonstrateve studentore 1981 

10. Zgjedhjet në Maqedoni  dhe reflektimi në rajon 

11. Cka do të bëhet e jashtligjshme të statuteve të 4 komunave në veri të Kosovës?  

12. Islami politik në Kosovë dhe cfarë obligon Ligji anti-xhihad  

13. “Ligji për vlerat e luftës dhe veteranët e UCK-së- refleksionet” . 

14.  Reflektimet politike dhe të sigurisë të pranimit të Kosovës anëtare–vëzhguese në Asamblenë e 

Përgjithshme të NATO-s.  

15. Kosova dhe diplomacia e saj rajonale”  

16. Akreditimi institucioneve të larta arsimore 

17. Zgjedhjet e pergjithëshme 

18. Problemet rreth konstituivit të Institucioneve ( ka pasur shumë debate per keto tema) 
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19. Cështjen e e decentralizimit të financave në arsimin parauniversitar 

20. Zgjedhjet në disa vende të Ballkanit (sidomos Bosnja) - fitore e rrymave nacionaliste- refleksionet 

politike 

21. Ekonomia e Kosovës , viktimë e ngërçit politik dhe institucional- pasajt që po bart kjo ekonomi” 

22. Sporti dhe politika, në jehonë të asaj që ndodhi në ndeshjen në Beograd. 

23. Mësimi tërëditor- sprova e parë në shkollën e mesme të ulët “Emin Duraku” në Shtime . 

24. Në marrëdhëniet shqiptaro- serbe – kah po shkojnë ato” 

25. :“Horizont 2020”- mundësitë e Kosovës për të konkuruar në programin e BE për  inovacione dhe 

kërkime shkencore” 

26. Prishtina në prag të dimrit:  a do të ketë ngrohje për qytetin? - Termokosi 

27. Roli i presidentes në zgjidhjen e  ngërqit politik 

28. Ballkani përballë sfidave më të reja rikonfiguruese: rrugët e Kosovës ! 

29. Programe të paakredituara në disa kolegje universitare- kush po i mashtron studentët?  

30. Me cfarë sfidash financiare po ballafaqohet arsimi në Kosovë? 

31. Cfarë keqpërdorimesh dyshohet se janë bërë në sistemin shëndetësor të Kosovës? 

32. Cka po pëson ekonomia e Kosovës nga ngërçi politik? 

33. Pse është i zhgëjyer komuniteti i arkitektëve dhe inxhinierëve 

34. Përmasat dhe refleksionet e vizitës së Edi  Ramës në Beograd”. 

35. Analizë dhe debat për rëndësinë e anëtarësimit të Kosovës në organizatën frankofone 

36. Koalicioni PDK-LDK dhe krijimii Qeverisë (disa emisione lidhur me programin e qeverisë, interesin e 

vendit për koalicionin e madh etj..) 

37. Emigrimi ilegal i qytetarëve  

38. Zhvillimet në Universitet dhe protestat e OVL lidhur me regjistrimin me automatizëm 

 

Mysafirët kanë qenë kryesisht analistë, profesorë Universitarë dhe përfaqësues të Institucioneve qeveritare 

dhe jo qeveritare. 

 

 Programi i mëngjesit 

- Programi ka qenë plotë me informacion, servisor, kuriozitete, biseda me të ftuar në studio varësisht me 

zhvillimet ditore me përparësi të veçantë jetës dhe mirëqenies së qytetarit të Republikës së Kosovës. 

Ne programin e mëngjesit kanë qenë rreth 270 mysafirë.  
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DEPARTAMENTI I PROGRAMACIONIT  

- Gjatë vitit 2014 në bazë të raporteve të redaksive programi në Radio Kosovë është realizuar sipas planit 

të parashikuar. Në program janë trajtuar tema të ndryshme, por edhe janë realizuar një numër i madh 

intervistash dhe bisedave si dhe është realizuar një komunikim i drejtpërdrejtë me dëgjuesit. Gjatë 

kësaj periudhe 12 mujore Radio Kosova përveç përmbushjes së detyrave standarde ka realizuar edhe 

programe të veçanta të cilat kanë bërë që Radio Kosova  të lë gjurmë gjatë vitit 2014.  

 

Emisionet që veçojnë Radio Kosovën gjatë vitit 2014 janë: 

- Emisioni “ Metropol” 

- Java e Pavarësisë së Kosovës 

- Vera me Radio Kosovën 

- Organizimet e veçanta 

- Transmetimet e drejtpërdrejta nga vendi i ngjarjes 

 

”Vera me Radio Kosovën” 

- Për dallim nga  vitet e kaluara më 2014 ky program që ka filluar javë e fundit të muajit qershor (28 

qershor 2014) për herë të parë është realizuar direkt nga 3 studio (studio qendrore dhe 2 të tjera në 

terren) E veçanta është se përveç studios nga vendet bregdetare është  realizuar drejtpërdrejt edhe 

promovimi i vlerave turistike të Kosovës nga pika shumë të rëndësishme. Gjatë këtij programi  ekipet e 

Radio Kosovës në terren kanë vendosur studiot kryesisht në plazhe ku me drejtuesit e këtyre Komunave 

dhe Bashkive ka biseduar për ofertat turistike, por edhe studiot në natyrën e bukur të Kosovës ku ka 

has në mikpritje të shkëlqyeshme. Gjatë këtij programi janë transmetuar rubrika të ndryshme ,anketa 

me qytetare ,mysafiri në studio ose me linjë direkte kryesisht nga arti dhe kultura. Gjatë muajit qershor-

korrik janë realizuar gjithësej 10 emisione. Në realizmin e disa prej emisioneve kemi pas vështirësi në 

kompletimin e stafit, por me një angazhim më të madh ia kemi dal ta përballojmë edhe këtë vështirësi. 

Poashtu, edhe në aspektin teknik vështirësitë e paraqitura kanë qenë evidente, por janë tejkaluar. Edhe 

gjatë muajit gusht ka vazhduar programi “Vera me Radio Kosovën”, ndërsa, më datën 10 gusht 2014 

është përmbyllur me një spektakël në Sheshin “Zahir Pajaziti”, në Prishtinë. Ky spektakël është 

transmetuar drejtpërdrejtë në Radio dhe Televizon të Kosovës (RTK). Për realizimin e këtij spektakli 

përmbyllës është bërë një angazhim i madh i gjithë ekipit punues. Gjatë punës ka pas edhe vështirësi të 

shumta për shkak se kjo periudhë ka qenë shumë e papërshtatshme për të siguruar artist dhe 

këngëtarë të lirë. Megjithatë ekipi i “Vera me Radio Kosovën”, ka arritur që më shumë sukses ta realizoj 
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këtë program. Me këtë rast është realizuar një program prej 2 orësh  më intervista dhe me pika të 

ndryshme artistike. Kanë marrë pjesë 20 këngëtarë të muzikës së zhanreve të ndryshme duke mos pas 

asnjë problem dhe asnjë pengesë edhe në transmetimin e drejtpërdrejtë. Vlen të theksohet se këtë 

spektakël në shesh e kanë përcjell edhe një numër i madh i qytetarëve të Kosovës. Ky ishte edhe 

spektakli përmbyllës i një maratone të punës në projektin “Vera me Radio Kosovën”.  

 

Vendet e realizimit të këtyre emisioneve kanë qenë: 

- Studio qendrore -10 emisione 

- 10 emisione nga vendet bregdetare (studio lëvizëse) 

- 10 emisione nga vendet turistike të Kosovës (studio lëvizëse) 

- Spektakli- koncerti në Sheshin “Zahir Pajaziti”, në Prishtinë. 

 

Pjesëmarrësit direkt të këtij projekti 

-50 moderator të programit 

-30 teknik të zërit dhe të transmetimit 

 

Pjesëmarrësit direkt të spektaklit përfundimtar 

-20 këngëtarë (artist) 

-stafi i Radio Kosovës si dhe ekipi i RTK për transmetim 

 

Pjesëmarrësit indirekt të këtij projekti (mysafirë të programit) 

-35 mysafirë nga Shqipëria (drejtues institucionesh, artistë, pushues, etj) 

-30 mysafirë nga Kosova (prezantues të pikave turistike) 

-20 mysafirë në studio 

 

Duhet theksuar se ky projekt është realizuar me një kosto minimale. 

 

Java e Pavarësisë së Kosovës  

- Në kuadër të javës së Pavarësisë së Kosovës Radio Kosova realizoi një program special gjatë gjithë javës. 

Përveç realizimit të programit special të një niveli shumë të lartë Radio Kosova realizoi edhe një 

përmbyllje të veçantë. Krejt në fund ky sukses i Radio Kosovës u përmbyll me një koncert të një niveli 

shumë të lartë për Korin Diplomatik në Prishtinë. Ky koncert u mbajt më 15 shkurt 2014. Ku ishin 94 
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artistë të njohur të orkestrit simfonik të RTSH ku u prezantuan me një program shumë të pasur të një 

niveli shumë të lartë artistik. Koncerti u transmetua drejtpërdrejtë në RTK dhe ishte në fakt ngjarja e 

cila u parapriu aktiviteteve të tjera për 6 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës. 

 

Pjesëmarrës të këtij koncerti 

-94 artist nga Shqipëria 

-Stafi i Radio Kosovës si dhe ekipi i RTK për transmetim 

 

ORGANIZIMET E VEÇANTA 

 

Epopeja e UÇK-së (mars 2014) 

Në kuadër të këtij manifestimi është realizuar një program i veçantë ku Përvec përcjelljes së ngjarjeve dhe 

aktiviteteve të organizuara me këtë rast,Radio Kosova realizoi edhe programe speciale me mysafirë të ftuar 

ndër të cilët duhet veçuar 2 orë emision live me grupin e njohur rapsodik –Të bijtë e Sefë Mleqanit. 

 

Dita e flamurit Kombëtarë (28 nëntor 2014) 

Me rastin e 28 nëntorit Radio Kosova ka realizuar program me një skemë të veçantë programore duke arrit që 

të Përvec emisioneve të drejtpërdrejta të realizoj edhe speciale të përgatitura të cilat i dhanë një kuptim festës. 

 

Viti i Ri 2015 

Programi festiv i Radio Kosovës, poashtu, ka qenë i realizuar në mënyrë të veçantë me të gjithë puntorët e 

Radio Kosovës. Ky program për herë të parë është realizuar live në një ambient festiv ku kanë performuar edhe 

këngëtarë të ndryshëm si dhe humoristi i njohur Sevdai Radogoshi- Qumili. Me këtë rast janë realizuar mbi 3 

orë program live në Restaurant Berlini. 

 

-Emisione të veçanta (40 vjetori i këngës së Shkurte Fejzës)  

Radio Kosova duke çmuar vlerat e këngës së këngëtares Shkurte Fejza me rastin e 40 vjetorit të këngës së saj 

arriti të realizoj një program të veçantë. Ky emision i realizuar në studion e Radio Kosovës u transmetua direkt 

në RTK. Me këtë rast përveç këngëtares Shkurte Fejza pjesëmarrës ishin edhe shume mysafirë të tjerë. 
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-Transmetimet e drejtpërdrejta nga vendi i ngjarjes 

Radio Kosova është mediumi i vetëm i cili shquhet për transmetime të drejtpërdrejta nga vendi i ngjarjes. Edhe 

stafi teknik, por edhe stafi i gazetarëve dhe reporterëve të Radio Kosovës ka bërë transmetimin e ngjarjeve 

shumë të rëndësishme duke arrit që të mbaj dëgjuesin gjithmonë afër. Me këtë rast duhet veçuar ngjarjet 

sportive ku Radio Kosova ka bërë transmetimin e drejtpërdrejtë të të gjitha ndeshjeve të futbollit të Superligës 

së Kosovës,të gjitha ndeshjet e Kombëtares së Shqipërisë si dhe ka bërë transmetimin e  ndeshjeve të para të 

përfaqësueses së Kosovës në futboll, por edhe ndeshje të tjera sportive si ngjarje te veçanta në mesin e të 

cilave edhe Kampionatin Botërorë të futbollit. 

 

Gjatë vitit 2014 janë realizuar: 

- Mbi 100 transmetime të ndeshjeve në Kosovë 

- Të gjitha ndeshjet e Kampionatit Botërorë të futbollit Brazili 2014 me mbi 100 mysafirë të ftuar 

gjatë kësaj periudhe 

- Të gjitha ndeshjet e Kombëtares Shqiptare  

- Të gjitha ndeshjet e përfaqësueses së Kosovës 

- 7 ndeshje të ballkan Ligës në Basketboll 

- -3 ndeshje të Kupës së Republikës së Kosovës në futboll 

 

Gjithsejtë, janë transmetuar mbi 250 ndeshje sportive me rreth 340 mysafirë në studio. 

Redaksia e Programit Kulturor, Arsimor dhe për Fëmijë, ka realizuar të gjitha emisionet. Në këtë redaksi 

fillimisht është vërejtur një mos-kreativitet, ndaj dhe gjatë muajit janar i është kërkuar redaktorit të redaksisë 

të vijë me rregull në punë. Të jetë më aktivë dhe më kreativ si redaksi. Të bëjë takime të paktën një herë në 

javë me gazetarët e kësaj redaksie dhe të bëjë një planë javorë. Gjithashtu, i është kërkuar  që të paktën një 

herë në javë të takohet me stafin për të diskutuar temat që do të trajtohen si dhe të mendoj në rikonceptimin 

e disa emisioneve. Kjo redaksi ka dhe karakterin edukues dhe sigurisht që kërkohet një performancë më të 

shtuar, duke sjellur risi në emisione. Megjithatë, pas takimeve me redaktorin e redaksisë mendojë që këto 

vërejtje janë kuptuar si kolegiale dhe qëllim- mira për të shtyrë institucionin përpara.  

 

- PROGRAMI I NATËS 

Programi i natës ka startuar më një format plotësisht të ri.  

Më datën 17 shkurt në 6 vjetorin e pavarësisë së Kosovës në këtë ditë të vecantë, poashtu për herë të parë që 

nga themelimi i Radio Kosovës është bërë edhe realizimi i këngës kushtuar Republikës së Kosovës  me titull “Të 
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Dua Kosovë”.  Emisionet kanë startuar mbarë dhe për një kohëshuëm të shkurtër janë rritur paraqitjet e 

drejtpërdrejta me telefon si dhe me sms. Të gjitha emisionet zhvillohen në kohë reale, të drejtpërdrejta. 

 

- Redaksia e programit sportiv 

Redaksia e sportit, ka transmetuar drejtpërdrejt nga vendi i ngjarjes të gjitha ndeshjet e superliges së Kosovës, 

por edhe ndeshjet e tjera me rëndësi. Më 13 janar 2014 ka qenë dita kur pritej vendimi në FIFA nga Cyrihu i  

Zvicrës. Gjatë kësaj kohe gjithë ekipi i redaksisë ka qenë i mobilizuar për të marrë informacionet nga Zvicra dhe 

ka bërë një punë të shkëlqyshme. Radio Kosova plasoi lajmin për pjesëmarrjen e Fadil Vokrrit në ceremoninë e 

Topit të Artë si mysafirë special i ftuar nga Sep Blater kryetari i FIFA-së. Radio Kosova ishte mediumi i parë që 

transmetoi lajmin për Vendimin pozitivë për futbollin e Kosovës në emisionin ngjarje dite-40 min para se të 

plasohej ne mediat botërore. Vlenë të theksohet se menjëherë pas Radio Kosovës lajmin e bëri publik gazeta 

franceze L`equipe. 

Më 15 janar është transmetuar drejtpërdrejt nga Sofje e Bullgarisë ndeshja e ballkan liges në basketboll Levski 

Sofje – Sigal Prishtina. Ekipi i RTK- radio ka raportuar nga vendi i ngjarjes. Janë transmetuar kronika sportive që 

kanë të bëjnë me shënimin e 60 vjetorit të Federatës së Hendbollit të Kosovës. 

 

- RADIO KOSOVA -2- 

Radio Kosova 2  transmeton program në gjuhen shqipe dhe në gjuhet e komuniteteve: Serbe, Boshnjake , Turke 

dhe Rome.  

 

- PROGRAMI NË GJUHËT E KOMUNITETEVE 

Programi në gjuhë të komuniteteve në Radio Kosova 2 

Radio Kosova 2 edhe në vitin 2014 ka transmetuar për çdo ditë shtatë orë program në gjuhë të komuniteteve – 

në gjuhën serbe, turke dhe boshnjake nga dy orë, dhe një orë në gjuhën rome. Transmetimi fillon nga ora 

14:00 dhe zgjatë deri në ora 21:00. Në përgatitën e këtyre programeve punojnë katër redaksi, me gjithsej 13 të 

punësuar. Çdo redaksi ka redaktor dhe gazetarë. Gjatë programit dyorësh çdo redaksi është përpjekur që 

dëgjuesve tu transmetoj informacionet më të reja nga vendi dhe më gjerë, aktualitetet nga komunitetet e 

ndryshme, program kulturo-artistik dhe arsimor, program i dedikuar fëmijëve, si dhe program muzikorë, duke e 

përmbushur kështu misionin dhe qëllimin e RTK-së si transmetues publik, dhe si i tillë të jetë në shërbim të 

gjitha komuniteteve, përkatësisht qytetarëve. Redaksitë kanë bashkëpunim të shkëlqyeshëm, dhe 

bashkëpunojnë edhe më programin në gjuhën shqipe. Redaksitë në gjuhën e komuniteteve kanë transmetuar 

emisionin e përbashkët “Upoznajmo Kosovo”, në të cilën punojnë të gjitha redaksitë. Në këtë emision, i cili 



 

99 |Raporti Vjetor 2014 

transmetohet të dielave, prezantohen trashëgimia kulturore dhe historike e Kosovës. Përveç kësaj, redaksitë 

bashkërisht i planifikojnë emisionet javore, programet speciale për datat me rëndësi në Kosovë dhe të 

rëndësishme  për komunitete, qoft për Vitin e Ri, Bozhiq, Pashk, Bajram, Ramazan, shënimin e Ditës së 

pavarësisë, ditës së Boshnjakëve, Turqve, Romëve etj. 

Gjatë vitit 2014, disa nga ngjarjet kryesore të cilat redaksitë e komuniteteve i kan përcjell kanë qenë të lidhura 

me skenën politike në Kosovë, me intervista të numërta, storje, analiza. Nga më shumë së dhjetra intervist 

gjatë vitit 2014, të cilat i kanë transmetuar edhe mediumet e tjera, veçojmë atë me presidenten e Kosovës 

Atifete Jahjagën, ministrat nga gjitha komunitetet në qeverin e kaluar, ministrat nga gjitha komunitetet nga 

qeveria e tanishme, me deputet të Kuvendit të Kosovës. Gjithashtu shumë intervista edhe me kryetarë të 

komunave. Për çdo javë ekipet kanë dal në terren në mjedise ku jetojnë komunitetet. Nga përfaqësuesit 

ndërkombëtarë kemi pasur intervista me ambasadorin e Norvegjisë, Britanisë së Madhe, Turqisë. Kemi pasur 

edhe intervistën me ambasadorin e Shqipërisë në Sarajevë. Kemi përcjell ngjarje kulturore. Në vitin 2014 

redaksia serbe dhe boshnjake ka filluar ta përgatisin/gjirojnë programin për vikend, për të shtunën dhe të 

dielën. Ky vendim është marr për shkak të numrit jo të mjaftueshëm të punësuarve në këto redaksi. Emisionet 

e vikendit janë përshtatur me karakterin e programit për vikend, me përmbajtje të pasur nga terreni. Në vitin 

2014, me mbështetën e misionit të OSCE-së në Kosovë është vendos bashkëpunimi i redaksive të komuniteteve 

në Radio Kosovë 2 me radio stacionet lokale në gjuhën serbe, boshnjake, turke dhe rome, të cilat kan 

përgatitur 5-8 reportazh/ storje më të gjata për çdo redaksi. Gjithashtu me ndihmën e OSCE-së në vitin 2014 

është mbajtur trajnimi për redaktorë dhe gazetarë të redaksive në gjuhën e komuniteteve. 

 

Programi në gjuhën serbe 

Programi në gjuhën serbe transmetohet nga ora 14:00 deri në ora 16:00, sipas skemës në vazhdim: 

Nga 14:00 deri 14:10 emisioni i Lajmeve; pastaj Aktualitetet me storje të zgjeruara, me analiza, intervista dhe 

reportazhe: nga 15:00 varësisht nga dita e javës transmetohen emisionet autoriale.  

Te Hënën transmetohet “Naš život”, të mërkurën“Opštinska hronika”, të premten  “Analiza nedelje”. 

Në Lajme transmetohën informatat më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, përmes raporteve të gazetarëve të 

redaksisë, korrespodentëve, agjencive, apo në bashkëpunim me redaksitë të tjera të Radio Kosovës.   

Nëpërmjet emisionit “Naš život” kemi transmetuar zërat e qytetarëve nga thuajse të gjitha vendet në Kosovë 

në të cilat jetojnë Serbët, e me të cilët kemi biseduar rreth problemeve të papunësisë, shëndetësisë, arsimit, 

bashkëjetesës me Shqiptarë, rreth perspektivës etj. Redaksia në gjuhën Serbe, përveç qendrave kryesore ka 

vizituar edhe shumë fshatra. Në emisionin “Opštinska kronika” gjatë vitit 2014 kemi përpunua shumë tema të 

lidhura me ngjarje komunale, e bashkëbisedues në emisione kanë qenë qytetarët, zyrtarët komunal, ministra, 
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shoqëria civile. Në emisionin “Analiza nedelje” kemi përpunuar tema të ndryshme nëpërmjet analizës të 

ngjarjeve aktuale, intervista, reportazhe. Programi në gjuhen serbe në vitin 2014 ka vazhduar të angazhoj 

korrespondentet nga Prizreni, Lleposaviqi, Beogradi. Të gjithë korrespondentet kanë mbuluar temat e 

përditshme nëpërmjet raporteve, reportazheve apo storjet dokumentare.    

 

 

Programi në gjuhën boshnjake 

Programi në gjuhën boshnjake në Radio Kosova 2 transmetohet për çdo ditë nga ora 18:00 deri në ora 20:00. 

Programi fillon me emisionin ‘Vijesti’ e cila zgjat 15 minuta. Pas kësaj janë Aktuelnosti, raportet e 

korrespondenteve nga Mitrovica, Peja, Prizreni, Sarajeva dhe nga Novi Pazari. Emisioni informativ përfshin 

informacione për ngjarjet kryesore në vend dhe më gjërë, derisa Aktuelnosti merren me analiza të temave të 

ndryshme, dhe me storje nga mjediset ku jetojnë boshnjakët. Të hënën, të mërkurën dhe të premten nga ora 

19:00 transmetohen emisionet autoriale - ProKult, Usput rečeno, Istražujemo. Të marteve transmetojmë 

rubrikën “Predstavljamo vam” në të cilën bisedojmë për trashëgimi të ndryshme botërore, personaliteteve për 

të cilat opinioni do të duhet të dijë. Përveç kësaj, kemi rubrika nga fusha e artit, mjekësisë, dhe në 10 minutat e 

fundit të programit të përditshëm janë të dedikuara për fëmijë-nëpërmjet këngëve dhe ngjarjeve. Në vitin 

2014 emisioni "ProKult“ ka përpunuar tema nga fusha e shkollimit (arsimimit) dhe kulturës e lidhur me 

komunitetin boshnjak, e në disa raste edhe më gjerë. Këtu duhet cekur që problemi i nostrifikimit të diplomave 

për herë të parë është përmendur në këtë program, gjë e cila ka shkaktuar shumë reagime, jemi transmetua 

nga media të tjera, dhe vazhdimësia e trajtimit të kësaj temë ka shtyrë përfaqësuesit e boshnjakëve që të 

reagojnë dhe apelojnë që ky problem sa më parë të zgjidhet. Propozimi për zgjidhjen tanimë i është dorëzuar 

kryeministrit të Kosovës. Në emisionin “Usput rečeno” jemi marr me temat me interes si për publikun boshnjak 

ashtu edhe për të tjerët, e kanë të bëjnë me sport, kulturë, ekonomi, drejta të njeriut. Emisioni  “Istražujemo” 

ka trajtua çështje të ndryshme nëpërmjet analizave, intervistave, reportazheve. Redaksia në gjuhën boshnjake 

ka vazhduar edhe në vitin 2014 që në mënyrë aktive ti angazhoj korrespodentët nga Prizreni, Peja, Mitrovica, 

Sarajeva dhe Novi Pazari. 

Korrespondentet dërgojnë lajme, raporte, analiza, por edhe shënime dokumentare nga fusha të ndryshme. 

 

Programi në gjuhën turke 

Programi i Radio Kosovës 2 në gjuhën turke transmetohet çdo ditë nga ora 16:00 deri në ora 18:00. Programi 

fillon me lajme, pastaj vijon me aktualitete dhe me emisione autoriale. Përveç këtyre emisioneve programi 

është i pasuruar me storje të përgjithshme të cilat transmetohen ne emisionin “Güncel” (emision i 
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aktualiteteve), risive nga sporti, dhe me emisionin i cili është i dedikuar gruas. Emisioni “Haftanin manssetleri” 

ka qenë e dedikuar ngjarjeve më interesante të javës, prej aktiviteteve të institucioneve më të larta dhe brenda 

komunitetit turk. Gjatë vitit 2014 ky emision ka trajtua ngjarje siç janë zgjedhjet, konstituimin e qeverisë, 

zhvillimin ekonomik i vendit, përpjekjet e ambasadave siç është ajo e Turqisë, Norvegjisë, SHBA-së, Britanisë së 

Madhe si dhe të tjerave në mbështetje të institucioneve dhe komuniteteve. 

Emisioni i sportit, e cila është transmetuar çdo të hënë, ka trajtuar promovimin e sportit në Kosovë, 

pjesëmarrjen e Kosovës në gara ndërkombëtare etj. 

Emisioni “Bulussma noktasi” (Vendtakimi) në fillim të vitit ka qenë nikoqire e ambasadores së Republikës së 

Turqisë e cila ka folur për ngjarje aktuale në Kosovë.   

Emisioni për fëmijë “Cocuk bahcesi” në vitin 2014. ka trajtuar kryesisht temat për fëmijë, derisa emisioni për të 

rinj “Genclik” ka trajtuar tema të ndryshme për të rinjët e kryesisht nga kultura, gazetaria, punësimi i të rinjve, 

shëndeti i të rinjve etj.   

“Toplumumuzun sesi” është emision i cili ka hulumtuar dhe analizuar të gjitha ngjarjet me rëndësi për 

komunitetin turk në Kosovë. Në emisionin “Konumuz-konuğumuz” për çdo javë me mysafir është biseduar për 

ndonjë temë interesante. Programi në gjuhën turke ka vetëm një korrespondent nga Gjilani, i cili për çdo ditë 

dërgon raporte, reportazhe dhe biseda në lidhje më tema të ndryshme në këtë qytet dhe rrethinë. 

 

Programi ne gjuhen Rome 

Redaksia rome ne RTK-Radio gjate vitit 2014 ka percjellur ngjarje kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Sa i 

perket programit rendesi te vecante i kemi dhene per vendbanime ku jetojne pjesetare te komunitetit rome. 

Programi ne gjuhen Rome fillon ne ora 20:00 me lajmet qendrore deri ne 10 minuta dhe pastaj vazhdon me 

materiale te korespotenteve nga tereni dhe aktualiteteve nga kosova, rajoni dhe bota. Ne pjesen e dyte te 

programit transmetohen rubrika dhe emisione autoriale.  

Kryesisht gjate vitit 2014 kemi percjellur problematiken socio-ekonomike te komunitetit Rome ne Republiken e 

Kosoves. Intervista me personat eminent te komunitetit rome ne Kosove dhe me gjere si politikane, aktiviste, 

pjesetar te shoqerise civile, profesoret rome, artiste, mesues, kengetar, poet, shkrimtar. Kemi percjellur 

aktivitete per implementimin e Strategjise per Integrimin e komuniteteve RAE ne Kosove 2009-2015. Kemi 

percjell rastin e familjes se deportuar Dibrani nga Franca. Kemi percjell hapjen e programit Roma Versitas per 

avansimin e studenteve rome ne Kosove dhe aktivitete te tyre gjate gjithe vitit. 

Me 27. janar kemi pergatitur program special per Holokaustin ndaj Romeve gjate Luftes se Dyte Boterore. Kemi 

pergatitur emision special per diten e kovaqeve rome (farkatar) ne Kosove. Reportazh per festen e Shengjergjit 

tek Romet. Kemi arritur ti percjellim te gjitha aktivitete te subjekteve politike rome si dhe kemi organizuar tre 
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debate dhe cdo dite kemi transmetuar kronike zgjedhore per aktivitete te subjekteve politike. Kemi pergatitur 

materiale te ndryshme per muajin e Ramazanit. Kemi percjellur festivalin e filmit DokuFest ne Prizren. Kemi 

pergatite materiale per fenomenin e migrimin ilegal te romeve nga Kosova per ne shtete te Bashkimit 

Europian. Ndarja e 500 bursave nga MASHT dhe OJQ VORAE per studentet RAE ne Kosove.  

Gjate vitit 2014 ne baze te skemes programore kemi pergatitur kater emisione autoriale ne jave.  Emisioni 

“Edukimi dhe e Ardhmja” e cila transmetohet te marten, kemi trajtuar tema te ndryshme per edukimin dhe 

arsimimin e komunitetit rome ne Republiken e Kosoves dhe me gjere. Emisioni autorial “Gjuha Standarde 

Rome” eshte transmetuar cdo te enjten dhe trajton tema te ndryshme per gjuhen rome dhe standardin e 

gjuhes rome. Emisioni “Romet ne Evrope” transmetohet cdo te premte dhe trajton temat qe preokupojne 

romet ne Europe.  

Dy korespodentet kane mbuluar ngjarje dhe tema te ndryshme per romet nga Prizreni, rrethina e Prishtines, 

Ferizaj, Obiliq, Gracanice, Gjilan, Peje dhe Mitrovice.  

Bashkepunimi me Radio Publik te Suedise ka vazhduar edhe gjate vitit 2014 dhe per redaksine rome, ka sjellur 

ndihme ne shfrytezimin e materialeve per romet nga evropa. Gjithashtu kemi filluar bashkepunimin edhe me 

redaksine rome nga radio publik i Serbise. Cdo dite, sipas skemes programore, ne emision kemi pergaditur 

informacione nga kultura, shkenca, muzika, shou biz, sporti e tjerë. Programi ne gjuhen rome gjithmone ka 

qene i percjellur me muzikë te perzgjedhur zbavitese. 

 

DEPARTAMENTI  I PRODUKSIONIT DHE TEKNOLOGJISË 

Këtë vit, përveç punëve te përditshme, ne studiot e On Air-it dhe produksionit, për realizimin e skemës 

programore është punua edhe ne disa segmente te cilat do te i paraqesim me sa vijon: 

Këtë  vitë është bërë një punë e madhe në rehabilitimin e pajisjeve të studios – miksetave, të studiov të ON Air-

it dhe studiove të produksionit të Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2. 

Në kuadër të këtij servisimi është përfshirë zëvendësimi i afro 2000 mikro ndërpresëve në kuadër të audio 

miksetave që i kemi në dispozicion. Me këtë rast është bërë zëvendësimi i atyre mikronderprerësve që së fundi 

ka qenë e mundur të gjenden në tregun tonë. 

Me rastin e Ditës së Pavarësisë/2014, aktiviteti teknike kan qenë : transmetimi i  koncertit për korin diplomatik 

të akredituar në Kosovë,  si dhe dhe realizimi i emisioneve Metropol dhe On Air drejtpërdrejt nga sheshi Zahir 

Pajaziti me rastin e parakalimit të gardës. 

Këtë vit kemi bërë realizimin e transmetimit të ndeshjeve të kombëtarës së Shqipërisë  në futboll si dhe 

transmetimin e ndeshjeve miqësore të kombëtares së Kosovës. Në këtë periudhe, poashtu,  kemi bërë edhe 

transmetimin e  ndeshjeve të Ligës ballkanike në basketboll. 
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Si zakonisht, në bazë të kërkesave programore kemi bërë edhe transmetimin e të gjitha ndeshjeve të Super 

ligës së Kosovës në futboll. 

Në kuadër të realizimeve teknike, duhet nënvizuar realizimin teknik të transmetimit të drejtpërdrejte me rastin 

e manifestimit `` Epopeja e UÇK`` nga Prekazi. 

Transmetimi është realizuar me teknologjinë STL IP. Realizimin teknik të këtyre lidhjeve e ka bërë personeli IT 

në RTK -Radio.  

Në bazë të kërkesave programore, në studion e RTK Radio Kosova 1 është mundesuar realizimi telefonatve 

përmes SKYPE, si dhe është instaluar softueri për deformimin e sinjalit audio të telefonatave në hyrje të 

miksetes. 

Këtë vit është bërë montimi sëitch-ave të rinj në objektin e RTK- Radio, dhe me këtë rast është arritur 

shpejtësia e transferit të fajllave në rrjetin e RTK Radio për 10 herë. 

Është realizuar tenderi  për blerjen e amplifikatorëve distributiv, pajisjeve për realizimin e lidhjeve nga terreni 

si dhe blerjen e një zërimi për nevojat programore me rastin e realizimit të emisioneve të drejtpërdrejta me 

grupe muzikore nga studio. 

Duhet përmendur se, më 16/04/2014 është realizua transmetimi i drejtperdrejt i emisionit ``Ngjarje dite`` dhe 

disa paraqitje të drejtpërdrejta nga Pallati i Kulturës në Kukës me rastin mbajtjes së mbledhjes së përbashkët të 

qeverisë  së Kosoves dhe asaj të Shqipërisë. 

Gjatë muajit maj një fokus i veçant i është kushtuar kërkesave programore për realizimin teknik të  Zgjedhjeve 

Parlamentare 2014. 

Muaji qershor në aspektin teknik është karakterizuar me angazhimet për përcjelljen e Zgjedhjeve Parlamentare 

2014 të mbajtura më 08/06/2014.  

Muajt e veres, pervec angazhimeve në punët ditore janë karakterizuar edhe me angazhimin shtesë për 

realizimin e emisionit “Vera me Radio Kosoven” në rivieren shqiptare dhe pikat turistike në Kosovë. Ky projekt 

ka përfunduar me një koncert në Sheshin “Zahir Pajaziti” më datë 10/08/2014. 

Poashtu, , në baze të kërkesave programore me rastin e festave kalendarike janë punuar një numër i madh i 

promove dhe siglave. 

 

Transmetimi i programit te Radio Kosovës ne brezin e valëve te mesme AM dhe FM 

Transmetimi i programit te RTK Radio në valët e mesme  menaxhohet prej RTK-Radio. 

Edhe vitin e kaluar, po edhe më herët kemi potencuar vështirësit në vazhdimësi me  transmetimin e programit 

përmes transmetuesit të valëve të mesme në frekuencën 549KHz, në objektin transmetues në Bakshi.  

Problemet teknike në këtë transmetues janë tejkaluar dhe po tejkalohen me përdorimin e pjesëve të 
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transmetuesve që janë nxjerr prej kohësh nga puna. 

Për këtë transmetues, nga prodhuesi i tij –kompania RIZ Zagreb, na është konfirmuar zyrtarisht para tri vjetash,  

se për shkak të vjetërsisë së këtij transmetuesi, tash e as në të ardhmen nuk janë në gjendje të na furnizojnë 

me pjesë rezervë. Ky transmetues është prodhim i viteve të 80-ta. E njëjta situate  eshte edhe me 

transmetuesit FM ne RTK Radio me te cilët menagjon RTK. Këta transmetues FM në RTK Radio në frekuencat 

91. 9MHz,  93. 3MHz dhe 998.2 MHz, janë prodhim i vitit 1980. Sa i përket rrjetit FM me të cilin menaxhon 

KTTN në vazhdimësi kemi probleme me mbulimin cilësor të territorit të Kosovës. 

 

Zhvillime tjera ne objektin e RTK-Radio 

Për shkak të vjetërsisë se instalimeve në objektin e RTK-Radio, vazhdimisht jemi duke pasur probleme me 

infrastrukturën e vjetruar të  instalimeve në objekt. Vazhdimisht kemi pasur probleme me shpërthimin e 

gypave të sistemit të ngrohjes qëndrore. Është poashtu e domosdoshme që të behet vlerësimi i gjendjes së 

shtyllës së antenës në aspektin statik, nga një ekip i specializuar me propozim  masa qe duhet te ndërmerren 

në lidhje me shtyllat e antenave,  në objektin e RTK Radio si dhe për shtyllën në objektin e VM në Bakshi. Në 

lidhje me objektin transmetues në Bakshi duhet potencuar problemin e definimit, të drejtës për të punuar 

tokën nën valë përcjellës, ngase kjo po na shkakton probleme teknike - po bëhet dëmtimi i tokëzimit të shtyllës 

së antenës(136m) dhe tokëzimit të valëpërcjellësit. E njëjta situatë është edhe ne lidhje me largëpërcuesin për 

furnizim të objektit me energji elektrike. Për këto probleme, me të cilat ballafaqohemi është informuar edhe 

zyra ligjore e RTK-së. 

 

Zyra për Teknologji dhe Transmetim 

Gjatë vitit 2014 është punuar intenzivisht ne faza testuese të transmetimit digjital dhe përgatitjen e platformës 

së RTK për transmetim digjital tokësor. Në këtë kontekst është përgaditur draft marrëveshja me PTK për 

shfrytëzimin e rrjetit (IP) të PTK-së si rrjet kontribuiv dhe distribuiv. Më pas janë përgaditur specifikat për paisje 

që do të nevojiten për transmetim digjital tokësor gjatë fazës testuese. Është bërë hulumtimi i platformave OTT 

(Over the Top Technology është platformë e dorëzimit të përmbajtjes audio, video dhe te mediave tjera 

përmes internetit) dhe IPTV (Internet Protocol Television është platformë e dorëzimit të përmbajtjes përmes 

infrastruktures së vet ofruesit të shërbimit). Gjatë kësaj periudhe gjithashtu është bërë hulumtimi i 

keqpërdorimit te sinjalit të RTK dhe ritransmetimit të kanaleve të RTK-së në platformat kabllore jasht vendit si 

dhe është punuar në përgaditjen e komenteve në lidhje me strategjinë për digjitalizim tokësor të dërguar nga 

KPM. 
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Marrëdhëniet ndërkombëtare dhe komunikimi me publikun 

Departamenti për Marrëdhënieve Ndërkombëtare ka pasur një aktivitet të ngjeshur gjatë vitit 2014. Ka 

vazhduar bashkëpunimi i shkëlqyeshëm me organizatat mediale ndërkombëtare, anëtare e të cilave është 

Radiotelevizioni i Kosovës, si EBU, Bruge Group, URTI, etj. 

Po ashtu janë krijuar lidhje të reja me institucione dhe organizata të rëndësishme mediale, janë mbajtur 

takime pune, dhe janë nënshkruar marrëveshje të rëndësishme për RTK. 

RTK ka zgjeruar rrjetin e bashkëpunimit ndërkombëtare edhe me organizata të reja të rëndësishme, siç është 

Unioni i Transmetuesve të vendeve të Azisë. RTK nga muaji tetor 2014 është anëtar i asociuar i ABU.  

Përmes anëtarësimit  dhe pjesëmarrjes së RTK-së në Asamblenë e Përgjithshme vjetore të kësaj organizate, 

mbajtur më 27-28 tetor 2014 në Makau-Kinë, transmetuesi publik i Republikës së Kosovës ka mbajtur disa 

takime me drejtues të transmetuesve të fuqishëm aziatik, siç janë, transmetuesi publik japonez NHK dhe ai i 

Koresë së Jugut, KBS. 

Gjatë këtyre takimeve përfaqësues të RTK-së janë marr vesh për shkëmbime të programit televiziv dhe 

zgjerimin e bashkëpunimit në fusha të tjera.  

Aktivitetet tjetër me rëndësi për RTK gjatë vitit 2014 ka qenë dhe organizimi i takimit vjetor të Bruges Group në 

Prishtinë, më 11 dhe 12 shtator 2014. Bruges Group është asociacion brenda Unionit të Transmetuesve 

Evropian-EBU, i transmetuesve publik që transmetojnë programin e vet në platformën satelitore.  

RTK gjatë vitit 2014 është anëtarësuar edhe në COPEAM – Konferencë e Përgjithshme e Operatorëve 

Audiovizuel të Mediteranit, ku Radiotelevizionit të Kosovës i mundësohet pjesëmarrje në seminare dhe 

trajnime të ndryshme profesionale të organizuara në ky asociacion.     

RTK po ashtu ka vazhduar bashkëpunimin e ngushtë me Unionit të Transmetuesve Evropian-EBU ku janë 

mbajtur takime mes drejtorit gjeneral të RTK-së dhe drejtoreshës së EBU-së, Ingrid Deltenre, e cila ka vazhduar 

mbështetjen dhe ka shfaqur interesimin e saj për problemet dhe zhvillimet e përgjithshme të RTK-së.  

 

Në vitin 2014 është nënshkruar një marrëveshje me DË për shkëmbimin e programor të magazinave televizive 

duke përfshirë edhe RTK TV 2, bazuar në një marrëveshje të mëhershme të përgjithshme ndërmjet DW dhe 

RTK-së.  

Është nënshkruar memorandumi i mirëkuptimit për ngritjen e qendrës rajonale për bashkëpunim nga 

akademia e DW (Deutche Welle), ku pjesëmarrës janë mediumet publike rajonale.  

 Është arritur marrëveshje e re  me DW, që lidhjet e drejtpërdrejta ndërmjet RTK dhe DW, si video, të plasohen 

për transmetim edhe në faqen zyrtare Online të DW.  
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Në nëntor, me ftesë të drejtorit të përgjithshëm, transmetuesin publik e kanë vizituar ambasadorë të vendeve 

të ndryshme të akredituara në Kosovë ku janë njoftuar me zhvillimet e përgjithshme në RTK, hapjen e kanaleve 

të reja dhe sfidat me të cilat përballet RTK, siç janë, çështja e financimit, procesi i digjitalizimit dhe zgjidhja e 

çështjes së pronës së RTK-së. Ambasadorët janë pajtuar që institucionet e Kosovës duhet angazhuar që t’i 

zgjidhin këto çështje në bashkëpunim me menaxhmentin e RTK-së. 

Janë intensifikuar dukshëm kohëve fundit takimet dhe kontaktet me drejtues të EBU-së me shtimin e 

interesimit të tyre lidhur me mbarëvajtjen e disa proceseve me rëndësi në të cilat pritet të kaloj sivjet 

transmetuesi publik i Kosovës, siç janë procesi i digjitalizimit, çështja e financimit dhe pronës së RTK-së. Lidhur 

me këtë, gjatë vitit 2015 janë paralajmëruar vizita të drejtuesve të EBU-së në Prishtinë.   

Edhe gjatë vitit 2014 ka vazhduar pjesëmarrja e një pjese e stafit të RTK-së, teknik dhe editorial në seminare e 

trajnime të ndryshme jashtë vendit organizuar nga asociacione e organizata të ndryshme mediale, me qëllim 

ngritjen e profesionalizmit dhe cilësisë së programit të RTK-së.  

RTK gjatë vitit 2014 ka pasur disa takime me Zyrën Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar, JICA, e cila ka 

shfaqur interesim për të mbështetur RTK-së në aspektin teknologjik.  

 

Zyra e arkivit filmik 

REGJISTRIMI 

Nga fillimi i vitit 2014 procesi i digjitalizimit te arkivit filmik ka ecur me dinamiken e saj te parapare, ndonese 

nuk eshte bere ndonje investim i cili është kërkuar e që kryesisht kërkesat kanë qenë ne blerjen e paisjeve te 

reja per digjitalizim. 

Për materialet filmike që gjenden në depo nuk ka ekzistuar ndonjë regjistër nga e kaluara dhe ky raport tregon 

gjendjen faktike si e kemi gjetur. Depoja ku janë ruajtur shiritat filmik ka qenë një rrëmujë e vërtetë dhe aspak 

e përshtatshme dhe para  se të fillonim me regjistrimin e materialeve filmike është dashur të bëhet pastrimi 

dhe sistemimi në tërësi i depos nga hedhurinat. 

Regjistrimi-evidentimi është bërë gjatë muajit  Maj-Qershor 2014 dhe nga te gjitha keto shirita filmik eshte 

plotësuar databaza aktuale edhe për 3400 shirita të llojeve te cilat kane qene tek depo e RTK-se konkretisht ne 

aneks tek autoparku. 

Në tërësi kjo databazë numëron 12433 shirita te llojeve te ndryshme. 

 

RESTAURIMI 

Janë restauruar më shumë se 720 shirita filmik të përmbajtjeve të ndryshme dhe kohëve të ndryshme, si 

dokumnetar, emisione informative, kulturore,arsimore,sportive,muzikore etj. 
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DIGJITALIZIMI 

Ndërsa sipas te dhenave digjitalizimi i materialeve programore nga arkivi i vjeter (RTP) ka filluar në Maj të 

2014, atëherë kur u siguruan  programet dhe kapacitetet e video serverit per këtë qëllim. 

Gjithësej janë bartë-digjitalizuar  540 emisione dhe këto emisione shprehur në orë të programit përbëjnë rreth  

350 orë me programe të ndryshme.  

Pjesa dërmuese  e emisioneve  janë  digjitalizuar nga filmi 16mm, pastaj ka nga VPR-shiritat - 140 copë dhe U-

matic shirita -10cop. 

Poashtu per arsye të njejta  kemi digjitalizuar sasi të vogla të materialeve ne gjuhen Rome, Serbe dhe Turke.  

Për  nga struktura pjesa ma e madhe e programit te digjitalizuar i takon atij dokumentar-feltonistik, por ka 

edhe program muzikore, per femije etj.Kemi prite ma shume nga programi i drames por qe ky mungon ne 

mase te konsiderueshme pasi nuk jane gjete shiritat me ket lloj programi.   

-  Mjetet e punes- teknika eshte ne gjendje pune por  mungojne pjeset e nderrimit si  llampa per telekino dhe 

kokat per VTR-a. Keto pjese jane materiale hargjuese dhe se nevojitet te sigurohen. 

Nga puna e deritashme  shifet se nevojitet te behen perpjekje shtese per sigurimin e nji makine VTR 2" pasi qe 

eshte e qarte se kemi shum materiale  dokumentare nga fillimi i punes se RTP-se ne shirita  2". 

 

 OBJEKTIVAT 

 Procesi i digjitalizimit të televizioneve është nevojë e kohës, krahas kësaj edhe digjitalizimi i arkivit filmik është 

i nevojshmë, në mënyrë që ajo të jetë e përdorshme. 

1. Krijimi i një databaze me servera të posaqëm për arkiva 

2. Kompletimi i pajisjeve që digjitalizojnë të gjita shiritat filmik që nga viti 1967 

3. Hapsira e nevojshme që nevojitet për restaurimin e këtyre shiritave filmik dhe vendosjen e pajisjeve për 

digjitalizim në të njejtin vend; 

4. Trajnime te stafit të arkivit filmik; 

5. Pajisja me nje laptop per nevojarët e arkivit; 

 

Zyra për Projekte dhe Zhvillim 

Në sajë të bashkëpunimit me EBU, RTK përfiton nga projekti “Mundësimi i rolit demokratik në Shërbimin e 

Medieve Publike (PSM) në vendet e BE-së” aktivitetin e rëndësishëm të vlerësimit të arkivave audio-vizuale me 

qëllim të ruajtjes së kësaj pasurie historike radio-televizive. Në këtë kontekst, në fillim të vitit 2014, eshte 
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finalizuar projekti i auditimit te Arkivit te RTK-së nga ana e grupit të ekpertëve francez për digjitalizim INA, nën 

koordinimin dhe asistencën e Menaxheres per projekte dhe zhvillim. Raporti i ekspertëve të INA, të angazhuar 

nga EBU, kanë përpiluar raportin voluminoz, me qëllim të vënjes në pah të karakteristikave kryesore dhe 

gjendjes së materialit audio-vizuel sipas kritereve të vlefshme, natyrës, vëllimit të materialit të arkivuar, 

identifikimit të përmbajtjes, metodat e arkivimit, kushtet e ruajtjes, mënyrat e shfrytëzimit të materialit, 

gjendja fizike, dokumentimi i përmbajtjes së arkivuar etj. Në raportin e përpiluar paraqiten rekomandime të 

qarta për mënyrën se si duhet të vazhdohet ruajtja e këtij materiali, arsyet dhe mënyrat për digjitalizimin e tij, 

vlerësim i kostove të këtij hapi dhe planin e digjitalizimit të arkivit.  

Gjithashtu, me kontributin e departamentit të teknikës ne RTK është finalizuar projekt plani për digjitalizimin e 

produksionit të brendshëm dhe rrjetit të transmetimit të RTK-së. Dokumenti ngërthen arsyet dhe nevojat 

emergjente të RTK-së për ngritjen e kapaciteteve të brendshme teknike të cilat do t’i paraprinin procesit të 

digjitalizimit të jashtëm, digjitalizimin e rrjetit të transmetimit. Dokumenti përfshin gjithashtu edhe specifikat 

teknike, pajisjet teknike dhe strategjinë e përgjithshme të digjitalizimit të prodhimit dhe të rrjetit të 

transmetimit. Në këtë dokument gjithashtu është bërë vlerësimi i kostove të digjitalizimit të prodhimit dhe 

transmetimit të RTK-së. Është përgaditur dhe dërguar specifikacioni për mënyrën se si duhet bërë përllogaritja 

e kostove të përgjithshme, duke llogaritur kostot e pajisjeve, kostot e fazës së intalimit, kostot e fazës testuese, 

kostot e përgatitjes së kapaciteteve njerëzore të implikuar direkt në këtë proces, të gjitha këto të zbërthyera 

sipas një afati kohor.  

Janë koordinuar projektet per trajnim duke specifikuar lëmitë në të cilat te punësuarit kanë nevojë për trajnim.  

Gjatë muajit maj 2014, RTK ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me BIRN për projektin Media for All (për 

gazetarinë hulumtuese). RTK është obliguar sipas marrëveshjes të realizojë dhe transmetojë dy cikle 

emisionesh të fushës së gazetarisë hulumtuese. Gjithsej 30 emisione në kuadër të këtij projekti do të 

transmetohen si pjesë e skemës programore gjatë vitit 2015. RTK përfiton 100,000 Euro për realizimin e 

prodhimit të vet televiziv, konkretisht për realizimin e 30 emisioneve. Në kuadër të këtij projekti, 10 gazetarë 

të RTK-së do të ndjekin trajnime me ekspertë të huaj të fushës së gazetarisë hulumtuese që vijnë nga Reuters-

Thomson Foundation.  

RTK ka organizuar takimin – vizitë pune me Ambasadorët e Kuintit, Ambasadores Turke, Ambasadorit 

Norvegjez, zv Shefes se OSBE-së dhe përfaqësuesve të tjerë të misioneve të huaja në Kosovë si dhe ka 

koordinuar vizitën e përfaqësuesve të JICA (Agjensionit Japonez për bashkëpunim ndërkombëtar) në lidhje me 

mbështetjen e RTK-së për projektin ngritjes së kapaciteteve teknike të produksionit.   
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Në bashkëpunim të ngushtë me shefat e Sektorit të Teknikës dhe Këshilltarin për Digjitalizim kemi arritur 

përpilimin e një dokumenti të rëndësishëm për planin e digjitalizimit të brendshëm dhe të jashtëm të RTK-së. 

Dokumenti ngërthen arsyet dhe nevojat emergjente të RTK-së për ngritjen e kapaciteteve të brendshme 

teknike të cilat do t’i paraprinin procesit të digjitalizimit të jashtëm, digjitalizimin e rrjetit të transmetimit. 

Dokumenti përfshin gjithashtu edhe specifikat teknike, pajisjet teknike dhe strategjinë e përgjithshme të 

digjitalizimit të prodhimit dhe të rrjetit të transmetimit.  

 

Viti 2014 ka qenë vit i ndryshimeve radikale në teknologji në Radio Televizionin e Kosovës me fillimin e 

implementimit të sistemit të prodhimit bazuar në teknologjinë moderne FileBased përmes platformës WEB. 

Me implementimin e ketij sistemi, i cili në tërësi është projektuar, ndërtuar dhe imlementuar nga stafi i T.I.-së 

në RTK pa asnjë shpenzim në aspektin softuerik, RTK-së i është mundësuar hapja e kanaleve të reja televizive 

RTK3 dhe RTK4. Përdorimi i sistemit bëhet nga departamente të shumta, të cilat janë trajnuar nga stafi i T.I.-së. 

Ndryshimi nga prodhimi i bazuar në kaseta në atë bazuar në fajlla ka ndodhur brenda një nate, më datën 3 

mars 2014. Ky është rasti i vetem në botë që një Televizion ka berë ndryshim të tillë në kohë kaq të shkurtër, 

duke perdorur resurset e brendshme për të zhvilluar sistem bashkëkohor. Softueri i ndërtuar është menduar 

në formë të tillë që t’u adaptohet proceseve të punës së stafit të RTK-së dhe për të thjeshtuar kështu punën, 

duke mundësuar fleksibilitet në prodhim të lajmeve dhe programit. Duhet cekur që një ndryshim i tillë nuk ka 

qenë i lehtë per t’u arritur duke pasur parasysh kohën e gjatë që stafi i RTK-së është mësuar me punë me 

kaseta dhe gjatë këtij ndryshimi kemi hasur në probleme kryesisht nga përdoruesit e sistemit. Sistemi i quajtur 

FBPS (FileBased Production System) është pjesa e parë e sistemit IMPS (Integrated Media Production System) 

që RTK planifikon të ndërtojë gjatë 3 viteve të ardshme, e cila në vete do të përfshijë modulin e Arkives 

Multimediale dhe Automatizimin e procesit të transmetimit për MCR (Master Control Room). 

 

Vlen të ceket që RTK ka pranuar lavdata të shumta për punën e bërë në zhvillimin Teknologjik dhe me rëndësi 

të veçantë është Case Study e publikuar nga Instituti AudioVisuel i Francës si storje suksesi e RTK-së në 

ndërtim dhe implementim të kësaj teknologjie. 

 

Zyra per strategji dhe zhvillim 

Gjatë vitit 2014, Menaxheri për Strategji Zhvillimore të RTK-së, kryesisht eshte angazhuar në koordinimin e 

puneve dhe përfaqësimin e RTK-së në Unionin e Radio Televizioneve Intrnacionale (URTI), e vetmja organizatë 

e mediave publike në të cilën RTK është anëtare me të drejta plota.   
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Në këtë kontekst, RTK ka intensifikuar bashkëpunimin me URTI dhe me shumë prej radio-televizioneve 

anëtare të kësaj organizate.  

RTK i ka kontribuar Video Katalogut të URTI për vitin 2014 me katër dokumentarë:  

 

1.Ndikimi (negativ) i Televizionit te femijët 

2. Urat 

3. EU trip 

4. Gratë ndërmarrëse. 

  

Si rezultat i pjespëmarrjes aktive të RTK-së në Video-Katalogun e URTI, por edhe aktivitetet e URTI në 

përgjithësi, RTK ka përfituar mundësinë e qasjes dhe shfrytëzimit të mbi 4 mijë dokumentarëve të prodhuar 

nga anëtarët e URTI.  

 

Ne cilesine e përfaqësuesit te RTK-së, Menaxheri per strategji zhvillimore eshte zgjedhur anëtar i Bordit 

Ekzekutiv të URTI dhe ka marre pjese aktivisht ne  mbledhjet e Bordit Ekzekutiv të URTI si dhe ne mbledhjet e 

jashtëzakonshme e Asamblesë së Përgjithshme të URTI.  

Duke filluar nga ky vit (2014), taksa vjetore e anëtarësimit të RTK në URTI ështe caktuar 4 mijë euro, shume kjo 

simbolike ne krahasim me mediet tjera ne Evrope. 

 

Në prill të vitit 2014, për të tretën herë me radhë, perfaqesuesi i RTK-se eshte përzgjedhur anëtar i Jurisë së 

Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Dokumentar të Monte Carlo.  

Në këtë Festival, RTK ka garuar me dy dokumentarë:  

 

1. GRAVES OF THE ËEDDING PARTY 

2. Muja’s Footprints 

 

Në qershor 2014 RTK eshte përfaqësuar edhe në Festivalin e Filmit Dokumentar në Monte Carlo, ku përveç 

selektimit të fituesve të kësaj gare, RTK ka marrë pjesë edhe në disa penale diskutimi rreth krijimtarisë 

televizive dhe sfidave të produksionit televiziv.  
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Njësia e IT-Televizion 

 

Muaji Ditët e 

punës 

Intervenime 

mesatar 

gjatë ditës 

Totali i 

intervenimev

e gjatë muajit 

Intervenim

e të lehta 

Intervenim

e të mesme 

Intervenime 

komplekse 

Janar 31 18 558 298 170 90 

Shkurt 28 15 420 204 150 66 

Mars 31 16 496 232 155 62 

Prill 30 17 510 210 200 100 

Maj 31 18 527 180 206 142 

Qershor 30 20 600 200 320 80 

Korrik 31 15 465 200 220 25 

Gusht 31 12 372 200 90 82 

Shtator 30 25 750 250 200 300 

Tetor 31 25 800 300 250 250 

Nentor 30 30 900 250 350 300 

Dhjetor 31 30 910 270 240 400 

  

Në grupin e intervenimeve të lehta janë renditur këto punë: 

Rregullimi i problemeve me printer, maus, tastierë, rename të TV-Monitorimit, probleme me furnizim me 

energji elektrike të kompjutëreve, hapja e PIN kodeve telefonike, probleme me dëgjuese te kompjuterëve, 

intervenime ne Voiceover dhe dhomat e lajmeve në lidhje me FBPS në RTK1 dhe RTK3, ndërrimi i passëord-ëve 

(domain, ëifi), hapja e emailave për punëtorët e RTK-së, ndrrimi i passëordëve të emailave dhe rregullimi i 

problemeve me e-mail të konfiguruar në outlook, pastrimi i kompjutërve - disk cleanup, defragmentimi, 

update të ndryshme, rregullimi i problemeve me rrjetë etj.    
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Në grupin e intervenimeve të mesme janë renditur këto punë: 

Rregullimi i problemeve me drajvera, programe aplikative, punët me sistemin e raporteve telefonike mujore, 

rregullimi i problemeve me aparate telefonike, programimi i centralit telefonik dhe instalimet e lidhjeve 

telefonike, montimet e kompjuterëve te rinj - zhvendosur më saktësisht ne këtë grup i kemi radhitur të gjitha 

problemet me softuerë, të cilët i përdorim për punë të përditshme në RTK-TV. 

Trajnimi i gazetarëve, redaktorëve, lektorëve për shfrytezimin e FBPS. 

 

Në grupin e intervenimeve komplekse janë kemi renditur këto punë: 

Formatizimi i PC-ve, ndërrimi i pjesëve të prishura në server të ndryshëm, intervenime të ndryshme në 

motherboard, sëitcha, hapja e klientëve të rinj në Domain Controler dhe rregullimi i atributeve, konfigurimi  

filtrave të ndryshëm në Forefront router server, planifikimi dhe ndërtimi i rrjetave të reja, konfigurime të 

ëireless ruterëve, intervenimet në pajisje kompjuterike televizive si inscriber, autocue, video server etj., 

ndërtimi i serverëve për tv stream live, konfigurimi hardëare dhe softëare, konfigurimi i sëitchave Layer 2 për 

sigurinë në rrjetën e RTK-së (IP Port security dhe Port Based on MAC address - e gjithë rrjeta e prodhimit 10, 

20 është e siguruar Based on MAC address dhe VLAN të ndryshëm) më saktësisht në këtë grup i kemi radhitur 

të gjitha problemet me Hardëare, të cilin e kemi në përdorim për punë të përditshme në  RTK1, RTK2, RTK3 

dhe RTK4. 

 

Në tabelën e më sipërme nuk janë llogaritur punët e përditshme:? 

● Mirëmbajtjen e serverit të rtkit.local (Domain Controller); 

● Ndërtimi i rrjetit të ri për funksionalizimin e sistemit tapeless (File Based Production System), ndërtimi i 

Server Roomit të ri (rack, patch panel), shtrirja e rreth 5000 metra UTP KAT6, rregullimi i prizave dhe 

konektorëve (1000 sish), vendosja e sëitch-ëve dhe konfigurimi i tyre, instalimi dhe funksionalizimi i 

optikës në këtë pjesë (server room i ri – server room i vjeter); 

● Rregullimi i kabllit optik për lidhje të RTK2, RTK3 me RTK1; 

● Montimi dhe konfigurimi i rrjetit të Ëirelessave; 

● Instalimet kompletet në RTK2, RTK3 me lidhje telefonike, 

● Montimi dhe konfigurimi i të gjitha paisjeve për punë në sistemin e ri FBPS (playout, NLE, ingest, 

voiceover) 

● Zgjerimi i kapacitetit të centralit telefonik për 16 lidhje lokale me konfigurim, 

● Instalimi dhe montimi i 75 kompjuterëve të ri si dhe rivendosja (paraprakisht riformatizimi dhe 

konfigurimi i tyre) e ekzistuesve në vendet përkatese, 
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● Mirëmbajtjen e Fireëall Routerit dhe Load Balance Routerit, përmes të cilit menaxhohet shpërndarja e 

internetit; 

● Mirëmbajtjen e file serverëve, FTP serverit, SQL serverit,  

● Mirembajtja e sistemit te monitorimit te programit Tokesor dhe Satelitor, 

● Mirembajtja e sistemit te kamerave ne RTK1 (NVR) dhe aneks (RTK 2, RTK3, prokurim, depo) NVR2   

● Mirembajtja e Softëerit të Centralit telefonik dhe Systemit te tarifimit, 

● Mirembajtja dhe konfigurimi i Sëitchave ne rrjetin e RTK1, RTK2, RTK3, 

● Shtrirja e rreth 1000 metrave UTP, rregullimi i prizave dhe konektorëve (rreth 200), konfigurimi i 

kompjuterëve dhe printerëve, Ëireles-s për punë normale. 

● Ndërtimi dhe funksionalizimi i rrjetit të kompjutereve në RTK3 me sistemin e ri (File Based Production 

System), funksionalizimi i kompjuterëve dhe printerëve për gazetarë dhe produksion, funksionalizimi i 

optikës për punë në sistemin e ri. 

  

Vërejtje: Gjatë vitit 2014. Kemi pasur angazhime rreth projektit te ri File Based Production System, ndërtim të 

rrjetit të ri për Server Room të ri, montim i paisjeve kompjuterike dhe të tjera për kompletim të projektit në 

fjalë. 

Kemi marrë pjesë në projektin për ndërtimin e rrjetës së telefonisë dhe rrjetit të kompjuterëve, rrjetës Fiber 

Optik - Backbone ne Objektin ne Aneks. 

Kontribut aktiv kemi dhënë në ndërtimin e Server Room-it të ri dhe ndërtimin e infrastrukturës se rrjetit të 

kompjuterëve:  

Kati përdhesë (Teknika), Kati i Dyte (gazetarët) dhe kati i tretë Server Room i vjetër, 

Vendosja e rack-ave në Server Room të ri, instalimi i patch panelëve, kabllimi i Server Room-it deri në outlet 

priza të kompjuterëve, 

Vendosja e sëitchëve dhe lidhja me patch panel deri në outlet, testimet e lidhjeve të rrjetit të ri, 

Shtrirja e kabllove të fibrit nga server room i ri deri ne aneks RTK3, 

Shtrirja e telefonisë fikse lokale nga server room i vjeter deri në aneks RTK3 dhe RTK2, testimi dhe lëshimi në 

punë, 

Instalimi i lidhjeve fibër me media converter për RTK3 nga server room i ri, 

Instalimi i rrjetës së kompjuterëve dhe telefonisë në RTK3, shtrirja e kabllimeve nga kabineti deri ne outlet-

priza, testimi i çdo lidhje me netëork tester,  

instalimi i lidhjes ëireless për RTK3 nga server room i ri me media konverter deri ne rtk3 së bashku me  sëitcha 

giga bitësh. 
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Ndërtimi i infrastrukturës se rrjetës në objektin e RTK3, instalimi i 3 rrjetave (10, 20, 61), ëireless, vendosja e 

kompjutëreve të rinjë në dhomën e lajmeve RTK3, galeri, vendosja e sëitch-ave dhe konfigurimi i tyre. Instalimi 

i dy montazhave dhe nje voice over, Instalimi, konfigurimi dhe montimi i 2 ORAD Render Machine në RTK3.  

 

Njësia e FBPS (Sistemi i fajllimit baze) 

  

Muaji Ditët e 

punës 

Intervenime 

mesatar 

gjatë ditës 

Totali i 

intervenimev

e gjatë muajit 

Intervenime 

të lehta 

Intervenime 

të mesme 

Intervenime 

komplekse 

Janar 31           

Shkurt 28           

Mars 31 62 1922 1392 437 93 

Prill 30 51 1530 1025 398 107 

Maj 31 46 1426 940 325 161 

Qershor 30 31 930 498 320 112 

Korrik 31 19 589 303 220 66 

Gusht 31 20 620 358 180 82 

Shtator 30 25 750 456 210 84 

Tetor 31 27 837 506 240 91 

Nentor 30 31 930 584 247 99 

Dhjetor 31 33 1023 661 266 96 
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Në grupin e intervenimeve të lehta bëjnë pjesë: 

Instalimi i Video Plugin për Përdorues 

Ndihmë në Captur-im (incizim) nga studio-t. 

Ndihmë me Filtrimin e Materialit në Arkivë 

Ndihmë me Përdorimin e VOICE OVER 

Ndihmë në Perdorimin e FBPS (Qasja, Modulet etj) 

  

Në grupin e intervenimeve të mesme bëjnë pjesë: 

(Ndihmë me Softëare Premier, Playout Softëare, FBPS, Dergimin e Materialit ne FBPS) 

Ndihmë në Përpilimin e Skemave Programore ne FBPS, 

Fshirja e Materialit të Panevojshëm për RTK4 në File Server sipas kërkesës 

Tërheqjen e Materialeve prej FBPS në Disk/CD sipas Kërkesave 

 

Në grupin e intervenimeve Komlekse: 

Intervenime në Playout Server (Hardware Upgrade), Intervenime ne CG 

Intervenime në Teleprompter Njesi. 

Interenime në Capture Server 

Migrimi i Video Materialit Mujor në File Server te ri (Menaxhimi i Hapsirës) 

Intervenime në Njesite e Montazhit. 

 

Përshkrimi i Puneve te kryera në Sherbimin e Teknologjise Informative ne RTK-TV FBPS 

Mirëmbajta e FBPS Sistemit 

Mirëmbajta e NLE Njesive si dhe Krijimi i NLE Njesive te reja sipas kerkeses 

Mirëmbajtja e Playout Njëseve si dhe Krijimi i njësive te reja 

Mirëmbajta e Servereve te FBPS 

Zgjerimi i Kapaciteteve te FBPS Storage 

Krijimi i Përdoruesve ne FBPS 

Caktimi i të drejtave të përdoruesit në FBPS në bazë të pozitës së punës 

Monitorimi i aktiviteteve të përdoruesve në FBPS (Logs) 

Mirëmbajtja e Domain Controler-it , Krijimi i Përdoruesve të ri 

Krijimi i lidhjeve të reja për qasje në Materiale FTP, Lidhje brenda rrjetës etj. 

Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i hapësires ne Capture Server 24h me 4 kanale rekordimi 
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Mirëmbajtja dhe Menagjimi i Hapësirës per Capture Server të Studiove 

Mirëmbajtja e CG dhe Teleprompter Njësive 

  

Gjatë vitit 2014 kemi qenë të angazhuar në ndërtimin, implementimin, funksionimin dhe mbarëvajtjen e 

sistemit FBPS. Gjatë kësaje kohe është bërë montimi, instalimi dhe konfigurimi i njësive të injectit, 

montazhave, playout- ave dhe voice over. 

Hulumtimi në lidhje me zgjedhjen e parametrave të mpeg2 standartit  të punes në RTK. 

Rregullimi i presetave të formateve të videove, të cilat përdoren në rtk. 

Hulumtimi dhe rregullimi i standardit me të cilin rekordon njësia e capturave 24 ore, si dhe instalimi i ftp 

serverit për lidhje me njësitë e montazhave. 

Montimi, Instalimi, konfigurimi dhe standardizimi i njësisë së capturës për youtube, 

Mirëmbajtja dhe ndihma në lidhje me problem të montazhave, inject njësive dhe voiceover, 

Konfigurimi dhe mirëmbajtja e njësisë së captures prej shiritave filmike. 

Konfigurimi dhe installimi i njësive të captures për shtudio dhe OBVAN,   

Konfigurimi i ftp-së të mbrendshme teë fbps-së, si dhe lidhja e saj me rueter, kosovapress, ebeu etj., 

Regullimi dhe dizajnimi i formave të injectit, 

Mbikëqyra e punetorëve dhe procesit te punëve dhe tekonlogjise në dhomen e injectit.   

 

 

Njësia e IT-Radio 

 

Muaji Ditët e 

punës 

Intervenime 

mesatar 

gjatë ditës 

Totali i 

intervenimeve 

gjatë muajit 

Intervenime 

të lehta 

Intervenime 

të mesme 

Intervenime 

komplekse 

Janar 20 8 160 86 33 41 

Shkurt 19 9 171 91 22 58 

Mars 21 6 126 63 28 35 

Prill 22 5 110 57 30 23 

Maj 21 7 147 86 36 25 

Qershor 21 8 168 79 54 35 

Korrik 23 6 136 47 26 63 
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Gusht 21 10 210 107 56 47 

Shtator 22 8 176 82 49 45 

Tetor 23 7 161 64 39 58 

Nëntor 20 5 100 39 24 37 

Dhjetor 23 8 184 103 57 24 

Totali 257 87 1849 904 454 491 

 

 Në grupin e intervenimeve të lehta i kemi renditur këto punë:  

o Incizimi i CD-ve, Probleme me maus, Probleme me tastatur, Probleme me furnizim me energji 

elektrike, Probleme me dëgjuese, Probleme me Box-a , Ndërrimi i passëord-ëve, probleme me 

e-mail, etj.    

 Në grupin e intervenimeve të mesme i kemi renditur këto punë: 

o Probleme me audio fajlla, Probleme me drajvera, Probleme me programe Aplikative, më 

saktësisht ne këtë grup i kemi radhitur të gjitha problemet me Softuerët  te cilët i përdorim për 

punë të përditshme në  RTK-RADIO. 

 Në grupin e intervenimeve komplekse i kemi renditur këto punë: 

o Formatizimi i PC-ve, Ndërrimi i pjesëve te prishura, Intervenime të ndryshme në (Matherboard, 

UPS,etj), më saktësisht ne këtë grup i kemi radhitur të gjitha problemet me Hardëarin të cilin e 

kemi në përdorim për punë të përditshme në  RTK-RADIO. 

Në tabelën e mësipërme nuk i kemi llogaritur punët e përditshme: 

 Mirëmbajtjen e serverit të radios (Domain Controller); 

 Mirëmbajtjen e Proxy Serverëve, përmes të cilëve menaxhohet shpërndarja e internetit; 

 Mirëmbajtjen e Konzol-serverit, me të cilin mbrohet rrjeti kompjuterik nga viruset e ndryshëm; 

 Mirëmbajtjen e serverëve të dy radiove tona me dëgjueshmëri përmes internetit; 

 Mirëmbajtjen dhe monitorimin e programeve radiofonike  përmes incizimit në tre kompjuterë; 

 Mirëmbajta e arkivit muzikor. 

Vërejtje: Gjatë vitit 2014 njësia e TI-së në RTK-Radio nuk ka pasur ndryshime te mëdha pasi vlera e investimeve 

ka qenë shume e vogël, përveç ndërrimit të sëitchave ne te gjithë objektin e RTK-Radio. Gjatë kësaj periudhe 

kohore nuk kemi pasur ndonjë prishje të madhe, e cila mund të jetë pjesë e këtij raporti.  
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 Njësia e zhvillimit të 

WEB-faqes 

 
Intervenime ditore në rtklive.com 

-          Përpunim të fotografive 

-          Ndërrimi i promove gjatë javës 

-          Publikimin e Video materialeve 

-          Publikimin e Audio materialeve 

-          Publikime të konkurseve të televizionit dhe radios si dhe RTK2 

-          Publikim apo ndryshim në Marketing 

-          Dergimin e emailave nga maildistribution@rtklive.com ne all@rtklive.com 

-          Hapje të emailave 

-          Mbyllje të emailave 

-          Ndërrim të passëordave 

-          Dizajnimi i banerit për RTK2 Ndihmoni Aleksin e vogël 

-          Ndryshimi i skemës programore të Radio Kosovës 
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KRIJIMI I KATEGORIVE DHE BLLOQEVE TË REJA 

Dizajnimi dhe zhvillimi i kategorive të reja në rtklive.com duke i ambientu me konceptin aktual të ueb faqes 

rtklive.com 

-          Kronika e Zezë 

-          VIP 

-          Tech 

-          Auto 

-          Lajmet e Rekomanduara 

-          Exit në RTK2 

  

Po ashtu aktivizimin e RSS lajmeve për këto kategori dhe lidhjen automatike për shpërndarjen e lajmeve në 

rrjetet sociale si Facebook, Tëitter dhe Google+ 

 

RTK FACEBOOK 

Dizajnimin e coverëve per promovimin sa më të mirë në Facebook.com/rtklivecom 

-          Dizajnimi i coverit për 6 Vjet Pavarësi - në web rtklive.com dhe Facebook 

-          Dizajnimi i coverit për ndeshjen Kosova - Haiti 

-          Dizajnimi i coverit për ndeshjen Kosova - Turkey 

-          Dizajnimi i coverit për RTK3 

-          Dizajnimi i coverit për Na ndiqni në Tëitter 

-          Dizajnimi i coverit për Botërori 2014 

-          Dizajnimi i coverit për Rtklive 100000 Fans, Ju faleminderit 

-          Dizajnimi i coverit për urimin e Kurban Bajramit 

-          Dizajnimi i coverit për ndeshjen Serbia - Shqipëria 

-          Dizajnimi i coverit për ndeshjen Franca - Shqipëria 

-          Dizajnimi i coverit për ndeshjen Zvicra - Lituania 

-          Dizajnimi i coverit për ndeshjen Italia - Kroacia 

-          Dizajnimi i coverit për Festen e 28 Nentorit 

-          Dizajnimi i coverit për Gezuar 2015 

-          Dizajnimi dhe promovimi i të gjitha ndeshjeve futbollistike Botërori 2014 etj... 
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Publikimi i video materialeve në facebook, siç janë promot e programeve për Vitin e Ri, programet sportive, 

etj… 

Deri në fund të vitit 2014 faqen e RTK-së në facebook e kanë vizituar 150 mijë persona. Ndërsa ky numër rritet 

çdo ditë nga rreth 2000 vizitorë.  

 

 

ZGJEDHJET 2014 

Dizajnimi dhe zhvillimi i kategorise unike ZGJEDHJET 2014 në rtklive.com dhe rtklive.com/rtk2 

·       Përgatitjen e fajllave në server për krijimin e seksionit të ri në web faqe për Zgjedhjet 2014 

·       Krijimin e boxave në faqen e parë dhe programimin për kategorinë e re për Zgjedhjet 2014 

·       Përgatitjen e fajllave në server për krijimin e seksionit të ri në web faqe për Zgjedhjet 2014 

·       Testimi i kategorisë Zgjedhjet 2014 

·       Paraqitja e logos së KQZ-së dhe riderektimi i në webin zyrtar të KQZ-së 

·    Promovimi në RTK 1 i Zgjedhjeve 2014 dhe Kronika Zgjedhore duke dizajnuar fotot e tyre me logot  

  përkatëse, poashtu lidhjen e tyre me playlistën në youtube.com/rtkstream 

 

Përfundimi i dizajnimit dhe zhvillimit Zgjedhjet 2014 për RTK dhe RTK2 me sukses. 

 

DIZAJNIMI I WEB-it TË RI RTKLIVE.COM 

Gjatë vitit 2014, është bërë dizajnimi dhe konceptimi i ri i web faqes rtklive.com, është punuar me një koncept 

modern dhe shumë funksional me qëllim që të përshtatet nga secila moshë e vizitorëve, poashtu të përshtatet 

me secilin lloj shfletuesi qoftë aj Kompjuter PC, Tablet apo Smartphone, dizajni është punuar në mënyrë që 

gjatë zhvillimit të realizohet në formatin Responsive Design (Dizajni i përgjegjshëm). 

Është dizajnuar  edhe pjesa unike e lajmeve EKSKLUZIVE në dy variante ku shfaqet vetëm një lajm në formë 

madhështore, e cila shfrytëzohet sipas nevojës dhe mënyra e dytë ku shfaqen dy lajme EKSKLUZIVE. 

Verzioni Mobile është dizajnu në praktikat sa më funksionale, që të jetë i lehtë për perdorim dhe i shpejtë ndaj 

dhënies së informacionit tek vizitori. 

  

INTERVENIME NË CMS 

Për funksionimin sa më të mirë të WEB-it, rtklive.com, është i domosdoshëm intervenimi i rregullt në 

programim - kod, duke shtuar mundësitë e reja teknologjike për ta lehtësuar punën rreth përdorimit të cms-it 

dhe funksionzalizimit të tij. 
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·    Intervenimi në source code të index fajllit, futjen e parametrave për leximin e lajmeve nga Api i 

    facebook.com 

·         Intervenimi në CMS, futjen e kolonës së re për statistikat e lajmeve (shikimeve). 

·         Intervenimi në CMS, futjen e kolonës së re për rregullimin e postimit te videove për youtube embed. 

·         Inlcudimin e skriptave për editorin ck-Editor për sektorin e futjes së lajmeve. 

·         Rregullimin e editorit të lajmeve në CMS për COPY as a plain text. 

·         Optiminzimin e tabelave të lajmeve. 

·         Intervenimi në databaze të rtklive.com për optimizimin e databazës. 

·         Intervenimi në databazë dhe funksion të RSS Feed. Për rregullimin e CID-Id në RSS Lajme. 

·         Optimizimin e databazes se RTKlive, për ditën e zgjedhjeve, etj… 

 

 

BOTËRORI 2014 

Në kuadër të webfaqes rtklive.com kemi dizajnuar dhe zhvilluar një faqe komplet të re për kampionatin 

Botëror 2014. 

Në këtë modul të faqes gjenden shumë informata të rëndësishme për kampionatin botëror si: 

·         Lajme rreth ndeshjeve 

·         Kalendari i ndeshjeve 

·         Rezultatet 

·         Tabelat e ndeshjeve të ndara në grupe 

·         Komplet dizjan i ri me përshtatje të dizajnit Botërori 2014 

Përpos këtyre informatave të nevojshme për shfrytëzuesit dhe adhuruesit e futbollit në rtklive.com – faqen 

unike rreth Ëorld Cup 2014, vizitorët mund të informoheshin me një përmbledhje lajmesh rreth ngjarjeve në 

kampionatin Botëror 2014. 

 

RADIO KOSOVA PËR DITËN E PAVARËSISË - 17 SHKURT 

Urime Republikë - Kosova 6 vjet – është dizajnuar dhe zhvilluar rubrika rreth aktiviteteve për ditën e 

pavarësisë 17 shkurt 2014. 

Kjo rubrikë si përmbajtje ka pasur reportazhet e përgaditura paraprakisht në Audio dhe Tekst version të cilat 

janë postuar në web kushtuar shënimit të Ditës së Pavarësisë së Kosovës - 17 Shkurt. 
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DIZAJNIMI PËR FESTAT E FUNDVITIT 

Dizajnimi i të gjithë banerave në frymën e festave duke përfshi dhe coverin në Facebook Gëzuar festat e 

fundvitit. 

 

SULMET APO PENGESA NË SERVERIN RTKLIVE.COM 

Janë të përsëritshme dhe të shpeshta sulmet në drejtim të webit rtklive.com, sidomos në rastet e festive apo 

zyrtare si 17 shkurti shpallja e pavarësisë së Kosovës, 28 Nëntori, Zgjedhjet 2014 apo ndonjë ngjarje e 

rëndësishme që ndodhë në Kosovë. 

Me mundësitë tona kemi punuar shumë rreth ndalimit të këtyre sulmeve dhe ta kemi arritur që t’i ndalojmë 

ato.    

 

VIZITUESHMËRIA 

Nëse e shikojmë trafikun e gjithëmbarshëm në bazë të vizitorëve atëherë rtklive.com ka 76000 deri ne 120614 

vizitorë në ditë që është trafik normal ditor. Në anën tjetër, nëse e shikojmë numrin e klikimeve, duke pas 

parasysh që secili vizitorë mesatarisht navigon brenda web-faqes 12 deri në 19 lidhje për informacione të 

ndryshme atëherë mbërrihet numri afër një milionësh i klikimeve në ditë. 

 

 

 

STATISTIKA:                                      01.01.2014 - 31.12.2014 

Sessions:                                            12,590,553 

Users:                                                 2,764,128 

Pagevieës:                                    40,704,800 

Avg. Session Duration:                    00:03:52 

Bounce Rate:                                     44.89% 

Neë Sessions:                                    21.23% 
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Raporti  Vjetor 2014 i punës në Njësinë e YOUTUBE Channel 

Transmetimi direkt në Youtube/rtkstream i Seancave të Kuvendit të Republikës së Kosovës si dhe ngjarjeve 

tjera të rëndësishme 

Ngarkimi i materialeve në kanalin e Youtube/rtkstream 

Caktimi i të drejtave të përdoruesit në kanalin e Youtube/rtkstream 

Monitorimi i të drejtave në kanalin Youtube/rtkstream 

Mbrojtja e të drejtave për prodhimet e RTK-së në kanalin Youtube/rtkstream 

Gjatë vitit 2014 jemi angazhuar kryesisht në ngarkimin e video materialeve në kanalin e Youtube/rtkstream si 

dhe kemi filluar të realizojmë livestream Seancat e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe ngjarjeve tjera të 

rëndësishme. Ne të ardhmen mendojmë qe këto transmetime në kanalin tonë të shtohen mirëpo 

momentalisht është e pamundur për shkak të mungesës se hapësirës dhe punëtoreve por shpresojmë se këto 

do ti realizojmë gjate këtij viti ku planifikohet edhe aktivizimi i monetizimit ë kanalit. Gjatë vitit të kaluar 

rendësi të posaçme i kemi kushtuar mbrojtjes së prodhimeve të RTK-së posaçërisht evitimit të 

keqpërdorimeve të emisioneve dhe serialeve në kanalet tjera në Youtube, dhe rregullimit të problemit të 

drejtave në edicionet e lajmeve. 

 

 

 

 

Shikueshmeria 2,973,387         

ESTIMATED MINUTES 

ËATCHED    

30,852,505         

SUBSCRIBERS GAINED 5,955         

SUBSCRIBERS LOST 1,360         

  

Top locations by vieës   Vieës       

Unknoën region   1,181,526       

Germany   531,080       

https://www.youtube.com/analytics?o=U#dt=c,fe=16436,fr=lc-ZZ,fs=16071;fc=1,fcr=0,r=demographics
https://www.youtube.com/analytics?o=U#dt=c,fe=16436,fr=lc-DE,fs=16071;fc=1,fcr=0,r=demographics
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United States   224,740       

Sëitzerland   175,195       

France   98,310       

 

 

Raporti i punës për Shërbimet e Përbashkëta për vitin 2014 

 

Shërbimet e përbashketa në fillim të vitit 2014 janë përbërë nga 4 departamente: 

 Departamenti i Financave 

 Departamenti i Administratës dhe Burimeve Njerëzore 

 Departamenti i Marketingut 

 Departamenti i Zyres Ligjore 

 

Sfidat e vitit të kaluar kanë qenë buxheti i pamjaftueshëm dhe borgjet e bartura prej vitesh. 

Nxjerrja e vendimeve të ndryshme dhe përpilimi i rregulloreve të ndryshme si dhe harmonizimi I rregulloreve 

me ligjin e punës. 

Avancimi i modulit te burimeve njerëzore, 

Përfaqësimet gjyqësore, prapësimet e propozimeve për përmbarim, interpretimet ligjore, ankesat në vendimet 

e padrejta etj. 

 

 Shërbimet  e Përbashkëta/Administrata dhe Burimet njerëzore në RTK  

 

 

- Burimet njerëzore në RTK 

RTK vitin 2014 e ka filluar me 655 (gjashtqindepesëdhjetëepesë) të punësuar me kontrata pune me kohë të 

caktuar të cilët janë të ndarë në shërbime: 

 

Sektori Numri i të 

punësuarve më  

01.01.2014 

Numri i të 

punësuarve   më  

31.12.2014 

Ndryshimi 

https://www.youtube.com/analytics?o=U#dt=c,fe=16436,fr=lc-US,fs=16071;fc=1,fcr=0,r=demographics
https://www.youtube.com/analytics?o=U#dt=c,fe=16436,fr=lc-CH,fs=16071;fc=1,fcr=0,r=demographics
https://www.youtube.com/analytics?o=U#dt=c,fe=16436,fr=lc-FR,fs=16071;fc=1,fcr=0,r=demographics
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Drejtoria 

- Menaxhmenti 

- Kabineti i Drejtorit të 

Përgjithshëm 

- Marketingu 

- Prokurimi 

- TI 

- WEB faqja 

- Auditori 

44 

7 

 

11 

 

0 

5 

14 

 

6 

1 

54 

7 

 

9 

 

8 

5 

17 

 

7 

1 

+ 10 

0 

 

-2 

 

8 

0 

3 

 

1 

0 

RTK 1 – TV 359 369 +  10 

RTK 3 – TV 0 26 +  26 

Radio Kosova 168 170 +  02 

RTK 2 – TV 52 53 +  01 

Shërbimet e Përbashkëta 32 26 -   06 

TOTALI 655 698 + 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTK vitin 2014 e ka përfunduar me 521 (pesëqindenjëzetenjë) të punësuar me kontrata pune me kohë të 

caktuar dhe 177 (njëqindeshtatëdhjetëeshtatë) të punësuar me kontrata pune me kohë të pacaktuar. 
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KONKURSET: 

 Më datë 16.12.2013 është shpallur Konkursi publik për vendet e lira të punës:  

Kryeredaktor në web faqe ( 1 pozitë ), Menaxher i Marketingut ( 1 pozitë ) dhe  

Menaxher i Prokurimit ( 1 pozitë ). 

 

 Më datë 06.01.2014 është shpallur Konkursi publik për vendet e lira të punës:  

Gazetar 1 (3 pozita), Gazetar në EVN (2 pozita), Gazetar moderator 2 (3 pozita),  

Folës - Prezantues i motit (2 pozita), Lektor (1 pozitë), Organizator 2 (2 pozita),  

Planer koordinator (2 pozita), Recepsionist (1 pozitë) Teknik në transmetim dhe lidhje ( 1 pozitë), Teknik 

i zërit 2 (2 pozita), Kameraman 2 (2 pozita), Inxhinier në sistem ( 1 pozitë), Organizator në studio (2 

pozita), Videomikser/realizues (2 pozita) dhe Operator grafik (1 pozitë).    

 

 Më datë 06.01.2014 për nevojat e RTK 2-TV- Redaksia malazeze ka shpallur konkurs publik për vendet e 

lira të punës:  

Gazetar 2 ( 1 pozitë ), Xhirues 2 (1 pozitë) dhe Organizator  2 (1 pozitë) 

 

 Më datë 09.04.2014 është shpallur Konkursi publik për vendin e lirë të punës Producent në program (1 

pozitë).  

 

 Më datë 02.06.2014 është shpallur Konkursi publik për vendet e lira të punës:  

Redaktor i redaksisë 1 (1 pozitë ), Redaktor i redaksisë 2 (1 pozitë) , Redaktor i lajmeve (2 pozita)  dhe 

Regjisor 2 (2 pozita) . 

 Më datë 17.10.2014 është shpallur Konkursi publik për vendet e lira të punës:  

Operator në MCR 2 (3 pozita) dhe Operator grafik (2 pozita). 

 

Konkurset të cilat janë shpallur por nuk kanë përfunduar procedurat e rekrutimit janë:  

 Më datë 04.12.2014 është shpallur Konkursi intern për vendet e lira të punës: 

- Producent ekzekutiv në Redaksinë argëtuese– 1 pozitë  

- Producent ekzekutiv në Redaksia e aktualiteteve – 1 pozitë 

- Redaktor i redaksisë 2 – Redaksia për fëmijë dhe të rijnë – 1 pozitë 

- Redaktor i redaksisë 2 – Redaksia argëtuese– 1 pozitë 
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 Më datë 09.12.2014 është shpallur Konkursi publik për vendet e lira të punës: 

- Kryeredaktor në RTK 1- TV – 1 pozitë 

- Kryeredaktor në RTK 2- TV– 1 pozitë 

- Kryeredaktor në RTK 3- TV– 1 pozitë 

- Kryeredaktor në RTK në Radio– 1 pozitë 

 

 

 Më datë 31.12.2014 është shpallur Konkursi publik për vendin e lirë të punës: 

 

- Redaktor i redaksisë 2 – Redaksia e kulturës– 1 pozitë 

 

Për nevojat programore të RTK-së, përveç të punësuarve me kontrata pune me kohë të caktuar në RTK 

angazhohen edhe konkraktues me Kontrata për punë dhe detyra specifike.  

 

RTK vitin 2014 e ka filluar me 194 (njëqindenëntëdhjetekatër) të angazhuar me kontrata për punë dhe detyra 

specifike të cilët janë të ndarë në shërbime: 

 

Sektori Numri i të angazhuarëve 

më 01.01.2014 

Numri i të angazhuarëve 

më 31.12.2014 

Ndryshimi 

 

RTK 1 - TV 

 

90 

 

137 

 

+47 

 

Radio Kosova 

 

61 

 

52 

 

-09 

 

RTK 2 - TV 

 

39 

 

39 

 

00 

 

Shërbimet e Përbashkëta 

 

02 

 

01 

 

-01 

 

Të tjera 

- TI 

- WEB Faqja 

 

02 

02 

00 

 

05 

01 

02 

 

+03 

         -

01 
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- Marketingu 00 02 +02 

+02 

 

TOTALI 

 

194 

 

234 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTK vitin 2014 e ka përfunduar me 234 (njëqindenëntëdhjetekatër) të angazhuar me kontrata pune për punë 

dhe detyra specifike. 
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Administrata 

në RTK 

Gjatë kësaj periudhe në Shërbimin e administratës 

dhe burimeve njerëzore në RTK përpos punëve 

rutinore si: Përgatitja, shpërndarja dhe rexhistrimi i 

formave të pushimeve vjetore/mjeksore, Azhurimi 

listave të punëtorëve dhe bashkëpunëtorëve të 

jashtëm, Puna me palë rreth kërkesave për sqarime, 

shpjegime dhe sugjerime sa i përket të punësuarve, 

Azhurimi dhe kontrollimi i dosjeve personale të 

punëtoreve me qëllim të evidentimit të mangësive në 

kuptim të plotësimit me dokumentacion të 

nevojshëm, kemi marrë pjesë në të gjitha seancat e  

Komisionit disiplinor duke grumbulluar dëshmi të dokumentuara, përgatitur oraret e seancave, njoftimin e 

personave që kërkohet të janë prezent lidhur me detajet e takimit, datën dhe kohën e seancës, mbajtjen e 

procesverbalit për seancën disiplinore dhe vendosjen e tij në lëndën konfidenciale disiplinore. 

 

 Gjatë kësaj periudhe në Shërbimi i administratës dhe burimeve njerëzore në RTK ka përpiluar raporte 

dhe analiza të ndryshme sipas nevojës dhe kërkesës së Udhëheqësit të Shërbimeve të Përbashkëta të 

RTK-së.  

 Gjatë kësaj periudhe Menaxheri i Admnistratës dhe burimeve njerëzore në RTK ka qenë i angazhuar në 

Grupin punues për plotësimin dhe amandamenitmin e Rregulloreve të RTK-së si dhe në Grupin punues 

për sistematizimin dhe organogramin e RTK-së. 

 Duhet të ceket se gjatë kësaj periudhe për vendosjen e të dhënave për realizimin e pagave ka patur një 

angazhim më i shtuar për shkak të futjes së shënimeve të të punësuarve të rinjë në sistemin e burimeve 

njerëzore.  
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PROJEKTET NË  RTK: 

 

Gjatë vitit 2014 në RTK 1 –TV për realizimin e projekteve si: 

 

Programi “ Viti i Ri 2014 ”, “ Zgjedhjet parlamentare 2014”,  Kampionati botëror në futboll  

“ Brazili 2014” janë angazhuar kryesisht të punësuarit e RTK 1-TV-së të cilët janë shpërblyer në bazë të 

Rregullores për shpërblime të RTK-së. 

RTK gjatë këtij viti raportues ka filluar me realizimin e serialeve vetanake si: “Çka ka shpija”, “Zyrja për gjithçka”, 

“Gjurma” dhe “Një Univers”, për realizimin e këtyre serialeve RTK ka angazhuar profesionist të lëmive 

përkatëse me të cilët ka nënshkruar Kontrata për punë dhe detyra specifike për kohën sa do të realizohen këto 

projekte, poashtu duhet të ceket se RTK ka vazhduar me realizimin e emisionit “Vikend” edhe këtë vit. 

Për projektin “Viti i Ri 2014” janë shpërblyer gjithsej 51 ( pesëdhjetenjë) të punësuar, për projektin “ Zgjedhjet 

parlamentare 2014” janë shpërblyer gjithsej 81 ( tetëdhjetenjë) të punësuar,  për projektin “Kampionati 

botëror në futboll “Brazili 2014” janë shpërblyer gjithsej 5 (pesë) të punësuar. 

 

Për realizimin e serialit “Çka ka shpija”, janë angazhuar 21 (njëzetenjë) kontraktues me të cilët është 

nënshkruar Kontratë për punë dhe detyra specifike.  

Për realizimin e serialit “Zyrja për gjithçka”, janë angazhuar 19 (nëntëmbëdhjetë) kontraktues me të cilët është 

nënshkruar Kontratë për punë dhe detyra specifike. 

Për realizimin e serialit “Një Univers”, janë angazhuar 07 (shtatë) kontraktues me të cilët është nënshkruar 

Kontratë për punë dhe detyra specifike. 

Për realizimin e serialit “Gjurma”, janë angazhuar 04 (katër) kontraktues me të cilët është nënshkruar Kontratë 

për punë dhe detyra specifike. 

Për realizimin e serialit “Vikend”, janë angazhuar 16 (gjashtëmbëdhjetë) kontraktues me të cilët është 

nënshkruar Kontratë për punë dhe detyra specifike. 

 

Gjatë vitit 2014 në RTK  – Radio për realizimin e projekteve si: 

“Zgjedhjet parlamentare 2014”  dhe “Dita e Pavarësisë dhe Epopeja e UÇK-së “- janë shpërblyer 15 punëtorë;  

Për projektin “Zgjedhjet parlamentare 2014”  janë shpërblyer gjithsej 26 (njëzetegjashtë) punëtorë ndërsa për 

projektin “Dita e Pavarësisë dhe Epopeja e UÇK-së“  janë shpërblyer gjithsej 15 (pesëmbëdhjetë) punëtorë të 

cilët janë shpërblyer në bazë të Rregullores për shpërblime të RTK-së. 
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Gjatë vitit 2014 në RTK 2 –TV për realizimin e projekteve si: 

“Rrethi i dytë i Zgjedhjeve lokale dhe Programi i Vitit të Ri 2014”, “ Zgjedhjet parlamentare 2014”,  “Liria e 

mediave dhe hulumtimet në internet” dhe “Pjesëmarrja e grave në Qeverisjen Lokale”, Kampionati botëror në 

futboll “ Brazili 2014”, “Letnjikovac”, Kampionati botëror në basketboll “ Spanja 2014” dhe “Moja prva šansa” 

(fëmijët në konkurs të kënduarit) janë angazhuar kryesisht të punësuarit e RTK 1-TV-së të cilët janë shpërblyer 

në bazë të Rregullores për shpërblime të RTK-së si dhe profesionist të lëmive përkatëse me të cilët RTK 2-TV ka 

nënshkruar Kontrata pune për punë dhe detyra specifike për kohën sa do të realizohen këto projekte. 

 

Për projektin “Rrethi i dytë i Zgjedhjeve lokale dhe Programi i Vitit të Ri 2014” janë shpërblyer gjithsej 37 ( 

tridhjetëeshtatë) të punësuar, ndërsa për projektin “ Zgjedhjet parlamentare 2014” janë shpërblyer gjithsej 42 

( dyzetedy) të punësuar.  

Projektet “Liria e mediave dhe hulumtimet në internet” dhe “Pjesëmarrja e grave në Qeverisjen Lokale” është 

realizuar në përkrahje të OSBE-së e cila ka ndihmuar me një donacion në lartësi prej 2000,- €. 

 

Për projektin Kampionati botëror në futboll “ Brazili 2014” janë shpërblyer 3 (tre) të punësuar.  

Për projektin “Letnjikovac” janë angazhuar 3 (tre) kontraktues , me të cilët është nënshkruar Kontratë pune 

për punë dhe detyra specifike për periudhën 01.08 – 31.08.2014. 

 

Për projektin Kampionati botëror në basketboll “ Spanja 2014” janë shpërblyer 4 (katër) të punësuar si dhe 

është angazhuar një bashkëpunëtor i jashtëm me të cilin është nënshkruar Kontratë pune për punë dhe detyra 

specifike për periudhën  

01.09 – 30.09.2014. 

 

Projekti “Moja prva šansa” (fëmijët në konkurs të kënduarit), është realizuar gjatë muajit Dhjetor dhe për 

realizimin e këtij projekti përveç të angazhimit të të punësuarve në RTK 2-TV janë angazhuar edhe tre anëtarë 

të jurisë. 

 

KONTRATAT  E  NDËRPRERA: 

 Sipas dispozitave ligjore në fuqi çdo i punësuar pensionohet me arritjen e moshës  

65 vjeçare, marrë parasyshë se këtë moshë e kanë arritur 9 (nëntë)  të punësuar, të punësuarit janë 

pensionuar gjatë vitit 2014 dhe kontratat e tyre të punës për kohë të caktuar janë ndërprerë. 
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 Me kërkesë të të punësuarve për ndërprerje të kontratës së punës për shkaqe të tyre personale,  4 

(katër) të punësuarëve u janë ndërprerë kontratat e punës për kohë të caktuar gjatë vitit 2014. 

 Për shkak të shkeljeve disiplinore 1 (një) të punësuari i është ndërprerë kontrata e punës për kohë të 

caktuar gjatë vitit 2014.  

 

RISISTEMIMET: 

Gjatë vitit 2014 në RTK, 36 (tridhjetegjashtë) të punësuar për nevoja programore janë risistemuar, prej tyre 25 

(njëzetepesë) të punësuar në RTK 1-TV, dhe 08 (tetë) të punësuar në RTK 2-TV.  

Duhet cekur se gjatë kësaj periudhe përveç të punësuarve të risistemuar edhe 3 (tre) të punësuar janë 

transferuar nga RTK Radio në RTK 1-TV.  

 

AVANSIMET: 

Gjatë vitit 2014 në RTK, 22 (njëzetedy) të punësuar bazuar në performancën dhe nevojat programore janë 

avansuar, prej tyre 18 (tetëmbëdhjetë) të punësuar në RTK 1-TV, 1 (një) i punësuar në RTK Radio dhe 3 (tre) të 

punësuar në RTK 2-TV. 

 

PUSHIMET Ë LEHONISË: 

Gjatë vitit 2014 në RTK, 12 (dymbëdhjetë) të punësuara kanë parashtruar kërkesë për pushim të lehonisë, prej 

tyre 08 (tetë) të punësuara në RTK 1-TV, 3 (tre) të punësuara në RTK Radio dhe  

1 (një) e punësuar në RTK 2-TV.  

 

PUSHIMET PA PAGESË: 

Gjatë vitit 2014 në RTK, 7 (shtatë) të punësuar janë në pushim pa pagesë, prej tyre 6 (gjashtë) të punësuar në 

RTK 1-TV dhe 1 (një) i punësuar në RTK Radio.  

 

ZYRA LIGJORE RTK 

Gjatë vitit 2014, Zyra Ligjore ne RTK ka përcjellë gjithesej 33 çështje juridike, duke ushtruar padi, prapesime, 

ankesa, propozime per permbarim, duke ushtruar pergjigje ne padi, duke perfaqesuar institucionin ne séance 

gjyqesore dhe administrative.  

Zyra ligjore gjate punes se perditshme ka perpiluar vendime te ndryshme dhe ka bere përpilimin dhe 

shqyrtimin e kontratave të ndryshme si dhe memorandumeve për bashkepunim programor me institucione te 

ndryshme vendore dhe nderkombetare. Gjithashtu janë bere edhe shume interpretime ligjore te dispozitave 
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ligjore dhe dokumentacioneve te ndryshme.   

Gjate vitit 2014, nga ana e Inspektoratit te punes jane marre shume vendime ne favor te RTK-se e qe kane te 

bejne me ceshtjet qe lidhen me zbatimin e Ligjit te punes ne Kosove.  

 

6. Rekomandimet /sfidat e institucionit ( rritja e stafit, ndryshimi i ligjit ) 

Rekomandimet dhe sfidat e RTK-së janë: 

- Zgjidhja sa më e shpejtë e çështjes së financimit të qëndrueshëm 

- Rritja e buxhetit të RTK-së në nivelin e transmetuesve publik të rajonit 

- Miratimi sa më i shpejtë i Strategjisë për Digjitalizim dhe Ligjit për Digjitalizimin 

- RTK të ketë rrjetin e vet transmetues digjital në mënyrë që të mos ketë problem në mbulueshmërinë e 

territorit të saj 

- Financimi i Projekteve të RTK-së nga ana e themeluesit ose e Qeverisë në bazë të praktikave edhe të 

vendeve të rajonit (digjitalizimi i produksionit, digjitalizimi i arkivave, digjitalizimi i rrjetit transmetues). 

RTK ka projektet për tri këto çështje të hartuara nga ekspertë vendor e ndërkombëtarë të teknologjisë 

së avancuar.  

- Gjetja e lokacionit të ri (mundësisht Prishtina e re, afër pallatit të Drejtësisë), dhe ndarja e mjeteve 

financiare për ndërtimin e objektit të ri i cili i plotëson kushtet për funksionim të Radio Televizionit të 

Kosovës. 

- Fillimi i punës së kanalit parlamentarë, RTK5 dhe financimi nga Kuvendi i Republikës së Kosovës për 

këtë kanal 

- Amandamentimi i ligjit të RTK-së pas ndryshimeve të mëdha që janë bërë në këtë institucion (hapja e 

kanaleve të reja, përgatitjen për hapjen e RTK5 –Kuvendi, ndryshimet teknologjike etj). Me ligj duhet të 

definohet edhe çështja e financimit dhe prona.  

- Nevoja për rritje të stafit profesional që i kuptojnë zhvillimet e reja teknologjike dhe reduktimi i numrit 

të stafit të cilët nuk i nevojiten RTK-së.  

- Gjetja e formave ligjore për të penguar presionin e madh politik që e ka RTK momentalisht nga të gjitha 

partitë politike 

- Hartimi dhe përditësimi i rregulloreve të reja varësisht nga nevojat e brendshme të RTK-s   
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7  Raporti financiar 

Raporti reflekton aktivitetet e kryera - përmbushjen e punës vjetore të Shërbimit Financiar  për periudhën, 

Janar -  Dhjetor 2014, krahasuar me detyrimet e planifikuara dhe objektivat e caktuara.  

 

Raporti gjithashtu siguron të dhëna duke specifikuar një sërë treguesish të arritur të dalë nga raportet e 

përfunduara për vitin 2014.  

 

Gjatë periudhës raportuese RTK ka ndjek një politikë të kontrollit të shpenzimeve dhe synon që të ofrojë 

shërbime që kanë vlerë më të madhe se mjetet e shpenzuara. 

 

Ekzistojnë politikat e shkruara financiare dhe procedurat strikte të kontrollit të shpenzimeve.Kontabiliteti 

udhëhiqet sipas Standardeve Ndërkombëtare të kontabilitetit dhe në harmoni me Rrgulloret përkatëse që janë 

në fuqi. 

 

Deparatmenti i Financave ka përgatitur Raportin Financiar,  Të Hyrat dhe Shpenzimet për periudhen Janar- 

Dhjetor 2014, Qarkoren Buxhetore për periudhën 2015 - 2017, dorëzuar Ministrisë së Financave dhe Thesarit, 

raporte këto te cilat janë aprovuar në Menaxhment dhe në Bordin e RTK-së. 

 

Në përpjekje të arritjes së transparencës sa më të madhe financiare për vitit 2014, RTK është audituar nga 

Auditor i jashtëm i pavarur. Raporti i auditimit është publikuar në web-faqen e RTK-së.  

 

Gjithashtu kopjet e Raportit i janë dërguar, përveç Themeluesit, edhe donatorëve si dhe të gjithë faktorëve 

relevant, vendorë dhe ndërkombëtar, duke perfshire edhe Komisionin e Pavarur per Media.  

 

RTK ka dorezuar Raportin financiar te audituar ne Kuvendin e Kosoves per vitin 2013 dhe ende nuk kemi 

informacione deri ku ka arritur shqyrtimi dhe miratimi i tij. Ndersa ne Raportin e audituar per vitin 2014 

jane paraqitur edhe krahasimet per vitin 2013 dhe vitin 2014, sikurse eshte kerkuar.  

 

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur jane te paraqitura ne Anex 2 

8 Raportimi rreth adresimit te rekomandimeve të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm 

 



 

135 |Raporti Vjetor 2014 

Auditori i Përgjithshëm raportin e fundit për RTK e ka kryer për vitin 2011, ndërsa në vitin 2012 dhe 2013 nuk 

ka ardhur në RTK. Në vitin 2014 Auditori i Përgjithshëm ka filluar auditimin e performancës dhe ende është ne 

proces. Sapo ta përfundojë auditimin dhe me të marrë raportin përfundimtar se bashku me rekomandimet, ne 

do ta dërgojmë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. 

 

9 Shtojcat 

a. Organogrami i Radio Televizionit te Kosoves i miratuar nga Bordi (ANEX 1)  

b. Raporti i auditorit të pavarur për pasqyrat financiare të vitit 2014 (ANEX 2) 

 


