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HYRJE 
 

 

Fjala e Kryetares së Bordit të RTK-së 
 
Radiotelevizioni i Kosovës në vitin 2018, bazuar në ligjin në fuqi, statutin dhe rregulloret e brendshme ka 
vazhduar t’i kryejë të gjitha obligimet, duke zbatuar me përpikëri edhe rregullativa të tjera ligjore, si  vendore, 
po ashtu, edhe ndërkombëtare. 
 
Radiotelevizioni i Kosovës, përkundër ambientit mjaft të vështirë për ta ushtruar veprimtarinë e vet, duke 
marrë parasysh gjendjen e rënduar financiare, pastaj mjediset krejtësisht të papërshtatshme për punë dhe 
mosmiratimin e ligjit të ri, ka arritur  jo vetëm ta mbajë shkallën e shikueshmërisë, por edhe ta pasurojë 
përmbajtjen në shumë aspekte. 
 
Në vitin 2018, Radiotelevizioni i Kosovës ka investuar në rritjen e programit të vet, qoftë vetjak apo edhe të 
jashtëm. Transmetuesi ynë publik ka arritur të jetë i pranishëm tek secila kategori e shoqërisë, si dhe të të 
gjitha komunitetet e Republikës së Kosovës, pa asnjë dallim. E gjitha kjo është bërë në pajtim me obligimet e  
përcaktuara me ligjin e këtij institucioni. 
 
Po kështu, është arritur që të investohet edhe në përmirësimin e teknologjisë, në digjitalizimin e 
brendshëm, por edhe në qasjen sa më të lehtë të shikuesve në përmbajtjen e programeve, duke përfshirë 
edhe rrjetet sociale, si youtube, e të tjera. Prandaj, Radiotelevizioni i Kosovës, pa dyshim, disponon me 
tërësinë e përmbajtjeve më cilësore dhe më të anvancuar, duke  tërhequr më së shumti shikues apo 
vizitorë. 
 
Në vitin 2018, bordi së bashku me menaxhmentin e Radiotelevizionit të Kosovës, kanë punuar intensivisht 
me komisione të Kuvendit të Kosovës në projeksionin për ligjin e ri, si dhe ka marrë pjesë në konferenca të 
organizuara nga Unioni Evropian i Transmetuesve (EBU). Po ashtu, është punuar edhe në miratimin e akteve 
të brendshme, por edhe amendamentimin e tyre. 
Përkundër këtyre konstatimeve dhe vlerësimeve që u thanë më lart, Radiotelevizioni i Kosovës është 
përpara sfidave të shumta. Ndër to, më brengosëse është çështja e borxhit të bartur ndër vite. Kjo gjë, 
shkakton probleme të shumta dhe të ndryshme, pikërisht në realizimin e veprimtarisë së përditshme, pasi 
që mjetet e dedikuara për një qëllim gjatë vitit vijues, duhet  të paguhen për borxhe të viteve paraprake. 
 
Problem tjetër, po aq i rëndë sikurse financimi dhe ndërlidhet, po ashtu, me financimin, është çështja e 
objektit të RTK-së. Ministria e Administratës Publike (MAP), ka ndarë një parcelë ku pritet të ndërtohet 
objekti i ri i RTK-së, por deri më tani nuk ka një vullnet për mbështetje konkrete në ndërtimit të objektit të ri. 
 
Siç janë në dijeni institucionet e Republikës së Kosovës, por edhe opinioni i gjerë, transmetuesi ynë i vetëm 
publik me vite të tëra i shfrytëzon hapësirat e ish- Radiotelevizionit të Prishtinës, një ndërmarrje shoqërore, 
e cila menaxhohet nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), për faktin se kërkesa nga AKP për lirimin e 
pronës të ish- Radio Prishtinës, ende është e pranishme. 
Radiotelevizioni i Kosovës, ashtu sikurse edhe televizionet e tjera, është duke i vuajtur pasojat e dështimit 
për ta kryer digjitalizimin e rrjetit tokësor, nga ai analog në atë digjital. Kosova mbetet vendi i vetëm në rajon, 
i cili e ka kaluar afatin e qershorit 2015,  për ta bërë një gjë të tillë. Në aspektin operativ, transmetimi aktual 
analog, i kufizon shikuesit që vetëm njërin (RTK1) nga katër (4) kanalet ta shikojë përmes pranuesit tokësor 
(antenës). Tre kanalet e tjera mund të shihen vetëm përmes operatorëve kabllorë. Kjo në vetvete e 
stërngarkon RTK1. 
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Së fundi, ligji i ri për Radiotelevizionin e Kosovës,  i cili gjendet në procedura parlamentare që disa muaj, 
ende nuk është miratuar. Ky fakt, pa dyshim, e vështirëson veprimtarinë e përgjithshme, por edhe zhvillimin 
e institucionit në shumë drejtime, duke e lëkundur edhe qëndrueshmërinë e tij në raport me standardet 
ndërkombëtare. 
 
Megjithatë, Radiotelevizioni i Kosovës do ta vazhdojë punën për realizimin e rolit dhe të misionit të vet, duke 
qenë një dritare e informacionit për të gjithë. 
 
Afërdita Maliqi 
Kryetare e BORD-it të RTK-së  
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2.  Përmbledhje ekzekutive 
 

 

DREJTORI I PËRGJITHSHËM 
 
Radiotelevizioni i Kosovës (RTK) gjatë vitit 2018 vazhdoi të funksionojë në kushte emergjente, pa një qartësi dhe 
parashikueshmëri të nevojshme legale të financimit, pa përcaktim të pronës dhe në kushte të përgjithshme të 
funksionimit - në objekte të improvizuara, që janë shumë poshtë standardeve rajonale.  
 
Në periudhën e përpilimit të raportit ndodhi përfshirja e RTK-së në Ligjin për Paga, ku transmetuesi publik 
vendoset në korniza që pamundësojnë autonominë financiare institucionale, duke rrezikuar edhe pavarësinë 
editoriale. Ndërkohë, gjatë vitit 2018, Kuvendi i Kosovës ka dështuar që të miratojë Ligjin e ri për RTK-në, me të 
cilin do të duhej të krijoheshin rrethana të reja ligjore, të hapen perspektiva për zhvillim dhe menaxhim më të 
qëndrueshëm dhe presionet e gjithanshme permamente politike të bëheshin të përballueshme. 
 
Adaptimi i teknologjive të reja, përmes donacioneve që RTK ka arritur t’i sigurojë vet, si dhe praktikat inventive të 
stafit, si dhe  përkushtimi profesional i gazetarëve e redaktorëve ka mundësuar që, përkundër rrethanave, kanali i 
lajmeve televizive - RTK3, i cili funksionon i fuzionuar me RTK1, ta shumëfishojë prodhimin dhe ta ngrisë cilësinë e 
përgjithshme.  
 
Duke përmbushur misionin themelor të transmetuesit publik - informimin, RTK ka mbetur medium qendror dhe 
kryesor në Kosovë, me besueshmëri dhe shikueshmëri më të madhe ose kryesore, në të gjitha gjetjet ku vet RTK 
nuk ka qenë porositëse as e përfshirë në porositje.  
 
RTK edhe në periudhën e raportimit i ka mbetur besnike standardeve profesionale dhe kodit të vet etik, duke 
mbetur adresë për informacion të saktë, të qartë dhe në interes të publikut të Kosovës, pa u përfshirë në agjenda 
partikulare, me sloganin e ri ”Ne raportojmë, nuk jemi palë!”. 
 
Buxheti i ndarë për RTK, për vitin 2018 ishte 11.2 milionë euro dhe viti është përmbyllur pa humbje.  
 
Duke qenë transmetues i veçantë  dhe i vetmi që nuk funksionin në baza thjesht komerciale e as të profitit, por 
duke përmbushur misionin e vet kushtetues, ligjor dhe shoqëror, duke qenë pra transmetues publik multietnik- ku 
në radio, në televizion dhe në web faqe, sikur edhe në sektorët e tjerë përcjellëse, janë në program  ose në 
përdorim zyrtar të gjitha gjuhët e komuniteteve të Kosovës, RTK  mund të quhet edhe shembull më i mirë i 
organizimit, strukturimit dhe funksionimit të një institucioni publik të Kosovës. Kuptohet që kërkesat e 
vazhdueshme të RTK2 e dhe të sektorëve e programeve të komuniteteve të tjera joshumicë janë legjitime, në 
interes të zgjerimit programor dhe ngritjes së cilësisë, menaxhmenti vazhdon të adresojë ato kërkesa duke 
mbajtur parasysh kërkesat dhe mundësitë reale, në radhë të parë ato buxhetore.  Përmbushja e kërkesave 
shoqërore për RTK, të listuara nga ana e ligjvënësit, e zhvendos RTK nga vargu i trajtimit sikur “mediat e tjera”, duke 
shtuar në mënyrë robuste koston e funksionimit elementar, e lëre realizimin e projekteve zhvillimore. 
 
Viti 2018 mund të quhet  vit i suksesshëm i punës në kushte të rënda të përgjithshme të paqartësisë dhe 
pasigurisë së financimit, duke bërë menaxhmentin  të detyruar që të sigurohet për minimumin e mbarëvajtjes së 
përgjithshme,  duke bërë përpjekje që të sigurohen donacione relevante sikur ai nga JICA japoneze, duke ndërtuar 
një argument në favor të mbështetjes së përgjithshme për Kosovën nga donatorët e fuqishëm . 
Viti 2018, është vit i prodhimit të programeve në një standard të pranueshëm teknologjik-profesional - falë cilësive 
inovative të stafit gjegjës, duke  arritur që me investime minimale në televizion, standardi i transmetimit të  kthehet 
në HD. 



9 RTK    

 

 

 

 
Transmetuesi publik që nuk ka status të qartë legal në kuptim të financimit të qëndrueshëm dhe të pronës, 
doemos që gjendet në situatë thuajse të pamundur për ta përmbushur në mënyrë të papenguar misionin e vet 
ligjor e profesional. Prandaj besoj se RTK, dukë mbetur medium qendror i Kosovës, me një rol të 
pazëvendësueshëm në informimin e publikut, por edhe për ofertat e tjera programore, si sporti dhe prezantimi 
televiziv i garave sportive ku merr pjesë Kosova dhe ku po ndërtohet identiteti i saj, edhe gjatë vitit 2018 
demonstroi se meriton një trajtim tjetër nga legjislativi, duke e ruajtur si një institucion i rëndësisë së veçantë,  pra 
si vlerë të veçantë të mishërimit të lirisë së shprehjes, të demokracisë dhe të pluralizmit në Kosovë.  
 
Mufail Limani 
UD Drejtor i Përgjithshëm 
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3. Korniza Ligjore 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Baza ekzistuese ligjore që e rregullon Institucionin. 
 
Radiotelevizioni i Kosovës rregullohet me Ligjin e RTK-së 04/L-046, Statutin e RTK-së, Standardet 
Profesionale dhe Parimet Etike të Gazetarisë në programet e Radiotelevizionit të Kosovës.  
 
• Ligjet e 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 në 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; 
14. Ligji për qasjen në dokumentet publike Nr. 03/L-215; 
15. Ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta Nr. 04/L-065; 
16. Ligji për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë Nr. 04/L-137; 
17. Ligji për Prokurimin Publik;  
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Dhe, sipas nevojës, konsultohemi me të gjitha ligjet të aplikueshme në Republikën e Kosovës. 
 
• Aktet nënligjore: 
 
1. Udhëzimi Administrativ nr. 14/2011 për Rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së 
punës në sektorin publik, Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 05/2014 për ndryshimin dhe plotësimin e 
Udhëzimit administrativ; 
2. Udhëzimi Administrativ Nr. 13/2011 për përcaktimin e punëve me ndikim të dëmshëm për të punësuarit 
si parakusht për kohëzgjatjen e pushimit vjetor; 
3. Udhëzimi 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 
9. Të gjitha aktet e tjera nënligjore, të cilat rregullojnë funksionimin e sektorit publik në Kosovë. 
 
• Aktet e brendshme nënligjore të institucionit: 
 
1. Rregullorja për organizim të brendshëm; 
2. Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës; 
3. Rregullorja për kompetencat dhe përgjegjësitë; 
4. Metodologjia e përcaktimit të ndërlikueshmërisë së vendeve të punës; 
5. Rregullorja për udhëtime zyrtare në RTK; 
6. Rregullorja për procedurat dhe kriteret në përzgjedhjen e përmbajtjeve audiovizuale të producentëve 

të pavarur; 
7. Rregullorja për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore; 
8. Rregullorja për dhënien në shfrytëzim të materialeve arkivore; 
9. Rregullorja për mbrojtje nga zjarri; 
10. Rregullorja për shpërblimin e punëtorëve në shërbimin publik; 
11. Rregullorja për parandalimin e konflikt interesit për punëtorët në RTK; 
12. Rregullorja për vlerësimin dhe realizimin e bisedave të rregullta vjetore të Udhëheqësit me 

bashkëpunëtorë; 
13. Rregullorja për avancim; 
14. Rregullorja e rendit shtëpiak; 
 
15. Rregullorja e Prokurimit në RTK; 
16. Marrëveshja Kolektive (e cila është e gatshme për zbatim, por që për shkak se njëra nga sindikatat e 
RTK-së - SPRTK nuk e ka nënshkruar, ka mbetur pezull). 
 
• Përmirësimi i bazës ligjore në periudhën raportuese: 
 
Gjatë vitit 2018, Radiotelevizioni i Kosovës, ka plotësuar dhe amendamentuar edhe disa rregullore të tjera të 
brendshme të RTK-së: 
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1. Statuti i Radiotelevizionit të Kosovës; 
2. Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës; 
3. Rregullore për organizimin e brendshëm të shërbimit publik të transmetimeve; 
4. Rregullore për mbrojtjen nga zjarri dhe fatkeqësitë e tjera; 
5. Metodologjia e përcaktimit të ndërlikueshmërisë së vendeve të punës;  
6. Rregullore për udhëtime zyrtare;  
7. Rregullore për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore;  
8. Rregullore për procedurat dhe kriteret në përzgjedhjen e përmbajtjeve audiovizuale të producentëve 

të pavarur;  
9. Rregullore për marketing në Radiotelevizionin e Kosovës; 
10. Rregullore për menaxhimin e financave në Radiotelevizionin e Kosovës; 
11. Rregullore për punën e Bordit të RTK-së;  
12. Rregullore për menaxhimin e pasurisë jofinanciare;  
13. Rregullore për shfrytëzimin e veturave zyrtare në RTK. 
 
Vështirësitë ligjore që ka hasur institucioni në përmbushjen e misionit të vet:  
  
Edhe gjatë vitit 2018, RTK është ballafaquar me çështjet dhe problemet të cilat janë të bartura nga vitet 
paraprake dhe të cilat kanë mbetur peng i amendamentimit të Ligjit të RTK-së.  
  
Çështja e parë ka të bëjë me zgjidhjen e financimit të qëndrueshëm dhe afatgjatë të Transmetuesit Publik, 
çështje kjo e cila tash e disa vjet shkakton probleme serioze në funksionimin dhe mbarëvajtjen e punës së 
institucionit. RTK ka parashtruar propozimin që financimi të bëhet drejtpërdrejt nga qytetarët përmes 
parapagimit.  
  
Çështja e dytë ka të bëjë me zgjidhjen e pronës, respektivisht selisë dhe ndërtesës së Transmetuesit Publik 
të Kosovës. Duke ditur faktin se RTK që nga themelimi funksionon në ndërtesa të vjetra, me hapësira të 
pamjaftueshme, të cilat nuk i ka në pronësi, është paraqitur nevojë e domosdoshme të ndërtohet një objekt 
i ri në një lokacion të ri, ku RTK do të kishte funksionim të mirëfilltë.  
 
RTK tashmë ka një marrëveshje me Ministrinë e Administratës Publike (MAP) e cila i ka ndarë një parcelë 
RTK për ndërtimin e objektit të ri, ndërsa, RTK, tashmë e ka të gatshëm planin ideor. Problem në 
implementimin e këtij projekti paraqesin mungesa e fondeve.     
  
Vështirësia e radhës me të cilën është ballafaquar RTK gjatë vitit 2018, vazhdon të jetë digjitalizimi i rrjetit, 
digjitalizimi i brendshëm i produksionit si dhe digjitalizimi i arkivave. Kjo çështje kërkon vëmendje të veçantë 
nga institucionet vendimmarrëse si dhe buxhet të mjaftueshëm, në mënyrë që të realizohen me sukses këto 
projekte, pa të cilat funksionimi dhe mbarëvajtja e punës në RTK nuk do të jetë e mundur në të ardhmen. 
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 4. 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 i ofron shërbim publikut në fushën e 
veprimtarisë mediale, të përcaktuar me këtë ligj dhe aktet e tjera përkatëse ligjore dhe nënligjore.  
 
Aktualisht Radio Televizioni i Kosovës përbëhet nga:  
 
Dy (2) kanale të radios të Kosovës dhe  
 
Katër (4) kanale televizive, prej të cilave kanali i dytë (RTK TV2) është kanal televiziv në gjuhën serbe.  
Kanali televiziv RTK TV 1 dhe RTK TV 2 janë të detyruara të ndajnë pesëmbëdhjetë për qind (15 për qind) të 
skemës së tyre programore për gjuhët e komuniteteve të tjera të Kosovës. RTK ofron edhe programe 
satelitore për kosovarët, të cilët jetojnë jashtë Kosovës.  
 
Transmetuesi Publik i Kosovës ka mision informues, edukues, kulturor dhe argëtues dhe detyrohet që: 
- të nxisë, kultivojë, avancojë, prodhojë e bashkëprodhojë 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 të Kosovës dhe t’i afirmojë ato vlera jashtë Kosovës; 
- të sigurojë kushte dhe mundësi për arritjet maksimale në krijimtarinë audiovizuale; 
- të përgatisë dhe të emitojë programe të tilla, që përshkohen më vlera, me të arritura profesionale dhe 
etike, që janë në përputhje të plotë me standardet dhe kodekset etike të gazetarisë hulumtuese, objektive, 
të lirë dhe të pavarur; 
- t’i kontribuojë avancimit të demokracisë, lirive dhe të drejtave të njeriut, dhe të harmonisë e koekzistencës 
në Kosovë dhe më gjerë; 
- të kultivojë 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. 
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 5. Fushëveprimi që e mbulon institucioni 
 

 

Radio Televizioni i Kosovës përbëhet nga organet drejtuese dhe të udhëheqjes: Bordi i RTK-së dhe Drejtori i 
Përgjithshëm. 
 
5.1 Bordi i Radio Televizionit të Kosovës 
 
Bordi i Radio Televizionit të Kosovës është organ kolegjial - drejtues i transmetuesit publik.  Ky organ 
përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë.  Përbërja e Bordit të RTK-së pasqyron karakterin shumetnik dhe 
gjinor të Kosovës.  
 
Anëtarët e Bordit të RTK-së emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, në bazë të procedurave të 
hapura dhe transparente, të cilat janë të përcaktuara me Ligjin për RTK-në, 2012/04-L-046.  
 
Anëtarët e Bordit të RTK-së janë: 
1. Afërdita Maliqi, kryetare e Bordit: 01.12. 2016 - 01.12. 2019; 
2. Elif Tokmak, nënkryetare: 28.04. 2016 - 28.04. 2019; 
3. Fadil Miftari, anëtar: 19.02.2016 - 19.02.2019; 
4. Naim Gashi, anëtar: 19.02.2016 - 19.02. 2019; 
5. Naile Demiri, anëtare: 01.12.2016 - 01.12.2019; 
6. Ismet Bexheti, anëtar: 31.08.2015 - 31.08. 2018; 
7. Ivan Veljkoviç, anëtar: 30.11. 2015 - 30.11. 2018; 
8. Hisen Berisha, anëtar: 31.08.2015- 31.08.2018; 
9. Lirim Geci, anëtar: 31.08. 2015 - 31.08.2018; 
10.Marijana Adamoviç-Simiç 15.03.2018-15.03.2021. 
 
Pas kalimit të mandatit të disa anëtarëve të Bordit gjatë vitit 2018, ky organ është plotësuar me anëtarë të 
rinj, kurse një anëtar është rizgjedhur me mandat të dytë. 
 
Sali Bashota, anëtar: 15.10.2018-15.10.2021; 
Agron Gashi, anëtar: 15.10.2018-15.10.2021; 
Lirim Geci, anëtar: 15.10.2018-15.10.2021. 
 
5.2 Kompetencat e Bordit 
 
Bordi i Radio Televizionit të Kosovës (RTK)  punën e vet e kryen në përputhje me dispozitat e Ligjit, Statutit të 
RTK-së, dhe Rregullores për Punën e Bordit. 
 
Kompetencat e Bordit të RTK-së janë të përcaktuara me Ligjit e RTK-së, konkretisht me nenin 29 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; 
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• 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 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; dhe 
• Vendos edhe për çështje të tjera të rëndësishme në përputhje me autorizimet dhe kompetencat që 

ka me ligj dhe statut. 
 
5.3 Funksionalizimi 
 
Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës (RTK) vepron në përputhshmëri me kompetencat e përcaktuara me 
Ligjin, Statutin e RTK-së, Rregulloren e Punës së Bordit dhe Rregullores së Komunikimit ndërmjet Bordit dhe 
Drejtorit të Përgjithshëm, ku me këto  dokumente është e përshkruar në detaje mënyra e punës dhe 
marrjes së vendimeve.  
 
Në funksion të përmbushjes së objektivave, Bordi i RTK-së në vitin 2018 ka ndërmarrë veprime konkrete në 
aspektin e përmbajtjes programore dhe në funksion të respektimit të standardeve profesionale 
gazetareske. 
 
Gjithashtu, Bordi i RTK-së, vitin që shkoi, ndërmori veprime konkrete për shfrytëzimin sa më racional të 
buxhetit të Transmetuesit Publik, duke fuqizuar sistemin e kontrollit të brendshëm. 
 
Gjatë vitit 2018, Bordi i RTK-së raportoi rregullisht, po edhe sipas nevojës në komisionet përkatëse të 
Kuvendit të Kosovës, si dhe ka dorëzuar planin e shpenzimeve të planifikuara të Transmetuesit Publik. 
 
Po ashtu, Bordi i RTK-së  mori pjesë aktive në procesin e hartimit të Projektligjit për Transmetuesin Publik. 
 
Bordi i RTK-së, për këtë periudhë, punën e vet e mbështeti mbi Planin e punës për vitin 2018, i cili është 
miratuar nga anëtarët e këtij organi.  



16  RTK  

 

 

 

 
Veprimtaria e rregullt e Bordit u zhvillua nëpërmjet mbledhjeve të rregullta dhe të jashtëzakonshme të këtij 
organi, komisioneve që  veprojnë në kuadër të Bordit, si dhe të grupeve punuese ad-hoc për çështje të 
caktuara.  
 
Gjatë këtij viti, janë mbajtur dhjetëra takime të Bordit, komisioneve dhe grupeve punuese, dy punëtori për 
rregulloret e brendshme dhe një punëtori në lidhje me hartimin e Projektligjit për Transmetuesin Publik. 
 
Në tabelën e mëposhtme janë të përfshira mbledhjet e Bordit të  RTK-së dhe pjesëmarrja e secilit anëtar në 
mbledhje. Aty nuk janë të përfshira komisionet dhe grupet punuese që kanë mbajtur më pak se dy takime. 
 

Emrat e 
anëtarëve 

Mbledhje 
e Bordit 
gjatë vitit 
2018 

Komisionet  Punuese Grupet Punuese Punëtori
të 2018 

  

 
 
K. 
Auditi
m 

K. Çështje 
Programor
e 

K. 
Teknologji 
dhe Zhvillim 

K.ad-hoc 
për 
rekrutimin 
e anëtarve 
të GKP-së 

K. 
Përzgjedhë
s për 
pozitën 
D.P.   

 
Afërdita Maliqi 

 
17/17 

  
2/2 

  
2/2 

 
3/3 

 
3/3 

 
Elif Tokmak 

 
14/17 

   
0/2 

   
1/3 

 
2/3 

Fadil Miftari 

 
17/17 

   
2/2 

 
2/2 

 
3/3 

 
2/3 

Naim Gashi 

 
17/17 

8/8    
2/2 

 
3/3 

 
2/3 

Naile Demiri 

 
17/17 

  
2/2 

 
2/2 

  
3/3 

 
2/3 

Lirim Geci 

 
15/15 

 
6/7   

 
2/2 

   
3/3 

 
2/2 

Marijana 
Adamovic-
Simic 

 
 
11/12 

   
 
1/1 

 
 
2/2 

 
 
3/3 

 
 
0/3 

Sali Bashota 

 
4/4 

  
1/1 

   
3/3 

 

Agron Gashi 

 
4/4 

  
1/1 

   
3/3 

 

Hisen Berisha 

 
7/11 

 
0/5 

  
0/2 

    
1/2 

Ismet Bexheti 
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10/11 4/5 1/1 2/2 

Ivan Veljkoviq 
 
13/16 

 
4/6 

 
1/2 

     
3/3 

 
Shënim: Kolonat e zbrazëta në tabelë tregojnë se anëtarët e Bordit nuk kanë qenë pjesë e komisioneve.  
 
Gjatë vitit 2018, janë mbajtur dy punëtori për plotësimin dhe ndryshimin e rregulloreve të brendshme të 
mëhershme dhe të rregulloreve të reja, ku kanë qenë të përfshirë Bordi, menaxhmenti, sindikatat dhe 
udhëheqësit e departamenteve përkatëse, të cilët kontribuuan në hartimin e këtyre rregulloreve  si dhe janë 
përgjegjës për zbatimin e tyre. Kështu që, brenda kësaj periudhe janë miratuar gjithsej 12 rregullore të 
brendshme. 
 
Po ashtu, për këtë vit raportues Bordi i RTK-së mori pjesë në punëtorinë për hartimin e Projektligjit për 
Transmetuesin Publik dhe në disa konferenca vendore dhe ndërkombëtare përkitazi me funksionimin e 
RTK-së. 
 
Më poshtë është dhënë pasqyra tabelare e rregulloreve, të cilat Bordi i RTK-së i ka miratuar për vitin 2018: 
 

Nr. Emri i dokumentit 

1. Rregullore e Auditimit të Brendshëm 

2. Rregullore për marketingun në Radiotelevizionin e Kosovës 

3. Rregullore për procedurat dhe kriteret në përzgjedhjen e përmbajtjeve audiovizuale të 
producentëve të pavarur 

4. Metodologjia e përcaktimit të ndërlikueshmerisë së vendeve të punës 

5. Rregullore për shfrytëzimin e veturave zyrtare në RTK 

6. Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës 

7. Rregullore për menaxhimin e financave në Radiotelevizionin e Kosovës 

8. Rregullore për menaxhimin e pasurisë jofinanciare 
9. Rregullore për organizimin e brendshëm të shërbimit publik të transmetimeve RTK 

10. Rregullore për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore 

11. Rregullore për udhëtime zyrtare 

12. Rregullore për mbrojtje nga zjarri dhe fatkeqësitë e tjera 

 
 
Siç është e përcaktuar edhe me Ligj dhe Statut, në mbledhjet e mbajtura të Bordit, janë marrë vendime, 
konkluza dhe rekomandime,  janë shqyrtuar propozimet e Drejtorit të Përgjithshëm, duke u siguruar edhe 
në zbatimin  e vendimeve dhe rekomandimeve nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm. 
 
Bordi i RTK-së, brenda veprimtarisë se vet, gjatë vitit 2018, nxori vendime, konkluza dhe rekomandime, disa 
nga cilat do të renditen  më poshtë. 
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5.4 Vendimet, konkluzat dhe rekomandimet e Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës gjatë vitit 2018: 
• Bordi i RTK-së miratoi Skemën Programore  për vitin 2018; 
• Bordi i RTK-së i rekomandoi Drejtorit të Përgjithshëm që të bëjë matjen e shikueshmërisë së 

programeve për nevojat e brendshme të RTK-së; 
• Bordi i RTK-së kërkoi nga Drejtori i Përgjithshëm të garantojë zbatimin e standardeve profesionale dhe 

paanshmërinë në emisionet informative debatuese; 
• Bordi i RTK-së miratoi Raportin tremujor të aktiviteteve të Njësisë se Auditimit të Brendshëm (NjAB); 
• Bordi i RTK-së vendosi që të korrektojë teknikisht nenin 14, pika 3, të Rregullores për Punën e Bordit; 
•  Bordi i RTK-së miratoi raportin e NjAB-it për zbatimin e rekomandimeve; 
• Bordi i RTK-së miratoi Raportin Vjetor të Punës 2017, së bashku me raportin financiar dhe të njëjtin e 

ka përcjellë në Kuvendin e Kosovës; 
• Bordi i RTK-së rekomandoi që të mos transmetohen këngët, ku këngëtaret kanë veshje të 

papërshtatshme, sidomos gjatë orarit ditor kur e shohin fëmijët; 
• Bordi i RTK-së rekomandoi që në programin për minoritetet, sidomos në RTK2, t’i jepet më shumë 

hapësirë komuniteteve joserbe; 
• Bordi i RTK-së rekomandoi që programeve festive duhet t’u kushtohet vëmendje më e madhe dhe të 

jenë më cilësore e më gjithëpërfshirëse;  
• Bordi i RTK-së rekomandoi që programet, të cilat u dedikohen fëmijëve (në programin e diasporës) të 

shfaqen në orarin e përshtatshëm për ta;  
• Bordi i RTK-së rekomandoi që RTK, në programet e saj, ta respektojë parimin e gjuhës standarde, 

përkatësisht të mos lejojë përdorimin e gjuhës së papërshtatshme në çfarëdo emisioni; 
• Bordi i RTK-së rekomandoi që të përmirësohet sinjali i RTK-së;    
• Bordi i RTK-së rekomandoi që RTK duhet të fillojë me një program njëorësh në gjuhën angleze, në një 

termin të përshtatshëm, ndërkohë që të punojë për formimin e një redaksie të gjuhës angleze; 
• Bordi i RTK-së rekomandoi që RTK duhet ta zhvillojë seksionin në gjuhën angleze në ueb-faqe; 
• Bordi i RTK-së miratoi Raportin tremujor të aktiviteteve të Njësisë se Auditimit të Brendshëm (NjAB). 
• Bordi i RTK-së riorganizoi Komisionin për Teknologji dhe Zhvillim; 
• Bordi i RTK-së i rekomandoi Drejtorit të Përgjithshëm që në emisionet “Prime time”- debatuese të ketë 

prezencë më të madhe të gjinisë femërore,  qoftë në cilësinë e moderatorëve, po ashtu edhe në 
cilësinë e mysafireve;  

• Bordi i RTK-së i rekomandoi Drejtorit të Përgjithshëm që  mundësisht emisioni “n’Shesh” të realizohet 
edhe në qendra tjera të Kosovës; 

• Bordi i RTK-së autorizoi Komisionin për Çështje Programore që të shikojë se sa janë zbatuar 
rekomandimet e Bordit rreth Skemës Programore; 

• Bordi i RTK-së ktheu për rishikim Raportin tremujor janar- mars të Grupit Këshillues të Publikut;  
• Bordi i RTK-së miratoi Raportin e Auditimit për Rekrutimin e të Punësuarve së bashku me 

rekomandimet; 
• Bordi miratoi rekomandimin e Komisionit për Auditim që ta autorizojë NJAB-in për auditimin e 

punësimeve me kontrata për shërbime; 
• Bordi i RTK-së miratoi rekomandimet e Komisionit për Çështje Programore,  lidhur me zbatimin e 

rekomandimeve rreth çështjes së Skemës Programore për vitin 2018; 
• Bordi i RTK-së miratoi rekomandimet e dala nga Komisioni për Teknologji dhe Zhvillim; 
• Bordi i RTK-së miratoi raportin tremujor janar-mars të Grupit Këshillues të Publikut, pa rekomandime; 
• Bordi i RTK-së miratoi Raportin e tremujorit të dytë të aktiviteteve të Njësisë së Auditimit të 

Brendshëm (NjAB); 
• Bordi i RTK-së miratoi Raportin e NjAB për Auditimin e Qeverisjes së Teknologjisë Informative, së 

bashku me rekomandimet; 
• Bordi i RTK-së i rekomandoi Drejtorit të Përgjithshëm që gjatë përpilimit të buxhetit të RTK-së për vitin  
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2019, të ketë prioritet investimin teknologji; 

• Bordi i RTK-së mori vendim që vendimet, konkluzat dhe rekomandimet e Bordit të publikohen në ueb-
faqen e RTK-së; 

• Bordi i RTK-së mori vendim, që me qëllim të racionalizimit të mjeteve financiare, t’u ndalohet 
përdorimi i veturave zyrtare jashtë orarit të punës të gjithë punonjësve të RTK-së, me përjashtim të 
rasteve të jashtëzakonshme; 

• Bordi i RTK-së i rekomandoi Drejtorit të Përgjithshëm, që të marrë masa ndaj të gjithë të punësuarve 
të RTK-së, të cilët bëjnë shkeljen e Rregullores për Standardet Profesionale dhe Parimet Etike të 
Gazetarisë; 

• Bordi i RTK-së vendosi  ta ndryshojë  dhe ta plotësojë nenin 36 të Statutit të Radiotelevizionit të 
Kosovës; 

• Bordi i RTK-së vendosi që në bazë të nenit 36 të Ligjit për RTK-në dhe nenit 29 të Statutit të RTK-së të 
hapë konkurs për Grupin Këshillues të Publikut;  

• Bordi i RTK-së miratoi Raportin e NjAB-it për Menaxhimin e Aktiviteteve të Prokurimit, së bashku me 
rekomandimet;  

• Bordi i RTK-së, pas përfundimit të konkursit për Grupin Këshillues, zgjodhi tre anëtarë të Grupit 
Këshillues të Publikut; 

•  Bordi i RTK-së vendosi të hapë konkurs për dy anëtarë të tjerë të Grupi Këshillues të Publikut, një nga  
komuniteti shqiptar dhe një nga komuniteti joserb; 

• Bordi i RTK-së miratoi Raportin tremujor korrik-shtator 2018 të Grupit Këshillues të Publikut, pa 
rekomandime; 

• Bordi i RTK-së miratoi Raportin tremujor të aktiviteteve të Njësisë së Auditimit të Brendshëm (NjAB); 
• Bordi i RTK-së, bazuar në Ligjin nr. 04/L-046, Neni 29, pika 2.9, miratoi Projeksionin Buxhetor 2019; 
• Bordi i RTK-së, pas përfundimit të konkursit për Grupin Këshillues të Publikut, zgjodhi dy anëtarë të 

rinj të këtij grupi;  
• Bordi i RTK-së, në bazë të Ligjit për RTK-në nr. 04/L-046, neni 39 paragrafi 1, mori vendim për 

shpalljen e konkursit për Drejtor të Përgjithshëm më  19.11.2018; 
• Bordi i RTK-së miratoi propozimin e NjAB-it që të bëhet shkrirja e Auditimit të financave dhe të 

punësuarve jo të rregullt në një auditim të vetëm; 
• Bordi i RTK-së miratoi Planin e Njësisë se Auditimit të Brendshëm (NjAB) për vitin 2019; 
• Bordi i RTK-së miratoi Planin e Strategjik  të NjAB-it për përudhen 2019-2021; 
• Bordi i RTK-së miratoi Planin e Punës dhe Prioritetet e Bordit për vitin 2019; 
 
5.5 Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) 
 
Radio Televizioni i Kosovës në bazë të dispozitave ligjore në fuqi në vitin 2016 ka themeluar Njësinë e 
Auditimit të Brendshëm (NjAB). Kjo njësi përbëhet nga tre (3) auditorë. NjAB-i ushtron funksionin e tij në 
pajtim me Ligjin, Statutin e RTK-së, Rregulloren për Auditim,  si dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
të Brendshëm.  
 
Njësia e Auditimit të Brendshëm për punën e vet i përgjigjet Bordit të RTK-së nëpërmjet Komisionit të 
Auditimit (KA), i cili përbëhet nga tre (3) anëtarë.  
 
Qëllimi i NjAB-it është t’i ndihmojë RTK-së në përmbushjen e objektivave përmes ofrimit të shërbimeve të 
cilësisë së lartë, duke siguruar zbatimin e ligjshmërisë, përmirësimin e qeverisjes korporative dhe duke 
inkurajuar zbatimin e menaxhimit të rrezikut si dhe përdorimit ekonomik, efikas dhe efektiv të resurseve, 
qoftë njerëzore apo financiare, në dispozicion.  
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Kjo njësi organizon punën e vet duke u bazuar në Planin Strategjik të Auditimit si dhe Planet vjetore, që të 
cilat paraprakisht miratohen në Komisionin e Auditimit dhe në Bordin e RTK-së. Këto dy plane janë miratuar 
gjatë muajit tetor, 2018. 
 
Gjatë vitit 2018, Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) ka kryer gjithsej tre nga (4) auditime të planifikuara. 
Auditimet  janë kryer në këto departamente: Departamenti i Prokurimit, ai i Teknologjisë Informative dhe 
Departamenti i Administratës dhe Burimeve Njerëzore (rekrutimi i stafit). Njëri nga auditimet e planifikuara 
ishte shtyrë për muajin janar si rezultat i fillimit të auditimit të ndërmjetëm të Pasqyrave Vjetore Financiare 
(PVF) si dhe një auditimi të performancës nga Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA). 
 
Të gjitha këto raporte, Komisioni për Auditim i ka shqyrtuar dhe i ka përcjellë për miratim në Bord. Me këtë, 
është vërtetuar edhe saktësia e të dhënave të ofruara nga Menaxhmenti, si dhe Bordi është siguruar nga 
Drejtori i Përgjithshëm në zbatimin e këtyre rekomandimeve.  
 
5.6 Grupi Këshillues i Publikut  
 
Grupi Këshillues i Publikut (GKP) përbëhet nga pesë (5) anëtarë, të cilët janë njohës të fushave të ndryshme, 
ky dy prej anëtarëve janë të komunitetit joshumicë.  Mandati i anëtarëve të këtij grupi është dyvjeçar. GKP-ja 
grup është themeluar në vitin 2016, në bazë të Ligjit të  RTK-së. 
 
Në vitin 2018, Grupi Këshillues i Publikut ka mbajtur takimet e rregullta. 
 
Çdo tre muaj, Grupi Këshillues i Publikut ka përpiluar  nga një raport me vërejtjet dhe sugjerimet e publikut, i 
cili është paraqitur para Bordit të RTK-së. Vërejtjet dhe sugjerimet të dala nga raportet e GKP-së, i janë 
përcjell menaxhmetit të RTK-së për zbatim.  
 
Grupi Këshillues i Publikut e ka linkun zyrtar: http/www.rtklive.com , të hapur për publikun të titulluar 
“Mendimi i publikut në transmetuesin publik”, nëpërmjet të cilit qytetarët, në këtë rast shikuesit e dëgjuesit e 
RTK-së, mund t’i bëjnë vërejtjet dhe sugjerimet e veta, të cilat, fillimisht trajtohen në takimet e rregullta të 
GKP-së dhe më pas i adresohen Bordit.  
 
Grupi Këshillues i Publikut ka hapur edhe llogarinë e vetë zyrtare në rrjetet sociale (Facebook). Grupi 
Këshillues i Publikut është mbështetur nga Bordi i RTK-së, që raportet dhe puna e tij të jenë sa më efikase.  
 
Vlen të theksohet se gjatë vitit 2018 Bordi i RTK zgjodhi anëtarët e ri të GKP, pas skadimit të mandatit të të 
anëtarëve paraprakë. 
 
5.7 Drejtori i Përgjithshëm 
 
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 është 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.  



21 RTK    

 

 

 

 
5.8 Drejtorët  
 
Drejtori i kanalit televiziv në gjuhën shqipe, drejtori i kanalit televiziv në gjuhën serbe si dhe drejtori i radios e 
udhëheqin pjesën profesionale të programit të institucionit dhe e harmonizojnë punën e kryeredaktorit dhe 
zgjidhen për tri (3) vite me mundësi të rizgjedhjes.  
 
5.9 Kryeredaktorët 
 
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. Kryeredaktorët e RTK-së shkarkohen nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së, në 
pajtim me procedurat e përcaktuara me Statut. Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së i raporton Bordit në mënyrë 
të detajuar lidhur me procedurat dhe mënyrën e emërimit të Kryeredaktorit. 
 
5.10 Redaktorët 
 
Me rekomandimin e kryeredaktorit, redaktorin përgjegjës dhe redaktorin e njësisë përkatëse programore, e 
zgjedh dhe e shkarkon drejtori i kanalit televiziv në 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 RTK-së. 
 
 
 
 
 
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 e 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 katër 
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 hyjnë sektori i financave, burimet njerëzore, 
administrata 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. 
 
TABELA/ORGANOGRAMI  
Pas hapjes së kanaleve RTK2, RTK3, RTK4, zgjerimit të ueb-faqes, ndryshimeve teknologjike, RTK ka pasur 
ndryshimet në strukturën organizative të RTK-së, respektivisht ndryshimin e Organogramit. Organogrami i 
është bashkangjitur këtij raporti (Anex 1).  
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 3. Aktiviteti për periudhën raportuese 
Burimet njerëzore 
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11%

349
44%79

10%

175
22%

53
7%

45
6%

Numri i të punësuarve më  01.01.2018

Drejtoria

RTK 1 - TV

RTK 3 - TV

Radio Kosova

RTK 2 - TV

Shërbimet e Përbashkëta

98
12%

353
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78
10%

176
21%
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6%

Numri i të punësuarve më  31.12.2018

Drejtoria

RTK 1 - TV

RTK 3 - TV

Radio Kosova

RTK 2 - TV

Shërbimet e Përbashkëta
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6.1 RTK  
RTK1, RTK2, RTK3, RTK4, RTK SAT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjatë vitit 2018, Radiotelevizioni i Kosovës ka vazhduar punën dhe angazhimin në funksion të informimit të 
drejtë dhe objektiv të audiencës, ndikimin në edukimin e tyre përmes programeve të shumta edukative, 
argëtimin, si dhe promovimin e artit, kulturës dhe sportit. 
 
RTK-TV, gjatë vitit 2018, ka filluar pjesërisht digjitalizimin e studiove, për të qenë në hap me konkurrencën, 
edhe pse për shkak të buxhetit tejet të vogël jo me pajisjet më të mira. RTK-TV ka pasur primatin medial pasi 
që e ka pasur ekskluzivitetin e transmetimit të Kampionatit Botëror “Rusi 2018”, si dhe u ka sjellë shikuesve 
ngjarjen e re të UEFA, Ligën e Kombeve. 
 
RTK ka transmetuar ekskluzivisht edhe kualifikueset e Kosovës në Basketboll. RTK ka shtuar disa emisione të 
brendshme e disa të jashtme që i kanë munguar skemës Programore, gjithnjë duke respektuar Planifikimin 
në kuadër të Plan programit për vitin 2018.  
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Sa i përket RTK1, Aktualitet dhe Programet e Përbashkëta vazhdojnë ta përmbushin hapësirën kryesore të 
transmetimit, ndërkaq në RTK3 ka ndryshuar gjendja. Nga data 17 shtator, RTK 3 ka filluar transmetimin 
FULL HD dhe me skemë të re Programore, që përfshin rreth 14 orë transmetim LIVE në baza ditore.  
Departamenti i gazetarisë hulumtuese në RTK1 vazhdon të trajtojë tema ekskluzive, të cilat kanë sjellë edhe 
marrjen e vendimeve nga palët e përfshira në emisionet javore.  
RTK ka transmetuar 2 emisione në kuadër të planifikimit që kanë të bëjnë me Historinë e Kosovës dhe janë 
të fazë të realizimit edhe disa të tjerë përfshirë atë për 10 vjetorin e shtetësisë së Kosovës për tu 
transmetuar në kuadër të shënimit të përvjetorit të shtetësisë së Kosovës.  
 
Gjatë vitit 2018, janë prodhuar 2 seriale televizive. “Çka ka Shpija” vazhdon të jetë seriali më i ndjekur në 
platformën Online. Pastaj edhe serialin tjetër “3 gjermanët e trashë”. Janë transmetuar edhe dy seriale të 
tjera të jashtme, siç është “Vendlindja ime”, që është transmetuar të shtunave dhe “Schengen Viza” të 
martave. 
 
Programi i natës, pas pauzës verore, nuk është realizuar pas Kampionatit, për shkak se, pavarësisht 
audicionit, nuk kemi gjetur ende moderatorë të mirë për ta nisur atë. Jemi në negociata me një aktor dhe 
një gazetar, por planifikojmë që atë ta bëjmë funksional në shkurt të vitit 2019. 
Kanali i lajmeve RTK 3 ka vazhduar mbulimin e ngjarjeve kryesore të ditës, prej të cilave shumica janë 
transmetuar direkt.  
Në janar është planifikuar të nisë transmetimi në HD edhe i kanalit RTK1, RTK2 dhe RTK4. Për shkak të 
procedurave të prokurimit mund të ketë vonesë 1 ose 2 muaj. 
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6.2 RTK1 
 
Gjatë vitit 2018, RTK1 ka transmetuar premierë rreth 65 për qind të programit të përgjithshëm, ndërsa rreth 
35 për qind ka qenë ritransmetim. Po ashtu, rreth 85 për qind e programit premierë është prodhim i 
brendshëm i RTK-së, ndërsa 15 për qind janë programe të realizuara në bashkëpunim me produksionet e 
jashtme.  
 
Sa i përket programit të brendshëm premierë, më shumë se 25 për qind mbulohet nga Redaksia e 
Programeve të përbashkëta, rreth 20 për qind nga Departamenti i Aktualiteteve, 20 për qind program i 
Lajmeve, rreth 10 për qind program për fëmijë, Art, Kulturë dhe Dokumentarë, 10 për qind program 
argëtues, më shumë se 10 për qind program i Komuniteteve si dhe rreth 5 për qind program sportiv. 
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 6.2.1 PROGRAMET E PËRBASHKËTA  
 
 

 
6.2.2 Programi i Mëngjesit 
 

 
 
“Programi i Mëngjesit”, edhe gjatë vitit 2018-të, ka vazhduar më dinamikë të njëjtë, duke sjellë tek audienca 
informacionet më të reja nga sfera të ndryshme të jetës në Kosovë, por edhe në botë. 
Stafi i këtij emisioni është kujdesur që t’i paraqesë audiencës materiale të llojllojshme, të përshtatshme për 
natyrën e këtij programi. 
Edhe gjatë vitit 2018, është vazhduar me informacionet për shëndetin, duke sjellë kronika dhe 
rekomandime nga ekspertët shëndetësorë, për një jetë më cilësore dhe të shëndetshme për qytetarët. 
Përgjatë vitit, shikuesit e “Programit të Mëngjesit”, kanë pasur mundësi që të informohen edhe për më të 
rejat e shou biznesit në vend por edhe në botë.  
 
Një vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe sferës së kulturës dhe aktiviteteve kryesore të performuesve 
artistikë, të cilët kanë arritur suksese në profesionin e tyre, sidomos atyre që artin shqiptar e kanë 
prezantuar nëpër botë. 
Informacionet mbi aktivitetet kulturore (ciceroni kulturor), edhe gjatë vitit 2018-të, kanë qenë në dispozicion 
të shikuesve, ngjarjet kulturore që janë organizuar në nivel vendi. 
Përgjatë 2018-ës, emisioni është freskuar me rubrika të reja, që janë me interes për opinionin publik si 
rubrikat “Disiplina sportive”, “Karakteristikat e kafshëve”. 
 
Edhe trendët e fundit në fushën e modës, kanë qenë të përfshira në “Programin e Mëngjesit”, respektivisht 
në rubrikën ‘N’trend’, ku janë realizuar kronika me disenjatorë vendorë, ku audienca ka pasur mundësi që të 
marrë më shumë informacione për këtë sektor. 
Një risi dhe freski për “Mirëmëngjesi Kosovë” gjatë vitit 2018, ka qenë cikli i intervistave me dietologen. Qysh 
në shtator është nisur me këshilla për ushqimet e shëndetshme, duke prezantuar edhe receta të ndryshme.  
Përveç pjesës argëtuese, rekreative, në “Programin e Mëngjesit”, janë realizuar dhe transmetuar kronika me 
tematikë politike, sociale, ekonomike (mbi 300 kronika). 
 
Të gjitha zhvillimet e rëndësishme politike në vend, janë trajtuar përmes kronikave të realizuara nga 
gazetarët, por njëkohësisht edhe çështje të ndryshme sociale dhe tema për problemet me të cilat 
ballafaqohet sektori i ekonomisë, i shëndetësisë dhe i arsimit. 
Gjithashtu, përgjatë 2018-ës, prioritet i është dhënë edhe turizmit (sidomos vendor), duke sjellë materiale  
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për atraksionet turistike të Kosovës, por edhe të shteteve të rajonit dhe më gjerë.  
 
Krahas kronikave dhe materialeve të realizuara nga bota, në “Program të Mëngjesit”, një vend të 
rëndësishëm zënë edhe mysafirët e ftuar në studio. Gjatë vitit 2018, në studion e emisionit, kanë qenë të 
ftuar mbi 1000 mysafirë, me të cilët është diskutuar për tema të ndryshme dhe zhvillime të cilat kanë 
karakterizuar shtetin përgjatë një vitit. 
Lidhjet e drejtpërdrejta janë një pjesë tejet e veçantë, të cilat i kanë dhënë dinamizëm emisionit.  
Në lidhjet e drejtpërdrejta nga terreni, gazetarët kanë informuar për ngjarje të cilat kanë pasur ndikim të 
drejtpërdrejt tek qytetarët.  
Edhe gjatë 2018-ës, ka vazhduar bashkëpunimi me kolegët nga “Deutsche Welle”, ku bashkëbisedohet për 
zhvillime të ndryshme në Bashkimin Evropian, posaçërisht ato që kanë ndikim në rajonin e Ballkanit, 
përfshirë këtu Kosovën.  
 
Gjithashtu, në kuadër të “Programit të Mëngjesit”, në baza ditore, janë përgatitur analiza të aktiviteteve në 
sferën e ekonomisë, të përmbledhura në rubrikën ‘Ekonomia Globale’. 
 
 

      
 

 
6.2.3 Programi i pasdites (IMAZH) 
 

 
 
Emisioni i pasdites në RTK1, “IMAZH”, gjatë vitit 2018 ka përcjellë të gjitha zhvillimet kryesore që kanë 
ndodhur jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon e botë. Këto ngjarje kanë qenë nga politika, ekonomia, 
sporti, kultura, arsimi, çështje të shumta sociale. Të gjitha janë realizuar me debate në studio, intervista, 
kronika të shumta nga terreni e lidhje të drejtpërdrejta.  
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Fillimi i vitit 2018 ka nisur me debate e intervista me zyrtarë të institucioneve për të kuptuar prioritetet e tyre 
për vitin kalendarik, derisa janë diskutuar e analizuar zhvillimet politike në nivele lokale dhe qendrore. Janë 
diskutuar përmes debatit dhe intervistave ndotja e ajrit, përpjekjet për shfuqizimin e Gjykatës Speciale, 
autostrada “Arbën Xhaferi”, hetimet e vrasjeve të pasluftës, parandalimi i radikalizmit nëpër burgje. Derisa, 
në pjesën e dytë, Imazh ka trajtuar temat për depresionin pas lindjes, telefonat mobilë në shkolla nga 
fëmijët, puna në Fakultetin e Edukimit dhe profesionin e kërkuar të mësimdhënësit, hekurudhat e Kosovës, 
plagjiatura në universitete, si dhe shumë kronika për secilën nga këto tema. 
 
Në muajin shkurt në “IMAZH” janë realizuar disa emisione për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës.  
 

   
 
Gjatë muajve tjerë janë diskutuar tema për të ardhmen e FSK-së, debate për korrigjim kufijsh, strategjia e 
BE-së për zgjerim, Marrëveshja Kosovë-Mal i Zi për Demarkacionin, liberalizimi i vizave, shëndetësia, gjendja 
e rrugëve për Kombëtaren e Kosovës në futboll, grevat e mësimdhënësve, problemet në qeverisjet lokale, 
problemet e të rinjve të cilët përfundojnë semimaturën dhe maturën, por edhe për cilësinë e arsimit në 
shkollat e Kosovës.  
 
Po ashtu emisioni Imazh janë trajtuar edhe temat: Bisedimet me Serbinë; Aktakuza për mashtrime në listat 
e veteranëve të UÇK-së; 1-vjetori i qeverisë; Problemet në Postën e Kosovës; listën e barnave, rezolutën për 
shtesat e fëmijëve, ndeshjet e Kosovës në Ligën e Kombeve, për arsimin, kryesisht me UP-në pasi që ka 
nisur viti i ri akademik. Si dhe për dështimin e Kosovës për t’u bërë pjesë e Interpolit, taksën 100 për qind 
ndaj produkteve të Serbisë dhe BeH, lodrat kancerogjene, përmbajtjen e teksteve shkollore, shkollat 
profesionale në Kosovë, turistët e huaj në Kosovë, pozitën e gruas në shoqërinë tonë respektivisht gruan si 
trashëgimtare. Të gjitha temat janë mbështetur me kronika nga terreni. 
 
6.2.4 Departamenti i aktualiteteve 
 
Emisionet e aktualiteteve kanë vazhduar në vitin 2018, me ndërprerje gjatë sezonit veror, për shkak të 
pushimeve dhe Kampionatit Botëror të Futbollit, që ndikuan në skemën programore e si rrjedhojë edhe në 
mos transmetimin e rregullt të tyre. Emisionet kanë trajtuar tema aktuale të rëndësishme për publikun.  
Me përjashtim të rasteve kur ka pasur ndryshime të skemës programore, për shkak të transmetimeve të 
ndryshme, emisionet janë transmetuar me rregull dhe shumica kanë shkuar direkt. 
 
Redaksia e Aktualiteteve e ka mbuluar me korrektësi aktualitetin politik, ekonomik dhe social.  
Emisionet debatuese, si “Debat” , “Monitor”, “N’ Kuvend”, “Subvencion”, kanë arritur ta ruajnë balancin 
editorial dhe t’i përmbahen standardeve të RTK-së.  
 
Edhe në emisionin “Intervista”, ka pasur trajtim të aktualiteteve kryesore dhe mysafirë të rëndësishëm, si 
këtu por edhe emisionet e tjera të aktualiteteve janë cituar edhe nga mediet e tjera në Kosovë. 
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Në risitë e këtij viti është nisja e emisionit të ri “N' Shesh”, një emision debutues me tema kryesisht politike 
aktuale. 
 
Janë trajtuar tema aktuale me një sërë të ftuarish, ndërsa nuk kanë munguar edhe lidhjet direkte, etj. 
Emisionet e tjera janë realizuar me rregull, përjashto rastet kur kemi pasur probleme me kamera, sidomos 
në emisionin “Medika”. 
 
Emisioni “Bujku” është realizuar rregullisht dhe ka trajtuar temat e bujqësisë, si i vetmi i këtij profili. 
Gjatë këtij viti, ka pasur një ngritje të koordinimit dhe planifikimit, por ende mbetet për t’u bërë në këtë 
drejtim. 
 
Si përfundim, në kushtet në të cilat punojmë, kemi arritur ta pasqyrojmë aktualitetin, të nxisim debate dhe 
të prodhojmë lajme interesante për publikun. 
Redaksia ka nevojë për zgjerim dhe shtim të kapaciteteve, si dhe realizim të ideve të reja programore, të cilat 
janë tashmë të parapara në plan programin e vitit 2019.  
 
6.2.5 Redaksia hulumtuese 
 

     
 
Redaksia e emisionit hulumtues "UDHËVE" gjatë vitit 2018 ka arritur të realizojë 36 emisione. Tematike e 
tyre ishte: 
 
Tradita e martesës, Drama e EULEX-it, Raportet Serbi-Rusi, Ndikimi rus në Ballkan, Përgjimet, Fshehtësitë 
publike, Lojërat dhe ligji, Mësimdhënësit pa shkollë të mesme, Zona e pazareve, Stendat pa afat, Onkologjia 
pa ilaçe, Fjalori me gabime enciklopedike, Dosja Oliver, Drenica 2, Tendenca ruse për kaos, Të fortit e veriut 
etj.  
 
Janë prekur tema të ndryshme nga redaksia e emisionit “Udhëve”, si në aspektin e sigurisë, shëndetësisë, 
dhe ai social. Shumica e temave të trajtuara në vitin 2018 kanë zgjuar reagime të mëdha të shoqërisë, pasi 
që emisioni “Udhëve” është cituar nga media vendore dhe rajonale. Madje pas emisionit për vrasjen e 
Ivanoviçit ka pasur edhe arrestime. Gjatë vitit 2018 për shkak të punës dhe temave të trajtuara gazetarët e 
redaksisë janë shpërblyer me 3 çmime për gazetari.  
 
6.2.6 REDAKSIA E PROGRAMIT TË KOMUNITETEVE 
Programi i Komuniteteve në RTK1 gjatë vitit 2018 është realizuar me sukses përkundër vështirësive 
operative. Redaksia e Programit është ballafaquar me shume probleme, veçmas mungesës së kamerave 
dhe stafit të pamjaftueshëm nëpër disa redaksi.  
 
Programi i Komuniteteve në RTK1 ka vazhduar të realizoj çdo ditë pune  edicionet e lajmeve në katër gjuhe  
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(serbe, turke, boshnjake dhe rome), me kronika të përgatitura në terren dhe lajme nga vendi, rajoni dhe 
bota.  
 
Në këto gjuhë përgatiten dhe transmetohen magazinat e shtatë redaksive. Në emisionet 45 minutëshe të 
redaksive serbe, turke, boshnjake dhe rome ka pasur intervista, reportazhe dhe kronika me tema të 
ndryshme të trajtuara në mënyrë profesionale dhe nga të gjitha segmentet, si arsimi, politika, ekonomia, 
shëndetësia, kultura dhe sporti.  
 
Ndërsa, në emisionet javore 15 minutëshe (në redaksitë e ashkalinjve dhe egjiptasve) janë trajtuar tema që i 
preokupojnë popullatën e këtyre komuniteteve, nga ngjarjet me tema nga politika, ekonomia, arsimi dhe 
çështjet sociale. Prioritet iu është dhënë kronikave dhe reportazheve me temë arsimin, pasi të gjitha të 
dhënat dhe sondazhet tregojnë se çështje e arsimit do të duhej të ishte në fokus dhe me prioritet për të 
gjitha institucionet për një të ardhme më të mirë të prestarëve të këtyre komuniteteve. 
 
Për tri vjet realizohet dhe transmetohet një herë në muaj emisioni “Svetlo Gore” që i dedikohet komunitetit 
goran, e në kuadër të këtij emisioni janë përgatitur kronika dhe reportazhe shumë të mira në komunën e 
Dragashit, ku ky komunitet graviton. Redaksinë e përbëjnë dy vetë, një gazetare-prezantuese dhe një 
xhirues, që janë fillestar në këtë profesion e gjithashtu vështirësi mbetet gjuha që e flasin dhe e përdorin, e 
që nuk është zyrtare.  
 
Vlen të përmendet se edhe në vitin 20018-të drejtpërdrejt janë transmetuar të gjitha ceremonitë nga Ditët 
Nacionale/ Dita memoriale të të gjitha komuniteteve, të organizuara nga zyra për komunitete pranë 
kryeministrisë, dhe u është kushtuar nga një edicion i magazinave në këto gjuhë.  
 
Në fund të muajit dhjetor është realizuar Emisioni Festiv i Vitit të Ri 2018 të realizuar në fund të muajit 
Dhjetor ku janë përfshirë të gjitha redaksitë. Me një skenar të përgatitur është xhiruar dhe realizuar për 
herë të dytë një program i përbashkët i të gjitha redaksive, program festiv në gjashtë gjuhe, i cili mendoj se e 
ka përmbush skemën e programit festiv me dy orë program premiere shumë të veçantë, interesant dhe me 
shumë kreativitet.  
 
6.2.7 Programi kulturor edukativ arsimor (PKEA) 
 
Përgjatë vitit 2018, Departamenti PKEA ka vazhduar me rrjedhën e përmbajtjeve, të cilat paraqesin modelet 
kulturore, edukative, arsimore dhe vlerat e reja teknologjike, si dhe përmbajtjet konceptuale të parapara për 
transmetuesin publik RTK.  
  
6.2.8 Redaksia e Kulturës 
 
Gjatë vitit 2018, Redaksia e Kulturës ka realizuar emisionet e përjavshme “Arkivi, “Artema” dhe “Qyteti i 
Librit”.  
 
Emisioni “Arkivi” në vitin 2018 ka realizuar sezonin e 5-të të transmetimit, ku janë shfaqur përmbajtje nga 
arkivi i RTP-së, të përcjella me mysafirë në studio dhe me kronika të reja nga terreni për të parë krahasimin 
me gjendjen e atëhershme, kur është xhiruar materiali i shfaqur. Gjatë këtij sezoni është shtuar edhe 
rubrika “Kalendari historik” dhe intervista me personalitete të jetës kulturore, artistike dhe sportive nga e 
kaluara, që kanë lënë gjurmë në historinë e Kosovës në fushat që përfaqësojnë. 
 
Në vitin 2018, emisioni “Arkivi” ka shtuar dukshëm prezencën në mediet online, duke rritur ndjeshëm 
klikimet dhe ndjekësit për emisionet dhe materialet që janë shfaqur. Vlen të përmendet se vetëm klipet e  
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pamjeve të vjetra të qyteteve kanë regjistruar vetëm në rrjetin facebook rreth 500 mijë ndjekës, që është 
shifër rekord. 
 

    
 
“Art tema” dhe “Qyteti i Librit” janë emisione javore të formatit magazinë televizive, që përcjellin ngjarjet 
kulturore nga fusha të ndryshme të rrafshit kulturor që zhvillohen në Kosovë, në të cilin përfshihen ngjarje 
nga fusha e letërsisë, shënimit të ngjarjeve të ndryshme kulturore sipas kalendarit vjetor, prezantimit të 
premierave teatrore, promovimeve të veprave nga fusha e letërsisë, risitë në degët e ndryshme të artit, si 
dhe transmetimet e drejtpërdrejta të ngjarjeve me interes publik, sipas planifikimit javor dhe vjetor. Janë 
transmetuar drejtpërdrejt konferenca të rëndësishme dhe simpoziume me karakter kulturor - shkencor. 
Shënimi i përvjetorëve të ndryshëm si dhe data të shënuara në kalendarin kombëtar. Emisioni dyjavor “Ars”, 
deri në gjysmën e parë të vitit, ka realizuar intervista me personalitetet e ndryshe, ka prezantuar aktualitetet 
dhe ngjarjet e artit vizual, mbulimin e ekspozitave, ka shënuar karrierat e personaliteteve protagonist që 
kanë lënë gjurmë në artin shqiptar, si dhe artistë bashkëkohorë që japin kontribut në prezantimin e artit të 
Kosovës në botë.  
 
6.2.9 Redaksia Edukative Arsimore 
 
Në kuadër të kësaj redaksie janë realizuar emisionet me karakter arsimor edukativ. Emisioni “Kuizi 123 Fillo’, 
emision javor, konkurrues në dije, sipas plan-programeve arsimore të Ministrisë së Arsimit. 
 

    
 
Emisioni ka karakter të zotërimit të njohurive nga lëndë të ndryshme në shkolla. Zhvillohet në mes të 
nxënësve të shkollave fillore. Pjesëmarrëse janë shkollat nga i gjithë territori i Kosovës, dhe bëhen me 
përzgjedhje të të gjitha rajoneve, në mënyrë që ato të përfaqësohen në mënyrë të barabartë. Emisioni tjetër 
me karakter edukativ, “Kutia Magjike” është emision dyjavor, që i dedikohet moshave parashkollore. Emisioni 
“NE”, emision javor, i dedikohet moshës adoleshente, ka për qëllim preokupimet e këtyre moshatarëve, si 
dhe shkathtësive të tyre në fushën e dijes, inovacionit dhe jetës kulturore e argëtimit. Emisioni i ri dyjavor, 
“Filozofema”, i cili është realizuar në bashkëpunim me Shoqatën e Filozofëve të Kosovës. Emisione të 
karakterit shkencor edukativ nga të rejat nga e gjithë bota. Emisioni “Multimedia” është emision një javor, me 
karakter njohës me risitë nga bota e informatikës dhe teknologjisë.  
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Në kuadër të kësaj redaksie janë transmetuar edhe emisione të huaja nga produksionet e jashtme; nga bota 
e kafshëve, ambientit, trendëve të bashkëmoshatarëve si dhe tematika me interes nga shkencat ekzakte. 
 
6.2.9 Redaksia e Programit për Fëmijë dhe të Rinj 
 
Në kuadër të kësaj redaksie realizohen emisione për më të vegjlit, nga kopshtet e fëmijëve, aktivitetet e tyre, 
festivalet për fëmijë me karakter festiv, si dhe festivalet e muzikës dhe këngëve për më të vegjlit, siç janë 
emisionet “Kutia Magjike” dhe “Ne”.  
 
Emisioni “N’Za” është emisioni i vetëm për të rinj në televizionin publik të Kosovës dhe si i tillë është ideuar 
që të përmbushë të gjitha nevojat e audiencës së vet, duke sjellë informacion, edukim dhe argëtim. 
 

 
 
“N’Za” transmetohet çdo të shtunë nga ora 18:00, dhe gjatë 50 minutave sa zgjat ky emision ka biseda në 
studio dhe kronika të realizuara në terren. Në studio, pjesa kryesore është e dedikuar për VIP (fytyra të 
njohura publike). Gjatë këtyre 4 sezoneve, emisioni “N’Za” ka arritur që të rikthejë artistë të njohur në 
studion e RTK-së, dukë siguruar ekskluzivitet për shikuesit e këtij mediumi.  
 
Emisioni “N’Za” numëron 80 emisione, që të gjitha të disponueshme në kanalin zyrtar të RTK-së në tube dhe 
shikueshmëria e tyre me raste ka arritur deri në 220 mijë klikime.  
 
Meqë “N’Za” është emisioni i vetëm për të rinj në RTK, përveç shou-bizit, hapësirë të veçantë i kemi dhënë 
edhe të rinjve me ide inovative, të rinjve që iniciojnë aktivitete humanitare dhe sensibilizuese në të mirë të 
shoqërisë, aktiviteteve arsimore dhe edukative, duke provuar kështu që, përveç karakterit argëtues, të 
përmbushim edhe karakterin arsimor. 
 
Sukseset e emisioni “N’Za” kanë arritur të prezantohet edhe jashtë vendit! Për dy vjet rresht në konferencën 
rajonale për ‘mediet për të rinj’ në Beograd, konferencë kjo e organizuar nga Akademia e Deutsche Welle-s, 
“N’Za” është cilësuar një prej emisioneve më të mira për të rinj.  
 
Ne kuadër të programit festiv janë realizuar dhe transmetuar tetë emisione për fëmijë dhe dy për të rinj.  
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6.2.10 Redaksia e Dokumentarit 
 
Në kuadër të kësaj redaksie brenda një viti janë realizuar dhjetëra dokumentarë dhe reportazhe, që kanë të 
bëjnë me promovimin e trashëgimisë, turizmit, natyrës, si dhe dokumentarë për ngjarje të ndryshme dhe 
personalitete që kanë dhënë në një mënyrë ose tjetër kontribut në fusha të ndryshme. Redaksia e 
Dokumentarit, po ashtu, ka transmetuar dokumentarin “Histori e Kosovës” (dy pjesë), si dhe 2 të tjera janë 
përgatitur për tu transmetuar në kuadër të shënimit të 11 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Ekipi ka 
mbledhur material të bollshëm edhe për realizmin e disa episodeve tjera. Është duke transmetuar pakoja e 
dokumentarëve për të cilët është blerë e drejta transmetuese, në kuadër të terminëve të rregullta 
programore të parapara për këtë zhanër. 
 

 
 
Numri i dokumentareve të huaj është 129, të dubluar në gjuhën shqipe. RTK ka të drejtat e transmetimit në 
rrjetin tokësor, kabllor dhe satelitor. 
 
Përmbajtjet e dokumentarëve: 
- Dokumentarë nga bota e teknologjisë; 
- Dokumentarë nga bota e kafshëve; 
- Dokumentarë nga bota e shpezëve; 
- Dokumentarë nga historia; 
- Dokumentarë nga shkenca; 
- Dokumentarë nga fusha e arkitekturës; 
- Dokumentarë përshkrues nga natyra; 
- Dokumentarë nga bota nënujore. 
 
6.2.11. Departamenti i programeve argëtuese 
 
- Redaksia e muzikës 
 
Redaksia e Muzikës në RTK -TV-1, i ka realizuar të gjitha objektivat e veta për vitin 2018, duke përmbushur 
një pjesë të rëndësishme të skemës programore të Televizionit të Kosovës, nëpërmjet festivaleve të 
ndryshme, ngjarjeve të jashtëzakonshme vendore dhe ndërkombëtarë, emisioneve të rregullta, 
dokumentarëve muzikorë, programin muzikor të Vitit të Ri etj. 
Gjatë vitit 2018 janë transmetuar 14 emisione drejtpërdrejt, ndërsa më tepër se 70 emisione janë xhiruar 
dhe transmetuar në terminët e caktuar. 
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Më se 150 klipe janë marrë me kohë dhe janë transmetuar në hapësirat e skemës programore. 
Po ashtu, me emisione muzikore janë plotësuar të gjithë terminët e lirë.  
Gjatë ditëve të festave janë përzgjedhur emisionet për transmetim. Për të gjitha xhirimet apo transmetimet 
janë përgatitur edhe promot. Redaksia e muzikës ka bashkëpunuar me të gjitha redaksitë, po ashtu edhe 
me të gjithë producentët e festivaleve të të gjitha zhanreve. 
 

 
 
Po ashtu, gjatë vitit 2018 është rikthyer transmetimi i emisionit të muzikës folklorike “Rrënjet tona”, si dhe 
është realizuar emisioni “Zonë”, në të cilin kanë defiluar emrat me të njohur të muzikës sonë popullore dhe 
zbavitëse si: Elita 5, Ismet Bogujevci, Ismet Behxheti, Shpresa Berisha, Ramadan Krasniqi, Shkelzen Jetishi, 
Violetë Kukaj, Besart Halimi, Myrvete Haziri, Miranda Hashani, Ganimete Jashanica, Vjollcë Buçaj e shumë të 
tjerë, të cilët kanë promovuar vlerë të mirëfillta të traditës sonë muzikore. 
 
Ngjarjet e jashtëzakonshme: 
 
- Filarmonia e Vjenës Koncerti tradicional i Vitit të Ri 2018, drejtpërdrejt; 
- Koncert Festiv 10 vjetori i Pavarësisë 12 shkurt, drejtpërdrejt; 
- Koncert Festiv 10 vjetori i Pavarësisë, Elita 5, Trix, Mentor Haziri, 14 shkurt, drejtpërdrejt; 
- Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve “Shota”, 17 shkurt, drejtpërdrejt; 
- Rita Ora, concert, 10 vjet Pavarësi, 17 shkurt 2018, drejtpërdrejt; 
- Brit Awards 2018, 21 shkurt, drejtpërdrejt; 
- Kënga e Eurovizionit 2018, Nata e pare, 8 maj, drejtpërdrejt; 
- Kënga e Eurovizionit 2018, Nata e dytë, 10 maj drejtpërdrejt; 
- Kënga e Eurovizionit 2018, Nata finale, 12 maj, drejtpërdrejt; 
- Akademi” 20 vjetori i Epopesë së UÇK-së, Orkestra Simfonike, drejtpërdrejt; 
- 20 vjetori i Epopesë së UÇK-së, Skenderaj, drejtpërdrejt;  
- Ansambli i Këngëve dhe Valleve Koreodrama “KUMT”. 
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Koncertet: 
- Filarmonia e Kosovës - të gjitha koncertet gjatë vitit; 
- Koncert “Perlat Shkodrane”, drejtpërdrejt; 
- Koncert Autorial, Bashkim Shehu;  
- Koncert me muzikë tradicionale japoneze; 
- Koncert i përbashkët: Akademia Shkencave dhe Arteve Tiranë –Prishtinë. 
 
Festivalet: 
- Zambaku i Prizrenit, retrospektivë; 
- Fest “Flaka e janarit 2018”, drejtpërdrejt; 
- Festivali i Muzikës Kamertale, Kosova Kamerfest;  
- Festivali Remusika 2018, Petrit Çeku dhe Marc Bouchkov; 
- Chopin Pianofest 2018;  
- Festivali i Muzikës Popullore “Peja 2018”;  
- “Kosovarja këndon 2018”. 
 
Dokumentarët: 
- Festivali që i mungon Kosovës; 
- Eurovizioni nëpër vite. 
 
  
- Redaksia e Filmit dhe Serialeve 
 
Redaksia e Filmit dhe Serialeve këtë vit e ka përmbyllur me sukses duke plotësuar objektivat e parapara.  
Janë mbuluar ngjarjet më të rëndësishme kinematografike vendore dhe ndërkombëtare, përmes 
transmetimeve nga vendi i ngjarjes dhe përgatitja e kronikave për nevojat e Redaksisë se Filmit dhe Lajmeve. 
 
Është mbuluar me kronika speciale Ceremonia e çmimeve Oscar, Festivali i Filmit i Berlinit, Cannes Film 
Festival, Prifilm Fest, Dokufest, është emetuar dhe komentuar drejtpërdrejtë ceremonia e ndarjes së 
çmimeve Emmy Awards. 
Edhe gjatë këtij viti janë prodhuar dhe transmetuar një numër i serialeve vendore si “Çka Ka Shpija”, 
“Shengen Viza”, “Tre Gjermanët e Trashë” dhe “Vendlindja Ime”. 
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“Çka ka Shpija” vazhdon të jetë seriali më i ndjekur në platformën Online, ku një prej episodeve arrin mbi 3 
milionë klikime, ndërsa në total deri tani ky serial ka marrë mbi 260 milionë klikime. Pastaj serialin tjetër “Tre 
Gjermanët e Trashë”. Janë transmetuar edhe dy seriale tjera të jashtme siç është “Vendlindja ime”, që është 
transmetuar të shtunave dhe “Schengen Viza” të martave. 
 
Është realizuar emisioni i filmit “Telekino” me kronika dhe mysafirë, kineastët nga fusha kinematografike, 
duke vënë në pah sukseset e tyre dhe duke përkrahur e promovuar talentet e reja. 
 

 
 
Janë mbikëqyrur editorialisht dhe janë përzgjedhur për transmetim filmat artistikë dhe serialet. 
Janë mbajtur takimet e rregullta me stafin e redaksisë ku është biseduar për mbarëvajtjen e punës dhe 
objektivat e reja. 
Përgjithësisht, 2018 është përmbyllur me sukses dhe efikasitet në Redaksinë e Filmit dhe Serialeve. 
 
- Redaksia e Programit Argëtues 
 
Programi Argëtues gjatë vitit 2018 është realizuar me sukses, pavarësisht vështirësive që ndërlidhen me 
ambiente dhe hapësira të nevojshme të punës.  
Edhe gjatë këtij viti Redaksia e Programit Argëtues i ka kryer obligimet e veta të parapara me planin vjetor 
dhe objektivat programore në Radiotelevizioni e Kosovës. 
 
Është mbikëqyrur i gjithë programi argëtues, qoftë ai i prodhuar brenda RTK-së, po ashtu edhe materialet e 
prodhuara nga produksionet e jashtme të kontraktuara nga RTK.  
Në suaza ditore është miratuar për emetim i gjithë programin argëtues, duke u kontrolluar si në aspektin 
teknik ashtu edhe përmbajtjesor.  
 
Janë mbajtur takimet e rregullta me stafin për të koordinuar punët dhe angazhimet ditore e javore. 
Edhe këtë vit bashkëpunimi me sektorët tjerë programor brenda RTK-së ka qenë në nivelin e duhur. 
Redaksia e Argëtimit edhe në vitin 2018 ka qenë bartësi kryesor i organizimit dhe realizimit të Programit 
Veror që ka mbuluar rreth 60 orë material programor përgjatë muajve korrik dhe gusht, në bashkëpunim 
me redaksi tjera brenda RTK-së.  
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6.12. Departamenti i sportit 
 
Departamenti i Sportit është përkujdesur që shikuesve t’i sjellë programin më interesant dhe më cilësor, të 
sportit vendor dhe atij ndërkombëtar. 
 
Redaksia e sportit është përkujdesur që në programin e vet t’i ketë të gjitha ngjarjet më të rëndësishme 
vendore dhe ndërkombëtare. 
 
Ngjarjet ndërkombëtare kanë qenë: LOD Sochi 2018, Kupa e botës në futboll “Rusia 2018”, Liga e 
Kombeve,Boks profesionist, Kik Boks profesionist. 
 

 
 
Përveç transmetimeve nga këto ngjarje ndërkombëtare, janë përgatitur edhe emisionet speciale për to. 
Këtyre ngjarjeve i është dhënë vend meritor në programin e TVK-së. 
 
Lojërat Olimpike Dimërore në Sochi të Rusisë janë transmetuar në kanalin tonë, mbi 60 orë program. Nga 
Sochi kemi pasur edhe paraqitje direkt në shumicën e edicioneve informative, nga atje është raportuar për 
pjesëmarrjen e sportistëve tanë në këto Lojëra Dimërore. 
Prezenca e gazetarit tonë e ka bërë me interesante prezantimin e sportisteve kosovarë. 
 
Kupa e Botës Rusia 2018 
 

    
 
Padyshim që projekti më i madh i RTK për vitin 2018 ka qenë Kampionati Botëror i Futbollit “Rusia 2018”. 
Gjatë muajit qershor dhe atij korrik, sa ka zgjatur Botërori i futbollit, janë përgatitur më shumë se 10 orë 
program në baza ditore. 
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Programi ka filluar me “Fan Zone”, ku kanë defiluar shumë personalitete të sportit, të kulturës dhe politikës. 
Ky emision ka qene zbavitës dhe shumë i shikuar. 
 
Ne emisionet me analiza rreth ndeshjeve, janë angazhuar analistët më të mirë në Kosovë, të cilët me 
bagazhin e tyre profesional i kanë dhënë peshë emisioneve para dhe pas ndeshjeve. Programi i moderuar 
ka pasur vlerësime shumë pozitive. 
 
Përveç kësaj në Kampionatin Botëror kanë qenë dy gazetarë-komentatorë, të cilët i kanë komentuar direkt 
ndeshjet nga vendi i ngjarjes, si dhe kanë pasur lajmërime direkt për çdo dite, me të cilat paraqitje është 
pasuruar programi nga kjo ngjarje e madhe sportive. 
Sipas vlerësimeve të Menaxhmentit dhe Bordit të RTK, kjo ngjarje është mbuluar me shumë sukses. 
 

 
 
Futboll-Liga e Kombeve-Ndeshjet e Kombëtares së Kosovës dhe të Shqipërisë 
 
RTK ka transmetuar edhe ndeshjet e kombëtares së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. 
Kombëtarja e Kosovës ka zënë vend të rëndësishëm në programin tonë, duke përgatitur emisione me 
analiza, para dhe pas ndeshjeve. Komentatorët tanë kanë komentuar shumicën e ndeshjeve nga vendi i 
ngjarjes ku janë lajmëruar direkt dhe kanë marrë deklarata të akterëve të ndeshjes. 
 
Vend meritor në transmetime të Ligës së Kombeve i është dhënë edhe kombëtares së Shqipërisë me 
transmetime të drejtpërdrejta, qoftë në kanalin e parë apo në kanalin 4. 
 
Krahas programit të pasur sportiv me transmetime të drejtpërdrejta, Departamenti i Sportit është 
përkujdesur që në programin e vet të ketë edhe ngjarje sportive nga vendi. Programi i sportit në emisionet e 
veta informative ka sjellë SPORTIN (me lajme të reja nga sporti vendor dhe ai ndërkombëtar). Është bërë 
zgjerimi dhe ka ndryshuar formati. Edicionet ditore bëhen me prezantim e me këtë është zgjeruar hapësira 
programore (deri në 25 minuta për edicion), kjo njëherit ka sjellë freski në Programin e Sportit. 
Po ashtu, në programin e vet sporti e ka emisionin javor “Arena Sportive”. 
 
Në fund të vitit është përgatitur edhe emisioni festiv “Sporti 2018”,si përmbledhje e të gjitha ngjarjeve më 
interesante sportive. 
 
Ngjarjet e sportit të cilat TVK i ka mbuluar gjatë periudhës janar-dhjetor 2018: 
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Sporti vendor: 

- Liga e Kombeve-Transmetimet e ndeshjeve të Kosovës dhe të Shqipërisë;  
- Boks – Turneu “Adem Jashari”; 
- Hendboll - Challenge Cup (KH Prishtina); 
- Tenis - turneu vendor (Dielli OPEN); 
- Volejboll-Ndeshjet vendore dhe ndërkombëtare; 
- Ping - Pong-Ndeshje ndërkombëtare. 

  
Sporti ndërkombëtar: 

- Lojërat Olimpike Dimërore; 
- Futboll- World Cup 2018; 
- Futsall-Liga e Kampioneve (Feniksi Drenas); 
- Boks profesionist, Shefat Isufi për titullin e WBO Interkontinental; 
- Kik boks-Titulli i kampionit botëror në versionin “WKU”, Dardan Morina. 
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 7. RTK 2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edhe gjatë vitit 2018, RTK-2 ka mbetur e përkushtuar në përmirësimin dhe forcimin e kapacitetit të 
programit, teknikës dhe produksionit, më shumë angazhim nga potenciali njerëzor, si dhe krijimin e 
bashkëpunimit më të gjerë dhe afrimit me shikuesit. Përkrah fuqizimit të programeve ekzistuese, organizimit 
më të mirë të punës në redaksi, studio dhe në terren, gjatë vitit kemi prodhuar edhe emisione të reja.  
 
Produksioni ditor i RTK 2 është mesatarisht 10 orë në ditë. Me ekipet tona operative në terren dhe me një 
hapësirë të studios (e cila përmban 9 skenografi në 60 metra katrorë) gjatë vitit 2018 janë xhiruar emisione 
të shumta dhe u transmetuan 4.633 kronika. 
 
RTK 2 në vitin 2018 ka prodhuar 1619.05 orë të programit (informativ, dokumentar, zbavitës), 1.535 
emisione në studio dhe jashtë saj, në të cilën kanë qenë 1.108 mysafirë nga fushat e ndryshme të jetës. Ajo 
çfarë është shumë e rëndësishme është se, përveç programit në gjuhën serbe, janë forcuar edhe 
programet në gjuhët e minoriteteve të tjera në Kosovë. Kështu janë prodhuar emisione në gjuhën 
boshnjake, turke, malazeze dhe rome, kurse në vitin 2018 filluam transmetimin e lajmeve në gjuhën shqipe  
 
Nga përmbajtjet e programeve të reja të produksionit tonë, me të cilat është freskuar programi në vitin 
2017, veçohen emisionet në vazhdim: 
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-“Nedeljni presek” - Pasqyra javore - program që paraqet një përmbledhje të ngjarjeve më interesante të 
javës; 
 

 
 
-“Tragom predaka” - Në gjurmët e paraardhësve - serial dokumentarësh që tregon për jetën e njerëzve në 
mbarë Kosovën, nëpërmjet të cilave njohim historinë, kulturën, zakonet të fshatrave të ndryshme, me theks 
të veçantë në traditën si dhe gjendjen aktuale; 
 

 
 
 
-“Ribolovačke priče” - Tregimet e peshkatarit – emision për peshkimin i prodhuar nga RTK2, i cili realizohet 
me ndihmën e shumë entuziastëve të peshkimit sportiv. Përveç natyrës së bukur, qëllimi është për të 
treguar shikuesve vendet më të mira për peshkim në Kosovë dhe rajon, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes 
së mjedisit; 
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 - Lajmet në gjuhën shqipe - çdo ditë pune prej orës 14:00; 
-Programi muzikor - Gjatë vitit 2018 xhiruam gjashtë (6) video muzikore prodhuara nga RTK 2. Bëhet fjalë 
për këngë burimore të përpunuara.  
 
Videot muzikore janë realizuara në disa vende në Kosovë.    
 

       
 
Programet e rregullta dhe emisionet e RTK2:  
 

       
 
7.1 ”Programi informativ” - Programi informativ i RTK 2 përfshin edicionet e lajmeve dhe të ditarit, forcimi i të 
cilëve ka vazhduar në vitin 2018. Në RTK 2 emitohen tri edicione të lajmeve: në 08:00, 12:00 dhe 15:00. 
Edicioni i parë i lajmeve fillon në 08:00, kurse ditari i parë emitohet në 09:00 brenda “Programit të 
Mëngjesit”. Emisioni qendror informativ gjysmë orësh “Dnevnik 2” në vitin 2018, çdo ditë prej orës 19:00-
19:30, ka emituar informacione nga Kosova, rajoni, bota, sporti, kultura. Ditari është realizuar me storiet nga 
ekipet e terrenit, raportet, bisedat, kronikat e agjencive dhe nga këmbimi. Ka qenë primat në ngjarjet ditore 
dhe ngjarjet e tjera të rëndësishme, ndërsa redaksia ka ndjekur në veçanti temat që kanë rëndësi për  
komunitetin. Gjatë vitit 2018 është emituar ”Dnevnik 3”` në orën 22:00, i cili ka një koncept më të ndryshëm 
në krahasim me emisionet e tjera informative. Ditari i tretë është emision informativ i cili përmban të gjitha 
lajmet më të rëndësishme ditore nga Kosova, rajoni, bota si dhe lajmet që arrijnë në redaksi deri në kohën e 
emetimit, kështu që ka ndodhur që RTK 2 ka publikuar lajme ekskluzive pikërisht në këtë Ditar.  
 
7.2 “Programi i Mëngjesit” është emision dyorësh me koncept informativ-argëtues, me analizimin e ngjarjeve 
më të rëndësishme, bisedat me mysafirët në studio, thirrjet e drejtpërdrejta, prej temave politike deri tek  
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ato argëtuese. Përveç informacioneve, gjithashtu u ofron shikuesve një vështrim të shtypit serb dhe 
shqiptar, rubrikën e sportit, rubrikën për shëndet, ushqim, dhe kuriozitete. “Programi i Mëngjesit” emitohet 
ditëve të punës në termin prej orës 08-10, ndërsa të shtunën nga ora 10 deri në 12. 
 
7.3 “Popodne” - Pasdite - Emision njëorësh në studio në vitin 2018 u emitua në termin prej orës 17:00 deri 
18:00 ditëve të punës si dhe të shtunën. Në 2018 u emituan 302 emisione. Ky program informativo-aktual 
ka përfshirë bllokun nga fusha e politikës, shoqërisë, kulturës, muzikës, sportit. Konceptin e emisionit 
“Popodne” e përbënin dy pjesë: prodhimi i kronikave tematike dhe rubrika në terren veçanërisht për këtë 
emision dhe mysafirët në studio. Gjatë vitit 2018, nëpër këtë emision ka kaluar një numër i madh i 
mysafirëve, shpesh shumë të njohur nga segmentet e ndryshme të jetës shoqërore. Disa edicione të këtij 
emisioni janë realizuar në terren (gjatë Dokufestit në Prizren). 
 

       
 
7.4 “Nedeljom zajedno” – Të dielave së bashku - Ky emision argëtues-informativ emitohet çdo të diel në 
termin prej 15:15 deri 17:00. Karakteristika kyçe e këtij emisioni është se përveç temave dhe mysafirëve nga 
bota e kulturës dhe artit, në studio ka qenë edhe ndonjë grup muzikor. Qëllimi ka qenë që në këtë mënyrë 
të promovohet kreativiteti, veçanërisht i të rinjve. Gjatë skemës programore verore 2018, këto emisione u 
xhiruan edhe në terren në këto vende: Shtërpcë, Graçanicë, Leposaviq, Ranillug, Lipjan, Mitrovicën e Veriut, 
Bërnicë, Prelluzhë dhe Brezovicë. 
7.5 "Poglavlje" - Kapitulli - Emisioni debatues "Poglavlje" emitohet një herë në javë dhe është shumë atraktiv 
për shikuesit tanë. Përveç asaj se në të trajtohen temat më aktuale dhe më domethënëse, veçanti emisionit 
i jep formati i tij debatues, i cili mundëson ballafaqimin direkt të pikëpamjeve dhe qëndrimeve të kundërta. E 
gjithë kjo kontribuon në një dinamizëm të jashtëzakonshëm të emisionit e nganjëherë edhe shkëmbimit të 
mprehtë të opinioneve. 
 
7.6 “Razgovor” - Bisedë - Emisioni informativo-politik me aktualitete shoqërore-politike “Razgovor” është 
emituar çdo të enjte nga ora 20:00. U realizua koncepti i intervistës me një dhe/apo me më shumë 
bashkëbisedues nga bota e politikës, ekonomisë, shoqërisë civile, dhe të ngjashme. Në vitin 2018 në 
emisionin “Razgovor” janë paraqitur këndvështrime të temave të ndryshme që kryesisht kanë të bëjnë me 
komunitetin serb por edhe komunitetet e tjera.  
 
7.7 “Moj život, moja priča“ - Jeta ime, rrëfimi im - Në emisionin “Moj život, moja priča“ personalitetet e 
njohura por edhe që nuk janë të njohura, me jetë dhe karrierë interesante, paraqesin para publikut rrëfimin 
e jetës së tyre. Edhe ky emision xhirohet kryesisht në terren dhe me më shumë kamera gjë që sjell 
atraktivitet. Ajo çfarë e bën këtë emision edhe më të veçantë është se i dedikohet një publiku më të gjerë, 
sepse është interesant për shikuesit e çdo moshe. Në emision shikuesve u janë paraqitur nga një kënd i 
ndryshëm shumë njerëz nga fushat e ndryshme, nga poetët, aktorët, muzikantët e kompozitorët deri tek 
politikanët, mësuesit dhe mjekët. 
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7.8 “Zdravi bili“ - Emisioni “Zdravi bili“ është emision nga produksioni i RTK 2, i dedikohet ruajtjes së shëndetit 
të qytetarëve. Për çdo temë që është diskutuar në emision kemi pasur ekspertin e asaj fushe, i cili i ka 
njoftuar shikuesit me temën e emisionit, duke treguar për rreziqet potenciale të shëndetit të tyre, etj. 
Varësisht nga tema, ky emision xhirohet edhe në terren, gjegjësisht nëpër klinika apo vende të tjera prej të 
cilave shikuesit i afrohen temës që është me rëndësi për ta në mënyrë praktike dhe nga vendi i ngjarjes. Kjo 
qasje shkencore-këshillëdhënëse ka mundësuar që ky emision të bëhet shumë i popullarizuar dhe i shikuar.  
 
7.9 “Selo u venama“ - Emisioni “Selo u venama“ është emision i produksionit të RTK 2 dhe i dedikohet 
bujqësisë dhe temave lidhur me jetën në fshat. Domethënia e këtij emisioni është aty se numri i madh i 
shikuesve merret me bujqësi sepse jetojnë në zona rurale anembanë Kosovës. Emisioni, përveç që paraqet 
bujqit, punët e tyre, këshillat e ekspertëve, është i pasur me pamje të bukura të xhiruara gjatë punës për 
emision. Në këtë mënyrë, përveç promovimit të potencialit bujqësor por duke vënë në dukje problemet me 
të cilat ballafaqohen bujqit në Kosove.  
 
7.10 "Trajanje" - Ky është një emision dokumentar nga produksioni i RTK 2. Emisioni xhirohet zakonisht në 
terren disa ditë, shpesh në lokacione atraktive. Në emision pasqyrohet në mënyrë piktoreske jeta e njerëzve 
në Kosovë. Ky emision është mjaft kualitativ dhe shumë i shikuar. 
 

       
 
7.11 “Sportak“ është emision i produksionit të RTK 2, merret me tema të sportit. Edhe ky emision, varësisht 
nga mundësia dhe tema, ndonjëherë punohet në studion tonë e nganjëherë në terren. 
 
7.12 "U fokusu" – Në Fokus - Ky emision u krijua si produkt brenda projektit JICA, të cilin RTK e realizon së 
bashku me partnerët nga Japonia. Emisionin bashkërisht e realizojnë ekipet e RTK 1 dhe RTK 2. Emitohet një 
herë në javë dhe përbëhet nga disa reportazhe të përgatitura enkas për këtë emision. Çdo emision e ka 
temën e veçantë dhe të gjitha reportazhet kanë të bëjnë me temën e cila është përzgjedhur dhe për të cilën 
është rënë dakord më herët.  
 
7.13 “Zapisi sa izvora” – emision dokumentar nga veriu i Kosovës për jetën e përditshme të qytetarit, 
traditën, kulturën dhe zakonet, të cilën e realizon korrespondenti i RTK-së për nevojat e RTK 2 nga rajoni i 
Mitrovicës. 
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7.14 “Ljudi i sudbine” – emision dokumentar nga jugu i Kosovës për jetën e përditshme të qytetarit, traditën, 
kulturën dhe zakonet, të cilën e realizon korrespondenti i RTK-së për nevojat e RTK 2 nga rajoni i Prizrenit. 
 
7.15 Programi në gjuhën malazeze - Redaksia në gjuhën malazeze ka vazhduar punën brenda kanalit RTK 2 
edhe gjatë vitit 2018. Kjo redaksi bën emisionin “Crnogorski mozaik”, i cili përmban informacione të 
rëndësishme për këtë komunitet. Në vitin 2018 u realizuan 50 emisione. Në këtë emision të studios 
emitohen kronika dhe intervista me mysafirë në studio me tema nga jeta, të rëndësishme për malazezët në 
Kosovë. Përveç këtij emisioni, rregullisht emitojmë edhe programin dokumentar dhe muzikor malazez të 
cilin na e ka dhënë RTCG.  
7.16 Programi në gjuhën boshnjake - Gjatë vitit 2018 ka vazhduar prodhimi dhe emetimi i emisionit në 
gjuhën boshnjake. Brenda këtij programi, një herë në javë emitohet dhe reprizohet emisioni "Bošnjački 
vidici". Ky emision është i tipit kolazh dhe brenda tij emitohen reportazhe dhe intervista të cilat kanë të 
bëjnë me temat që janë të rëndësishme për boshnjakët në Kosovë. Gjatë vitit 2018 u transmetuan 54 
emisione. 
 
7.17 Programi në gjuhën turke - Gjatë vitit 2018 ka vazhduar transmetimi i emisioneve në gjuhën turke, të 
quajtura "Turkuaz" dhe "Sesimiz" (gjithsej 82 emisione). Dy emisionet emitohen dhe reprizohen një herë në 
javë dhe merren me çështjet e rëndësishme për komunitetin turk në Kosovë. 
 
7.18 Programi në gjuhën rome - Brenda programit në gjuhën rome në kanalin e RTK 2 emitohen dy 
emisione të ndryshme "Yekhipe" dhe "React" që emitohen një herë në javë. Emisioni merret me çështjet që 
janë në interes të komunitetit rom në Kosovë. 
 
7.19 Programi sportiv - Programi sportiv në kanalin RTK 2 emitohet në edicionin e lajmeve dhe brenda një 
programi të veçantë. Përveç ngjarjeve më të rëndësishme sportive, kampionateve botërore dhe evropiane, 
në vitin 2018, u emituan transmetimet e drejtpërdrejta të ndeshjeve të rëndësishme sportive botërore por 
edhe vendore. 
 
- Në periudhën prej 9 deri më 24 shkurt 2018 janë realizuar transmetimet e drejtpërdrejta e Lojërave 

Olimpike Dimërore në Korenë e Jugut, të cilët, për shkak të diferencës kohore, nganjëherë zgjatën deri 
në orët e hershme të mëngjesit;  

 
- Në periudhën prej 14 qershor deri më 15 korrik janë realizuar transmetimet e drejtpërdrejta e 

ndeshjeve të Kampionatit Botëror në Rusi si dhe emisione ditore në studio para transmetimit të 
ndeshjes. Gjithashtu, në periudhën prej 1 deri më 16 qershor janë transmetuar 16 emisione "Road to 
Russia", për historinë e Kampionatit botëror (përkthim dhe përpunimin i emisioneve RTK2);  

 
- Nga 22 deri më 30 shtator u transmetuan drejtpërdrejt ndeshjet e Kampionatit Botëror të Basketbollit 

për Femra; 
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- Nga shtatori deri në nëntor 2018, janë realizuar transmetimet e drejtpërdrejta të ndeshjeve të Lidhjes 

së Kombeve (6 ndeshje të ekipit kombëtar të Kosovës); 
 
- Në periudhën prej 12 dhjetorit deri më 22 dhjetor 2018 u realizuan transmetime direkte të 

Kampionatit Botëror të Klubeve në futboll. 
 
Të gjitha ngjarjet sportive të emetuara u organizuan ashtu që u transmetuan nga komentatorët e redaksisë 
sonë të sportit.  
 
Transmetimet e drejtpërdrejta - Transmetimet e drejtpërdrejta janë gjithnjë e më shumë pjesë e 
produksionit të RTK 2. Kjo bëhet shpesh falë përkrahjes së kolegëve me teknikën për reportazhe nga RTK-
TV1 por edhe falë lidhjeve të internetit me teknikën që e ka RTK-TV2. Në vitin 2018, në këtë mënyrë u 
emituan shumë manifestime të rëndësishme kulturore, muzikore dhe sportive. Drejtpërdrejt transmetohen 
edhe mbledhjet e Kuvendit të Kosovës, mbledhjet e rregullta dhe të jashtëzakonshme.  
 
“Programet e veçanta” Në vitin 2018 ka vazhduar prodhimi i emisioneve të veçanta me karakter informativ, 
edukativ dhe argëtues. Bëhet fjalë për emisionet të cilat u përshtaten specifikave të planit të programit, siç 
janë emisionet sezonale apo emisionet që i dedikohen përvjetorit të punës, festave apo programit të Vitit të 
Ri. 
 
Shënimi i përvjetorit të pestë të punës së RTK 2 Në qershor të vitit 2018 janë shënuar pesë vjet të 
funksionimit të kanalit RTK 2. Kjo u bë me prodhimin dhe emetimin e emisioneve speciale me përmbajtje të 
ndryshme tematike. 
 

          
        
Programi i Vitit të Ri - RTK2 në programin e Vitit të Ri ka pritur më shumë se njëqind të ftuar. Ky program i ka 
mbledhur interpretuesit e muzikës burimore, popullore, argëtuese. Gjithashtu, programin e kanë pasuruar 
shoqëritë kulturore-artistike, duke i luajtur vallet dhe muzikën e rajonit të tyre, por edhe veshjet popullore 
karakteristike të tyre të cilat janë pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore dhe traditës. Programi i Vitit 
të Ri ka qenë kombinim i emisioneve speciale të fundvitit në studio, emisione i edicionit të fundvitit "Jutarnji 
program","Popodne", "Nedeljom zajedno"), dhe programit festiv të xhiruar në atmosferën gazmore. 
Gjithashtu brenda programit të Vitit të Ri janë prodhuar dhe emituar shumë emisione speciale dhe 
koncerte. 
 

          
      
Vlen të përmendet që programi i Vitit të Ri ka qenë jashtëzakonisht kualitativ dhe është realizuar pa mjete të 
shtuara financiare. 
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7.20 Produksionet e jashtme - Gjatë vitit 2018 janë emituar shumë seriale dhe emisione me përmbajtje të 
ndryshme, për të cilat RTK2 ka pasur të drejtë emetimi. Ky program është pjesë e bashkëpunimit që kemi 
me produksionet e ndryshme dhe nuk implikon shpenzime financiare. Veçojmë: 
 
- Emisione javore "Drive it" dhe "Euromaxx", prodhuar nga DW - Deutsche Welle (përkthimi dhe titrat 

RTK2). 
- Europa në fokus- emision javor i DW.  
- Zëri i Amerikës (VOA) emision informativ, transmetohet në gjuhën serbe dhe boshnjake. 
- TV Liberty "- Magazina televizive javore Radio Free Europe (RSE). 
- Slobodno srpski - prodhuar nga New Press Çagllavicë. Janë transmetuar 42 emisione. 
- EduMedia - Një serial prej tetë (8) emisioneve televizive mbi edukimin mediatik në bashkëprodhimin e 

OSBE-së, RTK-së dhe Këshillit e mediave të shkruara të Kosovës. 
- 10 emisione për fëmijë "Ispeci, pa reci deci" prodhuara nga produkcioni Bioskop Geto. 
- Produkcioni i Radios Gorazhdec - 8 dokumentarë për jetën e serbëve nga rajoni i Pejës. 
- Vocup Platformë elektronike për mësimin e gjuhës shqipe dhe serbe, nga Qendra për Iniciativa 

Sociale (mbështetur nga IOM, Komisioneri për Gjuhët dhe Ambasada e Britanisë së Madhe në 
Kosovë). 

- Emisioni “Radionica” të Novosadska TV, 24 emisione dokumentarë për zanate të vjetra. 
- Në pajtim me Ligjin të RTK-së, janë transmetuar promo të ndryshme, thirrje publike për ndihmë për 

qytetarët të sëmurë rëndë, si dhe promot EU, EULEX, KFOR, OMBUDSMAN, OSBE, UNDP, USAID 
Ministria e Integrimit Evropian, Demokracia Plus dhe të tjerë. 

 
7.22 Bashkëpunimet 
 
- Memorandum bashkëpunimi me poliklinikën BEL MEDIC, në bazë të cilit janë realizuar 35 rubrika 

"Këshilla të mjekëve": Kirurgji vaskulare, gjinekologji, kirurgji nefrologji, reumatologji, otorinolaringologji, 
ortopedi, dermatologji, mjekësi interne, radiologji, neurologji, urologji etj.  

- Memorandumi bashkëpunimi me Festivalin e Teatrit të Fëmijëve "Biberce" - në bazë të të cilit u 
incizuan 7 shfaqje për fëmijë. 

 
7.23 Filma, Seriale, Programi artistik, Programi për fëmijë - Në përputhje me marrëveshjet dhe lejet për 
emetim me shtëpitë distributive dhe mediet e tjera janë emituar filma të ndryshëm artistikë dhe 
dokumentarë, edukativë dhe seriale argëtuese. Gjithashtu, për shkak të bashkëpunimit të mirë me 
produksionet dhe televizionet e tjera, janë marrë pa pagesë për emetim serialet dokumentare, shumë filma 
artistikë dhe dokumentarë por edhe emisione të tjera informative, sportive dhe muzikore.  
 
- Filma të zhanreve të ndryshme u transmetuan gjatë vikendeve në orën 22:30 që janë siguruar në 
pajtim me Ligjin për Prokurim Publik në nivel të RTK-së përveç Maratonës e Filmit për Vitin e Ri (10 filma) në 
fillim të vitit 2018. falë Produkcionit MCF. 
 
- Në kuadër të programit serial RTK2, gjatë vitit 2018 u transmetuan shtatë sezone të serialit italian 
"Squadra antimafia – Palermo oggi", çdo ditë pune nga ora 22:30. Seriali është siguruar përmes marketingut 
të RTK-së.  
 
- Tabela në vazhdim tregon në mënyrë grafike prodhimin e programit dhe numrin e mysafirëve në 
2018. 
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Tabela përmban pasqyrën e gjendjes sipas muajve 
 
Siç është theksuar në pjesën hyrëse, gjatë vitit 2018, nëpër emisionet kanë kaluar 1108 mysafirë. Është me 
rëndësi të ceket që shumica e mysafirëve të RTK 2 – TV vijnë nga vendet e largëta të Kosovës (të populluara 
kryesisht nga serbët dhe komunitetet e tjera joshumicë) që paraqet ngarkesë të shtuar, si në logjistikë ashtu 
edhe në vetë organizimin dhe planifikimin e programit. 
 
Edukimi i të punësuarve në RTK 2 - Edhe në vitin 2018, gazetarët dhe redaktorët e RTK 2 kanë marrë pjesë 
në trajnime dhe seminare për zhvillim dhe përsosje profesionale, të cilat do të vazhdojnë edhe në të 
ardhmen. Duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e trajnimin profesional, do të vazhdojmë t'i dërgojmë në 
trajnime rregullisht sa herë që të jetë e mundur. Këtu posaçërisht veçohen trajnimet për trajnerë të 
Akademisë DW, EBU dhe JICA.  
 
Koproduksionet - Gjatë vitit 2018, RTK 2 ka vazhduar koproduksioni i RTK 1 dhe RTK 2 në kuadër të projektit 
JICA dhe emisionit "Në fokus", brenda të njëjtit projekt ka filluar realizimi i emisionit të ri të quajtur 
"Umami2". 
 

       
 
Mirënjohjet - RTK 2 edhe në vitin 2018 ka fituar çmime në festivalet e filmave dokumentarë dhe mirënjohje e 
falënderime nga organizatat e ndryshme. 
 
- Në Festivalin e Filmit Etnologjik FESTEF 2018, dokumentari etnologjik i RTK 2 “Đurđevdan u selu kog 
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više nema” (Shën Gjergji në fshatin që nuk është më) fitoi çmimin special të jurisë; 

- Në festivalin e filmit dokumentar GRAFEST në Graçanicë, filmi dokumentar “Đurđevdan u selu kog više 
nema” (Shën Gjergji në fshatin që nuk është më) fitoi çmimin e parë, si dhe çmimin special të Galerisë 
Akvarijus. Çmimi i dytë në Grafest fitoi edhe një film dokumentar i prodhuar nga RTK 2, me titull "Kao 
ceo svet". (Ashtu si e gjithë bota) 

 
Avancimi i punës - Përveç progresit në cilësinë dhe sasinë e prodhimit vetjak gjatë vitit 2018, u përpoqëm që 
me skenografi dhe sigla të reja për programin informativ të jemi më cilësorë vizualisht, dhe të risim 
shikueshmërinë.  
TV produksioni RTK 2  
 
- Viti 2018 ishte shumë i suksesshëm në aspektin teknik dhe të produksionit: 
- Është zgjidhur problemi i furnizimit të sigurt me energji elektrike duke u lidhur me UPS të ri. 
- Dhoma e regjisë është rinovuar dhe janë përmirësuar kushtet e punës në të. 
- Janë bërë përgatitjet për lidhjen me MCR të ri, si pjesë i planit për kalimin nga SD në formatin HD të 

transmetimit. 
- Është bërë skenografia e re për emisionin informativ “Poglavlje” (Kapitulli) me video-wall të ri. 
- Janë ndryshuar shumicën e siglave të emisioneve dhe me këtë është pasuruar programi. 
- Për përvjetorin e RTK2 janë incizuar 12 emisione të reja, 11 emisione "Të dielave së bashku," janë 

incizuar në terren në tërë Kosovën, 4 emisione "Pasdite" nga Prizreni gjatë Dokufestit (me OB VAN) 
kemi filluar me emisione të reja „Gjurmët e paraardhëseve”, "Tregime të peshkatarit", "Pasqyra e 
javës". 

- Janë incizuar 6 video klipe me temën e muzikës etno në Kosovë. 
- Për festat e Vitit të Ri janë incizuar më shumë se 15 orë program. 
 
Gjatë incizimeve në terren, por edhe në studio, RTK 2 ballafaqohet me mungesë të pajisjeve adekuate 
teknike: dron, gimbal, fotoaparat profesional, doly për kamerë, kran, ndriçim për terren, audio pajisje për 
përkthim simultan, pjesët e skenografisë për terren. Problemi është zgjidhur duke huazuar pajisjet e 
nevojshme. 
 Përveç pajisjeve të cekura, ka nevojë për një studio të re. Në studion ekzistuese xhirohen më shumë 
se 8 emisione, që përdorin po të njëjtin numër të skenografive, gjë që kufizon në realizimin e emisioneve të 
reja por edhe në kreativitetin e përdorimit të skenave ekzistuese. Po ashtu ka nevojë dhe për hapësirë të 
punës: zyra, arkivi, hapësirë për incizimit të zërit, hapësira montazhi… 
Përveç pajisjeve të përmendura, ka nevojë dhe për mikrofona, mbrojtës të kamerës, kartela, si dhe stativ, 
kompjuter të ri montazhi për punë në desk, llaptop për punë në terren etj. 
Regjistri i pajisjeve është i dhënë në detaje në Planin e prokurimeve për vitin 2019. 
Problem të madh paraqet mungesa e arkivit për ruajtje të materialit, gjë që rregullohet me furnizimin me 
disqe eksterne. 
Gjithashtu, ka nevojë për pajisje që mundësojnë realizimin e planeve të xhirimit, siç janë projektet speciale, 
si programi i Vitit të Ri e projekte të tjera, në mënyrë që të mos krijohen stërngarkesa në punë dhe të vjen 
deri te bllokimi i programit informativ. 
 
7.24 TV teknika RTK 2 
 
Gjatë vitit 2018, sektori i teknikës, edhe pse me probleme të shumta, të cilat lidhen me mungesë të 
hapësirës, disa pajisjeve si dhe numër të prishjeve të pajisjeve të vjetra, ka arritur të gjitha qëllimet e 
caktuara para saj. 
Në mënyrë të rregullt është punuar në zhvillimin teknik-teknologjik të regjisë së studios, TV studios së  
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montazhit, si dhe në vazhdimësi janë duke u trajnuar punëtorët e këtij sektori në përmirësimin e njohurive  
të tyre dhe teknologjive si dhe zgjidhjeve teknike teknologjike. 
Po ashtu, në përputhje me mundësitë financiare, janë ndarë mjete për furnizim me pjesë të caktuara si dhe 
pajisje të tjera, me qëllim të largimit të problemeve në punë, mbajtjes së sistemit dhe arritjes së qëllimeve të 
punës. 
 
7.25 Furnizimi dhe instalimi i sistemeve UPS 
RTK2 që nga themelimi deri në fillim të vitit 2018 ka punuar me vështirësi, pasi që nuk është pajisur instalimi 
i paraparë me projekt i sistemit UPS, i cili do të furnizonte me energji elektrike gjatë ndërprerjes së furnizimit 
të rregullt dhe do të kishte mundësuar autonominë e punës së pajisjeve deri në momentin e startimit të 
agregatit dhe furnizimit rezervë. 
 

       
 
Kjo shkakton shumë telashe në punë, përfshirë ndërprerjen e xhirimit të emisioneve, dëmtimin e pajisjeve, 
si dhe prodhimin me kapacitet gjysmak të programit dhe, për pasojë, mosrealizimin e plotë të skemës 
programore. 
 
UPS me fuqi 40 kilovatë, së bashku me akumulatorët e nevojshëm, të marra nga sektori i energjisë dhe 
mirëmbajtjes në RTK, është instaluar në janar të vitit 2018. Nga momenti i lëshimit në punë janë larguar të 
gjitha problemet dhe u është zgjatur “jeta” pajisjeve, gjë që ka mundësuar kursimin e duhur për rregullimin e 
pajisjeve të cilat janë prishur në mungesë të UPS-ve. 
 
7.26. Lidhjet direkte dhe dërgimi i materialeve 
 
Nga fundi i vitit 2017 shërbimet profesionale të RTK 2 kanë menduar dhe implementuar IPTV platformën që 
mundëson përdorimin e telefonave iPhone zyrtarë për nevojat e lidhjes nga terreni. Janë projektuar zgjidhje 
teknike teknologjike për punë në kanalet RTK 1 dhe RTK 3. Platforma në masë të gjerë ka ndikuar për 
përparimin e përmbajtjes programore dhe u ka mundësuar gazetarëve që, edhe pa xhiruar me ENG 
kamerë, të mund të transmetojnë drejtpërdrejt përmbajtjen nga vendi i ngjarjes duke u lidhur në program. 
Edhe pse platforma ka punuar në mënyrë stabile, në 2018 janë paraqitur disa probleme në punën e 
telefonave, duke përfshirë kohëzgjatjen e baterisë, pasi karakteristikë shumë e dobët tek telefonat iPhone 
është harxhimi i shpejtë dhe ndërprerja e shpejtë e baterisë në temperaturat e ulëta. Gjithashtu, probleme 
janë shfaqur edhe me kualitetin e zërit. 
 
Për largimin e problemeve që paraqiten në punën e iPhone-ve, inxhinieret e RTK2 kanë bërë zgjidhje, duke 
siguruar pajisje shtesë, që mundësojnë furnizim më stabil dhe më të gjatë në kohë të baterisë, si dhe kanë 
gjetur zgjidhje për përmirësimin e kualitetit të zërit. 
 
Në vitin 2018 po ashtu është kryer edhe rregullimi i platformës së kamerave të reja ENG (nga programi RTK-
JICA) për dërgimin e materialit të papërpunuar nga terreni në FTP server. Duke iu falënderuar kësaj 
teknologjisë, RTK2 tani mundet menjëherë pasi të kryhet ndonjë ngjarje të ketë deklaratat nga vendi dhe 
kadrimet e montuara dhe një version të shkurtër të tregimit që të transmetohet në pjesën e pare të 
emisionit. Materiali që mund të bartet nga vendi i ngjarjes është i përdorshëm dhe për ueb-faqe, kështu që  
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kanali RTK2 promovohet në tregun medial si televizion dhe portal i cili i pari raporton nga terreni duke i 
përcjellë me video këto ngjarje. 
 
7.27. Përshtatja dhe përmirësimi i mëtejmë i studios së regjisë 
 
Në muajin mars 2018, në kuadër të programit RTK-JICA, është kryer përgatitja dhe adoptimi i regjisë së 
studios, e cila është bërë për ndryshimin e dyshemesë së vjetruar dhe shpërndarjes së audio/video/data 
kabllot dhe adoptimin e komplet sistemit të punës në regjinë e studios, në mënyrë që kanali RTK2, sipas 
projektit të planifikuar, të integrohet në Master të RTK-së. 
Regjia është rikonfiguruar në bazë të projektit tonë, me përgatitjen e pajisjeve ekzistuese, kabllove dhe 
pajisjeve, si dhe përdorimin e pjesës së pajisjeve të cilat janë fituar në bazë të projektit të JICA. 
- SDI matricat video: Blackmagic Smart videohub 20x20 
- Konverterë: Blackmagic mini converter Sdi to Hdmi 
- Pajisje procesuese të përbëra nga od Ross- embedera (2 cope), deembedera (2 copë) dhe 2 SDI video 
distribuim 
 
Pas instalimit të regjisë së studios janë përmbushur nevojat teknike, përkrahur edhe nga masteri i RTK-së, 
që, përveç përmirësimit të kualitetit të fotografisë dhe audios, ka ndikuar edhe në përmirësimin e dukshëm 
të kapaciteteve teknike dhe teknologjike. Janë mënjanuar problemet e shumta të cilat i ka pasur RTK2 në 
periudhën e mëparshme si në emetim ashtu dhe në realizim të programit. 
 

    
 
Është mundësuar edhe xhirimi i dy përmbajtjeve të ndryshme programore, xhirimi direkt i sinjalit hyrës, si 
dhe bartja përmes video mikserit dhe audio mikserit, gjë që ato pajisje i liron për realizmin e njëkohshëm të 
emisioneve në studio. Është rritur numri i sinjaleve të jashtme, të cilat mund të sinkronizohen dhe të 
përdoren në sistem, gjë që në realizimin në RTK2 e bën të mundshëm kreativitetin e madh për realizim të 
ngjarjeve direkte me lidhje të telefonave mobilë apo skype etj.  
Përparimi më i madh është arritur në konfigurimin e sistemit, kështu që tani në të njëjtën kohë RTK2 ka dy 
mikserë video, dhe dy-ton mikserë, gjë që lejon për zbatimin paralel të përmbajtjes programore me dy 
nivele, për shembull: ajo mund të transferohen direkt nga një ngjarje sportive apo seanca e kuvendit, dhe në 
të njëjtën kohë regjistron disa nga programet ekzistuese në studio ose anasjelltas. 
 
7.28. Lëshimi në punë i masterit të ri të RTK 2 
 
Më 26 korrik 2018 ka filluar punën masteri i ri RTK, i cili është projektuar dhe pranuar në kuadër të RTK-JICA, 
projektit i cili është segment i RTK2. Sektori i teknikës së RTK2 ka marrë pjesë aktive në përgatitjen dhe në 
realizimin të këtij projekti, duke dhënë kontribut e vet.  
 
Në bashkëpunim me kolegët e IT-së është bërë riparimi i kabllit optik në mes masterit të ri të studio RTK2 
dhe instalimi i lidhjeve të internetit për rikonfigurim dhe në fund instalimi i IP enkoderit dhe dekoderëve të  
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cilët shërbejnë për konvertimin dhe bartjen e sinjalit në mes të ndërtesave të RTK , RTK2 dhe RTK3. 
 
Në kuadër të zgjidhjes së ideuar për masterin e ri dhe MCR të ri është paraparë që RTK2 programin e vet të  
 
emetojë nga sistemet e reja player të vet MCR-n, që është në ndërtesën e RTK1. Kjo nuk është e realizuar 
ende, pasi është në proces sigurimi i pajisjeve që mundësojnë ruajtjen e materialeve në serverin qendror. 
 
Duke iu falënderuar profesionalizmit dhe punës së pandalshme të inxhinierëve nga RTK 1, masteri i ri është 
shumë stabil dhe kualiteti i sinjalit i të të gjitha kanaleve që punojnë në kuadër të RTK është dukshëm më i 
përparuar në krahasim me periudhën e mëparshme. 
 
7.29. Riparimi dhe përshtatja e njësive të vjetra të montazhit 
 
Përgjatë vitit 2018 janë paraqitur probleme në punën e njësive të vjetra të montazhit, të cilat nuk janë 
ndërruar apo riparuar prej fillimit të punës së kanalit në vitin 2013. Për këtë arsye është bërë furnizimi me 
komponentë shtesë dhe për përmirësimin dhe përforcimin e 4 njësiteve të montazhit, prej të cilave njëra 
përdoret për dizajn grafik. 
 

    
 
Janë instaluar disqet e reja, është shtuar fuqia e RAM memories dhe janë instaluar sisteme të reja operimi. 
 
7.30. Instalimi i sistemit të ri të audio/video monitorimit në TV dhe studio 
Nga fundi i 2018 kanali RTK2 ka përshtatur skenografinë ekzistuese dhe elementet në TV studio për nevojat 
e emisioneve informative (lajmet, ditari, “Poglavlje”). Në kuadër të skenës së re është instaluar dhe video-wall 
i ri me 6 ekrane (video-wall), gjithashtu ka qenë e nevojshme të vendoset rrjeti i furnizimit të ri elektro-
energjetik si dhe kyçjeve, po ashtu edhe disa pajisjeje audio/video, me qëllim të përshtatjes së audio/video 
monitorimit në TV studio RTK2 dhe përshtatjes për punë të video-wall. 
 

    
 
7.31 Trajnimet dhe zhvillimi profesional 
 
Shkaku i angazhimeve të mëdha dhe implementimit të pajisjeve të reja teknike, si edhe viteve të kaluar, gjatë  
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vitit 2018 është vënë theksi në zhvillimin konstant të punëtorëve në teknikë të RTK 2.  
Inxhinieri përgjegjës RTK2 ka përgatitur skripta dhe udhëzime për punë sikur janë:  
- Skripta për tonistë, audio pajisje, audio kabllo, mikrofona në përdorim dhe teknika e incizimit të zërit.  
- Udhëzime për xhiruesit për set dhe punë me iPhone për nevoja të lidhjes direkte.  
 
- Udhëzimi për xhiruesit për setingun dhe përdorimin e ENG kamerave për përdorimin e lidhjes direkte 

nga terreni dhe dërgimi i materialit në FTP serverë. 
- Skripta për punë me Adobe Premmiere PRO (softuer për montazh jolineare) me theks në veprim të 

OF line montazh (Proxy editing), i cili përdoret kur janë komponentë montazhesh të cilat janë të 
nevojshme për montim në fullHD rezolucion apo dhe rezolucion më të madh (2K dhe 4K). 

 
Nga kolegët në RTK 1 dhe ligjërues të jashtëm nga projekti RTK-JICA është kryer trajnimi i punëtorëve të RTK 
2, të cilët janë të paraparë në angazhimin e masterit të ri dhe MCR-së së re:  
- Mirëmbajtja e masterit të ri RTK (1 kryes)  
- Për punë në sistemet Playout në kuadër të MCR-s (4 kryes)  
 
Udhëheqësit në repartin e teknikës në RTK 2 kanë kryer dhe kontrollin e njohurive të të punësuarve dhe 
janë mbajtur kurse me qëllim të përmirësimit të aftësive praktike të të punësuarve. 
 
7.32. Sistemi dhe distribuimi i sinjalit të RTK 2 
Në Kosovë nuk ka pasur frekuencë tokësore të emetimit të sinjalit të TV RTK 2, i cili gjatë themelimit nga 
Komisioni i Pavarur për Media është cilësuar si “content provider” (shërbyes kabllor i përmbajtjes) ndërsa në 
vitin 2016 me rregullore të reja të KPM-së është shtuar statuti “Must Carry” (Transmetim i detyruar) 
  
“Must carry” statusi i detyron operatorët kabllorë që ta fusin patjetër dhe ta emetojnë në sistemin kabllor 
RTK2, kështu që mbetet detyrë e RTK2 që të jap sinjalin në kuadër të kërkesave teknike të distribuimit deri 
te të gjithë pranuesit e sinjalit të operatorëve kabllorë. 
 
Sinjali i RTK 2 nga fillimi deri më tani, përveç sistemit kabllor nacional në Kosovë “IPKO”, 
“KUJTESA”,”ARTMOTION”, dhe “PTK” distribuohet dhe përmes operatorëve më të vegjël në vende të cilat janë 
kryesisht të banuar me serbë, boshnjakë, romë dhe goranë. 
 
Operatorët nacionalë e transmetojnë rregullisht sinjalin RTK 2, në disa përmes fibrave optikë dhe ekoderëve 
që gjenden në hapësirat e Serverit në RTK 1, përderisa disa janë nacionalë dhe nga viti 2018 kanë filluar të 
marrin direkt përmes sistemit kabllor.  
Regjistri i operatorëve kabllorë lokalë ku distribuohet sinjali i RTK2: 
 
Rajoni i Prishtinës 
1. KDS “LINK” - Graçanicë / Radevë / Skullan / Lepi 
2. “HERC International DOO” - Graçanicë / Livaxhë / Gushtericë e Poshtme / Gushtericë e Epërme / 

Dobratinë / Sushicë / Prelluzhë / Uglarë / Bresje 
3. “Negenet SHPK” Llapnasellë / Preoc / Çagllavicë 4. (HERC International DOO)  
4. Plemetin (Stacioni kabllor analog) 
 
Rajoni i Ferizajit 
 
1. Sistemi kabllovik “Progres” Shtërpcë / Gotovushë / Brezovicë / Jazhincë / Beroc/ Bitia e Epërme / Biti e  
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Poshtme 

2. Sistemi kabllovik “Herc” Shtërpcë / Sevcë / Gotovushë / Brezovicë / Jazhincë / Beroc/ Bitia e Epërme / 
Biti e Poshtme / Drajkovce / lagja Muržica / Qendra e skijimit Brezovicë 

 
Rajoni i Gjilanit 
1. PP “KDS TELESTAR IC” - Ranillug / Gllogoc / Korminjan i poshtëm / Korminjan i epërm / Rropotovë 
2.  “HERC International DOO” - Pasjan / Partesh / Shilovë / Budrigë e Poshtme / Vërboc / Gërnçar / 

Koretishtë / Kufcë 
 
Rajoni i Prizrenit 
1. KDS “Eagle” Prizren / Dragash 
2. D.T.SH. “TVNET” Lubinjë – Lubinjë e Ulët / Lubinjë e Epërme 
3. KDS “TV EHO” Reqan – Reqan / Pllanjan / Nepergosht / Manastiricë / Llokvicë / Mushnikovë 
4.    D.T.SH. “CONNECT-ISP” Dragash / Lubivshtë / Krushevë / Glloboçicë / Zlipotok / Bellobrad / Brrut / Zym 

/ Golopek ¬/ Breznë / Buke / Kosavë / Kapre / Buzez / Restelicë / Skorobishtë 
5. Hoçë e Madhe (Stacioni kabllor analog) 
6. Rahovec (pjesë e qytetit të banuar nga banorë të nacionalitetit serb dhe rom) (Stacioni kabllor analog). 
 
Problemi aktual është se ende nuk ka mbulesë me sinjale të RTK2 në territorin e veriut të Kosovës 
(Mitrovicë, Zveçan, Leposaviq, Z.Potok): 
 
1. Mitrovica e Veriut / Zhitkoc / Zheronicë / Zubin Potok 
2. Zveçan / Rudarë / Graboc / Vallaq / Sërboc 
3. Leposaviq / Leshak / Ibarska Slatina / Soqanicë 
4. Bajskë 
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 RTK 3   
 
 

 
 
RTK 3 gjatë vitit 2018 kryesisht është përballur me çështje të përmirësimit të infrastrukturës, krijimit të 
kushteve për punë, rregullimit të studios, përmirësimit të kushteve teknike, me një tranzicion të suksesshëm 
të kalimit të sinjalit nga SD në HD dhe, përgjithësisht, krijimi i këtyre kushteve ka qenë faktor përcaktues për 
një reformë të thellë të informacionit dhe skemës programore në veçanti. 
 
RTK3 konceptin e reformës e nisi më 17 shtator 2018. Në këtë ditë në fakt u përurua edhe studioja e re dhe 
zhvendosja e gjithë stafit në ambientet e rinovuara në RTK3. 
 

    
       

Programi është i ndarë në tre komponentë. Paradite, pasdite dhe mbrëmje. Përveç lajmeve, janë edhe dy 
magazina informative, ajo e pasdites dhe e mbrëmjes. Po ashtu, në kuadër të lajmeve kemi arritur të 
vendosim prodhimin standard të edicioneve të lajmeve çdo ditë nga kultura e sporti. 
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Brenda një viti, RTK3 ka prodhuar 4 mijë e 732 edicione lajmesh, përfshirë natyrisht këtu edhe edicionin 
qendror. Gjithashtu, janë transmetuar qindra emisione premierë. 
Reforma në RTK 3 ka dhënë rezultat të matshëm në disa aspekte të rëndësishme pas rinovimit të studios 
dhe vendosjes së teknologjisë HD. 
•  Studio live tërë kohën 
•  Transmetimi i lajmit live në çdo kohë 
•  Analiza për lajmin live në çdo kohë 
•  Komentimi për lajmin live në çdo kohë 
•  Debati live në çdo kohë 
•  Prezenca e lajmit live është rritur për më shumë se 1000 për qind 
•  Prezenca e mysafirëve, emisioneve të shkurtra informative, debateve të shkurtra dhe analizave, është 

rritur aq shumë saqë në gjendjen e tashme gjithë puna bazohet mbi 90 për qind në prodhimin e 
programit live. 

•  Social Media dhe prezenca e produkteve të RTK 3 në muajin tetor ishte mbi 2 milionë shikueshmëri, 
ndërsa në muajin dhjetor, me ndryshimet që janë bërë, shikueshmëria u rrit në mbi 20 milionë. 

 
 

 
 
Ndryshimet dhe reforma në informacion është e konstatuar në të gjitha pikëpamjet. 
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Në përgjithësi puna është bazuar në standarde profesionale, që flet qartë edhe nga të dhënat e 
mëposhtme se në përmbajtjen programore në RTK 3 ka pasur pluralizëm të plotë të pikëpamjeve politike, 
ekonomike, sociale, kulturore etj. Shprehur në përqindje, mbi 60 për qind e programit ka përfaqësuar 
trajtimin e temave nga jeta e njerëzve, ndërsa pjesa tjetër e programit ka trajtuar temat nga sektori politik.  
 
Në vijim, për të dhënat e shprehura për çdo muaj, se si ka vijuar mbarëvajtja e punës në RTK3. 
 
Janar 2018 
Periudha e punës në janar kryesisht ka shkuar mirë. Gjatë kësaj kohe janë transmetuar 403 edicione 
lajmesh, gjithashtu në këto edicione lajmesh ka pasur lidhje të drejtpërdrejta nga ngjarje të ndryshme. Këtë 
muaj janë transmetuar live dhjetëra ngjarje, si dhe seancat e Kuvendit të Kosovës. Këtë muaj janë 
transmetuar edhe emisionet e përjavshme, “Ekonomiks”, “Në Vëzhgim”, “Arsimi në 7 ditë”, “Kultura në 7 ditë” 
dhe “Politika në 7 ditë”. 
  

 
 
Shkurt 
Periudha e punës në shkurt kryesisht ka shkuar mirë. Gjatë kësaj kohe janë transmetuar 364 edicione 
lajmesh, gjithashtu në këto edicione lajmesh ka pasur lidhje të drejtpërdrejta nga ngjarje të ndryshme. Këtë 
muaj janë transmetuar live dhjetëra ngjarje, si dhe seancat e Kuvendit të Kosovës. Janë transmetuar edhe 
emisionet e përjavshme, “Ekonomiks”, “Në Vëzhgim”, “Arsimi në 7 ditë”,  
“Kultura në 7 ditë” dhe “Politika në 7 ditë”. 
 
Mars  
Në këtë muaj, për shkak të rinovimit, kemi kaluar në RTK1, ku kemi zhvilluar programin në kushte të 
jashtëzakonshme. Pavarësisht kësaj, Dhoma e Lajmeve ka vazhduar me dinamikën e njëjtë të punës. Gjatë 
këtij muaj janë transmetuar 403 edicione lajmesh. Gjithashtu janë transmetuar live 37 ngjarje, përfshirë 
edhe seancat e Kuvendit. Në këtë muaj ka startuar emisioni “10 Minuta” që është transmetuar 5 ditë në javë, 
si dhe emisioni “Aktual” që është transmetuar 5 ditë në javë. Këtë muaj janë transmetuar edhe emisionet e 
përjavshme, “Ekonomiks”, “Në Vëzhgim”, “Arsimi në 7 ditë”, “Kultura në 7 ditë”. 
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Prill 
Periudha e punës në prill kryesisht ka shkuar mirë në rrethanat që janë ofruar në RTK 1. Gjatë kësaj kohe 
janë transmetuar 390 edicione lajmesh, gjithashtu në këto edicione lajmesh ka pasur lidhje të drejtpërdrejta 
nga ngjarje të ndryshme. Këtë muaj janë transmetuar live 21 ngjarje, si dhe seancat e Kuvendit të Kosovës. 
Janë transmetuar edhe emisioni “10 Minuta” që është transmetuar 5 ditë në javë, si dhe emisioni “Aktual” që 
është transmetuar 5 ditë në javë. Gjithashtu janë transmetuar emisionet javore “Ekonomiks”, “Në Vëzhgim”, 
“Arsimi në 7 ditë”, “Kultura në 7 ditë”.  
 
Maj 
Edhe në maj kryesisht puna ka shkuar mirë në rrethanat tepër të kufizuara që janë ofruar në RTK 1. Gjatë 
kësaj kohe janë transmetuar 403 edicione lajmesh, gjithashtu në këto edicion lajmesh ka pasur lidhje të 
drejtpërdrejta nga ngjarje të ndryshme. Këtë muaj janë transmetuar live 26 ngjarje, përfshirë edhe seancat e 
Kuvendit të Kosovës. Gjithashtu janë transmetuar emisionet javore “Ekonomiks”, “Në Vëzhgim”, “Arsimi në 7 
ditë”, “Kultura në 7 ditë” dhe “Politika në 7 ditë”. Janë transmetuar edhe emisioni “10 Minuta”, që është 
transmetuar 5 ditë në javë, si dhe emisioni “Aktual”, që është transmetuar 5 ditë në javë. 
 
Qershor 
Në kushte të njëjta ka vazhduar puna edhe në qershor, dinamika e punës ka vazhduar sipas planit të 
paraparë. Janë transmetuar 390 edicione të lajmeve. Në këtë muaj janë transmetuar live 21 ngjarje, 
përfshirë edhe seancat e Kuvendit të Kosovës. Gjithashtu janë transmetuar emisionet javore “Ekonomiks”, 
“Në Vëzhgim”, “Arsimi në 7 ditë”, “Kultura në 7 ditë”. Janë transmetuar edhe emisioni “10 Minuta”, që është 
transmetuar 5 ditë në javë, si dhe emisioni “Aktual”, që është transmetuar 5 ditë në javë. 
 
Korrik  
Për shkak të pushimeve verore, dinamika e punës në këtë muaj ka qenë më e vogël. Megjithatë edhe këtë 
muaj edicionet e lajmeve kanë shkuar sipas skemës programore. Janë transmetuar 403 edicione lajmesh. 
Gjithashtu janë transmetuar 17 lidhje të drejtpërdrejta nga ngjarjet e ndryshme që janë vlerësuar 
editorialisht të transmetueshme. Gjithashtu janë transmetuar emisionet javore “Ekonomiks”, “Në Vëzhgim”, 
“Arsimi në 7 ditë”, “Kultura në 7 ditë”. Janë transmetuar edhe emisioni “10 Minuta”, që është transmetuar 3 
ditë në javë, si dhe emisioni “Aktual”, që është transmetuar 5 ditë në javë. 
 
Gusht 
Edhe në gusht dinamika e punës ka qenë më e vogël për shkak të pushimeve verore. Megjithatë edhe këtë 
muaj edicionet e lajmeve kanë shkuar sipas skemës programore. Janë transmetuar 403 edicione lajmesh.  
 
Gjithashtu janë transmetuar 15 lidhje të drejtpërdrejta nga ngjarjet e ndryshme që janë vlerësuar 
editorialisht të transmetueshme. Për shkak të pushimeve të verës, kanë pushuar së transmetuari emisionet 
javore. Është transmetuar vetëm emisioni “Aktual”. 
 
Shtator 
RTK 3, më 17 shtator, ka nisur punën në studion e re dhe me format të ri të transmetimit HD. I gjithë stafi i 
informacionit është zhvendosur në hapësirat që ndodhen te parkingu i RTK-së, në garazhe që janë rinovuar 
për hapësira pune të deskut të lajmeve. Në hapësirat e reja të punës janë krijuar kushte edhe për dy njësi 
shtesë të montazhit, gjithsej tani janë katër njësi montazhi, të mjaftueshme që puna në RTK3, lajmet dhe 
secili produkt të realizohet atje, pa pasur nevojë që stafi të lëvizë fizikisht në RTK1. 
 
Nga ora 8:00 e mëngjesit e deri në 13:00, për pesë ditë të javës, nga e hëna deri të premten, jemi gjithë 
kohën live, duke transmetuar lajmin e ngjarjet në kohë reale kudo që ndodhin ato, kemi rritur për 400 për 
qind prezencën e lajmit live, punën e terrenit, reportazheve dhe të ftuarit e shumtë në studio e jashtë saj.  
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Gjithashtu kemi nisur edhe magazinën informative të pasdites, që është dy orë program live, nga 15:00 deri 
në 17:00. 
Gjatë një dite pune transmetohen tashmë 7 orë program krejt live, gjë që nuk ka qenë më herët. Nga tani e 
tutje emetohet rubrika e veçantë të sportit dhe kulturës.  
  
Gjatë këtij muaji në total kanë qenë të ftuar në programin e RTK3: 
  
- Në studio të ftuar: 80  
- Transmetime të drejtpërdrejta: 54 
 
TETOR 
Prodhimi total i programit: 60 orë e 50 min. 
 
Programi i lajmeve: 
- Edicione të lajmeve të prodhuara: 404  
- Mbi 143 orë program i prodhuar i lajmeve, ose mbi 8580 min.  
- Programi informativ i prodhuar live: 111 orë e 50 min. 
 
Transmetimi i lajmit live dhe programit tjetër të planifikuar informativ: 140 lidhje live 
Emisione të realizuara live me përmbajtje programore informative: 137 emisione 
Totali i prodhimit të programit premierë të lajmeve dhe atij informativ, i shprehur në orë: 254 orë e 50 min., 
ose 15270 min.  
Mesatarja e prodhimit brenda një dite në muajin tetor: Mbi 10 orë në ditë 
 
Prezenca në program sipas fushave:  
- 40 personalitete. Prezenca e përfaqësuesve të partive politike (deputetë, ministra, këshilltarë politikë) 
- 132 të ftuar nga shoqëria civile, analistë, grupe afariste, grupe të margjinalizuara  
- 23 të ftuar, artistë, regjisorë, dramaturgë etj. 
- 105 të intervistuar nga vendi i ngjarjes në transmetim live 
 
Totali i prezencës të të ftuarve në studio e në transmetime live: 316 të intervistuar në studio e në terren.  
Të ftuar politikë nga politika: gjithsej 40 të ftuar. 
 Reportazhet e transmetuara: 73 reportazhe. 12 prej tyre janë realizuar me telefona. Mbi 6 orë.  
 
Sektori i lajmeve ndërkombëtare dhe EVN-së 
Kronika të dërguara dhe pranuara nga EBU: 10 storie 
Kronika të ofruara për EBU-në: 18 storie 
Edicione të lajmeve “Bota n’24h”:  23 të transmetuara live me 401 kronika 
 
NËNTOR 
Programi i lajmeve:  
- Edicione të lajmeve të prodhuara: 404 
- Mbi 143 orë program i prodhuar i lajmeve 
- Transmetimi i lajmit live dhe programit tjetër të planifikuar informativ: 120 lidhje live 
Emisione të realizuara live me përmbajtje programore informative: 209 emisione 
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Mesatarja e prodhimit brenda një dite në muajin nëntor: Mbi 14 orë në ditë 
   
Prezenca në program sipas fushave: 
- 40 personalitete. Prezenca e përfaqësuesve të partive politike (deputetë, ministra, këshilltarë politikë) 
- 258 të ftuar nga shoqëria civile, analistë, grupe afariste, grupe të margjinalizuara 
- 22 të ftuar, artistë, regjisorë, dramaturgë etj 
- 49 të intervistuar nga vendi i ngjarjes në transmetim live 
Totali i prezencës së të ftuarve në studio e në transmetime live: 298 të intervistuar në studio e në terren. 
  
- Të ftuar politikë nga politika: gjithsej 40 të ftuar 
 Reportazhet e transmetuara: 
  
- 78 reportazhe jopolitike nga jeta e njerëzve. 8 prej tyre janë realizuar me telefona. Mbi 7 orë. 
  
Sektori i lajmeve ndërkombëtare dhe EVN-së: 
- 16 kronika janë këmbyer për EBU-në dhe ERNO-në. 
  Edicione të lajmeve “Bota n’24h”: 22 të transmetuara live me 388 kronika 
 
DHJETOR 
Prodhimi total i programit: 302 orë e 40 min. 
Programi i lajmeve:  
- Edicione të lajmeve të prodhuara: 404  
- Mbi 143 orë program i prodhuar i lajmeve, ose mbi 8580 min.  
- Programi informativ i prodhuar live: 113 orë e 45 min. 
- Transmetimi i lajmit live dhe programit tjetër të planifikuar informativ: 170 lidhje live 
- Emisione të realizuara live me përmbajtje programore informative: 137 emisione 
- Total i prodhimit të programit premierë të lajmeve dhe atij informativ, i shprehur në orë: 302 orë e 40 

min. 
  
Mesatarja e prodhimit brenda një dite në muajin dhjetor: Mbi 12 orë në ditë 
 
Prezenca në program sipas fushave 
- 45 personalitete. Prezenca e përfaqësuesve të partive politike (deputetë, ministra, këshilltarë politikë) 
- 120 të ftuar nga shoqëria civile, analistë, grupe afariste, grupe të margjinalizuara 
- 23 të ftuar, artistë, regjisorë, dramaturgë etj. 
- 138 të intervistuar nga vendi i ngjarjes në transmetim live 
Totali i prezencës të të ftuarve në studio e në transmetime live: 
- 326 të intervistuar në studio e terren  
- Politikë: 41 
- Nga fushat e ndryshme të tjera jopolitike, 284 
- Të ftuar politikë nga politika: gjithsej 41 të ftuar 
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Intervista të realizuara për programin e fundvitit: 10 intervista 
Sektori i lajmeve ndërkombëtare dhe EVN-së: 
- Kronika të pranuara nga EBU: 15 storie 
- Kronika të ofruara për EBU-në: 17 storie 
Edicione të lajmeve “Bota n’24h”: 23 të transmetuara live me 240 kronika 
Programi i fundvitit: 
- 2 emisione përmbledhje nga bota 
- 2 emisione të ngjarjeve më të veçanta të vitit 
Reportazhe me rrëfime nga jeta dhe problemet e njerëzve: 74 reportazhe  
 
Reforma do të vijojë për të zhvilluar edhe programin e të shtunës dhe të dielës. Veçmas, vëmendja e madhe 
do të fokusohet në zhvillimin e lajmeve qendrore dhe zhvillimin po ashtu të sektorit të medieve online, 
plasmanit sa më të efektshëm të produkteve tona në rrjetet sociale. 
 
Skema programore dhe përmbajtja e programit të lajmeve dhe atij informativ do të zhvillohet më tutje në 
frymën e identitetit të RTK3 si kanal i dedikuar i lajmeve, për të sjellë dhe produkte të tjera që do ta rrisin 
performancën tonë konkurruese në treg. 
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 9. RTK 4  
 
 

 
 

 
 
 
Kanali RTK 4 ka transmetuar drejtpërdrejt programe kulturore - argëtuese, ngjarje përkujtimore dhe 
sportive (vendore dhe ndërkombëtare). 
 
Në kuadër të tyre janë transmetuar 2 koncerte festive, 2 manifestime përkujtimore, një kulturor, 30 ngjarje 
sportive (Futboll-Kampionati Botëror Rusia 2018, Liga e Kombeve, Kampionati Botëror i Basketbollit (F) 
Tenerife 2018, Volejboll (kategoria M dhe F), Kualifikimet për Kampionatin Evropian të Përfaqësueses së 
Kosovës, Super Kupa e Kosovës në volejboll- kualifikimet në kategorinë e M dhe F, si dhe Kupa e Qyteteve 
në Futboll të vogël (Futsall). 
 

 
  
Ndërsa pjesa tjetër e skemës programore e RTK4 është plotësuar kryesisht nga produktet programore të 
RTK 1, të cilat janë transmetuar dhe ritransmetuar disa herë gjatë këtij viti. 
 
Emisionet që transmetohet në terminet e rregullta janë: “Yjet e Pashuara”, emisioni për fëmijë “ Ne”, emisioni 
për fëmijë “Kuizi 1, 2, 3 Fillo”, emisioni arsimor “Alfabeti  Magjik”, emision për fëmijë “Kutia Magjike”, emision 
për fëmijë “Libri i Hapur”, emision për fëmijë “Edukata Qytetare”. Ndërkaq janë transmetuar dokumentarë të  
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huaj në termine të rregullta. Është transmetuar me rregull emision kulturor “Ars”, Emision edukativ “Mësimet 
e Diolës”, emisioni për fëmijë “Udhëtojmë nëpër Botë”, emision arsimor “Fizika”, emisioni i DË-së  “Proj. 
Zukunf” si premierë në kuadër të marrëveshjes mes RTK-së dhe DË-së. Janë transmetuar e rregull edhe 
emisioni sportiv “Arena Sportive”, emisioni muzikor “Rrënjet Tona”, emision argëtues “Ditari  Peshkatarit”, 
emisioni për teknologji “Multimedia” ai për të rinj “N’za”, emisioni kulturor “Voyage”, emisioni i DË-së 
“Euromax” si Premierë, “Telekino”, “Udhëve”, etj. 
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 10. PROGRAMI SATELITOR  
 
 

 
Programi satelitor gjatë këtij viti ka realizuar dhe transmetuar 78 emisione. Emisionet kanë qenë kryesisht 
aktivitete të bashkatdhetarëve në shtetet ku jetojnë dhe veprojnë si dhe biseda e debate në studio për 
diasporën. Ngjarje që mund të veçohen kanë qenë, bisedat, intervistat me përfaqësues të institucioneve të 
Kosovës e Shqipërisë, shoqatave dhe veprimtarëve të çështjes kombëtare në diasporë si dhe pasardhësja e 
familjes së Habsburgëve, kontesha Walburga Habsburg Douglas. Sigurisht që vëmendje i është kushtuar 
edhe aktiviteteve institucionale që kanë pasur për qëllim qytetarin në diasporë. Në emisionet e realizuara ka 
pasur përfaqësues të kabinetit të kryeministrit, Ministrisë së Diasporës së Kosovës dhe Shqipërisë, 
Ministrisë së Arsimit, deputet të Kuvendit të Kosovës, ambasadorë, konsuj dhe deklarata të përfaqësuesve 
diplomatik të Kosovës dhe personalitete të shteteve të ndryshme në Evropë. Vlen të theksohet se, aty ku ka 
qenë e mundur ekipi i RTK-së i ka ndjekur aktivitetet e ndryshme të organizuara nga bashkatdhetarët në 
Evropë për të cilat më poshtë do të jenë të detajuara sipas muajve dhe temave të trajtuara. Ekipi ynë po 
ashtu, vëmendje u ka kushtuar ngjarjeve në diasporë si; Manifestimet me rastin e 17 Shkurtit - pavarësisë së 
Kosovës, 28 Nëntorit – Ditës së Pavarësisë së Shqipërisë, emisione nga manifestimet e shkollës shqipe 
LAPSH në Zvicër si dhe organizime të tjera të shoqatave shqiptare dhe takimet e Unionit të Bizneseve në 
Gjermani dhe biseda dhe intervista me personalitete. Mysafirët në studion e RTK-së (në emisionin Linja 
Shqip) krahas krerëve të institucioneve vendore, kanë qenë personalitete shqiptare edhe nga shtetet si; 
Maqedonia, Kroacia, Sllovenia, Greqia, Austria, Gjermania, Zvicra, Suedia, Finlanda, Islanda, Australia. 
 
Emisionet dhe temat e trajtuara sipas muajve: 
 
Në muajin janar vend të posaçëm në skemë ka zënë programi special për Vitin e Ri. Mirëpo, gjatë këtij muaji 
janë transmetuar katër emisione. Dy emisione me karakter argëtues “Mixha Ibish”, një emision sportiv nga 
Zvicra, finalja e turneut "Eny Cup KF Dardania Sant Gallen". Ndërsa, është transmetuar edhe një reportazh 
nga komuna e Mitrovicës, që si target ka shikuesit në diasporë. 
 
Në muajin shkurt janë transmetuar tetë emisione. Në javën e dytë të këtij muaji është përgatitur skemë e 
veçantë programore për 16 ditë sa kanë zgjatur Lojërat Olimpike Dimërore 2018. Terminet e lojërave janë 
mbuluar për shkak se RTK nuk e ka pasur të drejtën e transmetimit në programin satelitor. Ndërsa në 
emisionin “Linja Shqip” kanë qenë mysafirë specialë nga Suedia, si pasardhësja e familjes së Habsburgëve, 
kontesha Walburga Habsburg Douglas, ekspertja e politikave të BE Lena Becker nga Suedia dhe 
bashkatdhetarja Aurora Erikson. Në “Linja Shqip”, është transmetuar emisioni nga manifestimi i komunitetit 
shqiptar në Shtutgart të Gjermanisë, kushtuar 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Reportazh nga komuna 
e Pejës. Emisioni “Diaspora” bisedë me një afaristë në Zvicër. Emisionet me karakter argëtues “Mixha Ibish” 
të realizuara nga RTV Syri Blue në Zvicër. 
 
Në muajin mars janë transmetuar tetë emisione. Emisionet e transmetuara për bazë kanë pasur zhvillimet 
nga aktivitetet e bashkatdhetarëve në Zvicër, Gjermani, Bruksel si dhe një reportazh në Kosovë.  
Emisioni “Linja Shqip”, është realizuar në ambientet e Konsullatës së RKS në Shtutgart, ku përball konsullit 
ishin dy përfaqësues të shoqatave që veprojnë në Gjermani, ndërsa temë diskutimi ka qenë bashkëpunimi i 
ndërsjellë dhe integrimi i komunitetit shqiptarë në shoqërinë Gjermane. Ndërsa, në Glattbrugg të Zvicrës, 
në kuadër të emisioni “Linja Shqip”, është transmetuar manifestimi i organizuar nga Lidhja Arsimtarëve dhe 
Prindërve Shqiptarë në Zvicër, ku ishin të pranishëm edhe përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, Arsimit, 
përfaqësues të konsullatës në Cyrih, historianë nga Kosova, si dhe përfaqësues të institucioneve zvicerane. 
Reportazhi këtë muaj ka prezantuar komunën e Ferizajt. Janë prezantuar pikat e veçanta turistike dhe të 
trashëgimisë kulturore si vende me interes për t’u vizituar nga bashkatdhetarët. Në Bruksel është realizuar 
një emision për ditën e gruas-8 marsi, ku qindra gra ishin mbledhur në një ambient për të kremtuar këtë 
ditë. Ndërkaq, emisioni “Diaspora”, ka pasur si ngjarje aktivitetet e mërgimtarëve me rastin e 10 vjetorit të  
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pavarësisë së Kosovës në Mynih. Emisioni “Mixha Ibish” në formatin argëtues. 
 
Në muajin prill, janë transmetuar dhjetë emisione. Disa nga emisionet e transmetuara për bazë kanë pasur 
zhvillimet nga aktivitetet e bashkatdhetarëve në Zvicër, Gjermani, Austri dhe Kroaci. Intervistë me aktivist të 
çështjes kombëtare në Augsburg të Gjermanisë. Emisioni “Linja Shqip” është realizuar në Zagreb, ku është 
mbajtur kuvendi zgjedhor i Lidhjes Shqiptare në Botë. Në fund të këtij muaji nga Cyrihu është transmetuar 
direkt një gala mbrëmje humanitare për komunën e Vitisë. RTK, nuk ishte organizatore e ngjarjes në fjalë, 
por vetëm e ka bërë transmetimin. 
 
Në muajin maj janë transmetuar njëmbëdhjetë emisione ku për bazë kanë pasur zhvillimet nga aktivitetet e 
bashkatdhetarëve në Kanada, Suedi, Zvicër, Gjermani, Austri, dhe Kroaci. Ngjarje me rëndësi ka qenë 
konferenca katërditore me temën “Diaspora flet” e organizuar nga organizata “Germin”. Ndërsa, në 
emisionin “Linja Shqip”, kanë qenë disa prej këtyre bashkatdhetarëve. Intervistë me ambasadorin e RKS në 
Kroaci, Gëzim Kasapolli. Nga mesi i këtij muaji është transmetuar një cikël i emisioneve kushtuar muajit të 
Ramazanit. Bisedë me deputeten shqiptare në parlamentin e Kroacisë Ermina Lekaj Perlaskaj. Po ashtu, 
është transmetuar një emision nga konferenca me temën: “Kosova - vend i panjohur- 10 vjet Pavarësi, 
vështrime dhe pikëpamje” e mbajtur në Shtutgart të Gjermanisë. Në këtë konferencë të pranishëm ishin 
nënkryetari i Parlamentit Evropian z. Rainer Wieland dhe zëvendës shefi i misionit EULEX, Bernd Thran, 
ndërsa të pranishëm ishin përfaqësues të konsullatës së RKS në Gjermani e Austri si dhe të Shoqatës 
“Pavarësia”. 
 
Në muajin qershor në programin satelitor, janë transmetuar shtatë emisione. Në emisionin “Linja Shqip”, të 
ftuar kanë qenë bashkatdhetarë nga Australia, Islanda, Finlanda dhe Austria, ndërsa është realizuar edhe 
një emision nga simpoziumi shkencor në Kopër të Sllovenisë. Po ashtu i ftuar në emision gjatë këtij muaji ka 
qenë Jahja Lluka, këshilltar politik për diasporën i kryeministrit Haradinaj, ku temë diskutimi ka qenë se si e 
sheh diasporën kabineti Haradinaj. Temë tjetër e trajtuar nga stafi i programit satelitor ka qenë themelimi i 
kryesisë së re të Lobit Euroatlantik Shqiptarë për Greqi. Në emisionin “Diaspora”, ka qenë zbulimi i shtatores 
së Nënës Terezë në Winterthur të Zvicrës.  
 
Katër emisione janë transmetuar në muajin korrik. Janë ndjekur aktivitetet nga simpoziumi shkencor për 
Skënderbeun në Windich dhe manifestimi kulturor i organizuar nga LAPSH për kantonin e Argaut në 
Kytingen të Zvicrës. 
 
Gjatë muajit gusht janë transmetuar pesë emisione. Programi satelitor gjatë muajit gusht i është përshtatur 
skemës së ndryshuar për sezonin veror. Mirëpo, në emisionet e transmetuara janë trajtuar tema nga jeta 
dhe aktivitetet e bashkatdhetarëve në vendlindje dhe jashtë saj. Manifestimet “Ditët e Diasporës” të 
mbajtura më 1 dhe 2 gusht në Prekaz dhe Prishtinë. Në emisionin “Linja Shqip” është paraqitur Kopri i 
Sllovenisë ku është trajtuar tema nga jeta dhe veprimtaria e shqiptarëve. Emisioni është realizuar në lëvizje 
në ambiente të ndryshme. Gjithashtu, për audiencën në diasporë është realizuar një emision, përmbledhje 
e aktiviteteve të Ministrisë së Diasporës dhe komunave të Kosovës. Emisioni “Mixha Ibish” i realizuar nga TV 
Syri Blue në Zvicër si zakonisht në formatin argëtues. 
 
 Pas rikthimit të skemës së rregullt programore në muajin shtator në programin satelitor, janë 
transmetuar pesë emisione. Temat e trajtuara kanë qenë: Kujdesi ndaj diasporës, ku i ftuar në emision ka  
 
qenë ish-ministri i diasporës Valon Murati, i cili ka folur për kujdesin që po i bëhet diasporës nga 
institucionet e Kosovës. Takimet e bashkatdhetarëve në Konçul, një reportazh për pritjet e 
bashkatdhetarëve nëpër komuna si dhe dy ngjarje nga aktiviteti sportive në Gjermani.  
 
Në muajin tetor në programin satelitor, janë transmetuar gjashtë emisione. Temat e trajtuara gjatë muajit  
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kanë qenë; Deputetët për diasporën, ku i ftuar në emision “Linja Shqip” ka qenë deputeti i AAK, Ahmet Isufi. 
Biseda është zhvilluar rreth çështjes se çfarë po bëjnë deputetët dhe institucionet e Republikës së Kosovës 
për diasporën. Akademia përkujtimore kushtuar kolonel Ahmet Krasniqit, i realizuar në Hannover të 
Gjermanisë si dhe një simpozium për Skënderbeun i organizuar nga Lobi Euroatlantik Shqiptar në Lorah të 
Gjermanisë. Takimin e Unionit të Bizneseve shqiptare-gjermane me afaristët shqiptarë, të mbajtur në 
Ludwigsburg të Gjermanisë. Reportazhi, i zakonshëm që i dedikohet bashkatdhetarëve ka pasqyruar 
komunat –Fushë Kosovë e Obiliq. Në kuadër të emisionit “Linja Shqip” është trajtuar tema si storje suksesi 
rreth një afaristi shqiptarë në Fulda të Gjermanisë, i cili bën një punë shumë të veçantë në ndërtimin e 700 
shtëpive montuese në vit, por punëtorët janë kryesisht shqiptarë. Vlen të theksohet se emisioni i fundit ka 
pasur shikueshmëri të madhe në facebook. 
 
Në muajin nëntor në programin satelitor, janë transmetuar pesë emisione. Temat e trajtuara gjatë këtij 
muaji kanë qenë: Bisedë me ministrinë e diasporës së Shqipërisë, Pandeli Majko, i cili ka folur për 
bashkëpunimin me Ministrinë e Diasporës së Kosovës dhe për aktivitetet e përbashkëta në diasporë. 
Ndërsa, sa i përket avancimit të pozitës së Diasporës është biseduar në studio me Bekim Brestovcin, 
këshilltar i jashtëm i ministrit të diasporës, dhe Liza Gashin, themeluese e organizatës Germin. Në këtë 
emision është folur edhe për projekt-strategjinë për diasporën 2019-2024 ku personat në fjalë janë pjesë e 
kësaj strategjie. Një emision është realizuar në Shtutgart nga manifestimi me rastin e 28 Nëntorit nga 
Shoqata gjermano –shqiptare Ansambli “Pavarësia”. Një emision I është kushtuar kuvendit të përgjithshëm 
të Lidhjes Shqiptare në Botë i mbajtur në Shkup ku është zgjedhur kryetari dhe struktura e re e kësaj lidhje. 
Në muajin dhjetor në programin satelitor janë transmetuar pesë emisione. Manifestime kulturore të 
mbajtura në Zvicër dhe Gjermani janë ndjekur nga ekipi I RTK. Temat e trajtuara gjatë këtij muaji kanë qenë, 
ekspozita rreth veprimtarisë së një shoqate shqiptare në Gjermani ku kanë marr pjesë personalitete 
gjermane po edhe shqiptare. Ndërsa, emisionet e tjera kanë qenë manifestime me rastin e 28 Nëntorit në 
Gjermani dhe Zvicër.  
 
Në vazhdim emisionet në numër dhe përmbajtje të shkurtër të transmetuara më 2018: 
 

     
 
“LINJA SHQIP”  
Emisioni “Linja Shqip” i dedikohet audiencës në diasporë, ndërsa gjatë këtij viti ka realizuar 25 emisione 
brenda dhe jashtë shtetit.  
 
- Debat në studio “Kosova në sytë e miqve ndërkombëtarë” të ftuar pasardhësja e familjes së 

Habsburgëve, kontesha Walburga Habsburg Douglas, ekspertja e politikave të BE, Lena Becker dhe 
bashkatdhetarja Aurora Pirraku Erikson, eksperte e cila jeton dhe vepron në Suedi. 

- Manifestimi kushtuar 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës në Shtutgart të Gjermanisë. 
 
- Gala mbrëmje në Bruksel për nderë të 8 Marsit - Ditës së Gruas. 
- Debat në Konsullatën e RKS në Shtutgart;, Konsulli përball dy përfaqësuesve të shoqatave shqiptare 

që veprojnë në Gjermani. 
- Kuvendi zgjedhor i Lidhjes Shqiptare në Botë i mbajtur në Zagreb. 
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- Manifestim kulturor për Gjergj Kastriotin Skënderbeu, i organizuar nga kryesia e LAPSH-it në 

Glattbrugg të Zvicrës. 
- Debat në studio me temën “Kërkesat dhe sugjerimet e diasporës për shtetin e Kosovës”. Mysafirë në 

studio personalitete shqiptare që jetojnë dhe veprojnë në, Kanada, Suedi, Gjermani dhe Austri. 
- Bisedë jashtë studios me deputeten shqiptare në parlamentin e Kroacisë, Ermina Lekaj Perlaskaj në 

Zagreb. 
- Bisedë në studio për qasjen e kabinetit Haradinaj për Diasporën. 
- Debat në studio me bashkatdhetarë nga, Australia, Islanda, Finlanda dhe Austria me temën; “Kërkesat 

e diasporës”.  
- Simpozium shkencor për Gjergj Kastriotin Skënderbeu në Windich të Zvicrës, ku të pranishëm ishin 

përfaqësues diplomatikë të Kosovës dhe Shqipërisë si dhe profesorë nga Kosova e Shqipëria. 
- Simpozium Shkencor për Skënderbeun i mbajtur në Kopër të Sllovenisë me temën; “Gjaku i 

Skënderbeut në Kopër”. 
- Manifestimi me bashkatdhetarët me rastin e 28 Nëntorit të organizuar nga LAPSH-i për kantonin e 

St.Gallen në Gossau të Zvicrës. 
- Manifestimi me bashkatdhetarë me rastin e 28 Nëntorit të organizuar nga Lapsh kt. Cyrih, në Glatburg 

të Zvicrës 
- Ekspozitë me rastin e 10 vjetorit të shoqatës “Yjet e Kosovës” në Emmedingen të Gjermanisë. 
- Emision nga manifestimi me bashkatdhetarë me rastin e 28 Nëntorit të organizuar nga shoqata 

Gjermano – Shqiptare –“Ansambli Pavarësia” në Shtutgart të Gjermanisë. 
- Debat “Avancimi i Diasporës”. 
- Bisedë jashtë studios me ministrin e diasporës së Shqipërisë, Pandeli Majko. 
- Storje suksesi-Prezantimi i një shqiptari të suksesshëm në ngritjen e një biznesi shumë të veçantë në 

ndërtimin e shtëpive montuese, punësimi i shqiptarëve dhe imazhi para shtetasve gjerman. 
- Takimi i Unionit të Bizneseve shqiptaro-gjermane, i mbajtur në Ludvigsburg të Gjermanisë.  
- Bisedë në studio me temën “Deputetët për diasporën”. 
- Bisedë në studio me temën “Kujdesi për diasporën”.  
- Bisedë në lëvizje, ambiente të ndryshme ku është trajtuara tema për jetën dhe gjurmët e shqiptarëve 

në Kopër të Sllovenisë. 
- Manifestim kulturor i organizuar nga nxënësit e shkollës shqipe në Kytingen të Zvicrës. 
- Intervistë me ambasadorin e RKS në Kroaci Gëzim Kasapolli. Intervista është realizuar në ambientet 

ambasadës së Republikës së Kosovës në Zagreb. 
 
REPORTAZHE 
Këtë vit janë realizuar tetë reportazhe. Reportazhet si target e kanë shikuesin në diasporë ku çdo muaj 
prezantohen komunat dhe vendet e trashëgimisë kulturore dhe historike.  
- Reportazh nga komuna e Mitrovicës. 
- Reportazh nga komuna e Pejës. 
- Reportazh nga komuna e Ferizajt. 
- Reportazh nga Komuna e Podujevës. 
- Reportazh nga komuna e Vushtrrisë. 
- Reportazhi – Fushë Kosovë-Obiliq 
- Reportazhi nga komuna e Lipjanit  
- Reportazh nga komuna e Vitisë. 
 
“Diaspora”  
Emisioni “Diaspora” realizohet nga bashkëpunëtori ynë në Gjermani, pa ndonjë obligim financiar nga ana e  
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RTK-së. Disa prej temave të transmetuara; 
- Emision kushtuar 17 shkurtit –pavarësisë së Kosovës në Mynih të Gjermanisë. 
- Pritjet nga Ambasada e Kosovës në Berlin me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. 
- Rrjetëzimi i bizneseve në Austri. 
- Profil -kompania Hazrolli në Gjermani. 
- Prezantimi i kompanisë shqiptare IAT në Vjenë të Austrisë. 
- Panairi i ndërtimtarisë dhe produkteve të tjera në Vjenë. 
- Zbulimi i shtatores së Nënës Terezë në ËQinterthur të Zvicrës. 
- Ndeshje futbollistike të bashkatdhetarëve në Futsall në Ëyppurtal të Gjermanisë. 
- Bashkëbisedim i bashkatdhetarëve me deputetët e Kosovës në Hochdorf të Zvicrës. 
- Turnirët e organizuar nga bashkatdhetarët në Frankfurt dhe Mynih të Gjermanisë. 
- Tubimi i një grupi të bashkatdhetarëve në Luginë të Preshevë, respektivisht në Konçul.  
 
EMISION I JASHTËM “MIXHA IBISH”  
Emision me karakter argëtues, me 19 emisione të transmetuara deri në fund të muajit gusht të vitit 2018. 
 
EMISIONE TË TJERA 
13 emisione të transmetuara nga aktivitetet e bashkatdhetarëve në Prishtinë, Shkup dhe diasporë.  
 
- Finalja e turneut "Eny Cup KF Dardania Sant Gallen” Zvicër. 
- Intervistë me aktivistin e çështjes kombëtare, Halil Kqiku i cili jeton dhe vepron në Gjermani. 
- Gala mbrëmje Humanitare nga Cyrihu e cila është transmetuar direkt nëpërmjet internetit. 
- Në Shtutgart të Gjermanisë, është organizuar një konferencë me temën: “Kosova - vend i panjohur- 

10 vjet Pavarësi, vështrime dhe pikëpamje”.  
- Themelimi i kryesisë së re të Lobit Euroatlantik Shqiptarë për Greqi. 
- Përmbledhje aktiviteteve të Ministrisë së Diasporës në Kosovë me rastin e shënimit të manifestimit 

“Ditët e Diasporës”. 
- Manifestimi “Ditët e Diasporës” në Prekaz.  
- Manifestimi “Ditët e Diasporës” në Prishtinë.  
- Akademia përkujtimore kushtuar kolonel Ahmet Krasniqit e mbajtur në Gjermani. 
- Simpoziumi për Skënderbeun i organizuar nga Lobi Euroatlantik Shqiptar në Lorah të Gjermanisë. 
- Kuvendi i Lidhja Shqiptare në Botë i mbajtur në Shkup ku është zgjedhur kryetari dhe kryesia e re e 

Lidhjes. 
- Manifestimi i shoqatës “Pavarësia” me rastin e 28 Nëntorit në Shtutgart të Gjermanisë. 
- Manifestimi i Shoqatës “Yjet e Kosovës” me rastin e 28 Nëntorit në Emmedingen të Gjermanisë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70  RTK  

 

 

 

 

 11. TEKNOLOGJIA - TV  
 
 

Transmetim dhe lidhje: Përkujdesi teknik për transmetimin e sinjalit të kanaleve të RTK-së si: RTK1-HD, RTK3-
HD dhe RTK1/2/3/4-SD në të gjitha platformat kabllore dhe RTK1-SAT në satelitin E16A përmes platformës 
Digitalb. Përkujdesi dhe monitorimi i sinjalit të rrjetit Tokësor RTK1, për distribuimin e të cilit është përgjegjës 
KTTN. Kjo njësi ka realizuar transmetime të drejtpërdrejta për të gjitha kanalet e RTK-së, duke përdorur 
infrastrukturën e rrjetit me Fibër optik të kompanive telekomunikuese me të cilat RTK ka kontrata 
bashkëpunimi. Po ashtu janë realizuar transmetime të drejtpërdrejta duke përdorur teknologjinë LTE si 
brenda ashtu edhe jashtë vendit, pastaj transmetimet me uplink, linka mikrovalorë si dhe përmes internetit. 
Gjatë kësaj periudhe kohore janë realizuar gjithsejtë mbi 3200 transmetime të drejtpërdrejta nga njësia e 
Transmetimit dhe Lidhjeve dhe janë pranuar nga marrësit satelitor mbi 680 programe apo evente të 
ndryshme ndërkombëtare. 
 

Lloji i transmetimit Nr transm. 
Transmetime me Uplink - SNG  7 
Transmetime me Fibër Optic-VPN 535 
Transmetime me MW Link  101 
Pranimi i sinjaleve nga jashtë për RTK-në (Sporte live, prog. sportive, 
prog. i DW, evente ndërkombëtare etj)  

685 

Transmetime me Skype 181 
Transmetime me 4G 2377 

 
Realizimi i lidhjeve të rregullta në kuadër të Programit të Mëngjesit me Deutche Welle tri herë në javë për 
RTK 1 dhe RTK 2. Pranimi i sinjaleve të ndryshme ndërkombëtare me antena satelitore apo me stream dhe 
delegimi i tyre në studio për komentim dhe transmetim live apo për rekordim në Ingest. 
 
Numër shumë i madh i transmetimeve live është realizuar me ENG kamera, duke përdorur teknologjitë LTE, 
si dhe transmetimi me telefona të mençur dhe dërgimi i materialeve me FTP nga telefonat mobil. Kemi 
vazhduar me trajnimin e stafit për përdorimin e telefonave të mençur për xhirime dhe transmetime live. 
 
Është realizuar transmetimi i të gjitha ndeshjeve të Kampionatit Botëror të Futbollit “Rusia 2018” në formatin 
HD të shoqëruar edhe me programin live nga studio nr.5. Të gjitha këto emisione janë realizuar dhe 
transmetuar në formatin HD. Sinjali ndërkombëtar ka qenë pa grafikë (clean), prandaj gjatë të gjitha 
ndeshjeve grafika e sportit është gjeneruar nga RTK, e shoqëruar edhe me komentim. Për ta rritur sigurinë e 
pranimit të sinjalit satelitor ndërkombëtar gjatë transmetimit të ndeshjeve gjysmëfinale dhe finale, për shkak 
të kushteve atmosferike me reshje të mëdha shiu në Prishtinë, kemi aplikuar sistemin paralel (backup) të 
pranimit, me ç’rast është instaluar një sistem mobil të pranimit satelitor në qytetin e Gjilanit ku kanë qenë 
kushtet më të mira atmosferike, prej nga kemi pranuar sinjalin dhe mandej e kemi dërguar deri në studiot e 
RTK-së me Fibër Optik. 
 
RTK gjatë këtij viti për herë të parë në cilësinë e nikoqirit “Host Broadcaster” ka marrë përsipër realizimin 
dhe transmetimin e ndeshjeve të Përfaqësueses së Kosovës në Basketboll, në kuadër të kualifikimeve të 
FIBA-së. Në bashkëpunim me produksionin slloven kemi përfunduar me sukses këtë projekt të transmetimit 
sipas standardeve teknike dhe kërkesave të FIBA-së. 
 
Po ashtu është bërë edhe transmetimi i ndeshjeve kualifikuese të përfaqësueses së Kosovës në futboll për 
kualifikimet e kampionatit Evropian “Euro 2020”. Prodhimi i sinjalit ndërkombëtar i ndeshjeve të zhvilluara në 
stadiumin “Fadil Vokrri” është bërë nga bashkëpunimi RTK-Digitalb. 
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Nga muaji shtator 2018 RTK ka filluar me transmetimin e kanalit RTK3 në formatin HD, gjegjësisht është bërë 
kalimi i kanalit RTK3 nga formati SD në atë HD dhe nga atëherë i tërë programi i kanalit RTK3 prodhohet dhe 
transmetohet në formatin HD.  
 
Po ashtu pas kalimit të kanalit RTK3 nga formati SD në atë HD, në hapësirat e Kuvendit të Kosovës janë 
instaluar pajisjet e nevojshme për të mundësuar transmetimet e seancave të Kuvendit të Kosovës në 
formatin HD. 
 
Nga inxhinieret është kryer mirëmbajtja e vazhdueshme e sistemit të këmbimit EVN NeWs Exchange, 
Eurovision File Exchange Platform (FEP), përditësimi dhe aplikimi i risive në sistem sistemit sipas 
rekomandimeve nga EBU.  
 
Është implementuar projekti për Master Conrol Room, i përkrahur nga JICA, i cili ka mundësuar që regjia 
ditore e të gjitha kanaleve të RTK-së të bëhet nga një dhomë e përbashkët, në mënyrë të centralizuar. 
 
Teknologjia mobile:  
Përkujdesja teknike dhe mirëmbajtja e OB-van, kamerave të terrenit ENG dhe teknologjisë mobile (smart 
phones). Janë kryer xhirime dhe realizime teknike të programit konform kushteve dhe mundësive teknike që 
disponojmë. Gjithsejtë gjatë vitit janë realizuar 194 emisione me OBV-an, prej të cilave 77 transmetime live 
dhe 117 xhirime.  
 
Edhe gjatë këtij viti janë organizuar trajnime profesionale për stafin e RTK-së, për përdorimin e teknologjisë 
mobile gjatë transmetimeve live dhe dërgimin e materialeve me FTP nga telefonia mobile. 
Jemi furnizuar me disa aksesorëve të teknologjisë mobile si tripoda dhe mikrofona, me ç’rast një numër i 
konsiderueshëm i gazetarëve kanë aplikuar këtë teknologji të avancuar gjatë punës së tyre në terren. 
Gjatë këtij viti kemi janë pesë ENG kamera, me të gjithë aksesorët e nevojshëm si (kamerë, tripod, mikrofon, 
bateri, mbushës etj.), të cilat përdoren për xhirime si dhe transmetime live nga terreni për kanalet e RTK1 
dhe RTK3. 
 
Akoma janë në përdorim disa kamera ENG të modeleve të vjetra DVCAM dhe SX, të cilat janë të amortizuara 
në masë mjaft të madhe, mirëpo planifikohet zëvendësimi me kamera të reja, nga fillimi i vitit të ardhshëm. 
Gjatë muajve korrik-gusht është bërë realizimi dhe transmetimi i 36 emisioneve të Programit Veror nga 
hapësirat e Radio Kosovës. 
 
Teknologjia e Studios & Mirëmbajtja dhe zhvillimi:  
Është realizuar mirëmbajtja, riparimi dhe servisimi i teknologjisë së studiove në RTK1, RTK2, RTK3 dhe RTK4, 
Master Control Room, Server Room, OB Van etj., përkundër mungesës së shumë pjesëve rezervë të cilat 
nuk gjinden më në treg, për shkak se të gjitha pajisjet ekzistuese të formatit SD janë të prodhuara para 
viteve 2000. Inxhinieret në sistem vazhdimisht janë përkujdesur që procesi i prodhimit të programit nga 
studiot e RTK-së të jetë konform standardeve të duhura teknike. 
 
Gjatë muajit mars 2018 është bërë zhvendosja e regjisë ditore nga studio e RTK3 në studio të RTK1, dhe 
kanë filluar përgatitjet për digjitalizimin e studios së RTK3. Gjatë kësaj kohe i gjithë programi i kanalit RTK3 
është prodhuar në studiot e kanalit RTK1. Sigurisht që kjo zhvendosje ka shkaktuar ngarkesa dhe vështirësi 
për shkak se pajisjet e studiove në RTK1 janë tejet të amortizuara dhe të stërvjetruara. Mirëpo, përkundër 
vështirësive teknike kemi arritur që gjatë kësaj kohe në këtë studio të realizohen të gjitha xhirimet për 
kanalet RTK1 edhe RTK3. 
 
Është realizuar me sukses projekti për digjitalizimin e studios RTK-3. Janë blerë pajisjet e nevojshme të  
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formatit HD, përfshirë katër kamera të studios me të gjitha elementet përcjellëse si: CCU, RCP, Fiber Optic  
cable, audiomikser dhe mikrofona të studios, kabllo dhe konektorë. 
 
Janë blerë monitorët për pesë Vide Wall të studiove dhe të gjithë janë instaluar si në vijim: 3 video wall në 
studion e RTK-3, 1 vide wall në RTK-2 dhe 1 video wall në studion e RTK-1.  
 
Në shtator 2018, RTK ka filluar me prodhimin dhe transmetimin e kanalit RTK-3 në formatin me rezolucion 
të lartë HD (1920x1080). Transmetimi i sinjalit HD realizohet nga ana e RTK-së me encoder H264 për të 
gjithë operatorët kabllorë. 
 

    
 
Po ashtu janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura si dhe janë kryer procedurat për projektin “Kamera HD dhe 
pajisje përcjellëse për studiot e RTK-1”. Me këtë projekt do të bëhet digjitalizimi i studiove të RTK1, përfshirë 
kamerat HD për të dy studiot e RTK-1 me të gjitha elementet përcjellëse. Prandaj, planifikohet që në janar të 
vitit 2019 të bëhet kalimi nga formati SD në atë HD edhe për kanalin RTK-1, kështu që i gjithë programi i 
kanaleve RTK1 dhe RTK3 do të prodhohet dhe transmetohet në formatin HD. 
 
STUDIO 1: Xhirimet dhe transmetimet e drejtpërdrejta të emisioneve nga kjo studio me standarde teknike të 
pranueshme, siç janë emisionet: Arena Sportive, Debat, Subvencion, lajmet në gjuhët e minoriteteve, 
programi i RTK3 etj. 
 
STUDIO 2: Nga kjo studio pothuajse çdo ditë transmetohen drejtpërdrejt 4-5 orë program i rregullt ditor si 
dhe xhirohen emisione dhe programe të ndryshme për nevojat e RTK1. Transmetimi i drejtpërdrejtë i 
Programit të Mëngjesit dhe programit të pasdites “Imazh”, magazinat në gjuhët e minoriteteve, xhirimi i 
emisionit Monitor, Bugajski Hour, Telekino , Udhëve, N’Kuvend, N’Za, Zone etj. Gjatë rregullimit të 
skenografisë edhe në këtë studio kemi instaluar një Videowall HD me dimensione (3.24x1.22)m. 
 
STUDIO-RTK3: Studio e RTK3 gjatë vitit 2018 është ndryshuar tërësisht, janë instaluar 4 kamerat e studios të 
formatit HD me të gjitha pajisjet përcjellëse, 3 videowallet HD me dimensione 3.24 x 1.22 m dhe është 
zhvendosur videowalli ekzistues, po ashtu është investuar edhe në zërim, përshirë audio-mikserin dhe 
mikrofonat e tavolinës. Nga studio e RTK3 realizohet program i rregullt ditor, duke filluar nga ora 08:00 dhe 
transmetohet gjatë tërë ditës deri në ora 23:30. Këtu përfshihen transmetime të rregullta të edicioneve të 
lajmeve nga studio e RTK3, lidhje direkt të shumta, realizimi teknik i debateve dhe intervistave me 
komentime dhe përkthime simultane si dhe emisione të shumta të cilat janë si rezultat i zhvillimeve të 
skemës programore të kanalit RTK3. Nga shtatori 2018, janë rritur kërkesat mbi 200 për qind për 
transmetime live dhe xhirime për nevojat e kanalit RTK3. 
 
STUDIO 4: Përkujdesja teknike për xhirimin i serialit “Çka ka shpija” dhe “Arkivi” si dhe emisionet festive të 
Vitit të Ri për nevojat e kanalit RTK-2. 
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STUDIO 5: Ka vazhduar realizimi i Programit të Natës deri në fillimin e “Botërorit 2018”. Pastaj gjatë muajit 
qershor janë bërë përgatitjet teknike të studios, përfshirë ndriçimin, zërimin, skenografinë si dhe rregullimin 
e dhomës së komentimit me izolim akustik. Po ashtu është instaluar edhe klimatizim shtesë, për të krijuar 
kushte pune gjatë temperaturave të larta në këtë studio. Më 14.06. ka filluar realizimi i programit sportiv 
gjatë tërë Kampionatit Botëror të Futbollit, ku gjithsej janë transmetuar 64 ndeshje, duke u komentuar nga 
vendi i ngjarjes apo nga studio e RTK-së, dhe të shoqëruara me emisione nga studio. Po ashtu në këtë 
studio janë realizuar emisionet për fëmijë “Kuizi 123 fillo si dhe disa emisione dhe programi festiv i Vitit të Ri 
për kanalin RTK2. 
 
Energjetika: 
Mirëmbajtja e sistemit elektro energjetik në tërë objektet e RTK-TV1/2/3/4. 
Kujdesi për ndriçimin e të gjitha studiove dhe objekteve përfshirë edhe aneksin e RTK-së, ndërrimi i trupave 
ndriçues të objekteve dhe zëvendësimi i tyre me trupa ndriçues LED . Përkujdes i veçantë dhe i shtuar për 
kontrollimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të klimatizimit të studiove dhe zyrave.  
 
Kontrollimi dhe mirëmbajtja e punës së gjeneratorëve dhe UPS-ve. Mirëmbajtja e rregullt e gjeneratorëve, 
gjatë këtij viti është kryer servisimi i rregullt i të gjithë gjeneratorëve. 
 
Furnizimi, instalimi dhe lëshimi në punë i dy UPS-ve 20KVA dhe 60KVA për nevojat e RTK1 dhe RTK2. 

 
12. RTK–TV-Produksioni 
  
Stafi i Produksionit gjatë vitit 2018 ka realizuar të gjitha obligimet kontraktuale për xhirimin dhe realizimin e 
emisioneve, transmetimeve direkte dhe planifikimeve të duhura për xhirim dhe montazh. Janë shfrytëzuar 
të 5 studiot e xhirimit ku është rregulluar ndriçimi, zërimi dhe regjia, (kamera, serverët, dizajni grafik).  
 
Planifikimet javore brenda në studio dhe në terren kanë vazhduar sipas skemave programore të TV-RTK-së. 
Sektori i produksionit në RTK1&RTK3 gjatë muajit mars është angazhuar intensivisht në zhvendosjen e RTK3 
në studio të RTK1 dhe i gjithë stafi ka kaluar nga studio e RTK3 në studio të RTK1. Kjo ka zgjatur deri në 
shtator të vitit 2018 ku është kaluar në studio të reja në RTK3. 
 
Gjatë vitit 2018 ka pasur një numër të konsiderueshëm të transmetimeve të xhiruara dhe të drejtpërdrejta 
në terren. Kryesisht të gjitha kanë qenë të realizuara në mënyrë profesionale.  
 
TV-PRODUKSIONI e ka kryer punën me planifikimet e brendshme javore sipas kërkesave editoriale. Stafi i 
produksionit është angazhuar edhe në realizimin e plotë të serialeve “Çka ka Shpija” dhe “3 Gjermanët e 
trashë”. 
 
Puna më e madhe është bërë gjatë Kampionatit Botëror i cili ka zgjatur një muaj, ku stafi i produksionit ka 
realizuar skenografitë konform standardeve të FIFA-s. Ka pasur të paktën nga 3 emisione ditore duke filluar 
nga Fan Zone, pastaj analiza me të ftuar para ndeshjeve dhe analiza më të ftuar pas ndeshjes. I gjithë 
programi është realizuar në formatin HD pa asnjë dështim. 
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 13. RTK RADIO I dhe II 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radio Kosova ka vazhduar edhe gjatë vitit 2018 me transmetimin e programeve, në përmbushje të misionit 
të saj si pjesë e transmetuesit publik.  
 
Puna që veçon Radio Kosovën gjatë vitit 2018: 
- Informacioni në realizimin e skemës së veçantë në situata të caktuara, si: ngjarjet e veçanta brenda dhe 
jashtë vendit, etj. 
- Programi në realizimin e projekteve të Radio Kosovës, si: Vera me Radio Kosovën, Dita Ndërkombëtare e 
Radios, si dhe festat shtetërore e kombëtare apo transmetimet e drejtpërdrejta nga vendi i ngjarjes. 
 
Departamenti i informacionit: 
Dhoma e lajmeve 
Në programin e parë të Radio Kosovës janë transmetuar: 
- 4.774 edicione të shkurtra (lajme flash) dhe  
- 1.372 edicione të zgjeruara; 
 
Në programin e dytë të Radio Kosovës: 
- 1.101 edicione të shkurtra dhe  
- 271 edicione të zgjeruara 
- 365 edicione të lajmeve qendrore të RTK-së 
  
Janë përcjellë të gjitha zhvillimet e rëndësishme ditore  
 
Janë përgatitur: 
Temat dhe intervistat janë publikuar edhe në portalin e RTK-së prej nga i kanë marrë edhe mediat e tjera,  
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duke cituar burimin.  
 
Redaksia e aktualiteteve dhe debateve (E hënë-e premte prej 17.00-18.00): 252 emisione 
Programi i mëngjesit RK1: 365 emisione të drejtpërdrejta me kohëzgjatje nga 2 orë. 730 orë program 
gjithsej.  
 
“Komunat” 
Emision (nga e hëna në të premte) me kohëzgjatje nga 40 minuta: 252 emisione 
 
“Jeta në fshat”: 52 emisione javore-të incizuara me kohëzgjatje nga 30 minuta. 26 orë program gjithsej. 
 
“Këshilla mjekësore”: 52 emisione javore-të incizuara me kohëzgjatje nga 30 minuta. 26 orë program gjithsej. 
 
Personazh 
Emision javor i incizuar (ka filluar në mes të vitit): 28 emisione javore-të incizuara me kohëzgjatje nga 30 
minuta. 14 orë program gjithsej. 
 
13.1  Departamenti i programacionit 
Gjatë vitit 2018, në bazë të raporteve të redaksive të Departamentit të Programacionit, emisionet janë 
realizuar sipas planit të parashikuar, duke u zbatuar skema programore në tërësi. 
 
Ngjarjet e veçanta në Programin e Radio Kosovës gjatë Vitit 2018: 
 
Statistika vjetore e Departamentit të Programit 
 
“ON AIR”: 
261 emisione  
210 postime në Facebook 
216 publikime të intervistave 
453 orë transmetime 
32 emisione të incizuara  
64 intervistat të ritransmetuara  
2610 lajme/informacione dhe më shumë 
49 raporte javore 
 
“N`stacion”: 
246 emisione 
519 Intervista  
68 vox pop me qytetarë 
13 prononcime 
1209 info të ndryshme 
 
“Metropol”: 
223 emisione të drejtpërdrejta; 1968 orë transmetim 
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“Programi i Natës” dhe “Radio Shou”: 
318 emisione të natës dhe 236 Radio Shou  
634 ore transmetim + 118 ore transmetim 
 
Programi i Sportit: 
Redaksia e sportit e “Radio Kosovës” ka mbuluar një hapësirë të gjerë programore, sidomos gjatë çdo 
fundjave, duke realizuar program prej 9 orë e 30 minuta. 
“Mozaiku Argëtues sportiv”, 84 emisione nga 4,45 orë - 773,8 orë program. 
“Sportistë gjeneratash”, 45 emisione nga 45 minuta apo 33,75 orë. 
“Sporticus” në Radio Kosova 2: 48 emisione nga 120 minuta apo 5 mijë e 760 minuta. 
“Kronika sportive”, 57 nga 15 minuta, 14 orë e 25 minuta. 
 “Minutat sportivë” -Radio Kosova 2, 56 orë apo 4 orë e 40 minuta 
Gjithsej: 177 emisione 
Në kuadër të këtyre emisioneve janë realizuar qindra intervista, reportazhe, transmetime të drejtpërdrejta 
nga vendi i ngjarjes etj. 
 
Programi për fëmijë: 
218 emisione të realizuara live.  
 
Programe kulturore: 
87 emisione të realizuara. 
 
Gjithsej 1766 emisione të realizuara.  
 
14. Radio Kosova II 
 
Gjatë vitit 2018, kanali i dytë i Radio Kosovës është karakterizuar me emisione të larmishme. Redaksitë 
përkatëse kanë sjellë emisione të ndryshme qoftë të drejtpërdrejta apo të incizuara, mysafirë e lidhje të 
drejtpërdrejta telefonike, rubrika e kronika të ndryshme... 
Përpos skemës së rregullt programore gjatë vitit 2018-të, në kanalin e dytë të Radio Kosovës janë shënuar 
në mënyrë të veçantë datat me rendësi si: Dita e Radios (13 shkurt), Pavarësia e Kosovës (17 Shkurt), Dita e 
Evropës (9 maj), Festa e Flamurit (28 nëntor), festat e fundvitit si Kërshëndellat dhe Viti i Ri. 
 
14.1  Redaksia e programit të mëngjesit 
 
Në vitin 2018-të, redaksia e Programit të Mëngjesit ka nisur transmetimin në ora 06:00 deri në ora 09:00, 
kurse vikendeve nga ora 07:00.  
Në këtë mënyrë gjatë viti që po e lëmë pas në programin e mëngjesit janë realizuar:  
- 361 emisione të drejtpërdrejta, 
- 200 intervista, 
- 160 kronika, 
- 400 mysafirë. 
 
14.2 Redaksia e kulturës 
 
Gjatë vitit 2018-të, redaksia për kulturë, përmes emisioneve të veçanta si: “Ars”, “Për një botë më të mirë”, ”  
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Kult”, ”Universi Letrar”, dhe ”Shqip”, ka sjellë kronika ngjarje, mysafirë e intervista të ndryshme.  
Gjatë vitit 2018 janë realizuar: 
 
- 200 emisione nga fusha e kulturës me po aq mysafirë, tema të ndryshme, intervista të incizuara apo edhe 
të drejtpërdrejta. 
 
14.3  Redaksia e të rinjve 
 
Redaksia për të rinj gjatë vitit 2018-të ka sjellë emisione të ndryshme të përditshme nga e hëna në të 
premte. Në redaksinë për të rinj kryesisht janë mbajtur emisione të drejtpërdrejta por edhe rubrikat e 
veçanta si: “Gramafon”, “N’ishull”, “Tema dhe Dilema”, “Ars Akustika”, ”Bota e filmit”, “Teknologji”, “Capitol 
Shoë” dhe “Hite nëpër Vite”, “Top Shqip”, “Top Teen”.  
Në redaksinë për të rinj e cila mbulohet me emisionin “Gramafon”, të pranishëm ishin mysafirë të shumtë.  
Kështu janë realizuar 400 emisione të drejtpërdrejta me 320 mysafirë, janë realizuar tema dhe kronika të 
ndryshme. 
 
14.4  Redaksia e programit të natës 
 
Në vitin 2018-të, programi i natës në RTK-Radio 2, ka vazhduar me emisione kryesisht të drejtpërdrejta nga 
ora 22:00 deri në ora 24:00 dhe me ato të incizuara nga 24:00 deri në ora 01:00.  
Kështu, gjatë vitit 2018 janë realizuar 430 emisione në kuadër të programit të natës. 
 
Statistika e përgjithshme:  
- 1391 emisione,  
- 350 intervista, 
- 960 kronika, 
- 720 mysafirë. 
 
14.5 Redaksitë e komuniteteve 
 
Programi për komunitete transmetohet çdo ditë nga 7 orë në Radio Kosova 2.  
Nga ora 14:00 e deri në 21:00 transmetohen nga dy orë program në gjuhën serbe, turke, boshnjake dhe një 
orë program në gjuhën rome. Çdo të dytën të diele transmetohet emisioni 15-minutësh, dedikuar 
popullatës së ashkalinjve.  
 
Programi përbëhet nga edicioni i lajmeve, rubrika “Tema ditore”, raportet lidhur me aktualitetet nga 
gazetarët dhe korrespodentët në Kosovë, Sarajevë, Beograd, Novi Pazar dhe Stamboll. Pastaj shkojnë 
emisione autoriale, të cilat trajtojnë çështje të ndryshme nga jeta e komuniteteve, si dhe rubrikat nga 
mjekësia, arsimi, arti, kultura etj.  
 
Gjatë 2018, redaksia e komuniteteve të Radio Kosovës 2 është përpjekur për të mbuluar dhe të raportojë 
për të gjitha ngjarje të rëndësishme në Kosovë, rajon dhe më gjerë. Nëpërmjet edicioneve të lajmeve, temës 
së ditës, raporteve nga terreni nga pjesë të ndryshme të Kosovës, raporteve të korrespondentëve, dhe 
emisioneve javore autoriale, jemi munduar që komuniteteve në Kosovë t' ofrojmë informacione të 
rëndësishme dhe relevante për ta. 
 
Disa nga ngjarjet që kanë shënuar 2018 në programin tonë janë: vrasja e Oliver Ivanoviqit, arrestimi i Marko  
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Djuriqit në Mitrovicën Veriore, dalja e listës Srpska nga Qeveria e Kosovës, vizita e presidentit serb në 
Kosovë, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë dhe ideja e korrigjimit të kufirit. Gjithashtu, është shënuar 10-
vjetorin i pavarësisë me ç’rast është transmetuar specialja: “Ku janë komunitetet 10 vjet nga shpallja e 
pavarësisë“. Janë trajtuar edhe tema rreth serbëve në FSK si dhe ndryshimi i mandatit të FSK-së. 
 
Pas vendimit të Qeverisë për taksen 100 për qind ndaj Serbisë dhe Bosnjës, janë realizuar tema rreth saj, si: 
A ka efekte në terren, si zëvendësohen produktet serbe, etj. Kemi vizituar shumë vende të banuara nga 
pjesëtarët e komuniteteve pakicë, dhe kemi biseduar lidhur me problemet me të cilat ballafaqohen. 
Të gjitha këto ngjarje u analizuan përmes rubrikës “Tema e ditës” dhe përmes emisioneve autoriale të 
gazetarëve dhe redaktorëve. 
 
Janë trajtuar edhe tema lidhur me investimet në komunat ku jeton një komunitet, çështjen e ’dhurimit’ të 
territorit të komunës së Graçanicës e Fushë Kosovës; sistemin arsimor në gjuhën serbe; boshnjake dhe 
turke, si dhe rome; Në kuadër të programit është realizuar një intervistë ekskluzive me fituesin e Oskarit nga 
Bosnja, Danis Tanoviç i cili e ka vizituar Stambollin, si dhe me Haris Silajxhiç, ish-politikan boshnjak. 
Është raportuar edhe për gjendjen e papunësisë brenda komuniteteve; është trajtuar problemi i zgjidhjes 
se nënkryetarit të Prizrenit nga radhët e komuniteteve; Po ashtu janë përcjellë edhe ngjarjet kulturore në 
vend, si: Dokufest, PriFest, pastaj kolonitë e artit, ekspozita etj.  
 
Çdo javë janë zhvilluar biseda me mjekët për sëmundje të ndryshme. 
Janë realizuar emisione speciale me rastin e Holokaustit të Romëve - 27 Janar; në ditën e Romëve më 8 prill; 
Është ndjekur formalizimi i gjuhës rome në komunën e Prizrenit; Samiti i Romëve në Prishtinë etj.  
 
14.6  Redaksia e muzikës 
 
Programi i parë dhe i dytë i Radio Kosovës 
 
Gjatë vitit 2018 redaksia e muzikës, përveç listave të rregullta muzikore, si dhe përshtatjes së pikave 
muzikore për të gjitha emisionet e tjera, sipas skemës programore, ka realizuar: 
Emision tematik nga zhanri i muzikës klasike ''Refleksione muzikore''. Emisioni emitohet çdo të shtune prej 
orës 24.00-01.00. Total 45 emisione. 
 
Emisione njëorëshe të incizuara nga zhanre të ndryshme për programin e mëngjesit. Emisionet emitohen 
prej të hënës deri të premten prej orës 05.00-06.00. Gjithsej 58 emisione. 
Emision 30-minutësh, tematik, kushtuar Ditës së Pavarësisë së Kosovës.  
Emision tematik “Refleksione muzikore” kushtuar Ditës së Pavarësisë së Kosovës. 
Tre orë në ditë lista muzikore për programet e minoriteteve.  
Transmetim i Festivalit të Këngës në RTSH. Një promo për festivalin. 
Gjashtë emisione dokumentare - montim dhe ilustrim me muzikë me promo e sigla. 
Një reportazh (temë sociale). 
Incizim i emisioneve për programin e Vitit të Ri 2018, gjithsej 2 orë.  
Janë edituar këngë nga kompjuteri (të huaja). Gjithsej 8950 këngë. 
Janë edituar këngë shqipe të zhanreve të ndryshme. Gjithsej 311 këngë.  
Janë edituar 345 këngë për nevojat e programeve të minoriteteve. 
Për nevojat e ndryshme programore për të dy programet, si dhe për programin e minoriteteve, janë 
incizuar: gjithsej 19 promo dhe 62 sigla 
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14.7 Departamenti teknologjisë dhe produksionit 
 
• Departamenti i Teknologjisë dhe Produksionit 
Këtë vit, përveç punëve të përditshme, në studiot e On Air-it dhe produksionit, për realizimin e kërkesave që 
rezultojnë nga zbatimi i skemës programore të Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2, është punuar edhe në  
 
disa segmente të tjera. 
Këtë vit është bëre një punë e madhe në rehabilitimin respektivisht mirëmbajtjen e pajisjeve të studios – 
miksetave në studiot e ON air-it dhe studiove të produksionit të Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2. Si 
rezultat i kësaj pune është arritur një siguri e madhe në punën e pajisjeve të cilat janë në përdorim në 
vazhdimësi, pa ndërprerje, 24 orë në ditë, në studiot e On Air dhe produksionit në RTK Radio dhe atë nga 
viti 2000.  
Rrjedhimisht, të gjitha kërkesat programore të cilat rezultojnë me obligimet teknike për realizimin e 
kërkesave programore, janë përmbushur në tërësi. 
Praktikisht, gjatë këtij viti, në Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2 teknikisht janë realizuar: 
1. Raporte: 2003 
2. Emisione të incizuara: 2867 
3. Transmetimet të drejtpërdrejta: 127 
4. Programi i minoriteteve, gjatë ditëve të punës realizohet në bllok , gjithsej 7 orë si dhe 15 minuta në 

çdo dy javë për komunitetin ashkali. Po ashtu gjatë vikendit realizohen 2 x 7 orë program i incizuar. 
 
Në raste të veçanta dhe festa janë realizuar: 
1. Përvjetori i pavarësisë: 27 emisione speciale, dhe 26 materiale në RK2. 
2. Epopeja e UÇK-ës: 1 reportazh, 4 emisione speciale. 2 dokumentar, 5 jingla. 
3. Kampionati botëror i futbollit “Rusia 2008”: transmetimi i 42 ndeshjeve të këtij kampionati. 
4. Vera me Radio Kosovën: prej 28.07.2018 deri më 12.08.2018. 
5. Festa e 28 Nëntorit: 33 sigla, 3 promo si dhe 15 reportazhe. 
 
Ndërsa për festën e Vitit të Ri janë realizuar: 
1. 13 emisione speciale 
2. 1 promo e gjatë 
3. 40 promo të shkurtra 
4. 39 barcoleta 
5. 10 emisione festive 
6. 2 emisione festive me muzikë live. 
7. në RK2 janë realizuar 20 emisione dhe materiale. 
 
Në njësinë e Audio arkivit, në bazë kërkesave dhe rekomandimeve programore, janë arkivuar të gjitha 
edicionet e përcaktuara paraprakisht për arkivim ditor, ndërsa dhe si kërkesa të veçanta: 
1. Janë edituar dhe arkivuar audio materiale, në bazë të kërkesave të redaktorëve: 285, 
2. Janë procesuar audio materiale për shfrytëzim për nevoja programore:140,  
3. Janë procesuar kërkesat për materiale nga palët e jashtme: 60, si dhe  
4. Emisioni “Metropol”, në baza ditore. 
 
• Transmetimi i programit të Radio Kosovës në brezin frekuencor FM dhe AM si dhe në platformat Online 
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14.8 Brezi FM 
 
Sa i përket transmetimit të programit, në kuptimin e mbulimit të territorit të Kosovës me programet e RTK 
Radio, me të cilën punë është e angazhuar kompania KTTN, kemi vështirësi.  
 
Problemet me KTTN, dhe në përgjithësi problemet me mbulimin e territorit të Kosovës në brezin FM, janë 
parashtruar në vazhdimësi në raporte të veçanta të punës për problematiken përkatëse, ku me saktësi janë 
paraqitur zonat me kritike të territorit të Kosovës sa i përket mbulimit me programet e RTK Radio. 
 
Në vitin në vijim, detyrë parësore do të jetë ngritja e nivelit të mbulimit të territorit të Kosovës me programet 
e radiove Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2, ngase në ngritjen e cilësisë së mbulimit të territorit të 
Kosovës me programet e radios nuk është investuar që nga viti 2000. 
 
Edhe këtë vit , KTTN LLC- kompani e angazhuar nga RTK për mbulimin e territorit të Kosovës përmes rrjetit 
tokësor, konfirmon se qëndrojnë vërejtjet nga RTK Radio në lidhje me cilësinë e dobët të mbulimit të 
territorit të Kosovës, dhe ripërsërit se problemi qëndron te mungesa e investimeve për përmirësimin e 
zonës së mbulimit në tërë territorin e Kosovës, dhe atë për shkak të fuqive të vogla transmetuese si dhe për 
shkak të mungesës së pjesëve rezervë për të cilat të cilat KTTN nuk mundet t’i sigurojë në mungese të 
mjeteve për të blerë materialin e nevojshëm për mirëmbajtje. 
 
Njëkohësisht KTTN LLC për përmirësimin e zonës së mbulimit ka sugjeruar domosdonë e ngritjes së fuqive 
transmetuese nga pikat transmetuese për mbulim primar dhe shtimin eventual të pikave transmetuese për 
zonat të cilat nuk janë të mbuluara fare dhe me theks të veçantë në mbulimin e autostradës “Rruga e 
kombit” si dhe për komunën Kamenicës. Ndërsa sa i përket ngritjes së fuqive transmetuese kjo duhet të 
bëhet në objektin transmetues në Zatriç. 
 
Pra, sa i përket mbulimit të territorit të Kosovës në brezin FM, përmes rrjetit primar, me të cilin për 
momentin menaxhon KTTN LLC, mbetet domosdoshmëri investimi adekuat për përmirësimin e mbulimit të 
territorit të Kosovës, dhe atë, duke përfshirë edhe investimin në teknologjinë e sistemit të lidhjeve. 
Këtë vit për lokacionin transmetues në Vreshta janë blerë dhe janë montuar pajisjet. 
 
Sistemi i antenës (kabllot, spliteri dhe dipolet) do të shfrytëzohen bashkërisht me një radio partnere. Ky 
orientim për shfrytëzim të përbashkët të sistemit të antenës do të jetë i përkohshëm ngase RTK Radio duhet 
të jetë e pavarur në këtë drejtim. Kjo qasje për shfrytëzim të përbashkët ka qenë vetëm e vetëm për hir të 
një fillimi sa më të shpejtë me transmetim nga kjo pikë. Megjithatë, edhe më tutje ka vështirësi me fillimin e 
transmetimit të programit nga kjo pikë në pamundësi të realizimit të përcjelljes së modulimit deri në 
Vreshta.  
  
14.9 Brezi AM 
  
Transmetimi i programit të RTK Radio në valët e mesme menaxhohet prej RTK-Radio. 
Edhe vitin e kaluar, po edhe më herët është raportuar në vazhdimësi për vështirësitë me transmetimin e 
programit përmes transmetuesit të valëve të mesme në frekuencën 549KHz, në objektin transmetues në 
Bakshi.  
 
Për këtë transmetues, nga prodhuesi – kompania RIZ Zagreb, është konfirmua zyrtarisht, se për shkak të 
vjetërsisë të këtij transmetuesi, tash e as në të ardhmen nuk janë në gjendje të na furnizojnë me pjesë të 
ndërrimit (rezervë). Në lidhje me këtë, menaxhmenti i RTK, më 8.11.2016 ka ngritur një komision, për 
vlerësimin e gjendjes teknike, financiare dhe ligjore për objektin transmetues në Bakshi. Komisioni ka  
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rekomanduar që: puna e transmetuesit AM, duke i analizuar të gjitha rrethanat relevante, të ndërpritet si 
dhe është kërkuar që punëtoret të cilët janë të angazhuar në Bakshi të transferohen në pozita adekuate në 
RTK konform kualifikimeve përkatëse të tyre. 
 
Ky objekt është duke vazhduar punën në kushte shume të vështira dhe praktikisht është e pamundur që të 
vazhdoj me transmetimin e programit, në rastin e problemeve teknike që do të paraqiten, kjo për shkak të 
arsyeve që janë përmendur në raportin e komisionit po edhe në raporte të veçanta në lidhje me 
problematiken e këtij objekti transmetues. 
 
Ndërmarrja e kësaj mase, konform rekomandimit të komisionit, është e domosdoshme, përveç të tjerave 
edhe duke pasur parasysh vjetërsinë e objektit i cili është ngritur në vitet e 60-ta.  
  
14.10 Zhvillime të  tjera në objektin e RTK-Radio 
 
Për shkak të vjetërsisë së instalimeve në objektin e RTK-Radio, vazhdimisht ka probleme me infrastrukturën 
e vjetruar të instalimeve. Një nga prioritetet është domosdoshmëria e vlerësimit të gjendjes së shtyllës së 
antenës, në aspektin statik, nga një ekip i specializuar për këto kategori të punëve, me propozimin e masave 
që duhet të ndërmerren, konform normave në lidhje me konstruksione të ngjashme -shtyllën e antenës, në 
objektin e RTK Radio.  
 
Këtë vit po ashtu është rekomanduar dhe është hapur procedura e tenderimit për radiatorin e gjeneratorit 
Coomins 350 KW, i instaluar në objektin e RTK Radio. 
 
14.11 Njësia e Mbrojtjes dhe Shpëtimit 
 
Marrë në përgjithësi, situata e sigurisë në ndërtesën e RTK-Radio Kosova dhe Bakshi gjatë vitit 2018 ka qenë 
nën kontroll dhe pikat kanë qenë të mbuluara si pas orarit paraprak dhe nuk ka pasur ndonjë problemi nga 
aspekti i sigurisë dhe stafit.  
Si çështje që janë trajtuar me prioritet janë çështja e parkingut të veturave, çështja e kamerave të sigurisë, si 
dhe investimet në disa pika kyçe në objekt, që kanë të bëjnë me sigurinë. 
 
14.12 Njësia e logjistikës 
 
Gjatë vitit 2018 janë kryer këto detyra 
• Koordinimi dhe mbikëqyrja e aktiviteteve dhe ecurisë së punës. 
• Identifikimi dhe zgjidhja e problemeve në të gjitha njësitë. 
• Monitorimi i mirëmbajtjes së objektit. 
• Monitorimi i mirëmbajtjes së veturave zyrtare (pastërtisë, regjistrimit, sigurimit, kontrollimit teknik dhe 

servisit). 
•    Kontrollimi i shpenzimeve të mallit të nevojshëm, të naftës, të ujit, të energjisë elektrike në RTK-Radio  

   dhe aneksin e Bakshisë. 
•     Vlerësimi në vazhdimësi i punëtorëve të njësisë së autoparkut, energjetikës, shtëpiakut dhe 

   mirëmbajtjes. 
 
Pengesa në realizimin e disa prej objektivave ka paraqitur mungesa e mjeteve të punës, kryesisht në sanitari 
dhe në energjetikë. 
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14.13  Statistikat e përgjithshme të realizimit në RTK-RADIO I DHE II 
Informacion 
 
4.774 edicione të shkurtra (lajme flash) dhe  
 
1.372 edicione të zgjeruara; 
 
Në programin e dytë të Radio Kosovës: 
1.101 edicione të shkurtra dhe  
271 edicione të zgjeruara 
 365 edicione të Lajmeve qendrore të TVK-së 
 
Program RK1 
1766  
  
Program RK 2 
1391 emisione  
 
Muzike RK1 dhe RK2  
Jane edituar këngë nga kompjuteri (të huaja). Gjithsej 8950 këngë. 
Jane edituar këngë shqipe të zhanreve të ndryshme. Gjithsej 311 këngë.  
Jane edituar 345 këngë për nevojat e programeve të minoriteteve. 
Jane incizuar: gjithsej 19 promo dhe 62 sigla. 
 
Teknika incizim 
1. Raporte: 2003 
2. Emisione të incizuara: 2867 
3. Transmetimet të drejtpërdrejta: 127 
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 15. RTK-Website 
Rtklive.com 

 

 
 
Gjatë vitit 2018 për portalin e RTK janë paraqitur më se 100 intervista gjatë një muaji.  Nga  150 deri në 200 
intervista që transmetohet në RTK 1 dhe RTK3, janë duke u postuar çdo herë në webin dhe facebook-un e 
rtklive.com, ku RTK ka një audience prej 350 mije personave. Si rregull, cdo mëngjes fillohet me paraqitjen e 
4 intervistave të programit të mëngjesit të RTK-së, intervistat prezantohen në webfaqe, qoftë si video 
gjithashtu  në formë të shkruar. 
 
Publikimi i lajmeve dhe intervistave që dalin nga RTK3, me një mesatare prej 5 deri në 6 të ftuar deri në ora 
17-të.  Intervistat pasdite si rregull, ndiqen na stafi i pasdites i website. Mesatarja e lajmeve që publikohen 
gjatë një ditë në RTKLIVE varion nga 200 deri në 250 lajme në ditë, ku  mbi  gjysma janë lajme të prodhuara 
nga RTK. Bashkëpunimi me pjesët e tjera si Radio Kosova, është koherentë.  
Redaksitë e tyre dërgojnë për të postuar në web intervistat dhe temat që ka punuar stafi i radios, me 
përjashtim të lajmeve sepse web-i në këtë pikë është më i shpejtë se mediumet tjera, në RTK ngase 
furnizohet me lajme edhe nga agjencitë e lajmeve. 
 
Gjatë 2018, nga zhvillimet në web vlen ë fokusohet edhe ngritja në një nivel tjetër të depërtimit të lajmeve të 
RTK-së tek qytetarët. Secili lajm që postohet në website te RTK-së nga stafi i webit postohet edhe në 
facebook dhe instagram. 
Po ashtu, për herë të para gjatë këtij viti nga webi i RTK-së filloi transmetimi live i emisioneve, intervistave 
dhe produkteve tjera të televizioneve. 
Aktualisht, lidhja live e emisioneve të RTK1 dhe RTK3 mbetet një prej produkteve më të mira të realizuara 
gjatë vitit 2018. Kjo edhe për shkak se përmes live në rrjetet sociale, zëri i tyre arrin edhe tek ajo pjesë e 
audiencës që është në lëvizje. 
 
Njëjtë sikurse postimi i lajmeve, nga webi filloi edhe postimi live i shumicës së edicioneve të lajmeve të RTK-
së, gjatë gjithë ditës, me theks të veçantë Lajmet e orës 19 30 minuta, lajme këto që janë më të ndjekurat 
nga publiku si në TV ashtu edhe në web dhe rrjetet e tjera sociale. 
Tani, pjesa më e madhe e fotografive të postuara në web, janë pronë e RTK, duke plotësuar një prej 
kritereve të rëndësishme të pronës intelektuale si në raport me ligjet në Kosovë, ashtu edhe në raport me 
facebook dhe mediet e tjera sociale që kanë vendosur kushte rigoroze në mbrojtje të pronës intelektuale në 
gjithë botën.  
 
Webi funksioni si një tërësi edhe pse janë 20 rubrika dhe një e re është shtuar tash së voni, që është “Betimi 
për Drejtësi”, emision që realizohet në RTK, por prodhon numër të madh të lajmeve. 
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16. Analizë e programit të RTK 1 Viti 2018 
 
 

Raport i bazuar në programin e transmetuar në RTK 1 përgjatë vitit 2018 (prej 07:00-00:00) 
 
Ky raport siguron informacion sasior rreth programit të transmetuar përgjatë vitit 2018 në RTK 1. 
Në bazë të analizës programore për periudhën 2018, 63 për qind e programit të transmetuar në RTK1 
është transmetim premierë, kurse 37 për qind është ritransmetim (reprizë). 
 
Programi Premierë/Reprizë 2018 RTK 1 (07:00-00:00) 
 

 
 
Programi Premierë/Reprizë 2017 RTK 1 
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Shkalla e përqindjes programore nga më e larta deri te më e ulëta (2015-2018) 
 

 
 
Gjatë vitit 2018, përqindja më e madhe e hapësirës programore është mbuluar nga Redaksia e Programeve 
të Përbashkëta (Programi i Mëngjesit dhe Imazhi), me gjithsej 26.6 për qind. 
 
Raporti ndërmjet programeve të prodhuara nga stafi i RTK-së dhe atyre të importuara (vendore dhe të 
huaja), për këtë periudhë të raportimit është 78 për qind me 22 për qind, në favor të programeve të 
prodhuara nga RTK-ja. 
 
Programi i prodhuar nga stafi i RTK-së dhe ai i importuar (vendor & i huaj) 
 

 
 
Redaksia e Programeve të Përbashkëta përfshin 26.6 për qind të programit të përgjithshëm premierë të 
transmetuar gjatë vitit 2018.  
 
Programi i Redaksisë së Informacionit kap shifrën prej 22.2 për qind. 
Redaksia e Lajmeve arrin shifrën në rreth 18.9 për qind të programit të përgjithshëm premierë të RTK 1.  
Redaksia e PKEDF-së, ku hyjnë të gjitha emisionet me përmbajtje kulturore, edukative, arsimore,  
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dokumentarë dhe ato për fëmije e të rinj, për këtë periudhë ka mbuluar rreth 6.9 për qind të programit të 
përgjithshëm premierë të RTK1.  
 
Redaksia e PAMF-së, të cilës i përkasin programet argëtuese, muzikore, të serialit dhe të filmit, arrin shifrën 
në 8.5 për qind. 
 
Sa i përket programit të redaksisë së sportit, të transmetuar gjatë vitit 2018, ajo arrin shifrën në 7.4 për 
qind. 
 
Programi premierë i komuniteteve joshqiptare, ai në gjuhën serbe, turke, boshnjake dhe RAE (romë, ashkalij 
dhe egjiptianë), arrin shifrën në 9.5 për qind të programit të gjithëmbarshëm të RTK 1. 
 
Programi sipas sektorëve 
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 17. Shërbimi i administratës dhe burimeve 
njerëzore 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.1. Administrata në RTK: 
 
Gjatë vitit 2018 në Shërbimin e administratës dhe burimeve njerëzore në RTK, përpos punëve rutinore, si: 
përgatitja, shpërndarja dhe regjistrimi i formave të pushimeve vjetore dhe mjekësore, azhurnimi i listave të 
punëtorëve dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm, puna me palë rreth kërkesave për sqarime, shpjegime dhe 
sugjerime sa i përket të punësuarve, azhurnimi dhe kontrollimi i dosjeve personale të punëtorëve me qëllim 
të evidentimit të mangësive në kuptim të plotësimit me dokumentacion të nevojshëm, kanë kryer edhe një 
varg punësh të tjera. Zyrtarët e Administratës kanë 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. Zyrtarët e Administratës 
kanë përpiluar dhe shpallur të gjitha konkurset publike, kanë ftuar kandidatët në testime dhe intervista si 
dhe kanë marrë pjesë në cilësinë e anëtarit të Komisionit intervistues si dhe në cilësinë e procesmbajtjes me 
çka kanë mbajtur procesverbalet për të gjitha konkurset e shpallura deri në përzgjedhjen e kandidatëve më 
të suksesshëm. 
 
Gjatë kësaj periudhe Shërbimi i administratës dhe burimeve njerëzore në RTK ka përpiluar raporte dhe 
analiza të natyrës së Administratës dhe Burimeve njerëzore sipas nevojës dhe kërkesës së Udhëheqësit të 
Administratës dhe burimeve njerëzore në RTK.  
 
Gjatë vitit 2018 me angazhim maksimal punonjësit e Administratës dhe Burimeve Njerëzore kanë bërë 
riorganizimin e Arkivës, Regjistratorëve dhe Dosjeve personale për secilin të punësuar. 
 
Shërbimi i Administratës dhe Burimeve Njerëzore në RTK ka vazhduar të aplikojë regjistrimin e pranisë në 
punë në mënyrë elektronike. Administrata dhe burimet njerëzore në RTK në baza javore dhe mujore ka 
përpiluar raporte të pranisë në punë për të gjithë të punësuarit në të gjitha sektorët e RTK-së dhe i ka 
dërguar tek Udhëheqësit e sektorëve. 
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Duhet të ceket se gjatë kësaj periudhe Zyrtarët e Administratës kanë vendosur të dhënat për të punësuarit 
e rinj në sistemin e burimeve njerëzore si dhe të dhënat artistëve dhe bashkëpunëtorëve tjerë të 
angazhuar, për realizimin e serialeve, emisioneve dhe të tjera.  
Gjithashtu gjatë kësaj periudhe kohore të vitit 2018 shërbimi i Administratës dhe Burimeve Njerëzore me 
miratimin e Rregullores për udhëtime zyrtare, ka evidentuar të gjitha kërkesat për udhëtime zyrtare të të 
punësuarve në RTK. 
 
17.2. Konkurset: 
  
Administrata dhe burimet njerëzore gjatë vitit 2018, bazuar në kërkesat e njësive punuese ka proceduar 
Konkurse publike duke respektuar Ligjin e Punës dhe Udhëzimin administrativ nr. 07/2017.  
Sipas Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës Nr. 04 / L-046, prej 01.01.2018 deri 31.12.2018 është shpallë 
thirrja publike për emërimin e 6 (gjashtë) anëtarëve të Bordit të Radio Televizionit të Kosovës nga radhët e 
komunitetit shqiptar dhe 1 (një) anëtari të Bordit të Radio Televizionit të Kosovës nga radhët e komunitetit 
serb. Gjithashtu, sipas Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës Nr. 04 / L-046, prej 01.01.2018 deri 31.12.2018 
është shpallur thirrja publike për 5 (pesë) anëtarë të Grupit Këshillues të publikut. 
 
17.3. Projektet: 
 
Gjatë vitit 2018 në RTK 1 – TV janë realizuar projektet: 
 
Emisioni “Filozofema” 
 
Për realizimin e emisionit “Filozofema” përveç të punësuarve në RTK janë angazhuar edhe  
04 (katër) bashkëpunëtorë të jashtëm.  
 
Seriali “Çka ka shpija” 
 
Për realizimin e serialit “ Çka ka shpija” përveç të punësuarve në RTK janë angazhuar edhe 
36 (tridhjetegjashtë) bashkëpunëtorë të jashtëm. 
 
“Big Band”  
 
Për realizimin e emisioneve argëtuese RTK përveç të punësuarve në RTK këtë vit janë angazhuar edhe 08 
(tetë) instrumentalistë të cilët janë pjesë e Big Band-it.  
 
Seriali “Tre Gjermanët e trashë”  
 
Për realizimin e serialit “ Tre Gjermanët e trashë ” përveç të punësuarve në RTK janë angazhuar edhe 20 
(njëzet) bashkëpunëtorë të jashtëm. 
 
Kampionati Botëror në futboll “ Rusia 2018”  
 
Për realizimin e projektit Kampionati Botëror në futboll “Rusia 2018” përveç të punësuarve në RTK janë 
angazhuar edhe 05 (pesë) bashkëpunëtorë të jashtëm në cilësinë e analistëve. 
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Emisioni “Holokausti” 
 
Për realizimin e projektit “ Holokausti “ përveç të punësuarve në RTK janë angazhuar edhe  
07 (shtatë) bashkëpunëtorë të jashtëm. 
 
Emisioni “ Natën” 
 
Për realizimin e emisionit “Natën“ përveç të punësuarve në RTK janë angazhuar edhe 3 (tre) 
bashkëpunëtorë të jashtëm. 
 
Gjatë vitit 2018 në RTK –Radio janë realizuar këto projekte: 
 
Programi i natës  
 
Për realizimin e Programit të natës përveç të punësuarve në RTK Radio janë angazhuar  
edhe 2 (dy) bashkëpunëtorë të jashtëm. 
 
 
Gjatë vitit 2018 në RTK 2 –TV janë realizuar këto projekte: 
 
Viti i Ri 2018 
 
Lojërat dimërore Olimpike  
 
Festivali i teatrit për fëmijë “Biberce 2018” 
 
Kampionati Botëror në futboll “ Rusia 2018” 
Për transmetimin e lojërave të Kampionatit botëror në futboll dhe realizimin e shumë emisioneve për 
“Kampionatit botëror në futboll” përveç të punësuarve në RTK 2 TV janë angazhuar edhe  
6 (gjashtë) bashkëpunëtorë. 
 
Seriali Dokumentar “Tragom predaka” 
 
Për realizimin e Serialit Dokumentar “ Tragom predaka” përveç të punësuarve në RTK 2 TV është angazhuar 
1 (një) bashkëpunëtor i jashtëm. 
 
Dokumentari “Pizrenski filigran” 
 
Për realizimin e Dokumentarit “ Prizrenski filigran” përveç të punësuarve në RTK 2 TV janë angazhuar 3 (tre) 
bashkëpunëtorë të jashtëm. 
 
 
17.4  RREGULLORET: 
Gjatë vitit 2018 janë amendamentuar dhe miratuar nga ana e Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,  
Rregulloret në të dy gjuhët zyrtare si në vijim: 
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− Statuti i Radiotelevizionit të Kosovës 
− Rregullore për punën e Bordit; 
− Rregullore për komunikimin të brendshëm në mes të Bordit dhe Drejtorit të përgjithshëm; 
− Rregullore për kriteret në përzgjedhjen e përmbajtjeve audiovizuele të producentëve të pavarur; 
− Rregullore për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore;  
− Rregullore për udhëtime zyrtare;  
− Rregullore për mbrojtjen nga zjarri dhe fatkeqësitë tjera; 
− Metodologjia e përcaktimit të ndërlikueshmërisë së vendeve të punës;  
− Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës; 
− Rregullore për organizimin e brendshëm të shërbimit publik; 
− Rregullore për shfrytëzimin e veturave zyrtare; 
− Rregullore për Marketing; 
− Rregullore për menaxhimin e pasurisë jofinanciare;  
− Rregullore për menaxhimin e Financave; 
− Rregullore e Auditimit të brendshëm; 
 
 
17.5. RISISTEMIMET: 
Gjatë vitit 2018 në RTK 1-TV, 18 (tetëmbëdhjetë) të punësuar për nevoja programore janë risistemuar.  
Gjatë vitit 2018 në RTK Radio, 29 (njëzetenëntë) të punësuar për nevoja programore janë risistemuar.  
Gjatë vitit 2018 në RTK 2-TV, 03 (tre) të punësuar për nevoja programore janë risistemuar.  
 
17.6. AVANCIMET: 
Gjatë vitit 2018 në RTK-TV bazuar në performancën dhe nevojat programore janë avancuar gjithsej  
71 (shtatëdhjetë) të punësuar. 
Gjatë vitit 2018 në RTK Radio bazuar në performancën dhe nevojat programore janë avansuar gjithsej 20 
(njëzet) të punësuar.  
Gjatë vitit 2018 në RTK 2-TV bazuar në performancën dhe nevojat programore janë avancuar gjithsej  4 
(katër) të punësuar. 
 
17.7. KOMISIONI DISIPLINOR: 
Gjatë vitit 2018, janë iniciuar dhe proceduar 21 (njëzetenjë) raste për Komisionin disiplinor ndaj  
31 (tridhjetenjë) të punësuarve, ku janë ndërmarrë masa sipas rregulloreve në fuqi. 
 
17.8. PUSHIMET E LEHONISË: 
Gjatë vitit 2018 në RTK, 10 (dhjetë) të punësuara kanë parashtruar kërkesë për pushim të lehonisë.  
 
17.9. PUSHIMET PA PAGESË: 
Gjatë vitit 2018 në RTK, 8 (tetë) të punësuar kanë parashtruar kërkesa për pushim pa pagesë.  
 
17.10. NDIHMA SOLIDARE: 
Gjatë vitit 2018 në RTK, në bazë të kërkesave të 21 (njëzetenjë) të punësuarve, janë ndarë ndihma solidare. 
 
17.11. KONTRATAT E NDËRPRERA: 
Sipas dispozitave ligjore në fuqi çdo i punësuar pensionohet me arritjen e moshës 65 vjeçare, andaj duke  
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qenë se gjatë vitit 2018, 9 (nëntë) të punësuar e kanë arritur këtë moshë, kontratat e punës për këta të 
punësuar janë ndërprerë gjatë vitit 2018. 
Bazuar në kërkesën e 2 (dy) të punësuarve, Kontrata e punës për këta të punësuar janë ndërprerë gjatë vitit 
2018. 
Për shkak të vdekjes së 3 (tre) të punësuarve, janë ndërprerë kontratat e punës të të punësuarve. 
 
17.12. AUDITIMET: 
Gjatë vitit 2018 periudha Shkurt – Mars shërbimi i administratës ka kaluar në periudhën e Auditimit të 
brendshëm. Gjatë auditimit dhe në bazë të draft raportit nga auditorët e brendshëm janë evidentuar 
shpalljet e konkurseve për periudhën paraprake. Gjithashtu gjatë muajit Tetor – Nëntor – Dhjetor kemi 
bashkëpunuar afër dhe ju kemi përgjigjur të gjitha kërkesave të parashtruara nga zyrtarët e Zyrës 
Kombëtare të Auditimit (ZKA). 
 
17.13. BURIMET NJERËZORE: 
 
TË PUNËSUARIT ME KONTRATA PUNE ME KOHË TË CAKTUAR DHE ME KOHË TË PACAKTUAR: 
 
RTK vitin 2018 e ka filluar me 790 (shtatëqindenëntëdhjetë) të punësuar të cilët janë të ndarë në shërbime: 
 

Sektori Numri i të punësuarve 
më 01.01.2018 

Numri i të punësuarve 
më 31.12.2018 

Ndryshimi 

Drejtoria 
- Menaxhmenti 
- Departamenti për strategji 

dhe zhvillim 
- Zyra për marrëdhënie me 

jashtë dhe komunikim 
- Marketingu 
- Prokurimi 
- TI 
- WEB faqja 
- Media online 
- You Tube 
- Mediat e reja 
- Auditori 

89 
6 
 
11 
4 
 
13 
9 
24 
17 
0 
2 
0 
3 

98 
6 
 
13 
4 
 
12 
10 
23 
15 
2 
6 
4 
3 

+ 09 
 0 
 
+02 
0 
 
-01 
+01 
-01 
-02 
+02 
+04 
+04 
0 

RTK 1 - TV 349 353 +04 
RTK 3 - TV 79 78 - 01 
Radio Kosova 175 176 + 01 
RTK 2 - TV 53 62 + 09 
Shërbimet e Përbashkëta 45 52 +07 
TOTALI 790 819 + 29 
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RTK vitin 2018 e ka përfunduar me 819 (tetëqindenëntëmbëdhjetë) të punësuar. 
 
BASHKËPUNËTORËT E JASHTËM: 
 
TË ANGAZHUARIT ME KONTRATA PËR SHËRBIME: 
 
RTK vitin 2018 e ka filluar me 193 (njëqindenëntëdhjetetre) bashkëpunëtorë të angazhuar për realizimin e 
serialeve, emisioneve, të cilët janë të ndarë në shërbime: 
 

Sektori Numri i të angazhuarve më 
01.01.2018 

Numri i të angazhuarve 
më 31.12.2018 

Ndryshi
mi 

RTK - TV 104 123 + 19 

Radio Kosova 34 35 + 01  
RTK 2 - TV 40 42 + 02  
Të tjera 

- TI 
- WEB Faqja 
- Mediat e reja 
- You Tube 
- Zyra ligjore 

15 
07 
02 
04 
01 
01 

13 
08 
02 
01 
01 
01 

 - 02  

TOTALI 193 213 +20 

 

 
 
 

RTK vitin 2018 e ka përfunduar me 213 (dyqindetrembëdhjetë) bashkëpunëtorë të angazhuar për realizimin 
e serialeve, emisioneve, përkthimit dhe për nevoja të sektorëve të ndryshëm të RTK-së. 
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 18. SIGURIA NË PUNË  
 
Detyra themelore e mbrojtjes në punë në RTK është parandalimi (preventiva) nga aksidentet e mundshme, 
si dhe krijimi i kushteve më të mira të punës dhe mbajtja e ambienteve të punës dhe infrastrukturës në 
kushte normale. Gjithnjë në proceset e punës bëhen normime të aktiviteteve punuese, që për qëllim kanë 
rregullimin e fushës së mbrojtjes në punë, mbrojtjen e shëndetit dhe mjedisit në punë.  
 
Në këtë raport janë të përshkruara aktivitetet kryesore të punës gjatë vitit 2018. Në aktivitetet e shënuara në 
vazhdim Zyra për siguri në punë është angazhuar në mbikëqyrje dhe sugjerime profesionale dhe 
bashkëpunim me ekipet punuese (serviset).  
 
Është me rëndësi të ceket se brenda vitit kalendarik çdo muaj janë bërë: Inspektimet e rregullta në 
hapësirat e RTK-së; mbikëqyrja e servisimit të aparateve për fikjen e zjarrit dhe hidrantëve (dy herë në vit); 
furnizimi vullnetar i zyrtarëve të mbrojtjes me literaturë të re, me qëllim të avancimit të njohurive.  
 
Në pika të shkurtra sipas muajve vlen të përmenden: vendosja e kamerave të sigurisë, që do të jenë 
ndihmesë e madhe në ofrimin e sigurisë dhe kontrollit më të mirë; montimi i laurave në hyrjen e autoparkut 
të RTK Radios, pajisja me kartelat qendrore për hapjen e laurave, mbikëqyrja e punimeve gjatë renovimit të 
studiove të Radios, vendosja e skicave, planeve të evakuimit dhe shenjave të tjera të nevojshme për situata 
emergjente, servisimi i aparateve për fikjen e zjarrit në nivel të RTK-së e të tjera.  
 
Për një ambient të sigurt pune në RTK rekomandohet që të bëhen: vendosja e shkallëve emergjente në RTK-
Radioa, kompletimi i pajisjeve për fikjen e zjarrit me gypa dhe fiskajave për hidrantë, vendosja e sëpatës, 
lopatës, rërës dhe ujit në afërsi të hyrje-daljeve (për intervenim), ngjyrosja e kutive të hidrantëve me ngjyrë 
të kuqe dhe vendosja e shenjave për kujdes, vendosja alternative e ujit të sistemit për fikjen e zjarrit - 
hidrantëve (me pompa), përmirësimi i ndriçimit (brenda dhe jashtë hapësirave), furnizimi (freskimi) i kutive 
sanitare me material të ri, atestimi i aparateve të zjarrit (në RTK bombolat metalike janë 50 vite të vjetra). 
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 19. Qendra e Aftësimit Profesional:  
 
Qendra e Aftësimit Profesional e RTK-së, në vitin 2018, ka realizuar projekte të rëndësishme në fushën 
profesionale. Si vazhdimësi e projekteve të nisura dhe planifikuara më herët, janë implementuar aktivitetet e 
suksesshme të cilat kanë dhënë rezultate konkrete. Si çdo vit, sfidat kanë mbetur të njëjta dhe disa nga 
problemet janë bartur nga vitet paraprake.  
  
Aktivitetet e realizuara:  
 
Gjatë vitit 2018, Qendra e Aftësimit Profesional të RTK-së ka implementuar me sukses disa projekte, 
vazhdimësi e atyre të nisura kohë më parë. Në fillim të vitit, janë mbajtur modulet përfundimtare të kursit 
Multimedia Journalism me Eurovision Academy. Pas përfundimit të 14 moduleve të planifikuara, u përmbyll 
cikli katërmujor i kursit multimedia Journalism Course organizuar me Eurovision Academy, organizuar nga 4 
shtatori i vitit 2017- 26 janar 2018. 11 pjesëmarrës të kursit janë pajisur me diploma të EBU-së, pasi kanë 
kaluar me sukses nëpër 14 modulet e trajnimit katërmujor, dhe vlerësimit final nga juria profesionale. Në 
qershor u organizua intervistimi i kandidatëve për vijimin e trajnimit nga gjenerata e tretë. 12 kandidatë u 
përzgjodhën për të ndjekur këtë trajnim. Trajnimi i tyre u bë nga 10 shtatori deri më 26 nëntori 2018. Një 
hap më tutje për të mbështetur këtë projekt u bë me trajnimin e grupit të dytë të trajnerëve nga radhët e 
minoriteteve. Trajneri i Eurovision Academy z. Frederic Franz ka trajnuar grupin e dytё tё trajnerёve. 6  
 
redaktorë me përvojë nga redaksitë e minoriteteve në RTK, u aftësuan nga Eurovision Academy nga datat 17 
-21 shtator, për t’ iu bashkangjitur ekipit tё 9 trajnerёve tё tjerё nё EBU- RTK Academy. Sa i përket projektit 
JICA, në vitin 2018 janë implementuar një varg aktivitetesh të planifikuara në bashkëveprim me ekspertët e 
NHK, Yasuhiro Nagasaki dhe Haruo Nakamura. Në punëtori të organizuara në kuadër të projektit JICA, kanë 
marrë pjesë një numër i konsideruar i redaktorëve, gazetarëve, producentëve, regjisorëve, kameramanëve, 
montazherëve nga RTK1, RTK2, RTK3 dhe RTK4, si dhe gazetarë e redaktorë të radiove.  
 
Punëtoritë: Mbulimi i programeve të minoriteteve në transmetuesin publik me pjesëmarrje të redaktorëve 
të redaksive serbe, boshnjake, rome e turke të RTK1, punëtoritë për dokumentarë ku janë paraqitur 
emisione hulumtuese nga redaksia e programit “Udhëve”, punëtorinë për lajme ku kanë marrë pjesë 
gazetarë rinj, të cilët kanë paraqitur storiet e tyre. Gjithashtu, janë organizuar punëtoritë për vlerësimin e 
lajmeve dhe programeve, kanë marrë pjesë redaksia e emisionit “Imazh” e cila ka prezantuar 8 storie, si dhe 
programi i mëngjesit në RTK 1 dhe RTK 2. Janë mbajtur edhe punëtoritë “Misioni i transmetuesit publik”, 
punëtori për filmat dokumentarë, punëtori për emisionet e fëmijëve, për të rinj, si dhe emisionet edukative. 
Përmes këtyre punëtorive, është synuar të bëhen përmirësime në programet të cilat prodhohen nga RTK, 
përmes këmbimit të ideve, shikimit të programeve të televizionit japonez dhe të RTK etj.  
 
Sa i përket trajnimit në vendin e punës (OJT) kameramanët dhe montazherët e RTK1 dhe RTK 2 janë trajnuar 
në kuadër të sesioneve dyjavore në muajt mars, qershor, shtator dhe dhjetor nga Haruo Nakamura dhe 
z.Tasaka. Gjatë këtij viti në kuadër të këtij projekti janë prodhuar 10 emisione “Në Fokus”, produksion i 
përbashkët mes RTK 1 e RTK 2.  
 
Aktivitete të tjera: 
 
Trajnimi MOJO (xhirimi me telefonat mobilë) ka aftësuar redaktorët dhe gazetarët e Dhomës së Lajmeve dhe 
redaksinë e emisionit “Imazh”. Ndërkaq, për radiogazetari janë trajnuar 12 (dymbëdhjetë) pjesëtarë të 
redaksive serbe, boshnjake e turke.  
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Dy gazetarë të televizionit kanë ndjekur trajnimin e organizuar nga OSBE në Prishtinë, për Data Journalism. 
Një auditor i brendshëm i RTK është trajnuar në BBC, Londër, ndërsa dy të tjerë kanë ndjekur trajnime në 
Prishtinë, Durrës e Budvë.  
 
Me trajnimin e auditorëve do të vazhdohet, pasi në fund të vitit është nënshkruar marrëveshja e 
bashkëpunimit mes RTK-së dhe Institutit KAF, për shërbime të trajnimit. Kjo marrëveshje parasheh trajnimin 
e auditorëve të brendshëm të certifikuar, kontabilistëve të certifikuar, teknikëve të kontabilitetit, nëpunësve 
të kontabilitetit, nëpunësit e financave, prokurimit, zyrës ligjore etj. Marrëveshja përfshin seminaret, 
trajnimet profesionale dhe trajnimet për edukimin e vazhdueshëm. Kjo marrëveshje është nënshkruar në 
kohëzgjatje prej tri viteve. Gazetarët, redaktorët dhe producentët e Dhomës së lajmeve kanë ndjekur 
trajnimin “Raportimi për ekstremizmin e dhunshëm” në bashkëpunim me Qendrën Kosovare për Siguri. 
Trajnimi me ekspertet e medias Elida Ramadani nga agjencia Asoshieted Press dhe Garentina Kraja nga 
Universiteti Amerikan i Kosovës, ishte shumë interesant dhe u përcoll me një debat të gjallë nga gazetarët e 
Dhomës së lajmeve. Ndërsa është organizuar edhe trajnimi i brendshëm për aftësimin e dy operatorëve 
grafikë në programin ORAD 3 Designer (softuer i veçantë për dizajnimin e strajpave dhe grafikave në ORAD).  
  
Praktika profesionale: 
 
Një pjesë e madhe e punës së Qendrës së Aftësimit Profesional të RTK-së është ofrimi i praktikës 
profesionale për studentët e gazetarisë dhe produksionit. Kështu, gjithsej 12 studentë të Universitetit publik 
“Hasan Prishtina” kanë kryer praktikën në Dhomën e lajmeve. Nga kolegjet private , kolegji AAB 8, Kolegji UBT 
10, dhe dy student nga dy universitete gjermane. Në bazë të memorandumit të bashkëpunimit me  
 
organizatën VORAE, u është mundësuar kryerja e praktikës profesionale në redaksinë rome, për moderim, 
gazetarë terreni dhe kameramanë, 8 pjesëmarrësve. RTK nënshkroi memorandum bashkëpunimi me 
UNICEF për trajnimin në fushën e shkrim-leximit dhe mendimit kritik të nxënësve të shkollave të mesme. 2 
nxënëse kanë kryer praktikën në Dhomën e lajmeve, ndërsa njëra në redaksinë e programit të mëngjesit. 
Gjithashtu kemi pasur 2 praktikantë në emisionin “Imazh “, pastaj 4 në kamerë,  5 në montazhë si dhe 3 në 
radio Kosovë. Në vitin 2018 në RTK kemi pasur edhe vizita të nxënësve e studentëve. 60 nxënës të shkollës 
fillore ” 7 Marsi” të shoqëruar nga mësimdhënësit e tyre të gjuhës shqipe, kanë vizituar ambientet e RTK-së. 
Nxënësit janë dërguar në studio, në montazhë, në galeri, në ambientet ku xhirohet kuizi ”1, 2, 3 fillo” pastaj 
të serialit “Çka ka shpia”. Në një vizitë të një karakteri tjetër, 15 studentë të fakultetit të gazetarisë e 
komunikimit në kolegjin UBT, janë interesuar për të përcjellë nga afër mbarëvajtjen e punës së ueb-faqes së 
RTK-së, rtklive.com. Ndërkaq, dy student nga fakulteti i gazetarisë në Universitetin publik “Hasan Prishtina” 
kanë zgjedhur RTK-në, për nevoja të punimit të tyre në lëndën ”Menaxhimi i mediave”. 
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 19. Zyra Ligjore e RTK-së 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.1  Çështjet gjyqësore 
 
Gjatë vitit 2018, Zyra Ligjore ka ndjekur dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme lidhur me çështjet juridike 
gjyqësore të cilat janë duke u zhvilluar në Gjykata si në vijim:  
 
1. Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil janë duke u zhvilluar 

katërmbëdhjetë (14) konteste gjyqësore;  
2. Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike janë duke u zhvilluar katër 

(4) konteste gjyqësore;  
3. Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Administrative janë duke u zhvilluar dy 

(2) konflikte administrative; si dhe 
4. Në Gjykatën e Apelit të Kosovës janë duke u zhvilluar katër (4) konteste gjyqësore.  
Në vitin 2018 kanë përfunduar dy (2) çështje gjyqësore dhe që të dyja në favor të RTK-së. 
 
19.2 Çështjet përmbarimore 
 
1. Në lidhje me katër (4) çështje përmbarimore janë nënshkruar marrëveshje për pagimin e borxhit me 

këste;  
2. Në Gjykatën Themelore, Departamenti Civil janë duke u shqyrtuar njëzet e dy (22) çështje 

përmbarimore; si dhe 
3. Në Gjykatën e Apelit janë duke u shqyrtuar tetë (8) çështje përmbarimore. 
 
Në vitin 2018 kanë përfunduar gjithsej katërmbëdhjetë (14) çështje përmbarimore, dy (2) nga të cilat RTK ka 
qenë në cilësinë e kreditorit, ndërsa në dymbëdhjetë (12) ka qenë në cilësinë e debitorit, si dhe tri (3) çështje 
përmbarimore janë pezulluar. 
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a. Interpretime ligjore 
Me kërkesë të menaxhmentit, Zyra Ligjore ka bërë këto interpretime ligjore: 
 
1. Interpretim ligjor lidhur me vendosjen e ndonjë paragrafi/neni, në Vendim ose Kontratë, për shfuqizimin 

e Kontratës së vjetër, me rastin e nënshkrimit të Kontratës së re;  
2. Interpretim ligjor në lidhje me kërkesën për Pushim pa Pagesë; 
3. Interpretim ligjor në lidhje me Ndihmën Solidare; si dhe 
4. Memo sqaruese për Bordin e RTK-së. 
 
19.3  Pjesëmarrja në Komisione 
 
Zyrtarët ligjorë kanë marrë pjesë në disa komisione dhe organizime të tjera, siç janë:  
 
1. Pjesëmarrja në Mbledhjet e Komisionit Disiplinor; 
2. Pjesëmarrja në Komisionin për Shqyrtimin, Vlerësimin dhe Intervistimin e Kandidatëve për Konkursin e 

hapur për vendin e punës Bashkëpunëtor i Muzikës; 
3. Pjesëmarrje në Komisionin për shqyrtimin e ankesave të aplikuesve në konkursin publik në RTK; 
4. Pjesëmarrje në Komisionin për Klasifikimin dhe Arkivimin dhe asgjësimin e dokumenteve zyrtare në nivel 

të RTK-së; 
5. Pjesëmarrje në Komisionin për vlerësimin e ofertave të aplikuesve në tenderin e shpallur nga RTK për 

“Video wall display”;  
6. Pjesëmarrje në Grupin Punues për Amendamentimin e tri (3) Rregulloreve të Brendshme të RTK-së 

(Rregullore për Marketing, Rregullore për Menaxhimin e Financave, Rregullorja për Udhëtimet Zyrtare 
në RTK); si dhe 

7. Pjesëmarrja në Grupin Punues për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregulloreve të RTK-së. 
 
19.4 Punët e tjera 
 
Në kuadër të fushëveprimit të saj, Zyra Ligjore ka kryer edhe këto punë:  
1. Përpilimi i vendimeve të Komisionit Disiplinor; 
2. Përpilimi i Kontratave të ndryshme dhe Memorandumeve për bashkëpunim programor;  
3. Shqyrtimi dhe korrigjimi i bazës ligjore të vendimeve të Shërbimit të Administratës dhe Burimeve 

Njerëzore në RTK TV; 
 
4. Shqyrtimi dhe Analizimi i vazhdimit të kontratës me rrjetin “Telecommunication operator DTU KOMBO 

2003”; 
5. Udhëzim për ndryshim në Kontratën e punës në RTK; 
6. Shkresa të ndryshme drejtuar Kuvendit Komunal të Prishtinës; 
7. Kërkesë AKP-së në lidhje me një pjesë të objektit në RTK-Radio; 
8. Kërkesë për interpretim ligjor drejtuar AKK-së; 
9. Shkresa të ndryshme drejtuar KPM-së;  
10. Shkresa drejtuar Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (Inspektoratit të Punës);  
11. Korrespondencë me përfaqësuesin ligjor të EUTELSAT-it. 
 
Në raport nuk janë të përfshira konsultat e përditshme verbale me palët, pasi që janë të shumta dhe si të 
tilla nuk mund të përfshihen në mënyrë të detajuar në raport. 
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 20. Shërbimi Financiar i RT-së 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raporti reflekton aktivitetet e kryera - përmbushjen e punës 12 mujore të Shërbimit Financiar për periudhën 
1 janar-31 dhjetor 2018, matjen e saj dhe krahasimin 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 punën 12 mujore. Përveç qëllimit raportues këta tregues pasqyrojnë punën e këtij 
Shërbimi, duke lehtësuar vlerësimin e punës, cilësinë, tendencën e treguesve në periudha të ndryshme etj,. 
nga menaxhimi përgjegjës, nën vartësinë e të cilit është ky shërbim.  
 
Në vazhdim. përpos punëve të rregullta, janë të paraqitura edhe disa të dhëna përmbledhëse sipas fushave 
që mbulon ky shërbim - departament për periudhën raportuese: 
 
Të dhëna përmbledhëse të raportimit 12-mujor:  
 

− Barazimi me komisionet për regjistrim/inventarizim për vitin 2017, 
− Përgatitja e raporteve për transferin e mjeteve janar-qershor 2018, dorëzuar në Kuvendin e 

Republikës së Kosovës, 
− Puna me Auditorët e Jashtëm (auditim i ndërmjetëm për vitin 2017),  
− Përgatitja e Raporteve Financiare për periudhën janar-mars; janar-qershor dhe janar-shtator 2018 

për nevojat e Menaxhmentit dhe Bordit të RTK-së, 
− Punët rreth Pasqyrave Financiare të RTK-së për vitin 2017, 
− Përgatitja e shkresave në Administratën Tatimore të Kosovës, 
− Përgatitja e Pasqyrave Financiare të RTK-së për vitin 2017 
− Ofrimi i shënimeve të nevojshme auditorëve të pavarur për vitin 2017, 
− Përgatitja e raportit vjetor të Financave për vitin 2017 
− Përgatitja dhe dorëzimi i Raportit Vjetor të Punës, Pasqyrat Financiare të Audituara për vitin 2017 

dhe Raportit Financiar 2017 për nevojat e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Komisionit për Buxhet  
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dhe Financa si dhe Komisionit për Administrate Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, 

− Përgatitja e projeksionit buxhetor të RTK-së për vitin 2019 si dhe përgatitja e dokumenteve të 
nevojshme për mjete shtesë në bazë, Qarkorja buxhetore Afat mesme e Shpenzimeve (KASH) 2019-
2021, 

− Përgatitja e Raportit Financiar janar-shtator 2018, dorëzuar në Kuvend, Komisioni për Buxhet dhe 
Financa, 

− Përgatitja e Projeksionit buxhetor të RTK-së për vitin 2019 si dhe projeksionit buxhetor me nevoja 
reale 2019, dorëzuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, 

− Puna me Auditorët e Jashtëm (Auditim i ndërmjetëm për vitin 2018), 
− Ofrimin e shënimeve të nevojshme për Zyrën Kombëtare të Auditimit etj. 

 
Si prioritet dhe bazë e mirëfilltë e raportimit është së pari evidentimi i shpenzimeve, të hyrave dhe aseteve 
në Librin Kryesor, natyrisht pas kontrollit dhe certifikimit të dokumentacionit, ku shifra e kalkulimeve ka 
arritur afro rreth 1,950 për periudhën 1 janar-31 dhjetor 2018 në RTK1, pastaj afro 665 në Radio dhe 409 
në RTK2. 
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21. RTK-TI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NJËSIA E UEB-FAQES          
Intervenime të përgjithshme në rtklive.com 
- Përpunim të fotografive 
- Mbështetje teknike tek stafi i gazetareve në rtklive.com 
- Publikime të konkurseve të televizionit dhe radios si dhe RTK2 
- Publikimin e ofertave apo përditësimin e tyre në Marketing 
- Dërgimin e njoftimeve nga maildistribution@rtklive.com në all@rtklive.com 
- Hapje të e-mailave 
- Mbyllje të e-mailave 
- Ndërrim të passwordave 
-  Përditësimin e userave në grupet e caktuara brenda RTK-së 
- Mirëmbajtje Facebook, llogaritë RTKLIVE, RTKLIVE EN, Imazh  
- Mirëmbajtje Twitter llogarinë  
- Mirëmbajtje Google+ 
- Mirëmbajtje Tumblr - rtklive.tumblr.com 
- etj... 
 
Dizajnimi i raportit vjetor – RTK  
Është dizajnuar raporti vjetor 2017, duke e bërë atë më të përshtatshëm për lexuesin me foto, info-grafika, 
statistika drejtuar Kuvendit të Kosovës.  
 
Janë punuar këto raporte: 
 1 Raporti Vjetor 2017 në gjuhën shqipe 
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 2 Raporti Vjetor 2017 në gjuhë serbe 
 3 Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit në Pavarur në gjuhën shqipe 
 4 Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur në gjuhë serbe 
Raporti është punuar në të dy gjuhët, atë shqipe dhe serbe, është përfunduar në versionin digjital, gati për 
shtyp-printim.  
 
Krijimi i një seksioni të ri në bordin e RTK-së  
Me kërkesë nga Bordi i RTK-së është krijuar një faqe ku Bordi i përditëson rregullisht informatat për 
publikim. 
 
Live-stream për FIFA 2018 
Gjatë muajve qershor dhe korrik 2018, përmes bashkëpunimit me Gjirafa.com, kemi mundësuar që të gjitha 
ndeshjet të transmetohen live në faqen kryesore rtklive.com, gjithashtu dhe në versionin mobil për të gjithë 
përdoruesit me sistem Android. 
 
Modifikimi dhe lansimi online i aplikacionit për iOS rtklive.com 
Rtklive aplikacioni mobile për sistemin Apple iOS është modifikuar dhe lansuar online në AppStore për t’u 
shkarkuar nga të gjithë përdoruesit e telefonave me sistem operativ iOS (iPhone). Aplikacioni ka dizajnin dhe 
përmbajtjen e njëjte me versionin për Android. 
Aplikacioni përmban të gjitha kategoritë e lajmeve nga portali rtklive.com, duke përfshitë edhe Live Stream 
RTK1, RTK2, RTK3, RTK4, Radio Kosova dhe Radio Kosova 2. 
 
Planifikimi i buxhetit IT-WEB 2019 
Janë paraqitur në detaje kërkesat për planifikimin e buxhetit për web gjatë vitit 2019, duke përfshirë koston 
e mirëmbajtjes së web hapësirës – Hostingut me domain-et për RTK, Kompjuterë, Laptop, Printer, 
Smartphone iOS dhe Android për testime të aplikacioneve, pjesë rezervë për mirëmbajtje dhe avancim të 
sistemit në IT-Web, nevoja për trajnime, konferenca etj. 
 
Dizajni për Master Control Lounge 
Është dizajnuar një reklamë për Master Control Lounve në RTK, ku paraqitet bashkëpunimi i projektit Jica 
dhe RTK. Ky dizajn panel shfaqet në ballinën e MCL-së në dritare, po ashtu është dizajnuar dhe një 
Wallpaper unik duke u bazuar në teknologji dhe dizajnin arkitektonik të MCL-së. 
 
Softueri për testimin e kualitetit të programit në RTK 
 
Është zhvilluar një softuer, bazuar në web për testimin e kualiteti të programit në RTK. Ky softuer është bërë 
me kërkesë të përbashkët nga RTK Jica dhe bordi i RTK-së. Softueri mundëson në kohë reale kontrollimin e 
programit të RTK-së dhe komentimin e përmbajtjes. Gjithashtu, lejon mundësinë e gjenerimit të raporteve 
për një program të caktuar. 
 
RTK FACEBOOK 
Përkushtim i veçantë është ndarë për rrjetet sociale, përkatësisht në Facebook, duke përfshirë dizajnimin e 
koverëve dhe shpërndarjen e materialeve nga të gjitha facebook lidhëse në facebook faqen zyrtare të RTK-
së për promovimin sa më të mirë në Facebook.com/rtklivecom. 
 
Dizajnimi për festat e fundvitit 
Dizajni i të gjithë banerave në frymën e festave duke përfshi dhe koverin në Facebook “Gëzuar Festat e 
Fundvitit”.  
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Mbrojtje nga SQL INJECTION 
Pas sulmit në ueb-faqen e RTKlive, është analizuar kodi në webserver për të shtuar siguri në të gjitha 
skriptat e ekzekutimit për gjashte faqet: RTK, RTK2, RTK EN, RTK BS, RTK RO dhe RTK TR. 
 
Vizitueshmëria 
Nëse e shikojmë trafikun e gjithëmbarshëm, në bazë të vizitorëve, atëherë rtklive.com ka 83000 deri në 
154000 vizitorë në ditë që është trafik normal ditor. Në anën tjetër, nëse e shikojmë numrin e klikimeve, 
duke pasur parasysh që secili vizitor mesatarisht navigon brenda ueb-faqes 18 deri në 29 lidhje për 
informacione të ndryshme atëherë mbërrihet numri afër një milion e gjysmë i klikimeve në ditë. 
 
NJËSIA E TI-SË 

Muaji Ditët e 
punës 

Totali i 
intervenimeve 
gjatë muajit 

Intervenime 
të lehta 

Intervenime të 
mesme 

Intervenime 
komplekse 

Janar 31 290 220 40 30 

Shkurt 28 350 283 40 27 

Mars 31 294 205 59 30 

Prill 30 256 180 45 31 

Maj 31 338 270 46 22 

Qershor 30 277 165 72 40 

Korrik 31 327 190 82 55 

Gusht 31 343 180 103 60 

Shtator 30 353 249 67 37 

Tetor 31 234 120 72 42 

Nëntor 30 315 190 90 35 

Dhjetor 31 283 148 80 55 

 
Intervenime të lehta: 
Rregullimi i problemeve të printerëve, mausave, tastierave, rename të TV-monitorimit, probleme me 
furnizim me energji elektrike të kompjuterëve, hapja e PIN kodeve telefonike, probleme me dëgjuese të 
kompjuterëve, intervenime në Voiceover dhe dhomat e lajmeve në lidhje me FBPS në RTK1 dhe RTK3, 
ndërrimi i password-ëve (domain, wifi), hapja e emailave për punëtorët e RTK-së, ndërrimi i paswordëve të 
emailave dhe rregullimi i problemeve me e-mail të konfiguruar në outlook, pastrimi i kompjuterëve - disk 
cleanup, defragmentimi, update të ndryshme, rregullimi i problemeve me rrjetë etj.  
 
Intervenime të mesme: 
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 të rinj - zhvendosur më saktësisht në këtë grup i kemi radhitur të gjitha 
problemet me softuerë, të cilët i përdorim për punë të përditshme në RTK-TV. 
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Trajnimi i gazetarëve, redaktorëve, lektorëve për shfrytëzimin e shërbimeve të IT. 
 
Intervenime komplekse: 
Formatizimi i PC-ve, ndërrimi i pjesëve të prishura në server të ndryshëm, intervenime të ndryshme në 
motherboard, switcha, hapja e klientëve të rinj në Domain Controler dhe rregullimi i atributeve, konfigurimi 
filtrave të ndryshëm router server, planifikimi dhe ndërtimi i rrjetave të reja, ndërtimi i rrjetës së re për 
dhomën e lajmeve RTK3, konfigurime të wireless ruterëve, intervenimet në pajisje kompjuterike televizive si 
inscriber, autocue, video server etj., konfigurimi hardware dhe software, konfigurimi i switch-ave Layer 2 për 
sigurinë në rrjetën e RTK-së (IP Port security dhe Port Based on MAC address - e gjithë rrjeta 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 Hardware, të cilin e kemi në përdorim për punë të përditshme në RTK1, RTK2, RTK3 dhe 
RTK4. 
 
Në tabelën e mësipërme nuk i kemi llogaritur punët e përditshme: 

− Upgrade të Domain Controllerit dhe Backup Domain Controllerit në windows 2012; 
− Montimi dhe konfigurimi i rrjetit të wirelessave; 
− Instalimet e reja me lidhje telefonike; 
− Mirëmbajtjen e Firewall Routerit dhe Load Balance Routerit, përmes të cilit menaxhohet 

shpërndarja e internetit; 
− Upgrade i SQL Serverit të vjetër; 
− Mirëmbajtjen e file serverëve, FTP serverit, SQL serverit; 
− Mirëmbajtja e sistemit të monitorimit të programit Tokësor dhe Satelitor; 
− Mirëmbajtja e sistemit të kamerave në RTK1 (NVR) dhe aneks (RTK 2, RTK3, prokurim, depo) NVR2; 
− Mirëmbajtja e Softuerit të Centralit telefonik dhe Systemit të tarifimit; 
− Mirëmbajtja dhe konfigurimi i Switchave në rrjetin e RTK1, RTK2, RTK3. 

 
NJËSIA E FBPS-SË  
 

Muaji Ditët e 
punës 

Intervenime 
mesatare 
gjatë ditës 

Totali i 
intervenimeve 
gjatë muajit 

Intervenim
e të lehta 

Intervenime 
të mesme 

Intervenime 
komplekse 

Janar 31 15 509 234 209 66 

Shkurt 28 19 1341 303 220 60 

Mars 31 62 1722 1292 337 93 

Prill 30 51 1530 1025 398 107 

Maj 31 25 850 556 210 84 

Qershor 30 31 930 498 320 112 

Korrik 31 19 689 353 270 66 

Gusht 31 20 520 398 180 52 

Shtator 30 46 1426 940 325 161 

Tetor 31 27 807 506 210 91 
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Nëntor 30 31 980 584 307 119 

Dhjetor 31 33 1123 761 266 96 

 
 
Përshkrimi i Punëve në Shërbimin e Teknologjisë Informative në RTK-TV FBPS 
 

− Mirëmbajta e FBPS Sistemit; 
− Mirëmbajta e NLE Njësive si dhe Krijimi i NLE Njësive të reja sipas kërkesës; 
− Mirëmbajtja e Playout Njësive si dhe Krijimi i njësive të reja; 
− Mirëmbajta e Serverëve të FBPS; 
− Zgjerimi i Kapaciteteve të FBPS Storage; 
− Krijimi i Përdoruesve në 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 hapësirës në Capture Server 24h me 4 kanale rekordimi; 
− Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i Hapësirës per Capture Server të Studiove; 
− Mirëmbajtja e CG dhe Teleprompter Njësive; 
− Gjatë vitit 2016 kemi qenë të angazhuar në ndërtimin, implementimin, funksionimin dhe 

mbarëvajtjen e sistemit FBPS. Gjatë kësaj kohe është bërë montimi, instalimi i njësive të reja dhe 
konfigurimi i njësive të injectit, montazhave, playout dhe voice over; 

− Hulumtimi në lidhje me zgjedhjen e parametrave të mpeg2 standardit të punës në RTK; 
− Hulumtimi në lidhje me zgjedhjen e parametrave të mpeg2 standardit të punës në RTK për sinjalin 

HD dhe futja e tij në funksion; 
− 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 orë, 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 instalimi i njësive të captures për shtudio dhe OBVAN; 
− Konfigurimi i ftp-së të brendshme të fbps-së, si dhe lidhja e saj me Reuters, Kosovapress, EBU etj.; 
− Rregullimi dhe dizajnimi i formave të injectit; 
− Mbikëqyra e punëtorëve dhe procesit të punëve dhe teknologjisë në dhomën e injectit; 
− Krijimi i moduleve të reja në FBPS; 
− Instalimi i resurseve të nevojshme për digjitalizimin e MCR-së, nga klasike në CINEGY. 

 
Intervenime të lehta: 

− Instalimi i Video Plugin për Përdorues; 
− Ndihmë në Captur-im (incizim) nga studio-t; 
− Ndihmë me Filtrimin e Materialit në Arkiv; 
− Ndihmë me Përdorimin e VOICE OVER; 
− Ndihmë në Përdorimin e FBPS (Qasja, Modulet etj). 
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Intervenime të mesme: 

− Ndihmë me Software Premier, Playout Software, FBPS, Dërgimin e Materialit në FBPS); 
− Ndihmë në Përpilimin e Skemave Programore në 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 komplekse: 

− Intervenime në Playout Server (Hardware Upgrade), Intervenime në CG; 
− Integrimi i Njësive të reja të montazhit ( NLE hardware upgrade) 
− Integrimi i Njësive të reja të Injektimit ( Inject hardware upgrade) 
− Intervenime në Teleprompter Njesi; 
− Intervenime në Capture Server; 
− Migrimi i Video Materialit Mujor në File Server të ri (Menaxhimi i Hapësirës); 

 
Hulumtim dhe Zhvillim: 

− Ndërlidhja e FBPS me Cinegy 
− Krijimi i video dhe audio standardit HD  
− Krijimi i Capture HD  
− Zhvillimi i Modulit të Skemës Programore  

 
Njësia broadcast - CINEGY 

− Projekti CINEGY përfshin instalimin e pajisjeve për MCR të re, Video/Audio Komunikimin e studiove ( 
St 1, 2, 3, 4, 5 ) me MCR, montimin dhe konfigurimin e pajisjeve të intercomit me kabllim UTP 
ndërmjet studiove, Tx, ObVan, si dhe MCR-së. 

− Është bërë mbikëqyrja e renovimit të hapësirës, e cila do të përdorej për Master Control Lounge. 
− Gjithashtu është bërë mbikëqyrja edhe për renovimin e hapësirës për pjesën shtojcë të Serverëve. 
− Ne Nëntor 2017, ka filluar procesi i pranimit të pajisjeve të sistemit të CINEGY. Pas pranimit, dhe 

kontrollit final për përmbajtjen e pajisjeve, është konstatuar se të gjitha pajisjet kanë arritur, dhe se 
të gjitha janë operacionale. 

− Nga muaji Nëntor 2017 deri në Shkurtë 2018 ka filluar instalimi i sistemit të CINEGY, ku përfshihen 
Segmenti Operacional dhe Segmenti i Serverëve.  

− Në segmentin operacional janë instaluar CINEGY MULTIVIEWER, CINEGY PLAYOUT CONTROL, dhe 
CINEGY ENGENIEERING WORKSTATION. Ndërkaq në segmentin e serverëve janë instaluar dhe 
funksionalizuar CINEGY PLAYOUT SERVER, si dhe të gjitha pajisjet e tjera përcjellëse, si switcha, 
router, etj. 

− Gjithashtu është bërë kabllimi si rrjetë e posaçme, e nevojshme për funksionimin e sistemit CINEGY. 
− Në Prill 2018 është mbajtur trajnimi 2 javor për ekipin e inxhinierëve, të cilët do të merren me 

mirëmbajtjen si dhe funksionimin e sistemit, si dhe trajnimi 1 javorpër operatoret e Master Control. 
− Në Qershor, fillon edhe transmetimi i RTK4, i cili rezultoi i suksesshëm, në formatin SD. 
− Në Korrik fillon transmetimi i RTK1, RTK2, RTK3, dhe RTK SAT, në formatin SD, si dhe i është ofruar 

sinjali të gjithë operatorëve kabllor, rrjetit analog tokësor, si dhe kanalit satelitor. 
− Nga Korriku, deri në Shtator 2018 janë bërë përgatitjet dhe konfigurimet për fillimin e transmetimit 

HD, për të gjitha kanalet e RTK-së.  
− Në Shtator 2018 fillon transmetimi HD, për të gjitha kanalet e RTK-së, ku të gjithë operatorëve 

kabllor, iu dërgohet sinjali në dy standarde, atë SD, dhe HD. 
 
Kontrollimi dhe mirëmbajtja e sistemit të CINEGY, ku përfshihet testimi i video/audio sinjalit, për të dy  
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standardet, SD dhe HD, për të gjithë operatorët kabllor, bëhet në baza ditore, si dhe gjendja e të gjitha 
pajisjeve, të cilat janë të përfshira në projektin e CINEGY.  
 
NJËSIA E ARKIVIT MULTIMEDIAL         
Arkivi Multimedial, përmes Arkivit Digjital dhe Inject Room, njësi këto që funksionojnë në kuadër të tij, ka 
vazhduar që edhe gjatë vitit 2018 të ofrojë shërbimet e veta në funksion të përmbushjes së nevojave 
programe të RTK-së si dhe të plotësimit të kërkesave nga palët e jashtme. Përpos këtyre njësive moderne, 
në kuadër të Arkivit Multimedial është paraparë për të funksionuar edhe arkivi klasik i RTK-së (i bazuar në 
shirita), gjithnjë në funksion të krijimit të një arkivi të mirëfilltë multimedial gjithëpërfshirës të kohës. 
Inject Room është njësia më aktive e Arkivit Multimedial. Gjatë këtij viti raportues janë sistemuar në FBPS 
(File Based Production System) 46108 materiale. Përkthyer në vlera mesatare, gjatë një ditë punë janë 
sistemuar mesatarisht 127 materiale, kurse gjatë një muaji 3843 sosh. Krahasuar me vitin 2017, kemi një 
rritje prej 2 për qind, pra 886 materiale të injektuara më shumë. Nëse krahasojmë këtë vit raportues me 
vitet paraprake mund të konstatohet se shtimi i vëllimit të punës në këtë njësi është i vazhdueshëm gjatë 
viteve të fundit. 
 

 
Viti 

Numri i materialeve të sistemuara 

2015 44216 
2016 44856 
2017 45222 
2018 46108 

 
 
Gjithashtu, në Inject Room gjatë gjithë kohës janë kryer edhe shërbime të tjera, si transferet e materialeve 
në relacionet FTP-FBPS, FTP-NLE, USB-NLE, Youtube-NLE, Youtube-FBPS, etj. Pos këtyre shërbimeve, në 
Inject Room po ashtu janë kryer edhe shërbime të nxjerrjes së materialeve nga sistemi, të cilat janë kryer 
pas pranimit të kërkesave të miratuara me shkrim nga personat përgjegjës. Ky shërbim kryhet në bazë të 
procedurave dhe kritereve të përcaktuara me Rregulloret e brendshme të RTK-së në fuqi. Së këndejmi, janë 
pranuar 936 kërkesa të tilla. Krahasuar me vitin paraprak, pra atë 2017, vërehet një shtim i konsiderueshëm 
i numrit të përgjithshëm të këtyre kërkesave (nga 233 në 936).  
 
Njësia tjetër e Arkivit Multimedial, e cila aktualisht funksionon bashkë me atë të Inject Room, është Arkivi 
Digjital. Sa i përket arkivimit digjital të materialeve, gjatë këtij viti janë arkivuar 7409 materiale në sistem. 
Përkthyer në vlera mesatare, gjatë një ditë pune janë arkivuar mesatarisht 20 materiale, kurse gjatë një 
muaji afërsisht 600 sosh. Megjithatë, krahasuar me vitin paraprak (2017), kur janë arkivuar vetëm 6749 
materiale, mund të konsiderohet se gjatë vitit raportues 2018 është shënuar një rritje e lehtë prej rreth 10 
për qind. Përkundër kësaj rritjeje të vogël dhe faktit se në këtë njësi për një kohë të gjatë ka qenë e 
angazhuar vetëm një punëtore, mund të konstatohet lirshëm se vëllimi i punës në këtë njësi është shumë 
larg pritjeve dhe parashikimeve reale. Për këtë arsye, në fund të vitit 2017, është kryer një testim 7 ditor 
lidhur me mundësinë optimal të arkivimit të materialeve në FBPS. Sipas këtij testi, rezulton se një arkivist 
gjatë një orari të punës mund të arkivojë së paku 40 e më së shumti 100 materiale . Bazuar në këto 
rezultate, është përcaktuar norma minimale prej 40 materialeve në ditë, të cilët arkivistët janë të obliguar që 
ta përmbushin dhe të inkurajuar që ta tejkalojnë.  
 
Njësia e Media Sociale - Youtube 
• Uploaded videos 2018 
• LAJME 08:00 (175) 
• LAJME 09:00 (178) 
• LAJME 10:00 (202) 
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• LAJME 11:00 (174) 
• LAJME 12:00 (168) 
• LAJME 13:00 (485) 
• LAJME 14:00 (177) 
• LAJME 15:00 (192) 
• LAJME 16:00 (55) 
• LAJME 17:00 (485) 
• LAJME 19:30 (3881) 
• LAJME 22:00 (119) 
• LAJME 23:00 (357) 
• PROMO RTK (351) 
• RTK (391) 
• AKTUAL (182) 
• M. KOSOVË (2003) 
• 55 MINUTA (40) 
• ANALIZË DITE (14) 
• INT . ME BLERIMIN ( 48) 
• SPECIALE (111) 
• IMAZH (676) 
• DREJTPËRDREJT (115) 
• FAMILJA MODERNE (13) 
• SUBVENCION (48) 
• AKADEMI PËRKUJTIMORE ( 24) 
• ÇKA KA SHPIJA s5 (20) 
• DOKUMENTAR ( 35) 
• ARKIVI (48) 
• BUJKU (48) 
• KUIZI 123 FILLO (48) 
• BALLKAN (48) 
• N'ZA (48) 
• IMAZHI I SË SHTUNËS ( 48) 
• ARENA SPORTIVE (48) 
• RRËNJËT TONA (12) 
• VENDLINDJA IME (26) 
• EKONOMIKS (46) 
• N'KUVEND (55) 
• RTK3 DREJTPËRDREJT ( 27) 
• MONITOR (48) 
• REPORTAZH (26) 
• NEW BUGAJSKI (74) 
• BEST OF CKSH 05 (39) 
• NË VËZHGIM (41) 
• REFLEKSION (30) 
• LINJA SHQIP (38) 
• N'SHESH (53) 
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• BETIMI PËR DREJTËSI (55) 
• KULTURA N'7 DITË (42) 
• SVETLO GORE (19) 
• DEBAT (60) 
• VOYAGE (22) 
• MJESHTRI (4) 
• TRE GJERMANËT E TRASHË (30) 
• ZËRI YNË (50) 
• INTERVISTË (23) 
• BEST OF CKSH 04 (60) 
• HORIZONT (20) 
• 10 MINUTA (9) 
• ZONE (3) 
• FAN ZONE (1) 
• PROGRAMI VEROR (21) 
• OPUSI MUZIKOR (11) 
• ARSIMI N'7 DITË (12) 
• ÇKA KA SHPIJA S4 (42) 
 
TOTAL : (12110) 
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Përqindja e audiencës sipas shteteve 
 
Kosova 
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Traffic Source në youtube 
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Keni parasysh koha e qëndrimit në playlist dhe watch time në minuta kanë efekt më të madh në marketing. 
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Monthy estimated revenue: Nga shtatori mund të shihet se të hyrat kanë ngritje për 50% deri 100%  
Top-earning videos: “Çka ka shpija” prin ende për nga fitimet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NJËSIA E TI – RTK RADIO 
 
Gjatë vitit kalendarik 1 janar 2018 deri më 31 dhjetor 2018, njësia e TI-së në RTK-Radio, përveç punëve të 
përditshme, në mirëmbajtjen e rrjetit, serverëve dhe pajisjeve të tjera të TI-së, ka kryer edhe këto shërbime, 
duke u bazuar gjithmonë në kërkesat programore të të gjitha njësive brenda RTK-Radio dhe atë në:  
 
Studiot e On-air,  
Studiot e Produksionit dhe  
Zyrat e tjera në objektin e RTK-Radio. 
 
Janë realizuar me sukses të gjitha kërkesat programore të cilat i janë paraqitur njësisë së TI-së në njësinë 
programore RTK-Radio. 
 
Rrjedhimisht të gjitha kërkesat nga Studiot e On-air, Studiot e Produksionit dhe zyrat e tjera në objektin e 
RTK-Radio në të cilat kanë marrë pjesë edhe njësia e TI-së, janë realizuar në tërësi.  
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Gjatë viti të kaluar njësia e TI-së në RTK-Radio ka kryer këto shërbime gjatë 249 ditëve të punës: 

• Intervenime të lehta: 1230 
• Intervenime të mesme: 654 
• Intervenime komplekse: 921 

 
Gjatë këtij viti është arritur një siguri e madhe në punën e pajisjeve të cilat janë në përdorim në vazhdimësi, 
pa ndërprerje, 24 orë në ditë, në studiot e On Air dhe Produksionit në njësinë programore RTK Radio.  
Si punë shtesë e njësisë së TI-së gjatë viti 2018 vlen të theksohet edhe instalimi i sistemit të kamerave të 
sigurisë, në njësinë programore RTK-Radio nga bodrumi e deri në katin e katërt. Njësia e TI-së gjatë këtij 
procesi ka qenë si vëzhguese dhe udhëzuese e implementimit të këtij projekti. 
 
24 Youtube-RTK 
 
Emisionet e Radiotelevizionit të Kosovës kanë një shikueshmëri mjaft të madhe në kanalin e RTK në 
Youtube: 
 
RTK-1 KLIKIMET PËR SERIALE 
 

 
 
 

ÇKA KA SHPIJA
85%

VENDLINDJA IME
8%

TRE GJERMANET E 
TRASHE

1%

FAMILJA MODERNE
1% ZYRJA PER 

GJITHÇKA
5%
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RTK-1 KLIKIMET 2018 
 

 
 
RTK3 LAJMET-KLIKIMET 2018 
 

 

UDHEVE, 
2,734,566, 40%

ARKIVI, 
423,593, 6%

DEBAT, 936,936, 
14%

MONITOR, 
353,928, 

5%

INTERVISTA ME 
BLERIMIN, 
53,526, 1%

IMAZH, 663,289, 
10%

MIREMENGJESI 
KOSOVE, 

265,162, 4%
NZA, 625,931, 

9%

NATEN 
ME 

FATMIR 
SPAHIUN, 
784,995, 

11%

4,884,550,

67%

1,571,904, 

22%

352,432, 5%

392,673, 5%
100,815, 1%

LAJMET QENDRORE

LAJMET E ORES 13:00

LAJMET E ORES 23:00

LAJMET E ORES 17:00

RTK3 AKTUAL
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 22. Departamenti për Marrëdhënie 
Ndërkombëtare dhe Komunikim me Publikun 

 

Gjatë vitit 2018, Departamenti për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Komunikim me Publikun ka qenë pjesë 
përbërëse e përgatitjes, nënshkrimit dhe fillimit të zbatimit të Projektit regjional i financuar nga Komisioni 
Evropian ”Fuqizimi i Shoqërisë - Përkrahja e Mediave të Shërbimit Publik në Ballkanin Perëndimor”. 
Departamenti për Marrëdhënie Ndërkombëtare është mbikëqyrës i zbatimit të kësaj marrëveshjeje.  
 
Ky Projekt i Ndihmës për Media të Shërbimit Publik në Ballkanin Perëndimor synon të kontribuojë në 
reformën e medias dhe zhvillimin profesional të tyre në rajon dhe të forcojë aftësinë e tyre për të prodhuar 
përmbajtje gjithnjë e më pluraliste, të pavarur dhe të përgjegjshme. 
 
Marrëveshja është nënshkruar në Tiranë në qershor 2018 dhe do të zgjasë deri më 31 korrik 2020. 
Përfituesit janë gjashtë Media të Shërbimit Publik (PSM) në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, 
Maqedoni Veriore, Mal të Zi dhe Serbi. Palët e tjera të interesit përfshijnë Komisionet Parlamentare 
përgjegjëse për mediat, organet rregullatore të medias, organet drejtuese të Transmetuesve Publik dhe 
OJQ-të relevante.  
 
Në bazë të kësaj Marrëveshje, Radiotelevizioni i Kosovës (RTK), ka organizuar konferencën lidhur me Debatin 
Kombëtar mbi Financimin dhe Modelet e Qeverisjes si dhe Rregullimit të Shërbimit Publik Transmetues të 
Kosovës. Konferenca është organizuar në Prishtinë më 9-10 tetor 2018 dhe është fokusuar në temat: 
Financimi i Mediumit të Shërbimit Publik të Kosovës dhe Drejtimi dhe Rregullimi i Mediumit të Shërbimit 
Publik të Kosovës (RTK). 
 
Qëllimi i përgjithshëm i këtij aktiviteti është të sigurojë një platformë për dialogun social në dy çështje 
kryesore që përcaktojnë pozicionin dhe rolin e Mediumit të Shërbimit Publik në shoqëritë demokratike. Kjo 
komponentë e Projektit është duke u zbatuar nga Unioni Evropian i Transmetimeve (EBU), i cili është një nga 
6 partnerët e projektit të konsorciumit që implementojnë projektin.  
 
Gjatë dy viteve të zbatimit të kësaj Marrëveshje, RTK obligohet të zhvilloj edhe aktivitete tjera, të cilat 
përfshijnë por nuk kufizohen në: reformat e qeverisjes së mediumit, trajnimin e menaxherëve, stafit 
redaktues dhe gazetarëve të lëmive të ndryshme brenda RTK-së, krijimi i redaksive të integruara dhe 
aktivitete të shumta të cilat do të zbatohen sipas periudhave të caktuara në Marrëveshje.  
 
Gjatë vitit 2018 ka vazhduar projekti i nisur më herët me JICA në RTK ku janë duke u organizuar trajnime të 
shumta për stafin me ndihmën e ekspertëve japonezë. Gjate këtij viti sipas projektit JICA kane vijuar 
trajnimet dhe janë mbajtur punëtoritë për përmirësimin e cilësisë për punë profesionale dhe ekipore. Edhe 
këtë vit, ekspertët japonezë kanë vlerësuar projektin që po implementohet në RTK si më të suksesshëm 
ndër të gjitha projektet që mbështeten nga qeveria japoneze.  
 
Gjatë vitit 2018, Radiotelevizioni i Kosovës ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi edhe me Radio Televizionin 
Italian –RAI dhe me Radio Televizionin Shqiptar-RTSH. Këto marrëveshje janë bazë për thellimin e 
bashkëpunimit të institucioneve tona në fushat e ndryshme të interesit të përbashkët, duke përfshire 
bashkëprodhimin programor, shkëmbimin programor, trajnimet, ndihma në ekspertiza, vizita zyrtare, etj. Me 
rastin e nënshkrimit të Marrëveshjes midis RTK-RAI, Departamenti për Marrëdhënie Ndërkombëtare ka 
organizuar vizitën e Komisionit Parlamentar për medie në RAI, ku ka takuar strukturat e larta menaxheriale 
të RAI, ekspertët e zyrës ligjore, me qëllim të marrjes së përvojave nga RAI për procesin e hartimit të ligjit të 
ri të RTK-së. 
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Edhe gjatë vitit 2018 janë zhvilluar takime intensive me përfaqësuesit më të lartë të EBU-së dhe janë 
shkëmbyer korrespodenca në lidhje me pranimin e RTK-se si anëtarë të plotë me të drejta të plota në 
kuadër të EBU-së si dhe bisedimet lidhur me përfaqësimin e Kosovës në Këngën e Evrovizionit. Në qershor 
të vitit 2018, Departamenti ynë ka iniciuar amendamentimin e Statutit të EBU-së, duke mbledhur 
nënshkrimet e së paku pesë shteteve anëtare. Në Asamblenë Gjenerale të Unionit Evropian të 
Transmetuesve e cila është mbajtur në Tiranë në qershor 2018 është dorëzuar kërkesa. Edhe pse janë 
pranuar të arriturat e jashtëzakonshme të RTK-se gjatë periudhës së kaluar por që ka kushtëzuar me 
anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, më saktësisht anëtarësimin e plotë në ITU apo në 
Këshillin e Evropës. Nisur nga kjo, përpjekjet e shumta të RTK-së që të mundësohet së paku pjesëmarrja e 
Kosovës në Festivalin e Këngës së Evrovizionit kanë mbetur peng i zhvillimeve të lartpërmendura. 
 
Në prill të vitit 2018, RTK është zgjedhur për mandat të dytë si anëtar aktiv e Bordit Drejtues të COPEAM.  
 
Departamenti për marrëdhënie ndërkombëtare dhe komunikim me publikun, ka vazhduar të përcjell 
dinamikën e zbatimit të marrëveshjes ndërmjet RTK-së dhe DË, lidhur me shkëmbimin e magazinave 
televizive, që transmetohen në televizionet përkatëse, RTK-DË. Njëkohësisht Departamenti ka punuar gjatë 
në sigurimin e pajisjeve për lidhje të drejtpërdrejta ndërmjet RTK-së dhe DË. Pajisjet janë siguruar si 
donacion nga DË, me qëllimin e përmirësimit të sinjalit HD dhe të njëjta do t’i dorëzohen RTK-së gjatë vitit 
2019. Është nënshkruar memorandum i mirëkuptimit ndërmjet një mediumi të Malit të Zi dhe RTK-së për 
realizimin e një serie dokumentarësh për refugjatët kosovar gjatë luftës në Mal të Zi. RTK në këtë projekt 
përfshihet pa ndonjë kosto financiare.  
 
Përfaqësuesit e RTK-së kanë marrë në konferencën Global Media Forum GMF në Bonn të Gjermanisë, 
konferencë kjo e organizuar nga DË, që janë edhe partner në shkëmbim programesh me RTK. Gjatë 
takimeve me strukturat menaxhuese të DË-së, është rënë dakord hartimi i një projekti për një emision të 
përbashkët ndërmjet RTK-së, një mediumi në rajon, me moderim nga gazetarë të DË me qëllim diskutimin e 
çështjeve rajonale, sidomos atyre shqiptaro-serbe që do të kontribuonin në dialogun Kosovë-Serbi. RTK, 
përmes DË-së, do të siguronte fonde për realizimin e këtij emisioni nga Komisioni Evropian. Projekti nga RTK, 
në bashkëpunim me DË, është dorëzuar në Komisionin Evropian, përkatësisht në fondin për Ballkanin 
Perëndimor dhe jemi në pritje të përgjigjes.  
 
Stafi i zyrës për marrëdhënie ndërkombëtare ka pritur në Prishtinë për tri dite radhazi, përfaqësues nga 
mediumet publike evropiane në një vizitë që realizuan në Kosovë. Ata janë njoftuar me zhvillimet në 
mediumin publik, skenën mediale të Kosovës, dhe aspektin ligjorë të funksionimit të mediumit publik.  
Me organizimin e Zyrës për marrëdhënie ndërkombëtare, Redaksia për të rinj ka marrë pjesë në 
konferencën e organizuar nga akademia e DË-së në Beograd, ku ka prezantuar programin e RTK-së për të 
rinj “N’za”. Në këtë konferencë kanë marrë pjesë edhe gazetar nga kanali i dytë i RTK-TV-2. 
Departamenti për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Komunikim me Publikun, ka organizuar pritjen dhe 
takimet e Drejtorit të përgjithshëm të EBU-së z.Noel Curran. Me rastin e kësaj vizite, z. Curran ka takuar 
Kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Komisionin Parlamentar për Medie dhe përfaqësues të 
partive politike.  
Përfaqësuesit e RTK-së kanë marr pjesë në konferencën e organizuar nga Komisioni Evropian dhe EBU-në 
Podgoricë, mbi gazetarinë hulumtuese. Në këtë konferencë janë shpalosur mundësitë për projekte dhe 
donacione nga Komisioni Evropian për gazetari hulumtuese. RTK ka konkurruar në këtë projekt.  
Është organizuar debat publik për raportin e punës së RTK-së për vitin 2017. Në debat kanë marrë pjesë 
qytetar të ndryshëm. Menaxhmenti i RTK-së ka shpjeguar në detaje raportin e punës, se çfarë është 
realizuar gjatë vitit 2017, çfarë është përmbushur nga kërkesat e qytetarëve nga debati publik i vitit paraprak 
si dhe cilat janë sfidat me të cilat është përballur RTK. Kërkesat e qytetarëve kanë qenë që RTK, duhet të 
ketë më shumë program edukativ, dokumentare dhe promovim të vlerave kulturore të Kosovës. 
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 23. Departamenti për Strategji dhe Zhvillim 
 
 
Departamenti për Strategji dhe Zhvillim, gjatë vitit 2018, ka bërë shumë rekomandime dhe ka zhvilluar 
strategji se si të krijohen forma të reja të zhvillimit të mediumit me të gjitha kanalet që ka. Në vazhdën e 
obligimeve në baza ditore si përmbledhje e të arriturave të këtij departamenti veçohet: 
 

• Negocimi dhe lidhja e marrëveshjes kontraktuale në mes të Telekomit të Kosovës dhe RTK për 
bashkëpunim në projektin e digjitalizimit tokësorë dhe në fushën e teknologjisë informative. 

• Marrëveshja në mes të RTK-së dhe PTK-së në lidhje me kontratën për shërbime të “GSM/Telefonisë 
Mobile për nevoja të RTK-së” në lidhje me pikat specifike të kontratës për përmbushjen e tyre. Në 
këtë kuadër hyn edhe negocimi i kontratës dhe kushteve të të tjera kontraktuale me mundësinë për 
vazhdimin e kontratës pasi që është në favor të institucionit kjo mënyrë e realizimit të marrëveshjes. 

 
• Takimi me drejtues të RTSH-së 

 
Gjatë takimit është biseduar në lidhje me mundësitë që RTK të transmetojë programin satelitor përmes 
platformës TVSH si alternativë të transmetimit nëpërmes platformës Digjitalb. Njëkohësisht është negociuar 
marrëveshja për bashkëpunim në sferën e Digjitalizimit Tokësor dhe shkëmbimit të informacionit në mes 
RKT-së dhe TVSH-së. 
 

• Hap shumë i rëndësishëm për digjitalizim është edhe negocimi me kompaninë “Vision2see” në 
mënyrë që të takohemi për të testuar produktin “Black Magic Cintel” me të cilin do të bëhet e 
mundur që të digjitalizojmë një pjesë të madhe të arkivit audiovizuel. 

 
• Është filluar me kontrollimin dhe korrigjimin në lidhje me aspektin teknik të projektit të digjitalizimit 

tokësor, pasi që kanë kaluar 3 vite nga përpilimi i projektit . 
 

• Janë rishkruar dhe përkthyer nga anglisht në shqip të tri projektet të strategjisë së RTK-së për 
digjitalizim (Digjitalizimi Tokësor, Digjitalizimi i Produksionit, dhe Digjitalizimi i Arkivit). 

 
• Është nënshkruar marrëveshja për bashkëpunim të ndërsjellë në mes RTK-së dhe PTK-së në fushën 

e Digjitalizimit Tokësor (DVB/T2) dhe në fushën e teknologjisë informative (TI), me anë të së cilës në 
fushën e DVB/T2 kursehen rreth 15 milion Euro. 

 
• Është negociuar dhe është arritur një marrëveshje në mes të RTK-së dhe EUTELSAT. 

 
• Është bërë testimi për çështjet e sigurisë dhe funksionimit të rrjetit LAN dhe ËLAN të RTK-së.  

 
• Është përgatitur dokumentacioni i cili shpjegon të metat dhe jep sugjerime teknike se si të 

rregullohen këto të meta të rrjetit LAN dhe ËLAN. 
 

• Nga fillimi i vitit 2018 procesi i digjitalizimit të arkivit filmik ka ecur me dinamikën e saj të paraparë. 
Pasi që edhe me planifikimin buxhetor të vitit 2018 është paraparë një buxhet për fillimin e 
digjitalizimit RTK-ja ka bërë shprehje të interesit për kompani të cilat do të mund ta kryejnë 
digjitalizimin e një pjese të shiritave 16mm dhe 35mm. Sipas kësaj, në qershor është hapur tenderi 
për digjitalizimin e 1000 orëve program nga shiritat 16mm dhe 35mm. Pas përfundimit të  
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procedurave është lidhur edhe kontrata për digjitalizimin e pjesshëm të arkivit filmik.  

 
• Janë restauruar më shumë se 1470 shirita filmikë të përmbajtjeve të ndryshme dhe kohëve të 

ndryshme, si dokumentarë, emisione informative, kulturore, arsimore, sportive, muzikore etj. 
• Digjitalizimi i materialeve arkivore nga shiritat filmikë 16mm dhe 35mm 
• Sipas kontratës së lidhur në mes të RTK dhe kompanisë fituese, kjo e fundit e ka përfunduar me 

kohë dhe me sukses kontratën e lidhur për marrjen e 1000 orë program të digjitalizuar të cilat i 
përkasin kohës së kaluar. 

• RTK e ka monitoruar procesin e punës së kompanisë dhe parametrat e kërkuara për t’i marrë këto 
materiale sa më kualitative dhe në format HD. 

• Programi i digjitalizuar është bërë në bazë të kërkesës dhe seleksionimit të Departamentit të Arkivit, 
dhe në bazë të nevojave programore të RTK-së. 

• Që nga data18/09/2018 e deri më datën 28/12/2018 Arkivi është pajisur me 1000 orë program të 
digjitalizuar të cilat do të jenë në shërbim të programit. 

• Sipas planifikimit të digjitalizimit është arritur të bëhet edhe inventarizimi total i materialeve arkivore, 
me ç’rast janë evidentuar se ky arkiv ka 19102 materiale arkivore të formateve të ndryshme. 

• Rekomandimet e kostos financiare: këtu përfshihen rekomandimet për dhjetëra produkte 
audiovizuale të cilat kanë pasuruar programin e RTK-së duke filluar nga emisionet edukative e deri 
tek emisionet muzikore.  

• Rekomandimet për skemë programore dhe për programet - Mëngjesi, Imazhi, Debatet, Programi i 
Natës që transmetohen në TV. 

• Rekomandimet për skemën programore dhe programet në radio. 
• Rekomandimet për bashkëpunim ndërkombëtarë me: EBU, URTI dhe organizatat e tjera, për 

shkëmbime të ndryshme programore në mënyrë të ndërsjellë. 
 
23.1 Objektivat e synuara për vitin 2019 
 

• Të shqyrtohen të gjitha kontratat me ISP dhe është dhënë sugjerimi se si të vazhdohet në lidhje me 
këto kontrata për vitin 2019. 

• Të rishikohet kërkesa e RTK-së për KPM në lidhje me ndarjen e frekuencës për Digjitalizimin 
Tokësor. 

• Krijimi i një databaze me serverë të posaçëm për arkiva. 
• Hapësira e nevojshme që nevojitet për restaurimin e këtyre shiritave filmikë. 
• Kontaktimi i klientëve potencialë për hapësirë reklamuese në televizion, radio dhe ueb-faqe 
• Tendenca për t’u munduar që, përveç marketingut klasik, të ofrojmë mundësi të reja reklamimi në 

forma të tjera, që do të jenë më tërheqëse për biznese, duke i dhënë prioritet marketingut online 
apo reklamimit online, si formë e re e komunikimit (mediat sociale). 

• Ofrimi i programit më kualitativ(seriale vendore dhe emisione edukativo arsimore) që do të 
ndihmohen\ përkrahen nga sponsorët direktë, në këtë mënyrë ulen edhe kostot e shpenzimeve për 
RTK. 

• Përpilimi i Skemës Programore e cila do të jetë më stabile dhe në të cilën do të kenë qasje shikuesit 
në çdo moment, pra plasimi i saj në ueb-faqe për secilin kanal në veçanti. 

• Përgatitja e draftit për strategji dhe zhvillim për vitin 2019-2022. 
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 24. Raporti Vjetor i Shërbimit Financiar të  
RTK-së për periudhën 01.01.2018 deri  
31.12.2018 

 

Departamenti financiar në kuadër të RTK-së është përgjegjës për implementimin e Standardeve 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) dhe Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) si 
dhe të gjitha procedurave dhe politikave kontabël të aprovuara nga RTK-ja. 
Të gjitha transaksionet  evidentohen në momentin e ndodhjes (përllogaritje) e jo në momentin kur pagesa 
kryhet (bazuar në kesh). Udhëheqja e kontabilitetit bëhet duke shfrytëzuar softwer i cili e mundëson 
udhëheqjen e kontabilitetit sipas SNK. 
Për evidentimin e të gjitha transaksioneve financiare përdoret Plani Kontabël të cilin e krijon RTK në bazë të 
nevojave të paraqitura. 
Raporti reflekton aktivitetet e kryera - përmbushjen e punës vjetore të Shërbimit Financiar për periudhën 
Janar - Dhjetor 2018, 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 2018.  
Gjate periudhës raportuese RTK ka ndjek një politike të kontrollit të shpenzimeve dhe synon që të ofroje 
shërbime që kane vlerë më të madhe se mjetet e shpenzuara. 
RTK përveç raportimit vjetor, ka përpiluar edhe raportet financiare periodike, të cilat rregullisht shqyrtohen 
dhe miratohen në Menaxhmentin e RTK-së dhe Bordin e Drejtorëve të RTK-së.  Ekzistojnë politikat e 
shkruara financiare dhe procedurat strikte të kontrollit të shpenzimeve. Asnjë shpenzim nuk mund të 
lejohet dhe paguhet pa aprovimin paraprak me shkrim të së paku dy personave të autorizuar. 
Në përpjekje të arritjes së transparencës sa më të madhe financiare për vitit 2018, RTK është audituar nga 
Auditori i jashtëm i pavarur. Raporti i auditimit do të publikohet në web-faqen e RTK-së. Gjithashtu kopjet e 
Raportit do të  dërgohen,  Themeluesit, dhe të gjithë faktorëve relevant, vendorë dhe ndërkombëtar. 
 
1). PËRMBLEDHJE E TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE OPERATIVE:  
                            a) TË HYRAT OPERATIVE 
Financimin e RTK-së për vitin 2018 e rregullon Ligji për buxhetin e Republikës se Kosovës nr. 06/L-020, Neni 
11, paragrafi 8.  
Të hyrat kryesore të RTK-së për periudhën raportuese, kanë qenë nga Buxheti i Kosovës e që përbëjnë 85% 
të të hyrave të përgjithshme të RTK-së. Të hyrat nga marketingu kanë gjeneruar 12% të të hyrave  dhe të 
gjitha të hyrat tjera kanë qenë 3% e të hyrave të përgjithshme. 
   
Realizimi i të hyrave të RTK-së për periudhen Janar - Dhjetor 2018: 
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b) SHPENZIMET OPERATIVE 
• Përqindja e realizimit të shpenzimeve nga RTK për periudhën raportuese Janar- Dhjetor 2018 sipas 

kategorive të veçanta buxhetore është si vijon: Shpenzimet e personelit  53%; Mëditjet, kontributet, 
kontrata kolektive 10%; Mallra dhe shërbimet- Programi 29%; Investime kapitale 6% dhe Shpenzime 
komunale 2%. 

• Shpenzimet e RTK-së për periudhën Janar - Dhjetor 2018: 
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AMORTIZIMI I INVESTIMEVE KAPITALE 
Në kategorinë e investimeve kapitale hyn llogaritja për amortizim të: 
• Pajisjeve (aseteve)                       637,569€ dhe 
• Investimeve (serialeve)             208,030€  
              Gjithsej         845,598€ 
Pajisjet dhe investimet amortizohen ashtu siç kërkohet me Standardet Financiare të Kontabilitetit, pasi që 
RTK mban kontabilitetin me Standardet e Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK).   
Kronologjia e rrjedhjes së aseteve nga 01.01.2018 deri më 31.12.2018: 
 
Kronologjia e rrjedhjes së serialeve nga 01.01.2018 deri më 31.12.2018: 
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Të dhënat përmbledhëse të raportimit 
      Në periudhën raportuese Departamenti i Financave ka përgatitur: 
• Regjistrimi i ndërrimeve kontabël për vitin për të cilin përpilohen pasqyrat financiare; 
• Harmonizimi i librit kryesore dhe llogarite analitike me librin kryesore;  
• Përgatitja e të dhënave për përllogaritjen e rezultatit financiar; 
• Ndërmarrja  e veprimeve të tjera para përpilimit të pasqyrave financiare me qëllim të caktimit të drejtë 

dhe të saktë të të hyrave dhe shpenzimeve dhe prezantimit të saktë të pasurisë, obligimeve dhe 
kapitalit; 

• Certifikimi i dokumentacionit nga ana e zyrtarit certifikues për të siguruar plotësimin e kushteve të 
zbatueshme para ekzekutimit të pagesave, rregullsinë e llogarive të pagueshme të dokumentacionit;  

• Përpilimi i Rregullores për Menaxhimin e Financave në RTK;  
• Ofrimi i shënimeve të nevojshme Auditorëve të pavarur për vitin 2017; 
• Takime pune me komisionet e RTK-së për pajtueshmërinë e të dhënave në mes të Shërbimit të 

Financave dhe gjendjes sipas konstatimit të komisioneve me 31.12.2017;  
• Puna me auditorin e jashtëm gjatë auditimit të ndërmjetëm 2018  
• Barazimet me partneret e RTK-së sipas gjendjes 31.12.2018; 
• Zyrtari  i pasurisë ka kryer evidentimin e vendndodhjes dhe barkodimin e pajisjeve në RTK si dhe 

regjistrimi i tyre në softwer;  
• Përgatitja e projeksionit buxhetor të RTK-së për vitin 2019 si dhe përgatitja e dokumenteve të 

nevojshme për mjete shtesë në bazë të Qarkores të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 
2019-2021, 

• Përgatitja e Raporteve për transferin e mjeteve Janar- Qershor 2018, dorëzuar në Kuvendin e 
Republikës së Kosovës,  

• Raporti mbi gjendjen e të hyrave dhe shpenzimeve në baza mujore për nevojat e Menaxhmentit  të 
RTK-së për periudhën Dhjetor 2017 - Nëntor 2018 

• Përgatitja e raportit Financiar për periudhën Janar- Mars 2018 për nevojat e Menaxhmentit dhe Bordit 
të RTK-së,  

• Përgatitja e raportit Financiar për periudhën Janar- Qershor 2018 për nevojat e Menaxhmentit dhe 
Bordit të RTK-së  

• Përgatitja e raportit Financiar për periudhën Janar- Shtator 2018 për nevojat e Menaxhmentit dhe 
Bordit të RTK-së  

• Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për qëllim të kredisë dorëzuar në Ministri të Financave,  
• Përgatitja e raportit vjetor të Financave për vitin 2017,  
• Përgatitja e gjendjes së mjeteve në xhirollogaritë e RTK-së për Drejtorin e Përgjithshëm,  
• Përgatitja e gjendjes se obligimeve dhe kërkesave të RTK-së për Drejtorin e Përgjithshëm,  
• Përgatitja dhe dorëzimi i Raportit Vjetor të Punës, Pasqyrat Financiare të Audituara për vitin 2017 dhe 

Raportit Financiar 2017 për nevojat e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Komisionit për Buxhet dhe 
Financa si dhe Komisionit për Administrate Publike, Qeverisje Lokale dhe Media,  

• Barazimi i Zyrtarit të pasurisë se RTK-së dhe kontabilitetit sipas gjendjes 31.12.2018;  
• Zhvlerësimi i serialeve të RTK-së për periudhën Janar- Qershor 2018 dhe Korrik- Dhjetor 2018;  
• Përgatitja e shënimeve të ndryshme nga periudhat e hershme për përmbarues privat, Gjykate etj. të 

kërkuara nga Zyra Ligjore e RTK-së;  
• Evidentimi i lokacionit të Aseteve dhe barkodimi i tyre në RTK-TV1, TV2, TV3,TV4 dhe  RTK-Radio ; 
• Po ashtu gjatë kësaj periudhe Shërbimi Financiar ka përgatitur raporte të ndryshme varësisht nga 

kërkesat e Menaxhmentit të RTK-së;  
• Raportimi në baza ditore departamentit të marketingut për mjetet e inkasuara në xhirollogarinë e 

RTK, nga ana e klienteve;  
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• Barazimi i depove të RTK-së sipas gjendjes 31.12.2018;  
• Regjistrimi i klientëve të Marketingut në nivel të RTK-së;  
• Përgatitja e shënimeve për organet e jashtme;  
• Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për bankë, lidhur me zgjatjen e afatit kohorë të mbitërheqjes 

(Overdraftit),  
• Përgatitja e dokumenteve për transferin e mjeteve Korrik- Dhjetor 2018 dorëzuar në Kuvendin e 

Republikës së Kosovës,  
• Përgatitja e dokumenteve për transferin e mjeteve shtese për arkivimin e programeve të RTK-së,  
• Përgatitja e Projeksionit buxhetor të RTK-së për vitin 2019 si dhe projeksioni buxhetor me nevoja 

reale 2019, dorëzuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës,  
• Përgatitja e raportit të shitjeve dhe blerjeve të RTK-së  si dhe deklarimi i TVSH-së në Administratën 

tatimore në baza mujore për periudhën Dhjetor 2017- Nëntor 2018,  
• Barazimi i pagave, tatimeve, kontributeve në baza mujore për periudhën Dhjetor 2017- Nëntor 2018 

në mes të Shërbimit të Financave dhe Resurseve Humane në RTK,  
• Deklarimi dhe barazimi i tatimeve dhe kontributeve të punëtoreve në baza mujore për periudhën 

Dhjetor 2017- Nëntor 2018 në mes të Administratës Tatimore të Kosovës dhe RTK-së, 
• Deklarimi i blerjeve të RTK-së për vitin 2017  
• Ofrimi i shënimeve për mënyrën e financimit të RTK-së,  
• Ofrimi i shënimeve për nevojat e Ligjit të RTK-së,  
• Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për bankë,  
• Përgatitja e shënimeve të ndryshme për arsyeshmërinë e rritjes së Buxhetit të RTK-së.  
• Ofrimin e shënimeve të nevojshme për Zyrën Ligjore të RTK-së,  
• Harmonizimi i punëve të kontabilitetit me zyrtarin certifikues,  
• Po ashtu gjate kësaj periudhe Shërbimi Financiar ka përgatitur raportet të ndryshme varësisht nga 

kërkesat e Bordit të RTK-së  
• Barazimi i depove të RTK-së në baza mujore për periudhën Dhjetor 2017- Nëntor 2018,  
• Duke u bazuar në ndryshimet, dhe lëvizjet e sektorëve që kanë ndodhur nga një lokacion në tjetrin, 

është bërë një rishikim i gjendjes së të gjitha aseteve në RTK, 
• Ofrimin e shënimeve të nevojshme për Zyrën Kombëtare të Auditimit.  
• Gjatë periudhës raportuese Shërbimi Financiar ka ofruar shënimet për Auditorin e brendshëm,  
 
Si prioritet dhe bazë e mirëfilltë e raportimit është se pari evidentimi i shpenzimeve, materialit, investimeve 
si dhe të hyrave  në Librin Kryesor, natyrisht pas kontrollit dhe certifikimit të dokumentacionit, ku shifra e 
kalkulimeve  ka arritur  afro  rreth 2,403 në RTK1, pastaj afro 904 në Radio dhe 462 në RTK2, ku numri total i 
kalkulimeve është 3,769.  
 
Është bërë regjistrimi i shpenzimeve për avancat e lëshuara ndaj punëtoreve , arsyetimi i faturave të sjellura 
nga udhëtimi dhe barazimi me  po të njëjtit.  
Regjistrimin e të hyrave, respektivisht hapja e kërkesave ndaj klientëve të cilët kanë Kontrate me RTK, si psh. 
faturimi për antenat me PTK , faturimi për parkingun në Radio etj. Faturime ka patur edhe për klientët jashtë 
vendit si rezultat i sinjalit dhe You Tube.  
 
Në baza ditore çdo ditë është bërë edhe regjistrimi i ekstraktit bankar me gjithsej 1,687 transaksione në të 
gjitha xhirollogaritë në nivel të RTK-se, ku gjithsej janë një xhirollogari për RTK 1, pastaj një xhirollogari për 
RTK2 dhe një për RTK-Radio. Këto transaksione të regjistruara japin ndihmesë të madhe në raportimin e 
saktë në  çdo moment të gjendjes financiare të RTK-së.  
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Në radhën e detyrave të Departamentit të financave është edhe regjistrimi i klientëve të Marketingut në 
nivel të RTK-së dhe njëkohësisht duke u përkujdesur që shënimet  të përputhen brenda dy 
departamenteve.  
 
Gjatë vitit 2018 është bërë pranimi i faturave për klasifikimin e aseteve dhe barkodimin e tyre, ndërrimin e 
lokacionit të aseteve si dhe pas rekomandimit të komisioneve çregjistrimin e aseteve të dëmtuara dhe atyre 
që nuk janë gjetur. 
  
Më poshtë janë paraqitur investimet, çregjistrimet, amortizimet si dhe ndërrimet e lokacioneve (pensionimet 
e punëtoreve dhe ndërrimet e pozitave) si dhe gjendja e aseteve jashtë përdorimit (bazuar në raportet e 
komisioneve përkatëse), në njësi dhe vlera:  
 
Investimet: 
• - RTK TV1 Asete 695 copë,        Vlera 416,181.56€, 
• - RTK TV2  Asete 14 copë,             Vlera 31,722.13€, 
• - RTK Radio  Asete 19 copë,             Vlera 38,635.74€ 
• - RTK Total Asete 728 copë,         Vlera 486,539.43€  
 
Çregjistrimet: 
• RTK TV1                Asete 29 copë,            Vlere 1,927.23€, 
• RTK TV2                Asete 0 copë,              Vlere 0.0€, 
• RTK Radio             Asete 33 copë,            Vlera 919.56€, 
• RTK Total              Asete 62 copë,           Vlera 2,846.79€,  
 
Amortizimet (Zhvlerësimet): 
• RTK TV1                Asete 5228 copë,           Vlere 419,346.04€, 
• RTK TV2                Asete 517 copë,             Vlere 71,745.26€, 
• RTK Radio            Asete 2541 copë,            Vlera 146,477.20€, 
• RTK Total            Asete 8286 copë,             Vlera 637,568.50€,  
 
• Ndërrime të lokacioneve të Aseteve gjatë 2018-tës janë identifikuar 1341 asete, dhe janë ngarkuar 

punëtorët tjerë me ato asete, si dhe janë përcaktuar lokacionet e reja. 
• Asete që janë klasifikuar jashtë përdorimit nga ana e komisioneve përkatëse që nga viti 2015 e deri në 

raportin e fundvitit 2018 janë: 
 
• RTK Total            Asete 1120 copë,         Vlera 1,251,347.30€,  
• Asetet të cilat i kanë mbushur 5 vite dhe vlera e mbetur e tyre është bartur në konton e Zhvlerësimit 

të akumuluar janë: 
• RTK Total           Asete 314copë,      Vlera 82,462.13€,    
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 25. DEBATI PUBLIK PËR RAPORTIN E RTK-së  
2018 
 
Debati publik 01.03.2018 
Në bazë të ligjit të RTK-së, (neni 38 paragrafi 3 dhe 4), menaxhmenti i RTK-se ka organizuar debat publik me 
qytetar për raportin e punës së RTK-së për vitin 2018. Debati publik është mbajtur me datën 01.03.2019, në 
ambientet e objektit të RTK-TV-së, pas njoftimeve publike dhe ftesës publike për pjesëmarrje në debat, 
njoftime këto të transmetuara dhe publikuara në televizion dhe web-site të RTK-së. Debati publik është 
prezantuar me një përmbledhje e shkurtër edhe në edicionin e lajmeve qendrore të RTK-së. Në pjesën e 
parë  të debatit, u.d i Drejtorit të përgjithshëm të RTK-së, bëri një përmbledhje të përgjithshme të raportit të 
punës për vitin 2018, duke shpjeguar funksionimin e RTK-së. U.d i detyrës së drejtorit të përgjithshëm në 
fjalën hyrëse tha se “RTK gjatë gjithë kohës përmes programeve është në komunikim të drejtpërdrejt me 
publikun dhe i merr shumë seriozisht kërkesat dhe vërejtjet e publikut të adresuara për programet e RTK-
së”. 
 
“një ndër sfidat më të mëdha gjatë vitit 2018, ishte përfshirja e RTK-së në ligjin për pagat i miratuar në 
kuvendin e Kosovës, që mendojë se ky ligj i ka bërë dëm të madh funksionimit të pavarur të RTK-së. Gjatë 
punës së vitit 2018, jemi përpjekur ti përmbahemi standardeve profesionale dhe të pasqyrojmë drejt 
informacionet e balancuara për publikun tonë. Unë shpresojë shumë që deputetët e kuvendit të Kosovës, 
do ta miratojnë ligjin e RTK-së, që i siguron transmetuesit publik pavarësi të plotë financiare dhe RTK, më  të 
mos ketë nevojë të trokas në dyer të institucioneve të ndryshme të shtetit për të kërkuar financat e publikut 
që i takojnë. RTK, akoma nuk ka financim të qëndrueshëm”, tha u.d Mufail Limani.    
 
“buxheti ashtu sikurse viteve të shkuara ishte i njëjtë. Në skemën programore ka pasur emisione të reja, 
përmes formave të reja  teknologjike. RTK vazhdon të jetë transmetuesi publik i parë në rajon për nga 
klikueshmëria dhe vizitueshmëria dhe emisionet  i kanë mundësuar RTK-së që të ketë interaktivitet me 
shikuesit. Projektet,  hapësirat në RTK kanë vazhduar të improvizohen për shkak të mungesës së zgjidhjes 
së pronës së RTK-së ku do të kishte më shumë hapësira. Shembull është krijimi i hapësirave të reja të punës 
për kanalin e  tretë të RTK-së. RTK, ka hartuar projektin ideorë për objektin e RTK-së përmes tenderit publik.  
Ka projektin e gatshëm të digjitalizimit, për transmetimin terresterial dhe për produksionin”, tha drejtori 
Limani.  
 
“Është përfunduar projekti japonez, që është “Master Contoll Room” i ri apo dhoma e regjisë. Është një 
projekt i ri, teknologjia është shumë e avancuar dhe kjo është një arritje e RTK-së”.  
Me tutje në debatin publik, drejtorët e njësive dhe menaxherët e departamenteve të RTK-së, Lorik Arifaj, 
drejtor i tri kanaleve televizive, RTK-TV-1-2-3, Srboljub Kuziq, drejtor i RTK-TV-2, Azem Bujupi, drejtor i Radio 
Kosova 1-2, Erzen Këpuska, udhëheqës i administratës dhe burimeve njerëzore dhe Adelina Valla 
menaxhere e financave, prezantuan para publikut, raportet e punës për vitin 2018, secili në sektorin 
përkatës. Pas prezantimit të raportit nga drejtorët e njësive programore, financave, administratës dhe 
burimeve njerëzore, u.d i Drejtorit të Përgjithshëm e hapi diskutimin për debat. Nuk kishte pyetje nga të 
pranishmit. Prezantimi i drejtorëve të njësive dhe menaxherëve të departamenteve të RTK-së, zgjati një orë 
e gjysme. 
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 25.1 Mendimi i Bordit mbi debatin publik 
 

 
 
Me organizimin e debatit publik për Raportin e Punës të Radio Televizionit të Kosovës (RTK) për vitin 2018, 
Transmetuesi Publik ka përmbushur formalisht obligimin ligjor, ashtu siç parashihet me Ligjin e RTK-së, ku 
menaxhmenti është i obliguar që një herë në vit të organizojë një të tillë mbi përmbajtjen e punës 
njëvjeçare të RTK-së. 
 
Në këtë debat publik, menaxhmenti ka prezantuar gjendjen reale në Radio Televizionin e Kosovës (RTK), 
duke përfshirë sfidat dhe punët e kryera gjatë vitit 2018. 
 
Sikurse vitin e kaluar edhe këtë vit, kontributi i pjesëmarrësve në debatin publik nuk ka qenë në nivelin e 
duhur.  
 
Pavarësisht kësaj, prezantimi nga ana e menaxhmentit të RTK-së, duke përfshirë, ushtruesin e detyrës së 
Drejtorit të Përgjithshëm, drejtorët e kanaleve televizive,  udhëheqësin e Administratës dhe Burimeve 
Njerëzore, si dhe nga menaxheri i Financave është bërë në përputhje me punën reale që ka kryer 
transmetuesi publik gjatë vitit 2018. 
 
Bordi i Radio Televizionit të Kosovës (RTK), si organ drejtues inkurajon menaxhmetin që të vazhdojë me 
organizimin e debateve të tilla publike edhe në të ardhmen.  
 
Po ashtu, Bordi i RTK-së, inkurajon menaxhmetin që t’i përgatisë sa më mirë debatet me publikun, duke 
mundësuar sa më shumë publik apo palë të interesuara rreth aktiviteteve të transmetuesit publik. 
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