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FJALA E KRYETARIT TË BORDIT 

 
 

Raporti vjetor i punës së Radiotelevizionit të Kosovës dhe Raporti i pasqyrave 

financiare bashkë me vlerësimin e auditorit të jashtëm, bashkëngjitur këtij Raporti, 

mendojmë se flasin për një angazhim të jashtëzakonshëm dhe mjaft kreativ të 

Radiotelevizionit të Kosovës në një prej viteve më sfiduese të punës së këtij institucioni që 

nga themelimi i tij. 

Pasqyrat financiare dhe vlerësimet përgjithësisht pozitive nga auditori i jashtëm, 

dëshmojnë për një menaxhim të mirë të parasë publike, me gjithë buxhetin e 

pamjaftueshëm. Gjatë vitit 2013, RTK ka operuar pothuajse me të njëjtin buxhet sikurse 

edhe vitin paraprak, por me një kanal televiziv më shumë, i cili sipas Ligjit për RTK-në 

merr 10 për qind të të hyrave të përgjithshme dhe ka pasur një kosto financiare shtesë për 

nisjen e tij në kuptim të blerjes së teknologjisë, përgatitjes së studiove, rekrutimit të stafit 

etj. Për ta monitoruar së afërmi menaxhimin e buxhetit dhe veprimet e tjera që lidhen me 

financat e RTK-së, Bordi ka themeluar Komisionin e Auditimit, i cili ka ndërmarrë një varg 

veprimesh gjatë gjithë vitit.  

Gjatë vitit 2013, Bordi i RTK-së ka kryer procedurat për fillimin e kanalit televiziv 

RTK2, i cili falë angazhimit të menaxhmentit të RTK-së ka nisur në qershor 2013 me katër 

orë program dhe brenda pak muajsh ka arritur të prodhojë program vetanak prej më shumë 

se 12 orësh në ditë. Me këtë janë arritur disa qëllime - është përmbushur një obligim ligjor, 

qytetarëve të Kosovës të komunitetit serb u është krijuar një dritare informimi e çliruar nga 

propaganda dhe është ndërtuar qasja integruese e cila ka venitur perceptimet për mungesë 

të lirisë së lëvizjes për serbët në Prishtinë dhe në Kosovë. Gjithashtu, Bordi i RTK-së ka 

kryer procedurat formale-juridike për fillimin edhe të dy kanaleve të reja televizive RTK3 e 

RTK4, si kanale tematike, të cilat janë lansuar në eter në mars 2014.  Të gjitha investimet, 

si në teknologji, ashtu edhe në staf janë bërë nga një buxhet i pandryshuar dhe me rritje 

minimale shpenzimesh.  

Në vazhdën e sfidave për këtë vit raportues, Bordi i RTK-së në janar 2013 ka zgjedhur 

Drejtorin e ri të Përgjithshëm, ndërsa në qershor të po atij viti, po përmes konkursit publik 

ka zgjedhur edhe Drejtorin e Televizionit, Drejtorin e Radios si dhe Drejtorin e RTK2, të 

cilët gjatë kësaj kohe kanë dëshmuar angazhim serioz dhe kreativitet, i cili është reflektuar 

në shtimin e kanaleve televizive, në ndryshimin e skemave programore dhe në veprimtari të 

tjera, duke vazhduar punën e menaxhmentit të kaluar.  

Po gjatë vitit 2013, në bashkëpunim të ngushtë me Komisionin e Pavarur për Medie, 

Bordi i RTK-së ka themeluar një Komision për Gjetjen e Mënyrës së Financimit, i cili ka 

dërguar në Kuvend tri alternativa për financimin. Pas diskutimit në komision Bordi është 

autorizuar të procedojë me partnerë të mundshëm jetësimin e akëcilës prej këtyre 

alternativave për financim, në mënyrë që të dilet jashtë buxhetit të Kosovës. Me gjithë 



 

5 
 

përpjekjet, deri më tash nuk ka ndonjë rezultat të prekshëm. Së këndejmi, financimi dhe 

përcaktimi i pronës së RTK-së vazhdojnë të mbeten sfidat kryesore të transmetuesit publik. 

Në kuadër të bashkëpunimit vërtet të shkëlqyeshëm të Bordit të RTK-së me Komision 

për Media të Kuvendit të Kosovës, është arritur që për herë të parë pas tre vjetësh Bordi i 

RTK-së të kompletohet përfundimisht dhe tani në përbërjen e tij ka 11 anëtarë, në mesin e 

të cilëve dy nga komuniteti serb dhe një nga komuniteti turk. Struktura gjinore e Bordit 

është impresive, meqë nga 11 anëtarë, pesë janë femra, me përvojë dhe ekspertizë nga 

fusha e medies dhe fusha të tjera të menaxhimit. 

Dhe, krejt në fund, por jo edhe për nga rëndësia vlen të theksohet thellimi i 

bashkëpunimit me EBU-në, institucioni më prestigjioz evropian që mbledh transmetuesit 

publikë. Gjatë këtij viti raportues, ka pasur disa vizita të zyrtarëve më të lartë të EBU-së në 

RTK, ndërsa për herë të parë në historinë e RTK-së kryetari i Bordit është lejuar të flasë në 

seancën kryesore të Asamblesë së Përgjithshme të EBU-së në Maltë, me ç’rast kanë nisur 

negociatat për pjesëmarrjen e Kosovës në Eurovision.    

 
Prishtinë, 28 mars 2013  
 Dr. Rrahman Paçarizi  

Kryetar i Bordit të Drejtorëve të RTK-së 
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FJALA E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM 

 
 
Pavarësisht nevojave për buxhet më të madh dhe më të arsyeshëm, RTK-ja ka arritur 

që vitin 2013 ta përmbyllë me sukses. Viti 2013 është përmbyllur me mbi 1 milion euro 
fitim, para këto që janë përdorur për të shlyer borxhet e trashëguara. Krahasuar me vitin 
2012, kur RTK-ja kishte obligim financiar vetëm për një kanal televiziv dhe 2 kanale të 
radios, në vitin 2013 filloi të funksionojë edhe kanali i dytë televiziv në gjuhën serbe, ku u 
shtua obligimi financiar për së paku edhe 1 milion euro nga buxheti i njëjtë i RTK-së. 
Gjithashtu është investuar edhe rreth 700 mijë euro në digjitalizimin kalimtar të 
produksionit. Dhe me një përkushtim shumë të madh të menaxhmentit të RTK-së dhe me 
përkrahjen e Bordit, RTK-ja ia arriti qëllimit. Pas 14 vjetëve të funksionimit, RTK-ja filloi 
me investimet në digjitalizimin kalimtar të produksionit. RTK-ja ka ekspertë të shquar në 
fushën e teknologjisë informative, por edhe në transmetim dhe teknologji, të cilët me 
shpenzime shumë të vogla janë në përfundim e sipër të digjitalizimit kalimtar të 
produksionit.  

Ndërsa ekspertët e teknologjisë dhe të transmetimit kanë bërë studime konkrete në 
terren për shtrirjen e rrjetit të digjitalizimit të RTK-së. Janë bërë investime në hapësira të 
reja, në studio të reja, për të bërë të mundshëm një efikasitet më të madh në punë. 
Gjithashtu, këtë vit, për shkak të shtimit të madh të vëllimit të punës janë rritur edhe 
pagat e punëtorëve.  

Në vitin 2013, RTK-ja përmbushi edhe një obligim kushtetues - u bë realitet kanali i 
dytë televiziv në gjuhën serbe. Më 4 qershor u hap RTK-TV2 me seli në Prishtinë. Në 
fillim, vetëm me disa orë program, për të kaluar pas vetëm tre muajsh me 24 orë program 
të transmetuar dhe rreth 10 orë program të prodhuar me kapacitetet e veta. Për herë të 
parë kosovarët serbë kanë kanalin e tyre publik, i cili do të merret me problemet e tyre. 
Gazetarët e rinj të punësuar në këtë kanal po kryejnë punë të shkëlqyeshme, duke 
raportuar nga të gjitha anët e Kosovës për problemet e komunitetit serb, por edhe të 
komuniteteve të tjera. Në këtë kanal televiziv u krijua mundësia edhe për komunitetin 
malazez. Ata tashmë kanë edhe redaksinë e tyre dhe së shpejti do të fillojnë me emisionet 
e tyre. Gjithashtu, po bëhen përgatitjet edhe për themelimin e redaksisë së komunitetit 
ashkanli dhe goran të Kosovës. Me formimin e këtyre redaksive, RTK-ja dëshmohet se 
është medium i të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. 

Kërkesat e audiencës sonë janë edhe më të mëdha. Gjatë vitit 2013, RTK-ja i ka 
përfunduar të gjitha përgatitjet teknike për të filluar në fillim të vitit 2014 me kanalin e 
tretë televiziv. Ky është kanal i lajmeve. Për audiencën tonë kemi hapur edhe kanalin e 
katërt televiziv, i cili transmeton filma, seriale, dokumentarë, sport dhe programe të tjera 
atraktive. Për këto dy kanale televizive janë investuar mbi 400 mijë euro në blerjen e 
teknologjisë. Informacionit si shtyllës më të fortë, RTK-ja vazhdon t`i japë rëndësi të 
madhe. Debati qendror politik në kanalin e parë transmetohet çdo të premte, ndërsa 
pothuajse çdo ditë transmetohen intervista dhe debate edhe në kanalin e tretë, ku i gjithë 
spektri politik në Kosovë ka mundësi t`i shprehë qëndrimet rreth zhvillimeve politike në 
vend. Ndërsa në kanalin e dytë kemi debate të shpeshta politike, pothuajse çdo ditë.  

Gjatë vitit 2013 janë bërë investime edhe për fillimin e Programit të Natës, i cili do të 
fillojë së shpejti ku do të trajtohen tema shumë interesante, nga të cilat edhe të tilla që 
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deri më tash janë konsideruar tema tabu. Rëndësi e veçantë u jepet emisioneve argëtuese. 
Edhe në këtë vit (2013), seriali vendor `Kafeneja Jonë` ka argëtuar audiencën tonë. Ky 
serial ka realizuar episodin e 336-të dhe të fundit në javën e dytë të dhjetorit 2013. 
Gjithashtu, emisioni `Vikend` i prodhuar nga RTK-ja, ka kënaqur shijen e audiencës sonë 
të respektuar. Kemi pasur program të pasur sportiv. Në qershor të vitit 2013, Kampionati 
Evropian i Basketbollit për femra, gjatë verës Kampionati Botëror i Atletikës, në shtator 
Kampionati Evropian i Basketbollit për meshkuj, në dhjetor Kupa e Konfederatave në 
futboll etj. Rëndësi të veçantë, RTK-ja i jep edhe promovimit të sportit vendor. Gjatë këtij 
viti janë nënshkruar marrëveshje me klubin basketbollistik `Sigal Prishtina` dhe jemi 
duke transmetuar Ligën Ballkanike në basketboll. Gjithashtu, kemi realizuar marrëveshje 
për transmetimin e ndeshjeve të klubit të hendbollit `Prishtina`, si në kampionatin vendor, 
ashtu edhe në atë evropian.  

Gjatë vitit 2013, Radio Kosova filloi me skemë të re programore. Skema e re përbëhet 
nga 15 emisione të reja në të dyja kanalet. Radio Kosova po ashtu do të bëjë transmetime 
të të gjitha lojërave kualifikuese të Kampionatit Botëror të Futbollit 2014 dhe ndeshjeve 
në basketboll. Përveç në gjuhën angleze, Radio Kosova transmeton program edhe në pesë 
gjuhë të tjera: në anglisht, në gjuhën serbe, në gjuhën turke, në gjuhën boshnjake dhe në 
atë rome. 

Viti 2014 do të jetë vit i investimeve në programin e RTK-së. Emisioneve për fëmijë 
dhe të rinj si dy pika pak më të dobëta që i kemi momentalisht, do t`u jepet rëndësi e 
madhe vitin e ardhshëm. Me fillimin e transmetimit të kanaleve RTK 3 dhe RTK 4, janë 
krijuar hapësira të reja për më shumë programe atraktive informative, por edhe 
argëtuese, edukative dhe kulturore. Vera 2014 do të jetë përplot ngjarje të mëdha 
sportive. Për shikuesit tanë kemi siguruar ngjarjen më të madhe sportive - Kampionatin 
Botëror të Futbollit që mbahet në Brazil, si dhe Kampionatin Botëror të Basketbollit për 
femra dhe meshkuj.  

RTK-ja ka hartuar projektet për digjitalizimin e arkivit. Një histori e tërë e Kosovës 
do të fillojë të digjitalizohet në 2014. Audienca jonë së shpejti do të ketë mundësi ta 
kujtojë të kaluarën nëpërmjet emisioneve që po përgatiten me arkivat e vjetra. Krahas 
investimeve në program, doemos do të fillojmë me fazat testuese të transmetimit digjital. 
Ekspertët e RTK-së tashmë kanë përfunduar studimet në terren dhe kanë përgatitur një 
dokument strategjik që do t`i dërgohet Bordit për miratim, duke respektuar ligjet në 
Kosovë që kanë të bëjnë me fushat e transmetimit. Dhe jemi shumë të sigurt që qershori 
2015, kur është edhe koha e fundit për kalimin nga sistemi analog në atë digjital, do të na 
gjejë me transmetim digjital. RTK-ja po krijon platformën e vet programore për të qenë e 
gatshme për epokën e digjitalizimit. 

Radiotelevizioni i Kosovës synon të jetë më shumë se vetëm për audiencën 
kosovare! 

 
Drejtori i përgjithshëm 

Mentor Shala 
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TELEVIZIONI I KOSOVËS  
RTK – TV1 
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HYRJE 
 
 

Televizioni i Kosovës, RTK-TV1 (në tekstin e mëtejmë RTK1),  gjatë vitit 2013 ka 
performuar me sukses të konsiderueshëm në të gjitha fushat. Pas ndërrimit të 
menaxhmentit që, rrjedhimisht, solli edhe disa ndryshime në emërime të udhëheqësve të 
sektorëve, ka filluar reformimi gradual i tyre me qëllim të përmirësimit të programit, 
ngritjes së përkushtimit, angazhimit më të madh  në përmbushjen e koncepteve të reja 
menaxheriale të rritjes së RTK.  

Sa i përket Informacionit, si shtyllë kryesore e televizionit publik, janë mbuluar të 
gjitha aktivitetet me rëndësi në të gjitha fushat e jetës, por nuk kanë munguar as temat 
hulumtuese, për çfarë reporterët e RTK-së janë shpërblyer.  

Gjatë këtij viti, pavarësisht vështirësive dhe kufizimeve, RTK1 ka arritur të ngrejë 
cilësinë e programit të prodhuar.  

Vlejnë të theksohen arritjet në Programin e Lajmeve, në Programin Argëtues, 
Muzikor dhe Sportiv, si dhe cilësi të reja në Programin Kulturor, Edukativ dhe për 
Fëmijë. Mbetet të formatohet dhe zhvillohet edhe më tej sektori i Aktualiteteve.  

Zhvillimet më pozitive janë arritur në pjesën e Programit Informativ, ku edhe është 
vlerësuar puna e RTK-së nga misioni i monitoruesve të BE-së në mbulimin dhe 
korrektësinë e treguar gjatë zgjedhjeve lokale.  

Në sektorin e Teknikës janë bërë investime kapitale duke punuar drejt themelimit të 
kanalit të 3-të dhe të 4-t të RTK-së si dhe kanë filluar investimet lidhur me 
digjitalizimin e prodhimit, si parakusht për synimet programore të menaxhmentit.  

Gjatë kësaj periudhe janë licencuar nga Komisioni i Pavarur për Media (KPM) 
kanali i 3-të dhe i 4-t. Është rregulluar infrastruktura e kanalit të tretë.  

Është rregulluar skenografia, dhoma e re e lajmeve si dhe ambientet e regjisë 
televizive. Është një sistem i ri krejtësisht digjital që do të përdoret në këtë kanal dhe 
për herë të parë në RTK do të shfrytëzohet Video-Wall në prapavijë të studios, e 
inkorporuar në skenografi. 

Ndërkaq për RTK4, gjatë vitit është evidentuar dhe ka filluar bartja e materialit 
ekzistues në arkivat e RTK-së. Materiali është dorëzuar dhe ka filluar të bartet në 
serverët e RTK-së. Deri më tani është bartur material me kapacitet mbi 8 terabajt (560 
orë), ku përfshihen, dokumentarë, programe të ndryshme si arsimore, artistike, 
muzikore si dhe  filma e seriale vendore.  

 Po ashtu është investuar në krijimin e hapësirave fizike për funksionimin  e kanalit 
të 3-të dhe Programit të Natës i cili pritet të fillojë me transmetim gjatë vitit 2014. 
Mbetet të bëhet dhe investimi në teknologji në studiot ekzistuese dhe në kamerat e 
terrenit, për të vazhduar me sukses realizimin e kalimit të prodhimit e transmetimit nga 
sistemi analog në atë digjital.  

 Gjatë vitit 2013, është kompletuar stafi i mesëm editorial/menaxherial, është bërë 
zbatimi i ndryshimeve në organogram.  
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PROGRAMI INFORMATIV 
 
 
Viti 2013 ka qenë vit i rëndësishëm për RTK-në, duke pasur parasysh se në këtë vit 

kanë ndodhur ndryshime të mëdha në sistemin organizativ të punës, ku janë emëruar 
udhëheqës të rinj sektorëve kryesorë, me qëllim të ngritjes së cilësisë dhe punës në 
RTK1 si dhe janë shtuar emisionet në skemën programore.  

Dhoma e lajmeve, në funksionimin e integruar me moderatorët e Aktualiteteve është 
angazhuar në mbulimin e përbashkët të fushatës zgjedhore njëmuajshe.  

Po ashtu janë realizuar debatet nëpër komuna dhe për herë të parë RTK e ka pasur 
primatin e organizimit të të gjitha debateve nëpër komuna dhe edhe me vlerësimin e 
misionit vëzhgues evropian, RTK kishte mbulimin e numrit më të madh të komunave 
në zgjedhjet lokale. 

 

 
% e numrit të storjeve ku është përmendur partia politike në lajmet qendrore  

gjatë vitit 2013 (analizë teknike bazuar në të dhënat e PrimeDB) 
 

Partia 
Nr. 

Transmetimeve
PDK  367 
LDK  393 

AAK 356
AKR  171 
VV  294 
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DHOMA E LAJMEVE 
 
 

LAJMET NË GJUHËN SHQIPE 
 

Dhoma e lajmeve ka vazhduar të performojë dhe të trajtohet si shtyllë kryesore 
programore e televizionit publik. 

RTK1 vazhdon të ketë lajme në gjuhën shqipe në këto termine: 07:00; 08:00; 09:00; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00, edicioni qendror në 19:30 si dhe Programi Informativ Blic në 
23:00. 

Lajmet e shkurtra, që konsiderohen edicionet nga 07:00 deri në 17:00 funksionojnë në 
formatin 10-minutësh. Përmes këtyre edicioneve RTK-ja e ka më të lehtë plasimin e 
informacioneve të shpejta dhe të shkurtra në periudha të ndryshme kohore gjatë ditës, 
ndërsa në raste të veçanta  realizohen edhe lidhje direkte në këto edicione të shkurta.  

Edicioni qendror i lajmeve, i orës 19:30, vazhdon ta ketë primatin e shikueshmërisë.  
Ky edicion  ka vazhduar të mbajë formatin e përmbledhjes 30-minutëshe të ngjarjeve 

kryesore nga vendi dhe bota,  përjashtuar rastet ku ka ngjarje të rëndësisë së veçantë kur 
shkojnë edhe deri në 45 minuta, përfshirë lidhjet direkte nga të gjitha komunat kryesore si 
dhe vendet e rajonit dhe botës.  

Gjatë vitit 2013 lajmet e orës 23:00, edicioni Blic,  është riformatuar, duke integruar 
intervistën, rubrikën e sportit, të kurioziteteve dhe showbiz-it, duke u kthyer nga një edicion 
i lajmeve në një program informativ 30-minutësh të mbrëmjes. 

 Redaksia e lajmeve ndërkombëtare ka bashkëpunuar me sektorët e tjerë të Dhomës së 
Lajmeve, duke i furnizuar ata me informacione nga rajoni dhe bota.  

RTK ka nisur zhvillimin e konceptit të Dhomës së Integruar të lajmeve për të gjitha 
njësitë programore, në pajtim me trendët dhe zhvillimet ndërkombëtare të adoptuara nga 
EBU dhe shumica e Transmetuesve Publikë në Evropë. 

RTK1 vazhdon me praktikat editoriale të transmetuesit publik ku vlerë kryesore 
mbetet paanshmëria, dëshmi për këtë është hapësira që u është dhënë subjekteve 
politike gjatë vitit. (Shih grafikonin) 

 

 
% e sekondave në storjet ku është përmendur partia politike në lajmet  

qendrore gjatë vitit 2013 (analizë teknike bazuar në të dhënat e PrimeDB) 
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Partia  Sekonda

PDK 41982
LDK  44179 
AAK  37994 
AKR  20164 
VV  35667 

 
 
 

REDAKSITË E LAJMEVE TË KOMUNITETEVE TË TJERA  
 
Redaksitë e Programeve të Komuniteteve të tjera kanë rritur cilësinë e punës dhe të 

raportimit si dhe kanë arritur të forcojnë koordinimin me redaksinë e lajmeve në gjuhën 
shqipe.  

Edicionet e tyre të lajmeve kanë vazhduar me formatin 10 - 13 minuta. Ndërsa risi është 
zhvendosja e terminit të tyre nga 18:00 në 16:00.  

 
 

LAJMET NË GJUHËN TURKE, TERMINI 16:00  
 

Punonjësit e këtij sektori marrin pjesë në mbledhjet e përbashkëta të mëngjesit të 
Dhomës së Lajmeve, e po ashtu kanë rritur bashkëpunimin me redaksinë e lajmeve të 
gjuhës shqipe, duke integruar brenda edicioneve të tyre informative storie të prodhuara nga 
gazetarët e Dhomës së Lajmeve, duke evituar informacionet e mediave të tjera.  
 
 

EMISIONI "MOZAIK"  
 

Magazina turke ka vazhduar të emetohet në vazhdimësi gjatë vitit 2013, duke u 
mundësuar shikuesve që të njoftohen me problemet reale të banorëve turq të Kosovës, duke 
shtjelluar tema nga më të ndryshmet, si nga politika, shëndetësia, arsimi, sporti dhe kultura.  

Magazina turke “Mozaik” trajton tema të ndryshme të të gjithë sektorëve, dhe 
realizohen edhe debate rreth problemeve dhe çështjeve të rëndësishme për këtë komunitet.  

Ndër ciklet më të rëndësishme të emisioneve të realizuara gjatë vitit 2013, veçohen ato 
në kuadër të fushatës për Zgjedhjet Lokale 2013 në Kosovë, ku përfaqësuesit e partive 
politike të turqve janë ballafaquar në debatet e realizuara. 
 
 

LAJMET NË GJUHËN BOSHNJAKE, TERMINI 16:15  
 

Punonjësit e këtij sektori marrin pjesë në mbledhjet e mëngjesit të Dhomës së Lajmeve, 
e po ashtu kanë rritur bashkëpunimin me Redaksinë e lajmeve të gjuhës shqipe, duke 
integruar brenda edicioneve të tyre informative kronika të prodhuara nga gazetarët e 
Dhomës së Lajmeve, e njëkohësisht duke evituar informacionet e mediave të tjera.  

Gjatë muajit nëntor dhe dhjetor të 2013-s duhen veçuar edicionet e realizuara në kuadër 
të fushatës për zgjedhjet lokale në Kosovë, ku në mënyrë të suksesshme janë mbuluar 
ngjarjet e subjekteve politike të këtij komuniteti.  
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EMISIONI "MOSTOVI"  
 

Magazina boshnjake “Mostovi” ka vazhduar të emetohet në vazhdimësi gjatë vitit 
2013, duke u mundësuar shikuesve që të njoftohen me problemet reale të banorëve 
boshnjakë të Kosovës. Në këtë emision trajtohen problemet e përditshme të këtij komuniteti 
nëpër komunat ku ata banojnë.  

Gazetarët dalin në terren ku përgatisin kronika problemore, sidomos në komunat ku 
jetojnë qytetarët boshnjakë, në komunën e Prizrenit, Pejës, Mitrovicës etj.  

Ndër ciklet më të rëndësishme të emisioneve të realizuara gjatë vitit 2013, veçohen ato 
të realizuara në kuadër të fushatës për Zgjedhjet Lokale 2013 në Kosovë, ku përfaqësuesit e 
partive politike të boshnjakëve janë ballafaquar në debate.  
 
 

LAJMET NË GJUHËN ROME, TERMINI 16:30 
 

Punonjësit e këtij sektori marrin pjesë në mbledhjet e mëngjesit të Dhomës së Lajmeve, 
e po ashtu kanë rritur bashkëpunimin me Redaksinë e lajmeve të gjuhës shqipe, duke 
integruar brenda edicioneve të tyre informative materiale filmike apo kronika të prodhuara 
nga gazetarët e Dhomës së Lajmeve, e njëkohësisht duke evituar informacionet e mediave 
të tjera.  

Nga redaksia rome ka kërkesë për rritje të stafit, veçmas tani kur kjo redaksi ka edicion 
të përditshëm informativ, në mënyrë që cilësia e lajmeve të rritet dhe të ketë më shumë 
kronika nga komuniteti rom. RTK1 është televizioni i vetëm në botë që prodhon lajme 
ditore.  

Ndërsa janë bërë të gjitha përgatitjet që të fillohet me një kronikë 15-minutëshe për 
komunitetin ashkali. 

Ndër ciklet më të rëndësishme të emisioneve të realizuara gjatë vitit 2013, veçohen ato 
të realizuara në kuadër të fushatës për Zgjedhjet Lokale 2013 në Kosovë, ku përfaqësuesit e 
partive politike gjegjëse janë ballafaquar në debate.  
 
 

REDAKSIA ROME - EMISIONI "YEKHIPE"  
 

Në emisioni "Yekhipe" trajtohen probleme të jetës dhe halleve të qytetarëve romë të 
Kosovës. Dokumentarët e realizuar nga stafi i kësaj redaksie, kanë trajtuar tema shumë të 
rëndësishme të këtij komuniteti, siç janë problemi i martesave të vajzave të reja, jeta e 
vështirë e pjesëtarëve të këtij komuniteti dhe jetës së tyre në kampe, ndikimi për arsimimin 
e të rinjve nga ky komunitet, etj.  

Ndër ciklet më të rëndësishme të emisioneve të realizuara gjatë vitit 2013, veçohen ato 
të realizuara në kuadër të fushatës për Zgjedhjet Lokale 2013 në Kosovë, ku përfaqësuesit e 
partive politike gjegjëse janë ballafaquar në debate.  

 
 

LAJMET NË GJUHËN SERBE, TERMINI 16:45  
 

Punonjësit e këtij sektori marrin pjesë në mbledhjet e mëngjesit të Dhomës së Lajmeve 
e po ashtu kanë rritur bashkëpunimin me redaksinë e lajmeve të gjuhës shqipe, duke 
integruar brenda edicioneve të tyre informative kronika të prodhuara nga gazetarët e 
Dhomës së Lajmeve, e njëkohësisht duke evituar informacionet e mediave të tjera.  
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Redaksia në gjuhën serbe e RTK1 bashkëpunon ngushtë me kanalin RTK2. RTK1 ka 
vazhduar kontratat e bashkëpunimit me korrespondentët e vet në Beograd e Podgoricë. 
Problematike mbetet ende zgjidhja e mbulimit me pamje të këtyre ngjarjeve.  

Për të mbuluar këtë zbrazëti, RTK1 ka nënshkruar kontratë bashkëpunimi me disa 
agjenci lajmesh, të cilat ofrojnë edhe zë e pamje nga shumë prej ngjarjeve që konsiderohen 
me interes për audiencën e edicioneve të lajmeve në gjuhën serbe në RTK1.  

 
 

EMISIONI "NEDELJNI KOLAZ"  
 

Në programin javor të gjuhës serbe “Nedeljni Kolaz” janë integruar reportazhet me 
probleme të përditshmërisë së jetës së qytetarëve serbë, të cilat i punojnë gazetarët e 
redaksisë, pastaj kolegët e RTK2, me të cilët kanë një bashkëpunim të mirë, por edhe 
televizione lokale në gjuhën serbe.  

Po ashtu, gjatë vitit 2013, RTK1, në kuadër të emisionit “Nedeljni kolaz”, deri më 1 
qershor 2013 kur ka filluar transmetimi i RTK2, në bashkëpunim me organizma të 
ndryshëm ndërkombëtarë, ka realizuar disa emisione të veçanta në gjuhën serbe, ku janë 
trajtuar probleme të ndryshme me të cilat ballafaqohej bashkësia etnike serbe në Kosovë, 
integrimi i tyre në shoqërinë kosovare, procesi i decentralizimit dhe i regjistrimit të 
popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave si dhe problemet sikurse zhvillimi i 
komunave, papunësia, arsimi, etj  

Gjithashtu, gjatë vitit 2013, RTK1 ka mbuluar me shumë përkushtim fushatën 
zgjedhore për Zgjedhjet Lokale 2013, ku përfaqësuesve të të gjitha partive politike të 
serbëve të Kosovës, që kanë garuar në zgjedhjet lokale të vitit 2013 në Kosovë, u është 
mundësuar që gjatë një muaji fushatë, në katër terminet e emisionit të kenë debate 
zgjedhore, në mënyrë që brenda periudhës së fushatës zgjedhore të shpalosin programin 
dhe ofertën e tyre për zgjedhësit serbë.  

 
 

LAJMI I FUNDIT  
 

Është format informativ, që nuk është i planifikuar në skemën programore të RTK1. Me 
këtë format vazhdimisht kemi pasur ndërhyrje, duke treguar gatishmëri për të reaguar shpejt 
për të plasuar e lajmet e fundit nga terreni.  

 
 
 

PROGRAMET E PËRBASHKËTA 
 

Viti 2013 ka qenë vit i konsolidimit të Departamentit të  “Programeve të  
Përbashkëta”.  Ky departament me dy redaksitë e veta mbulon rreth katër orë e gjysmë 
transmetim të drejtpërdrejtë gjatë ditëve të javës në programin e tërësishëm të televizionit 
të Kosovës dhe rreth dy orë transmetim të drejtpërdrejtë gjatë fundjavës. Përmbajtje të 
reja në kuadër të Programit të Mëngjesit dhe formati i ri i Programit të Pasdites 
karakterizojnë punën e bërë gjatë këtij viti.     
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PROGRAMI I MËNGJESIT “MIRËMËNGJESI KOSOVË” 
 

Programi “Mirëmëngjesi Kosovë”, edhe gjatë vitit 2013, ka arritur të përmbushë 
objektivat kryesore. Edhe sivjet është ruajtur një skemë programore e qëndrueshme dhe 
ka pasur cilësi në përmbajtjen që është transmetuar. Gazetarët kanë realizuar kronika, të 
cilat janë transmetuar më pas në versione më të shkurtra edhe në edicionet e lajmeve. 
Gjithashtu, intervistat e drejtpërdrejta në “Mirëmëngjesi Kosovë”, janë cituar shpesh nga 
mediet e ndryshme. Programi ka trajtuar tema të larmishme nga politika, ekonomia, 
integrimet evropiane, pakicat deri te çështjet sociale, kultura dhe sporti. Gjithashtu, ekipi i 
Programit të mëngjesit është angazhuar edhe në transmetime speciale, si ato për ditën e 
zgjedhjeve. Mbetet sfidë ende e parealizuar, në mungesë të mjeteve financiare dhe 
kushteve teknike, mbulimi i rregullt i komunave dhe qendrave nga korrespondentët.  

 
 

PROGRAMI I PASDITES  “IMAZH” 
 
Programi i pasdites “Imazh”, gjatë vitit 2013, ka vazhduar të konsolidohet dhe të 

zhvillohet në konceptin dhe përmbajtjen e tij.   
Nga shtatori, pas pauzës verore, Imazh ka ardhur me koncept dhe rubrika të reja, por 

duke e ruajtur frymën me të cilin ka nisur në vitin 2012. Është ndryshuar edhe termini i 
transmetimit dhe tani transmetohet prej orës 17:15 deri në orën 19:00, duke hyrë brenda 
prime time (kohës kryesore) e që është shoqëruar edhe me ndryshime në koncept dhe 
përmbajtje. Janë gjithsej 9 rubrika të ndryshme të cilat realizohen në terren dhe që 
transmetohen gjatë ditëve të javës, si: Show Biz – rubrikë e përditshme, Legjendat, 
Nostalgji, Të rejat e..., Rinia, Pasion, Traditë, Retro Muzika, Hera e parë si dhe Female. 
Janë ndryshuar dhe janë sjellë edhe rubrika të reja edhe në studio ndërsa dy herë në javë 
është ruajtur pjesa tematike ku debatohet për tema aktuale por edhe si dhe për tema të 
cilat përzgjidhen nga redaksia e Imazh-it.  

Të enjten, është futur rubrika Personazh, ku një personalitet i shquar publik, përgjigjet 
në pyetjet e publikut në studio, që janë studentë të përzgjedhur varësisht nga profili i 
personazhit të ftuar. Të premten, pjesë e Imazhit është bërë edhe muzika, ku RTK Bendi i 
shoqëruar nga këngëtarë të rinj, interpretojnë live. Rubrikë e veçantë të premten është 
edhe “3 temat e javës” në të cilën i ftuari komenton tri prej ngjarjeve që kanë shënuar 
javën. Gjatë vitit 2013, emisioni IMAZH ka arritur të realizojë synimet e tij dhe me 
sukses ka përmbushur dhe realizuar edhe pritjet e audiencës në terminin që transmetohet. 

 
 

 REDAKSIA E AKTUALITETEVE  
 

Gjatë vitit 2013, Televizioni i Kosovës ka vazhduar me emisionet ekzistuese 
debatuese. Aktualiteti ka mbuluar një pjesë të debateve zgjedhore si dhe ka pasur 
intervista me liderë politikë. Megjithatë, në Sektorin e Aktualitetit mbetet sfidë më vete 
riformatimi i disa produkteve,  të cilat ende nuk kanë arritur një nivel profesional të 
synuar. Transmetimet live të këtyre produkteve janë kufizuar duke synuar që 
autorët/moderatorët të jenë më inventiv dhe më aktiv se deri tash. 

“DEBAT”  
Emisioni “Debat” vazhdon të transmetohet çdo të premte, duke filluar nga ora 

20:30, përveç në rastet kur janë realizuar cikle intervistash të aktualitetit politik e që 
janë transmetuar LIVE edhe në ditët e tjera të javës. Kjo është bërë në rastet kur kemi 
vlerësuar se është në interes të opinionit për të diskutuar rreth një çështjeje të caktuar. 
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Moderatori apo drejtuesi i këtij emisioni po ashtu gjatë fushatës zgjedhore është 
angazhuar në moderimin e debateve zgjedhore me përfaqësues të partive politike dhe 
përfaqësues të OJQ-ve nga komunat gjegjëse, para fushatës zgjedhore, gjatë fushatës, 
por edhe gjatë balotazhit.  

"SUBVENCION"  
Emisioni “Subvencion” është emision që trajton tema nga ekonomia. Ka vazhduar 

trajtimi i temave aktuale por që nuk janë shoqëruar me ndonjë kronikë përkatëse. Për 
rritjen e performancës në këtë emision, të konceptuar si hapësirë televizive për 
ballafaqim të opinioneve dhe fakteve,  kërkohet angazhim i mëtutjeshëm.  

“KAPITAL” 
Magazina ekonomike “Kapital” ka filluar të transmetohet në RTK që nga tetori i 

vitit 2011, me synim që brenda një pakoje programore njëorëshe audiencës t’i sjellë 
kronika tematike nga sektori i ekonomisë, debat po nga kjo fushë si dhe kronika nga 
bizneset prodhuese apo shërbyese në vend duke prezantuar problemet e të bërit biznes 
në Kosovës si dhe rezultatet eventuale të kompanive kosovare. Deri me tani janë 
realizuar rreth 100 emisione. Edhe ky emision, sikurse emisionet tjera të Aktualiteteve, 
do freskim dhe riformatim periodik, në interes të skemës programore dhe, natyrisht, të 
audiencës.  
 
 
 

EMISIONET E TJERA  
 

“GRUAJA SOT”, “PRO ET CONTRA”, “BUJKU”, “ZËRI YNË”, “MEDIKA”  
 
Në përgjithësi, këto emisione kanë vazhduar me performancë të njëjtë, përjashtuar Pro 

et Contra që ka trajtuar tema aktuale. Tashmë janë rregulluar ndryshimet esenciale në 
shpica dhe strajpa dhe po punohet në koncept dhe dizajn të ri të emisionit. Ndërsa emisioni 
“Bujku”, përmes një mbështetjeje nga USAID dhe Pro Credit ka vazhduar të trajtojë tema 
nga sektori i bujqësisë. Planifikohet që në formatin e këtij emisioni të bëhen ndryshime. 
Emisionet tjera do të reformohen, në vazhdën e përpjekjeve të RTK-së për të përmirësuar 
kualitetin dhe cilësinë në transmetim.  

 
 

"JETA NË KOSOVË"  
 
Ky emision vazhdon të ketë një interesim nga audienca e RTK1, marrë parasysh edhe 

hapësirën qendrore televizive ne skemën programore. Brenda tij janë shtjelluar tema të 
rëndësishme të shoqërisë sonë. Është arritur harmonizimi i përmbajtjeve që trajton ky 
emision me emisionet e tjera të RTK1 duke shmangur mundësitë e përsëritjeve.  

 
 

"DREJTËSIA NË KOSOVË"  
 
Ka vazhduar të transmetohet çdo të diel në RTK1. Emisioni është realizuar si në terren 

ashtu edhe në studio edhe pse në këtë formë del pak nga koncepti i paraparë.  
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“PA RROTLLA” 
 
 “Pa Rrotlla”, është po ashtu një produkt i jashtëm që realizohet për RTK1. Ky emision 

ka synim të shndërrohet në arenë debatesh dhe shtjellimesh të temave  kryesore në vend dhe 
rajon. Emisioni transmetohet çdo të martë nga ora 22:00 dhe varësisht prej ndryshimeve në 
skemë programore edhe në 23:30. 

 
 
 

PROJEKTET E TJERA TË VEÇANTA  
TELEVIZIONI  GJATË VITIT 2013 

 
ZGJEDHJET 2013 

 
Radiotelevizioni i Kosovës gjatë fushatës zgjedhore për 30 ditë ka ndryshuar krejtësisht 

skemën programore duke i ndërprerë përkohësisht programet e rregullta në Prime Time dhe 
në të njëjtën kohë duke transmetuar debatet direkt dhe një pjesë të tyre të xhiruar.  

Është hera e parë që RTK1 ka bërë mbulimin e zgjedhjeve komunale e vetme, d.m.th pa 
u mbështetur në produksione të jashtme, duke ngritur kësisoj në maksimum përgjegjësinë 
editoriale. Kemi dëshmuar se mund të krijojmë program cilësor zgjedhor duke qenë të 
balancuar dhe duke i dhënë secilit subjekt të certifikuar kohën e paraparë me ligj, si dhe 
qasje korrekte. Kemi respektuar Ligjin për Zgjedhjet dhe rregulloret e KPM-së por 
njëkohësisht edhe Standardet Profesionale të RTK-së ku është e specifikuar qartë se çfarë 
praktika editoriale përdoren në periudhën e zgjedhjeve.  

RTK, përveç me debate televizive, fushatën e ka mbuluar edhe me një ekip të veçantë 
gazetarësh e xhiruesish, të cilët në baza ditore kanë mbuluar aktivitetet e subjekteve 
politike. Përveç përmbledhjes së aktiviteteve ditore në edicionin qendror të lajmeve, RTK 
ka transmetuar një edicion të veçantë “Kronika Zgjedhore”  në orën 22:30, ku janë përfshirë 
të gjitha aktivitetet ditore e edhe ato që kanë qenë në orët e vona. Po ashtu, kronika 
zgjedhore çdo ditë është pasuar edhe me debatin me analistë-njohës të rrethanave politike 
në Kosovë. 

Sa u përket debateve: PDK ka marrë pjesë në 37 orë e 47 minuta e 28 sekonda debat 
zgjedhor, ndërsa LDK 36 orë e 23 minuta. Diferenca është në pjesëmarrjen e kandidatit të 
PDK-së nga Komuna e Graçanicës, pasi LDK nuk ka pasur kandidat në këtë komunë. 
Ndërkaq subjektet e tjera që kanë marrë pjesë në këtë minutazhë, varësisht prej vendeve ku 
kanë garuar për kryetar komunash. Koalicioni AAK-LDD - 35 orë e 15 minuta e 25 
sekonda e pasuar nga Vetëvendosje me 35 orë e 13 minuta e 31 sekonda. Ndërkaq AKR, 25 
orë, 17 minuta e 43 sekonda.  
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Minutazha e partive politike në debatet e rtk1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Në përmbledhjen në lajme qendrore të 19:30, PDK ka qenë e mbuluar me 2 orë e 16 

minuta, përderisa LDK me 1 orë e 52 minuta. Dallimi ndërmjet dy subjekteve më të mëdha 
ka ndodhur për shkak se LDK ka pasur disa prej aktiviteteve në orën 20:00 dhe nuk ka 
pasur mundësi që të paraqiten në edicionin qendror.  

RTK ka mbuluar të gjitha aktivitetet e subjekteve të mëdha, ndërsa në koordinim me 
shtabet e partive më të vogla i ka mbuluar ngjarjet më të rëndësishme për ta. Në tabelën në 
vazhdim janë paraqitur të dhënat për mbulimin e partive në edicionin e lajmeve qendrore:  

 
Minutazha e partive politike në lajmet qendrore 19:30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlen të theksohet se RTK nuk ka marrë asnjë ankesë nga asnjë subjekt zgjedhor.  
 
 

DITA E ZGJEDHJEVE 
 
Në ditën e zgjedhjeve më 3 nëntor kemi hyrë me një skemë të jashtëzakonshme 

programore duke ia kushtuar tërë programin mbulimit të zgjedhjeve. Fillimisht me 
Programin e Mëngjesit nga 07:00 deri në 12:00, Programin e mesditës nga 12:00 deri në 
19:00 dhe programin tjetër qendror pas edicionit të lajmeve të orës 19:30 deri në orën 
03:00.  

Ekipet e RTK-së janë dërguar në komunat më të mëdha një ditë më herët dhe përveç 
raportimit live një natë më parë në edicionin e lajmeve të orës 19:30, ekipet e gazetarëve 
janë paraqitur gjatë tërë ditës live si dhe kanë dërguar material të incizuar nga komunat e 
afërta. Po ashtu, kemi realizuar drejtpërdrejt të gjitha konferencat e KQZ-së, të Prokurorisë 

PDK 37h  47’ 28” 

LDK 36h  23’ 00” 

AAK-LDD 35h  15’ 25” 

AKR 25h  17’ 43” 

VV 35h  13’ 31” 

PD 13h  56’ 09” 

LB 5h  95’07” 

PDK 2h  03’ 49” 

LDK 1h  46’ 24” 

AAK-LDD 1h  16’ 37” 

VV 1h  07’ 34 

AKR 44’ 53” 

LB 9’ 20” 

PSD 4’ 34” 

PD 6’ 41” 
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së shtetit, dhe të Koalicionit për monitorim të zgjedhjeve `Demokracia në Veprim`. Kemi 
përcjellë edhe votimin e të gjithë liderëve të partive politike dhe nuk i kemi transmetuar 
deklaratat e tyre në asnjë edicion deri në mbylljen e heshtjes zgjedhore. Gjatë tërë kohës 
kemi realizuar edhe paraqitje me grafikë për të analizuar rezultatet preliminare të 
zgjedhjeve nëpër komuna. Ndërsa në orët e mbrëmjes kemi realizuar lidhje live prej të 
gjitha shtabeve qendrore të partive politike. Pas orës 23:00 kemi ftuar në studio edhe 
përfaqësues të subjekteve politike si dhe në kohën kur kanë qenë mysafirët prezentë në 
studio kemi realizuar paraqitje live të liderëve të PDK-së dhe LDK-së. 

Ndërkaq sa u përket programeve të minoriteteve, të gjitha subjektet politike serbe, 
boshnjake, turke, malazeze, kroate, rome, ashkali dhe egjiptianë janë përfaqësuar në debate 
dhe në kronika. Redaksia serbe i ka koordinuar debatet me RTK2 dhe të njëjtat janë 
transmetuar edhe në RTK1, ndërkaq kronikat janë shkëmbyer në baza ditore në bazë të 
takimeve të rregullta të kryeredaktorëve të RTK1 dhe RTK2.  

Redaksitë e tjera i kanë realizuar debatet me kandidatët nga komuniteti i tyre si dhe të 
njëjtit janë shoqëruar me spote pa pagesë të komunitetit përkatës, përveç partive të 
ashkalinjve, aktivitetet e të cilëve janë mbuluar nga redaksia shqipe pasi ata nuk kanë 
pranuar të mbulohen nga ajo rome. Po ashtu debati me partitë nga ky komunitet që është i 
përfaqësuar në nivel qendror, është mbajtur në kuadër të Programit të Mëngjesit duke e 
respektuar minutazhin e paraparë nga KPM për subjektet garuese në zgjedhjet lokale.  

Në RTK1 vazhdimisht janë transmetuar klipe vetëdijesuese të KQZ-së, PZAP-së, 
Prokurorisë së shtetit, OJQ-ve që kanë bërë thirrje për të votuar si dhe kanë paralajmëruar 
qytetarët për masat që do të ndërmerren në rast të keqpërdorimeve. 

Gjatë fushatës kemi realizuar edhe ciklin e emisioneve speciale “Drejtësia në zgjedhje” 
në Prime time pas lajmeve të orës 19:30, në kohëzgjatje 10-15 minuta, me pjesëmarrës të 
prokurorisë së shtetit, policisë dhe  OJQ-ve, duke kontribuar në ngritjen e vetëdijes lidhur 
me fenomenin e abuzimeve elektorale. Një emision të veçantë e kemi transmetuar të 
shtunën në orën 20:30 në ditën e heshtjes zgjedhore me të gjithë faktorët relevantë që janë 
mobilizuar në parandalimin e abuzimeve elektorale. 

Sipas raportit të monitoruesve të BE-së, RTK gjithsej ka mbuluar 713 aktivitete 
zgjedhore ndërsa në zgjedhjet e vitit 2009 kishte mbuluar 160 që i bie që në këto zgjedhje 
kemi mbuluar 553 aktivitete më shumë. Gjithashtu ka mbuluar dukshëm më shumë ngjarje 
se mediet tjera elektronike ne Kosovë dhe sa për ilustrim KTV ka mbuluar 515 ngjarje që 
d.m.th. 198 aktivitete më pak se RTK. RTV21 ka mbuluar 273 aktivitete, ndërsa i bie 440 
më pak se RT si dhe Klan Kosova 414 aktivitete që janë 299 më pak se RTK. 

Në fund të fushatës zgjedhore është publikuar vlerësimi i vëzhguesve të cilët 
monitoruan punën e mediave. Vëzhguesit e BE e vlerësuan se mbulimi i  RTK1 ishte 
kryesisht neutral dhe pozitiv. Raporti përfundimtar i para fillimit të fushatës zyrtare, 
mbulimi në lajmet e mediave transmetuese ishte dominuar nga një raportim i zgjeruar për 
aktivitetet e organeve zyrtare.  

Fushata u bë më e dukshme pas fillimit zyrtar të saj. RTK i kushtoi vëmendje të madhe 
disa komunave të caktuara, veçanërisht Prishtinës dhe Gjakovës. Nga mediat e monitoruara, 
RTK1 mbuloi fushatën në numrin më të madh të komunave. 

 E rëndësishme është se televizioni publik po ashtu e minimizoi mbulimin e qeverisë, 
kështu që aktivitetet e përfaqësuesve të partisë në qeveri në kapacitetin zyrtar nuk ndikuan 
në fushatë thuhet ndër të tjera në raportin e monitoruesve të BE-së. 
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NGJARJE TË TJERA TË JASHTËZAKONSHME    
 

Gjatë vitit 2013, RTK1 ka realizuar edhe projekte të tjera të rëndësishme  për  ngjarje  të  
jashtëzakonshme,  ndër  të  cilat  veçojmë  programin gjithëditor në ditën e zgjedhjeve dhe 
balotazhit, transmetimin e drejtpërdrejtë të ceremonisë së përurimit të terminalit të ri të 
Aeroportit Ndërkombëtar “Adem Jashari”, përurimin e Autostradës “Ibrahim Rugova”,  si 
dhe  vizita  të  personaliteteve  të  ndryshme botërore  në  vendin  tonë. RTK1 gjatë gjithë 
vitit ka mbuluar me përkushtim dhe investim të jashtëzakonshëm dialogun në Bruksel 
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si zhvillim me interes të jashtëzakonshëm të audiencës. Ky 
mbulim është realizuar përmes kronikave, paraqitjeve të drejtpërdrejta, intervistave të 
drejtpërdrejta nga vendi i ngjarjes si dhe përmes debateve analizuese ku janë përfshirë qoftë 
subjektet politike qoftë shoqëria civile dhe palët e tjera relevante. 

 
 

REKAPITULLIM I TË ARRITURAVE DHE NGECJEVE  
TË SEKTORIT INFORMATIV NË TVK - RTK 

 
Programi  Informativ i RTK1,  gjatë  vitit 2013,  ka  lëvizur drejt rritjes së dukshme të 

performancës dhe cilësisë. Ky sektor ka vazhduar të raportojë dhe të plasojë lajme në kohë 
reale. Gjatë këtij viti janë realizuar lidhje direkte nga të gjitha vendet ku janë zhvilluar 
ngjarjet relevante, siç edhe kërkohet nga Ligji i RTK-së. Po ashtu, janë realizuar shumë 
debate me tema aktuale në studio, si në Programet e Përbashkëta ashtu edhe ne kuadër të 
Aktualiteteve në prime time. Megjithatë RTK1 i  mungojnë emisionet nga terreni, kronikat 
e zgjeruara nga terreni, ku do të mund të shtjelloheshin më thellësisht problematikat e 
caktuara në interes të qytetarëve dhe audiencës. Redaksia e informacionit është përballur 
me probleme kryesisht teknike, me mungesë të hapësirave të punës si dhe me vështirësi të 
tjera për shkak të pajisjeve të vjetruara.  

Ka vazhduar bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” për t’u 
ofruar mundësinë e kryerjes së praktikës për studentët e gazetarisë dhe produksionit në 
RTK.  

 
 

REDAKSIA E SPORTIT 
 

Redaksia e Sportit ka mbuluar të gjitha aktivitetet e rëndësishme gjatë vitit. Vlen të 
përmendet transmetimi direkt i Kampionatit Evropian në Basketboll, transmetimet e 
ndeshjeve të Ligës së Kampionëve dhe Ligës së UEFA-s.  

Radio Televizioni i Kosovës po ashtu ka realizuar transmetimin direkt të ndeshjeve të 
Ballkan Ligës në basketboll duke ofruar realizim profesional të standardeve evropiane. 
RTK ka barë edhe transmetimin direkt të shortit të ligës së kampionëve.  

Janë siguruar të drejtat e transmetimit të Kampionatit Botëror të Futbollit në Brazil 
2014. 

Redaksia e Sportit ka pasqyruar zhvillimet e fundit në vend dhe në botë edhe përmes 
edicionit ditor Sport Plus që transmetohet pas edicionit të lajmeve të orës 19:30 si dhe 
përmes emisionit javor Arena Sportive, i cili transmetohet të dielave në orën 22:00. 
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REDAKSIA E PROGRAMIT EDUKATIV KULTUROR DHE ARSIMOR 
 

Redaksia e Programit Edukativ kulturor dhe arsimor ka arritur që t`u sjellë shikuesve 
serialet më të shikuara të dosjeve të FBI-së të cilat janë pritur mjaft mirë, pastaj Capo dei 
Capi, Odisea-e realizuar në vitin 2013, si dhe disa cikle dokumentarësh të njohur nga fushat 
e ndryshme. Është në fazën e përgatitjeve edhe fillimi i Programit të Natës i cili padyshim 
se do të përmbush nevojat e audiencës për ditë dhe kohë të caktuar. Ka filluar edhe 
ringjallja e sektorit të të rinjve të cilët do ta freskojnë ekranin me programe të reja. 

Nga muaji Tetor i vitit 2013, janë duke u transmetuar (ose janë transmetuar) në program 
emisionet e reja: 

Titulli 'Vendet Sekrete' - programi edukativ arsimor;  ditët: e hënë, e mërkurë, e enjte 
ora 10:00 / 22 x 30 min.  
Titulli 'Princi i Vogël ' - Film i Animuar ; programi për fëmijë: ditët: e hënë nga ora 
19:00 (r) e martë ora 10:00 / 25 x 25 min 
Titulli 'Lipi dhe Mesi' - serial për fëmijë; programi për fëmijë (të vegjël): ditët e martë, e 
mërkurë, e enjte ora 19:00 / 62 x 5 min 
Titulli  'Il Capo Dei Capi' - serial italian (14+) - ditët: e shtunë ora 21:15  / 12  x 45 min 
Titulli  'Dosjet FBI ' - dokumentar  (10 +): ditët: e martë ora 20 : 15 / 64 x 50 min 
Titulli   'Nuk më Besohet se ç'farë Kam Veshur ' - programi për të rinj; dita; e shtunë 
ora 22:00 / 4 x 50 min 
Titulli   'Dua ta Shpëtoj Jetën' - programi për të rinj; dita; e diel ora 18:55 / 6 x 25 min 
Titulli   'Karrige Ritveld' - dokumentar Arte / premierë; 1 x 55 min. 
Titulli   'Xhinset Planet Blue' - dokumentar Arte /premierë ;1 x 60 min. 
Titulli   'Java e URTI-t' -  dokumentar (7) ditët; e hëne - e diel: ora 22:00 / 1 x 26 / 1 x 
53 / 1 x 35 / 1 x 50 / 1 x 25 / 1x 60 / 1 x 37/ 
 
 

REDAKSIA E PROGRAMIT ARGËTUES 
 

Redaksia e PAM-it, të cilës i përkasin programet argëtuese, muzikore, serialet dhe 
filmat po ashtu ka dyfishuar prezencën në transmetim krahasuar me gjashtëmujorin e parë. 
Po ashtu janë shfaqur filma të cilët RTK i ka pasur në posedim por që nuk janë shfrytëzuar 
për arsye të panjohura.  

Shërbimi Programor gjatë vitit 2013 ka siguruar transmetimet e drejtpërdrejta të 
ngjarjeve eminente ndërkombëtare të kulturës, si:  

• Koncerti i Vitit të Ri i Filarmonisë së Vjenës 
• San Remo (Nata finale) 
• Kënga e Evrovizionit (gjysmëfinalja dhe finalja)  
• Summer Night Schonbrun Concert (përmes EBU-së) 
• Woman Empowerment Concert-CHIME FOR CHANGE 
• Junior Eurovision Song Contest 2013 
• Emmy Aëards 
• Koncerti për muzike klasike Kashmir (përmes EBU-së) 

Sigurimi i programeve të huaja televizive. 
• Seriali edukativo-arsimor: Words in the street (9 episode, donacion i British 

Council) 
• Program edukativ argëtues:  Glaoch- Presidents Call /RTE Ireland 
• 65 filma artistik nga Studio Moderna dhe 7 filma të tjerë përmes EBU-së në kuadër 

të Eurovision Film Week 
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• Serialet: Nurse Jackie (12 episoda), The FBI Files (5 sezona, 80 episode), Sex, love 
and secrets (nga Studio Moderna), Nurse Jackie (12 episode nga Studio Moderna), 
Accidentally on purpose (22 episode), American Next Top Model (9 episode nga 
Studio Moderna) 

• Emision argëtues: Pakoja e cirqeve (10 programe nga Smart Solutions) 
• Gjithashtu, duke qenë anëtar i barabartë i Unionit Radioteleviziv Ndërkombëtar 

URTI është mundësuar sigurimi pa pagesë (përpos heqjes së shpenzimeve të 
transferimit dhe transportit) për një pako të larmishme programore të 
dokumentarëve dhe formateve tjera programore. Fjala është për rreth 200 emisione 
të ndryshme në kohëzgjatje totale prej rreth 3000 minutave. Një pjesë e këtyre 
emisioneve janë përkthyer, lekturuar, titruar dhe janë dërguar në transmetim kurse 
pjesa tjetër është në proces të përgatitjes për transmetim në RTK.  

Përkthimi, lektorimi dhe titrimi i programeve televizive 
Të gjitha emisionet televizive të siguruara, janë dërguar në përkthim dhe lekturuar dhe 

të njëjtat janë titruar dhe përgatitur për transmetim. Me qëllim të ekonomizimit, gjatë këtij 
viti, është bërë riorganizimi i njësisë së titrimit, në të cilën tash nuk do të ketë të punësuar të 
përhershëm por shërbimet e titrimit tash e tutje do të kryhen nga angazhimi shtesë i të 
punësuarve të RTK-së të cilët punojnë një njësi të ndryshme të RTK-së. 

 
 

PROGRAMI I VITIT TË RI 
 
Programi i Vitit të Ri sivjet ishte më i begatshëm. Në kuadër të programit është 

prezantuar një spektër i gjerë i këngëtarëve moshash dhe zhanresh të ndryshme, ka pasur 
pjesë humoristike, program për fëmijë, këngëtarë dhe grupe këngëtarësh, ansamble vallesh, 
sofrat që sivjet janë xhiruar në ambiente të kullave dhe odave duke sjellë para shikuesve 
ngrohtësinë dhe traditën etnike nga trevat në Kosovë, muzikë zbavitëse, folklor dhe muzikë 
popullore. Gjithashtu RTK gjatë netëve festive ka transmetuar disa filma artistik premierë.  

 
 

KAFENEJA JONË 
 
Është përmbyllur me sukses transmetimi i 336 episodeve të  serialit “Kafeneja jonë’, 

dhe me këtë rast është transmetuar një reportazh për tërë stafin e këtij seriali me 
shikueshmëri të lartë. Me hapjen e kanalit RTK4 në vitin 2014 është planifikuar që të 
ritransmetohen të gjitha episodet e serialit Kafeneja Jonë dhe Familja Moderne, për shkak të 
kërkesave të audiencës. 

 
 

VIKENDI 
 
Aktualisht është duke vazhduar xhirimi dhe transmetimi i emisionit Vikendi. Ky 

emision ka arritur shumë shpejt të fitojë shikuesit e tij. Emisioni përmbush pritjet e 
audiencës së RTK-së gjatë vikendit. 
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PROMOCIONI TELEVIZIV 
 
Promocioni televiziv është një nga angazhimet e tjera të Shërbimit programor. Në këtë 

drejtim, është bërë koordinimi dhe planifikimi për emetimin e promove të fushatave 
informuese dhe motivuese nga Administrata Tatimore e Kosovës, Teatri Kombëtar, 
ministritë, autoritetet komunale, KQZ dhe institucioneve të tjera vendore dhe të pranisë  
ndërkombëtare në Kosovë. Transmetimi i këtyre fushatave promocionale vetëdijesuese në 
transmetuesin publik bëhet pa pagesë. Gjithashtu, është bërë edhe përpilimi i njoftimeve 
zyrtare për konsumatore nga organizata të ndryshme vendore e ndërkombëtare duke 
përfshirë përgatitjen tekstuale dhe atë audio-vizuale, koordinimin e materialit me njësinë e 
grafikës për përgatitjen e dizajnit grafik si dhe planifikimin për emetim në koordinim me 
skemën programore.  Njësia e promocionit është angazhuar edhe për realizimin e klipit 
promocional të përvjetorit të Radio Kosovës. Kjo njësi në bashkëpunim me njësinë e 
programeve të huaja, me kërkesë të EBU-së ka pranuar dhe përgatitur për transmetim video 
klipin dedikuar 21 Nëntorit, Ditës Ndërkombëtare të Televizionit. Për shkak të shtimit të 
vëllimit të përgjithshëm të punës, nevojitet riorganizim i këtij sektori dhe rritje e 
kapaciteteve njerëzore në interes të ngritjes së cilësisë së përgjithshme. 

 
 

SHËRBIMET ARKIVORE DHE TË  BARTJES  
 

Shërbimi Programor edhe gjatë këtij viti ka ofruar shërbimet arkivore dhe ato të bartjes 
(transferimit) për nevoja programore të dhomës së lajmeve dhe redaksive të tjera 
programore.  

Sektori i arkivit në vitin 2013 ka krijuar një databazë me shirita filmikë, ka bërë 
evidencimin e tyre dhe përshkrim e shkurtër të përmbajtjes së tyre. Me këtë data bazë të 
krijuar në format Excel tani më dihet saktësisht natyra apo zhanri i shiritave filmik, nëse 
janë dokumentarë, informacion, emisione sportive, kulturore apo të minoriteteve.  

Më 2013 ka nisur edhe bartja e shiritave filmik që do të vazhdojë edhe më tutje. Është 
kompletuar stafi i cili punon për restaurimin e këtyre shiritave. Deri më tani janë restauruar 
mbi 150 shirita filmik të cilat është dashur të kontrollohen se ku janë dëmtuar dhe janë 
sanuar ato dëmtime. 

Është e domosdoshme të krijohet një server i ri i cili do të mundësonte bartjen e të 
gjithë shiritave në një vend.  

Në fund të vitit 2013 RTK në bashkëpunim me EBU ka angazhuar ekspertë nga 
organizata ndërkombëtare INA, e cila ka audituar gjendjen në arkivin e ish-RTP-së dhe të 
RTK-së me ç’rast është hartuar raport i detajuar mbi gjendjen.  

 
 

SHËRBIMET E KOSTUMOGRAFISË DHE GRIMIT 
 
Me organogram të ri, gjatë këtij viti raportues Shërbimit Programor i është shtuar edhe 

njësia e kostumografisë dhe grimit, e cila ka ofruar shërbimet e veta për moderatorët dhe 
mysafirët e emisioneve të ndryshme televizive. 
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PROGRAMI SATELITOR 
 
Gjatë periudhës kohore janar-dhjetor 2013  është realizuar një numër emisionesh 

aktuale te dërguara nga bashkëpunëtorët në Gjermani, Zvicër, Austri, Itali, Slloveni dhe 
vende të tjera.  Ato kanë qenë kryesisht emisione që kanë të bëjnë me veprimtarinë e 
shoqatave, klubeve dhe organizmave të tjera të bashkatdhetarëve tanë në vendet euro-
perëndimore. Mirëpo nuk kanë munguar as temat me përmbajtje të tjera. 

 Disa materiale kanë trajtuar problematiken e arsimit plotësues në diasporë e mërgatë, 
disa materiale kanë prezantuar punën e biznesmenëve të suksesshëm shqiptarë në diasporë 
si dhe sukseset e arritura në fushën e kulturës, artit dhe sportit nga ana e kosovarëve që 
jetojnë jashtë vendit.  

Në gjysmën e dytë të vitit 2013, gjatë pushimeve të mërgimtarëve,  ka filluar  emisioni i 
ri ”Afër dhe Larg”. Në 6 emisionet e transmetuara, janë trajtuar temat aktuale që kanë të 
bëjnë me preokupimet e mërgimtarëve tanë, sidomos të veprimtarëve të dalluar në 
Gjermani, Zvicër, Austri, Itali dhe vende të tjera të Evropës. Emisioni është mirëpritur nga 
mërgimtarët tanë dhe planifikojmë të vazhdojë transmetimi i tij edhe gjatë vitit 2014. 

Kemi transmetuar edhe emisionet e produksionit të jashtëm ”TV Diaspora”, të 
“Albinfo“ me emisionin ”In & Out”, si dhe emisione të tjera nga bashkëpunëtorët tanë. 

Synimi i redaksisë ishte ngritja e nivelit dhe cilësisë së materialeve të transmetuara, 
krijimi  i një numri bashkëpunëtorësh të kualifikuar, që në kronikat e tyre do të pasqyrojnë 
problemet dhe sfidat reale të diasporës dhe mërgatës, por edhe të arriturat. 

 
 

TEKNOLOGJIA NË RTK1 
 

Teknologjia në RTK1 duhet të sigurojë kushtet e nevojshme teknike për realizimin e 
programit të RTK-së, të kryejë mirëmbajtjen e pajisjeve teknike dhe të sigurojë 
transmetimin dhe emetimin e programeve të RTK-së në platforma të ndryshme si: tokësore, 
satelitore, kabllore  etj.; të përgatisë projekte zhvillimore duke përcjellë zhvillimet e reja 
teknologjike dhe të planifikojë zgjerimin e nevojshëm të kapaciteteve teknologjike sipas 
kërkesave dhe nevojave të programit . 

Gjatë këtij viti, pas një pune të gjatë dhe të palodhshme nga ekipi i inxhinierëve të 
RTK-së janë  bërë të gjitha përgatitjet  e duhura teknike për fillimin e punës së kanalit te ri 
në gjuhën serbe RTK2. Është bërë instalimi i teknologjisë më të re të formatit HD sipas 
standardeve teknike dhe profesionale. RTK2 ka filluar punën në muajin qershor me sukses 
dhe është duke transmetuar programin në platformën kabllore. 

RTK ka bërë përgatitjet për fillimin e dy programeve te reja: RTK3 dhe RTK 4 që do të 
transmetohen fillimisht vetëm në rrjetet kabllore. Tani kanë përfunduar punimet në 
përgatitjen e STUDIO3, përfshirë edhe instalimin e Video Wall-it me dimensione  2.65 mx 
3.55 m. Është vendosur lidhja me fibër optik në mes të objektit të RTK-së në njërën anë dhe 
RTK3 e RTK2 në anën tjetër, gjë që mundëson shfrytëzimin e resurseve të përbashkëta 
teknologjike nga të gjitha kanalet e RTK-së.  

Është punuar në rregullimin e hapësirave fizike të Master Control Room dhe Server 
Room si dhe është bërë projekti teknik për MCR-në i cili realizohet në tremujorin e parë të 
vitit 2014. Do të jetë një Master Control Room  i bazuar në Rooter System ku do të 
kontrollohen dhe monitorohen të gjitha kanalet e RTK-së. Nga MCR do të ketë mundësi te 
realizohen lidhjet nga të gjitha studiot e RTK-së. 

Kemi filluar me procesin e digjitalizimit të brendshëm ku përfshihen: Ingest Room, 
News Room, njësitë e montazheve, digjitalizimi i arkivit etj. 
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NJËSIA TRANSMETIM DHE LIDHJE  
 
Në këtë njësi është bërë transmetimi dhe monitorimi i programit tokësor dhe atij 

satelitor si dhe janë realizuar lidhje të drejtpërdrejta dhe transmetime nga vende të 
ndryshme. Ngjarje sportive kombëtare e ndërkombëtare, politike e kulturore. Kjo njësi gjatë 
këtij viti ka kryer me sukses mbi 630 transmetime të drejtpërdrejta në forma të ndryshme si: 

 
TABELA 

Transmetime me SNG   44 
Transmetime me Fibra optik 248 
Transmetime me linka mikrovalore 59 
Transmetime me camplex (kablo koaksiale) 253 
Transmetime për EBU (feed) 47 
Shërbime të kryera për  TV e huaja 19 
Pranimi i Feed-ave  dhe Live stand Up për RTK si  
shërbime të ofruara nga TV e huaja 
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Duhet përmendur  faktin se kjo njësi me shumë sukses ka arritur të mbuloj  zgjedhjet 

lokale të organizuara në tërë territorin e Republikës së Kosovës më 03.11.2013 dhe 
Balotazhin  më 01.12.2013.  Kemi pasur kyçje të drejtpërdrejta  gjatë tërë ditës nga 17 pika 
të ndryshme transmetimi të realizuara në VPN me fiber optik dhe linka mikrovalorë. Njësia 
e TX-it  ka realizuar transmetime të drejtpërdrejta unilaterale dhe dërgimin e materialeve 
nga RTK –ja , për qendrat e ndryshme televizive botërore. 

Në këtë njësi është bërë ndërrimi i teknologjisë për pranimin e sinjalit të REUTERS, me 
ç’rast është instaluar sistemi i ri i pranimit  në formatin File based system. Po ashtu është 
bërë edhe ndërrimi i teknologjisë për pranimin e sinjalit nga këmbimi EBU, edhe për këtë 
është instaluar sistemi File based system. 

Është bërë realizimi i lidhjes së rregullt programore me Deutche Ëelle në kuadër  të 
programit të mëngjesit dy herë në javë. Është bërë transmetimi i te gjitha seancave të 
Kuvendit të Kosovës  edhe për nevojat e kanalit RTK2  me audio në gjuhën serbe. 

Rëndësi e veçantë duhet ti kushtohet  digjitalizimit të transmetimit tokësor të programit 
të RTK-së, kur dihet se data 17.06.2015 është përcaktuar nga ITU si data e fundit për 
kalimin nga transmetimet analoge në ato digjitale. Sigurisht  se ky është një projekt i cili ka 
një kosto të lartë dhe të papërballueshme për RTK-në, prandaj duhet kërkuar mundësi të 
financimit në forma alternative. 

Ndërrimi i modulatorit për transmetimin e programit satelitor  nga DVBS në formatin e 
avancuar DVBS-2 do te mundësonte shfrytëzim 30% me efikas te band with-it dhe ngritje 
te kualitetit te sinjalit me margjina 2.5 dB ma te larta. Si dhe instalimi i një sistemi 
redundant  të Amplifikatorit HPA në rast të defekteve të papritura teknike. 

 
 

TEKNIKA E STUDIOS, MIRËMBAJTJA DHE ZHVILLIMI 
 
Teknologjia që ne posedojmë është në eksploatim qe  13 vite dhe ka pësuar një shkallë 

të lartë të amortizimit. Përkundër këtij fakti stafi i TV Teknologjisë ka arritur me shumë 
sukses që të ofrojë kushte të duhura për punë.   

Avaria  me zjarr në tetor 2012,  në tërësi ka ndikuar negativisht tek pajisjet  sepse 
shumë pajisje dhe shirita janë tymosur, prandaj tymi  në forma të ndryshme ka depërtuar  
tek pajisjet dhe ndikon në performancën e tyre. Nga këta sektorë është bërë përkujdesja 
teknike për  funksionimin e zinxhirit të prodhimit, është bërë mirëmbajtja e rregullt  e 
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pajisjeve teknike të montuara në Studio1, Studio2, PCR1, PCR2, montazhe, Master Control 
Room , sub-titlim dhe në njësinë e Bartjes. Mirëmbajtja periodike e pajisjeve është kryer 
sipas listës së mirëmbajtjes në të cilën  përfshihen VTR SX të tipit DNË-A75P, DNË-A65P 
, DNË- A30P, DSR 1800, DSR 1500, HVR-M15U  si dhe të gjitha pajisjet e instaluara në 
MCR, njësitë e montazhit, bartjes dhe  të kontrollimit të time codave. Duhet te ceket se tani 
disponojmë një numër shumë te vogël të pjesëve rezervë për këto pajisje,  tani më pjesët 
rezervë për to nuk  prodhohen fare. Është bërë përkujdesja teknike për xhirimet e 
emisioneve në studio,  transmetimet e ngjarjeve të ndryshme  nga politika, sporti, kultura 
vendore e ndërkombëtare të përcjella me komentime apo përkthime. 

Janë blerë 10  Sennheiser ME-2 Omnidirectional Condenser Lavalier Microphone dhe 
janë zëvendësuar mikrofonat e dëmtuar  në Studio2. Po ashtu janë blerë pajisje zërimi për 
nevojat e Bendit te RTK-së për realizimin e emisionit Imazh. 

Është  bërë instalimi i VideoËallit në Studion3 si dhe është bërë instalimi dhe montimi i 
pajisjeve  ekzistuese në dhomën e realizimit  për fillimin e punës së kanalit RTK3, në 
mënyrë që në fillimin e vitit të ardhshëm këto pajisje të zëvendësohen me pajisje te reja të 
formatit HD. 

Është bërë ndërlidhja me Fiber Optik në mes të RTK1 dhe studiove në pjesën e aneksit 
siç janë RTK2 dhe RTK3 që mundëson shfrytëzimin e resurseve të përbashkëta 
teknologjike nga të gjitha kanalet e RTK-së. 

Është  duke u punuar në rregullimin e hapësirave fizike të Master Control Room  dhe 
është bërë projekti teknik  i cili do të realizohet në tremujorin e parë të vitit 2014. Do të jetë 
një Master Control Room  i bazuar në Router System ku do të kontrollohen dhe 
monitorohen të gjitha kanalet e RTK-së. 

 
 

NJËSIA E TRANSMETIMEVE MOBILE 
 

OBV-an- gjatë periudhës së cekur kohore janë bërë 226 transmetime të drejtpërdrejta  
apo  xhirime në teren, të realizuara duke përmbushur  të gjitha kriteret e kërkuara teknike 
dhe profesionale. Gjatë periudhës së përmendur janë bërë kontrolle të përgjithshme të 
teknikës dhe pajisjeve, ku janë bërë testime, akordime dhe riparime të VTR-ve, kamerave, 
CCU, Triaxeve dhe pajisjeve përcjellëse. Në OBV ekziston CARACTER GENERATORI 
që është funksional ,por ka performancë të dobët. Audio mixeta YAMAHA është riparuar 
duke i ndërruar shumicën e potenciometrave, kështu që performancën e ka të mirë. Shumë 
nga monitorët  tani më veç janë amortizuar. Si tërësi  kjo njësi është në gjendje te mirë dhe 
ka performancë të mirë pune. 

ENG kamerat- kjo njësi ka  13  kamera Eng  të modelit  DSR 170,300,370 ; 1xJVC, 
5xDNË 7  që të gjitha janë në përdorim , 1xDSR 250P që gjendet në TETOVE, 1x DSR 
390P në TIRANË, 1x PMË 200 në redaksinë e të rinjve dhe 1xPMË 350 . Aksesoret 
(bateritë ,mikrofonat, viewindera, çantat, wireless, mikrofonat) i kanë mjaft të amortizuar.  

STUDIO KAMERAT - nga gjithsej  10 kamera  dhe  11 CCU, 8 kamera janë në 
gjendje operative kurse dy nga to janë larguar nga përdorimi për shkak të defekteve teknike 
të pariparueshme. Disa nga CCU kanë  pasur defekte në bordet SDI por  janë riparuar  dhe 
janë zëvendësuar me konvertor  Analog  to SDI.  

Duke pasur parasysh kërkesat e shumta për transmetime të drejtpërdrejta, si dhe faktin 
se sporti kosovar po ndërkombëtarizohet çdo ditë e më shumë, RTK duhet patjetër të ketë 
një Auto reportazh (OBV-an)  që i plotëson të gjitha standardet  e kërkuara teknike dhe 
profesionale  për transmetime të tilla. OBV-an duhet të ketë 8 kamera HD, slowmotion 
system, Playout server, Videomixer, Audiomixer etj. 
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NJËSIA E ENERGJETIKËS 
 

Trafo fusha e tensionit të lartë 10/04 kV dhe transformatori 630 kVA 
 
Gjatë vitit 2013 është bërë kontrollimi periodik i stabilimenteve në trafostacion, duke 

përfshirë këtu kthinën e ndarësve të tensionit 10 kV dhe 0,4 kV dhe kthinën ku është 
vendosur transformatori 630 kV. Ndarësit, si ai 10 kV po ashtu edhe ai 0,4 kV janë në 
gjendje të mirë pune. Ndërsa në kthinën e transformatorit, më shumë jemi përqendruar në 
kontrollin periodik të vajit të trafos, i cili ka qenë në nivelet e parapara normative. Për vitin 
vijues parashikohet të kontrollohet në mënyrë periodike gjendja e trafos dhe sipas nevojave 
të mbahet niveli i vajit të tij në kuotat nominale. 

 
Gjeneratorët 315 kVA, 125 kVA dhe 50 kVa  

 
Në rastin kur kemi mungesë të energjisë elektrike nga rrjeti i KEDS-it, atëherë është e 

nevojshme të furnizohemi nga burimet alternative, që për ne janë gjeneratorët. Këta 
gjeneratorë për të punuar normalisht, duhen të mirëmbahen. Gjatë vitit 2013 është bërë 
ndërrimi i vajit motorik, filtrave të ajrit, rripave në çdo 200 orë pune, si dhe antifrizi në 
sistemin ftohës për sezon. Gjatë vitit 2014 duhet të planifikohet materiali shpenzues për 
servisimin i rregullt të gjeneratorëve ekzistues. Njëherësh është në procedurë të tenderimit 
ndërrimi i kapacitetit të gjeneratorit në anex, do të kalohet nga gjeneratori 50 kVA ekzistues 
në gjenerator me fuqi më të madhe, 300 kVA. Me këtë rritje të fuqisë furnizuese në aneks, 
zgjidhet problemi i kësaj hapësirë me furnizim alternativ me energji elektrike. 
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RTK – TV2  
(RTK2) 
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HYRJE 

 
Gjatë muajit janar 2013 janë bërë përgatitjet për hapjen e kanalit RTK 2 në gjuhën 

serbe. 
Në fillim të këtij muaji u shpall një konkurs për rekrutim. Konkursi është shpallur, 

përveç në kanalin RTK, edhe në mediat lokale serbe, dhe të përditshmen e Beogradit 
`Danas`, e cila sikurse gazeta të tjera nga Serbia, shpërndahet në vendbanime serbe në 
Kosovë, duke marrë parasysh se nuk ka asnjë gazetë të përditshme në gjuhën serbe. 

Në konkurs janë paraqitur  rreth 800 kandidatë për 57 pozicione që ishin të 
nevojshme për të filluar punën në kanalin e ri. 

Pas procedurës së konkursit, RTK 2 gjatë verës ka punësuar 57 punonjës, të cilëve 
pas periudhës provuese u është dhënë një kontratë trevjeçare. Pasi zgjerimit të 
programit, ka pasur nevojë për të angazhuar edhe punëtorë shtesë. 

Në këtë mënyrë, me kontrata me afat të caktuar, u plotësua nevoja për stafin në 
studio, në arkiv dhe në redaksi. Me kontrata për angazhimin vjetor prej 120 ditësh, që 
është në përputhje me ligjin, ne kemi punësuar 37 punëtorë  me honorar. Pra, në fund të 
vitit 2013 kemi pasur 52 të punësuar me kontrata trevjeçare dhe 37 me honorar.  

Paralelisht me këtë punë është iniciuar rikonstruktimi i objektit në kuadër të RTK-
së, ku disa muaj më vonë janë vendosur pajisjet, punëtorët në redaksi dhe stafi tjetër. 

Në të njëjtën kohë filloi procedura për prokurimin e teknikës, teknologjisë dhe 
resurset e tjera të nevojshme për të filluar punën në studio dhe në terren. 

Pranimi i punëtoreve të cilët kanë kaluar testet filloi në muajin mars në faza, në bazë 
të mundësive teknike të cilat posedonim në atë kohë. Së pari është formuar grupi i parë i 
disa redaktorëve dhe producentëve, i cili kishte për detyrë të përgatisë një grup të 
punëtorëve, të cilët ishin pranuar gjatë muajit maj, për të krijuar një ekip që do të 
punojë në përgatitjen e programit. 

Gjatë muajit maj kemi filluar punën në terren dhe përgatitjen e temave të para të 
programit informative dhe emisione të tjera. 

Pajisjet për studio dhe kamerat për terren u montuan me ndihmën e stafit RTK 1, i 
cili ka marrë pjesë në çdo fazë të sistematizimit. Për ekipin e ri të teknikëve RTK 2 
ishte përvojë e paçmueshme në ngritjen e tyre profesionale. 

Brenda disa muajve të punës, në një sipërfaqe prej vetëm 74 metra katrorë, ne kemi 
arritur t`i bëjmë 7 skenografi, të cilat secila prej tyre janë një studio / program i veçantë. 

Montimi i studios ka përfunduar me përpjekjet mbinjerëzore të ekipit vetëm për një 
javë, dhe e tëra ishte përfunduar për një javë, më 2 qershor në mëngjes. Në të njëjtën 
ditë, pasdite, ne simuluam ditarin e parë prej studios sonë. Më 3 qershor filloi të 
transmetohet sinjali i RTK 2.  

Pasi RTK 2 nuk ka frekuencë tokësore, dhe pasi mundësia e vetme për të depërtuar 
të shikuesit ishte përmes operatorëve kabllorë, gjatë muajve prill dhe maj kemi punuar 
për të kaluar me sinjal kudo që ka mundësi. 

Në fillim u ra dakord që sinjali i RTK 2 të dërgohet në master control room  të RTK 
1 dhe nga atje sinjali të shkojë përmes kompanive IPKO dhe KUJTESA në tërë 
Kosovën deri tek operatorë kabllorë lokalë kudo që ka TV kabllorë.  

Në atë kohë u ra dakord që sinjali arrin tetë (8) operatorë lokalë që transmetojnë në 
njëzet e gjashtë (26) vendbanime në Kosovë, me përjashtim të veriut. 

Në veri, në fillim të qershorit, ne kishim një sinjal përmes operatorëve kabllorë 
lokalë në komunat e Mitrovicës, Leposaviqit, Leshak dhe Zubin Potok. Megjithatë, pas 
dy ditëve operatorët kabllorë e kanë ndërprerë transmetimin RTK 2 duke përmendur si 
arsyetim frikën për sigurinë e tyre. 
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HAPËSIRA E MBULUESHMËRISË 
 

Aktualisht përmes operatorëve kabllorë në Graçanicë, Laplasellë, Livadje, Dobrotin 
dhe Gushtericë RTK 2 shihet në hapësirën e tërë Kosovës qendrore. Për më tepër, shihet 
edhe në dhjetëra fshatra në rajonin e Gjilanit, në të gjitha fshatrat e Shtërpcës, në 
fshatrat boshnjake, rreth Sredskës afër Prizrenit, dhe në fshatra të tjera të Gorës, si dhe 
fshatra rreth Prizrenit. Me sinjal ne kemi depërtuar deri në fshatrat serbe të Rahovecit 
dhe Hoçës së Madhe. 

Duhet të theksohet se ne jemi dispozicion në tërë Kosovën përmes operatorëve 
IPKO dhe KUJTESA për të gjithë ata përdorues të cilët janë abonuar në këto dy 
sisteme. Përmes sistemit IPTV, RTK 2 transmetohet në Kanada dhe Amerikën e Veriut. 

Kur bëhet fjalë për veriun, RTK 2 është në kontakt të vazhdueshëm me shoqatën 
lokale të operatorëve kabllorë dhe në varësi të vlerësimit të sigurisë pritet që sinjali të 
kthehet përsëri në atë zonë. 

Në fillim të shtatorit 2013 kemi lansuar faqen e internetit: www.rtklive.com/rtk2. 
Faqja e internetit përditësohet 24 orë në ditë me lajmet nga fusha të ndryshme, si 

dhe përmbajtje të tjera informative.  
RTK 2 nga fundi i 2013-s është prezent edhe në kanalin YouTube. Dy muajt të 

fundit të 2013-s filloi vendosja e emisioneve `Ditari`, `Lajme`, Programi i mëngjesit, 
emisioni `Razgovor`. Ky proces është i ngadalshëm për shkak të problemeve teknike. 
Pritet që në vitin 2014 të krijohet dhe të përmirësohet procesi teknik i vendosjes së 
lajmeve dhe emisioneve të tjera në kanalin YouTube. 

 
 

PROGRAMI 
 

Në qershor kemi filluar me emisione në studio dhe në terren të prodhimit vetanak. 
Në javën e parë, programi i RTK 2 zgjati vetëm gjashtë (6) orë në ditë dhe ka pasur një 
karakter eksperimental. Nën logon eksperimentale kemi transmetuar disa muaj, por ne 
në të njëjtën kohë kemi punuar për të rritur prodhimin vetanak dhe për blerjen e 
programeve për të pasuruar skemën programore. Për vetëm tre muaj kemi filluar me 
njëzet e katër orë (24) transmetim, më shumë emetime nga prodhimi vetanak. 

Programi informativ qendror `Dnevnik` emetohet në orën 19:00 dhe zgjat 30 
minuta. Programi informativ përfshin edhe dy edicione të lajmeve në orën 12:00 dhe 
15:00, në kohëzgjatje prej 15 minutash. Shpesh raportet, analizat, deklaratat, të cilat 
RTK 2 i emeton, janë cituar në mediat dhe agjencitë e tjera.  
Numri i reportazheve në terren gjatë vitit 2013: 
 

Qershor 150 
Korrik 156 
Gusht 158 

Shtator 169 
Tetor 219 

Nëntor 210 
Dhjetor 208 

 
Në fillim të shtatorit, ka filluar transmetimi i programit të mëngjesit prej orës 8:00 

deri në orën 10:00. Programi i mëngjesit përfshin një pasqyrë të fundit të lajmeve, 
analiza të temave të ndryshme me të ftuarit në studio, tregime nga terreni, shfletimi i 
gazetave të përditshme në gjuhën shqipe nga Kosova si dhe të shtypit nga Serbia. Në 
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programin e mëngjesit transmetohen lajme të shkurtra në orën 8:00, ndërsa në orën 9 
transmetohet ditari. 

Mesatarisht në pesë emisione të përjavshme në studio arritëm të sjellim më shumë 
se 20 të ftuar në studio, dhe vetëm në muajin e parë të transmetimit, kemi pasur më 
shumë se 86 të ftuar në studio. 

Ajo që u krijua më pas si rregull dhe tani praktikohet që të sjellim të ftuar nga të 
gjitha sferat. Ndër të ftuarit ishin njerëz nga të politikës, kulturës, artit, shkencës, 
shëndetësisë, specialistë në fusha të ndryshme të shkencës dhe jetës së përditshme. 
Çfarë është karakteristikë e kanaleve tona dhe kjo pasqyrohet në programin e mëngjesit 
janë mysafirët e të gjitha kombeve dhe feve. 

RTK2 në vitin 2013 ka prodhuar më shumë se 30 emisione të llojit dokumentar, 
kujtime udhëtimesh, reportazhe. Disa nga këto emisionet janë përmendur në tabelën e 
mëposhtme: 

 
 

Titulli 
 

Përshkrimi kohëzgjatja

Heshtja 
Dokumentar për personat me aftësi të 

kufizuara 
17 min. 

Vetmia 
Storie dokumentar për një plak që i cili mbeti 

vetëm 
25 min. 

Hapi, 1 dhe 2 Dokumentar në dy pjesë 2x30 min. 
Osojane Reportazh 15 min. 

Një grua, një fshat Reportazh nga fshati afër Leposaviqit 15 min. 

Staro Gracko 
Reportazh për shqiptarët që jetojnë në këtë 

fshat 
20 min. 

Ramazan Reportazh për festën, traditën dhe Prizrenin 15 min. 

Vodenica i orah 
Historia e një mulliri në fshatin Donja 

Gušterica 
15 min. 

Intervju sa Goranom 
Sultanovićem 

Intervistë me aktorin dhe kompozitorin Goran 
Sultanovic 

25 min. 

Intervju sa Mirjanom 
Karanović 

aktore e njohur 30 min. 

Intervju sa Mimom 
Karadžićem 

aktor i njohur 10 min. 

Intervju sa Borom 
Čorbom 

Muzikant i njohur Bora Gjorgjeviq, i grupit 
muzikor "Riblja corba". 

 
20 min. 

Kafja në 10 

Dokumentar për fshatit Leban, afër 
Prishtinës, ku gratë serbe çdo mëngjes 

saktësisht në orën 10, mblidhen dhe pinë kafe. 
Emisioni ka fituar çmimin për filmin më të 

mirë etnologjik. në Kucevo Çmimi: `Srebrni 
pastir` 

 
 

15 min. 

800 godina Đurđevih 
Stupova 

Në Berane, Mal të Zi, shënimi i 800-vjetorit të 
manastirit `Đurđevi Stupovi` 

20 min. 

Dritë 
 

Dokumentar për një fëmijë me çrregullime në 
të pamur 

37 min. 
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Guča, 1 i 2 Festivali tradicional në Guca 2x30 min. 
Festë fshati në fshatin 

Vërbovc 
Dokumentar për traditën 

 
25 min. 

Stamboll 
Emision për zhvillimet politike në Turqi gjatë 

protestave të vitit të kaluar 2013 
 

20 min. 
Baza Bondstil Reportazh mbi kampin `Bondstil` 12 min. 

 
Ajvalik 

Festivali i filmit në Turqi 
 

15 min. 
 

Nema ono nekadašnje 
Reportazh nga Mushnikova, afër Prizrenit 

 
25 min. 

 
 

FUSHATA ZGJEDHORE  
 

Gjatë fushatës për zgjedhjet lokale 2013, që ishte pjesë e obligimeve tona si një 
televizion, ne kemi marrë një detyrë në të cilën ka arritur pjekurinë e maturinë si një 
redaksi e re. 

Të gjithë pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore para garës kemi vënë në dijeni se 
RTK 2 është derë e hapur për të gjitha opsionet dhe idetë politike, dhe në këtë kuptim, 
askush nuk do të mohohet. 

Në pajtim me marrëveshjen e arritur me kolegët nga RTK 1 detyra jonë ishte për të 
vëzhguar fushatën zgjedhore, serbe dhe boshnjake, subjektet politike të goranëve dhe 
romëve. Gjatë kësaj kohe ne kemi përcjellë aktivitetet partiake. Përveç kësaj realizuam 
emisione në studio, ku pikëpamjet dhe idetë e tyre i kanë përballuar pjesëmarrësit në 
garë zgjedhore. 

Gjatë rundit të parë kemi përdorur ardhjen e të ftuarve të shumtë në studio të RTK 2 
për të paraqitur parimet dhe idetë. Në këtë mënyrë arritëm të krijojmë një numër të 
miqve tek të cilët tani ne mund të mbështetemi kur është fjala për incizimin e 
emisioneve. 

Në ditët e zgjedhjeve në rundin e parë, dhe disa herë në votimet e përsëritura, me 
ekipet qëndruam në edhe dhjetëra fshatra, njësi zgjedhore, ku kemi biseduar me 
votuesit, anëtarët e qendrave të votimit dhe vëzhguesit. 

Gjatë ditës së zgjedhjeve, ne organizuam një program elektoral-ditor të ndjekur nga 
analizat e para dhe rezultatet paraprake. Në rundin e parë të zgjedhjeve RTK 2 ka pasur 
të ftuar në studio më shumë se tridhjetë përfaqësues të subjekteve politike, analistë dhe 
përfaqësues të shoqërisë civile. 

Si kurorë e angazhimit të përgjithshëm në fushatën zgjedhore erdhi vlerësimi i 
vëzhguesve të cilët monitoruan punën e mediave. Misioni monitorues i Bashkimit 
Evropian (BE) ka vlerësuar se RTK 2 gjatë fushatës ka qenë profesional, i paanshëm 
dhe i balancuar dhe i ka trajtuar të gjitha subjektet politike të barabarta. 
 
"Debati parazgjedhor" në studio: 25 emisione 
Numri i mysafirëve: 62  
Kronika e zgjedhjeve: 17 
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EMISIONET NË STUDIO 
 

Që nga dita e parë e transmetimit të sinjalit  kanal RTK 2  prodhon një seri të 
programeve “Razgovor”. Këto janë emisione të llojit të debatit me një ose më shumë 
pjesëmarrës.  

Në vitin 2013 janë realizuar 50 emisione të tilla. Në mesin e mysafirëve në 
emisionin “Razgovor” ishin presidentja e Kosovës, përfaqësues të Kuvendit të Kosovës, 
Qeverisë, ambasadorë të shteteve perëndimore, përfaqësues të BE-së në Kosovë dhe të 
shoqërisë civile, aktorë, mësues dhe të tjerë. 

 
 

TRANSMETIMI LIVE  
 

Në vitin 2013 janë transmetuar ngjarjet që janë me rëndësi për shikuesit e 
komunitetit serb, por edhe me rëndësi të përgjithshme informative.  

 
1. RTK 2 më 28 qershor transmetoi drejtpërdrejt festën e Vidovdanit. Ekipet e 

RTK 2 kanë ndjekur këtë ngjarje në bashkëpunim me RTK 1, me mbështetje 
teknike nga OBV-an. 

 
2. RTK 2 transmetoi drejtpërdrejt ngjarjen e rëndësishme kulturore, festivalin 

`Glasovnik` që u mbajt në oborrin e manastirit të Graçanicës. Programi i 
festivalit përfshinte muzikë popullore, folklor, promovimin e veshjeve 
kombëtare, talente të reja muzikore. Transmetimi i ngjarjes së tillë është i 
rëndësishëm për promovimin e kulturës, traditës, etnologjisë që është edhe 
obligimi i shërbimit publik. Transmetimi është bërë në bashkëpunim të plotë me 
RTK 1 nëpërmjet përdorimit të OBV-an, lidhjeve dhe mjeteve të tjera për 
realizimin teknik. 

 
 

REDAKSIA E SPORTIT  
 

Në fillim të transmetimit të RTK 2 u formua Redaksia e Sportit e cila përbëhet nga 
1 redaktor dhe dy komentatorë të sportit. Ky ekip në fillim arriti të sjellë për shikuesit 
transmetime të drejtpërdrejta të gjitha ngjarjeve të mëdha sportive në Kosovë dhe në 
botë. 

Nga ngjarjet sportive RTK 2 ka transmetuar Kupën e Konfederatës në Brazil, 
kampionatin FIFA World Athletics, kampionatin evropian në basketboll dhe atë në 
hendboll. Redaksia e sportit përgatit raporte ditore për programin informativ,  si dhe 2 
emisione nga bota e sportit "Koloseum" dhe "Panoramë Sportive". Janë transmetuar të 
gjitha ndeshjet e basketbollit të Balkan League në të cilën përfshihen klubet 
basketbollistike të Kosovës. RTK 2 rregullisht përcjell aktivitetet sportive në rajone 
serbe në Kosovë. Bashkëpunimi me Redaksinë e Sportit RTK 1 është në nivelin më të 
lartë. 
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PROGRAMI I FILMIT 
 

Në vitin 2013 shërbimi programor i RTK 2 ka siguruar emetimin e serialeve dhe 
filmave, i cili përfshin programin për fëmijë dhe filma të animuar. Plani është që të 
vazhdojë emetimi në vitin e ardhshëm i filmave vendorë (domaci filmovi) i filluar më 
2013. 
 

FILMAT VENDORË: 10 
FILMAT E HUAJ: 64 
SERIALE:  
 
1. `Duhovi Sarajeva`, 3 episode;  
2. `As time goes by`, 60 episode  (nuk janë emituar të gjitha); 
3. `Natural lies`, 3 episode;  
4. `Ladron de corazones`, 141 episode (është duke u emetuar) 
5. `Lud, zbunjen, normalan`, 23 episode;  
6. `U ime oca i sina`, 4 episode. 
 
Filma vizatimorë (të sinkronizuar) 
1. `Adibo in the human body`, 41 ep. 
2. `Engie Benjy`, 26 ep. 
3. `Doctor Snuggles`, 13 ep. 
4. `Nody`, 52 ep. 
5. `She-Ra: Princess of Power`, 52 ep. 
6. `Thomas & Friends`, 66 ep.  
 

 
PROGRAMI I VITIT TË RI 

 
Pas vetëm gjashtë muajve të punës, punonjësit e RTK 2 u përballën me sfidën e 

realizimit të programit të Vitit të Ri. 
Kjo kërkoi përgatitje dhe përfshirjen e disa njerëzve të cilët kanë punuar në 

shkrimin e skenarit dhe realizimin e programit. Incizimi ka zgjatur rreth shtatë ditë, në 3 
lokacione të ndryshme jashtë RTK-së. 

Arritëm që në prag të Vitit të Ri të realizojmë rreth 8 orë të programit vetanak dhe të 
përgatisim program festiv qe u emituar për 3 ditë në RTK 2. 

Një pjesë e programit që nuk ishte transmetuar për festën e Vitit të Ri, është 
transmetuar për shikuesit në festën e Krishtlindjeve ortodokse (6 dhe 7 janar). 

 
 

TRAJNIMI I GAZETARËVE DHE REDAKTORËVE TË RTK 2 
 

Me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Kosovë, në vitin 2013 janë mbajtur 4 
trajnime për punëtorët e RTK 2, por edhe pjesërisht për punëtorët e redaksive të 
komuniteteve të RTK 1. 

1. Trajnimi i parë u mbajt menjëherë pas pranimit të punëtorëve në RTK 2. Më 24 
dhe 25 mars 2013 është mbajtur në Prevallë `Punëtoria për ngritjen e 
kapaciteteve të stafit së redaksive jo-shumicë të RTK-së` e udhëhequr nga 
profesori i gazetarisë Davor Glavas nga Zagrebi, me mbështetjen e Misionit të 
OSBE-së. Pjesëmarrës ishin gazetarët dhe redaktorët e RTK 2 dhe të pakicave 
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(serbe, turke, boshnjake dhe rome) nga RTK 1. Trajnimi përbëhej nga tema të 
veçanta në gazetari: rregullat bazë të përzgjedhjes dhe shkrimit e lajmeve, 
vendime editoriale, fotografia, teksti, stili, vizualizimi i numrave, udhëheqja e 
intervistës etj.   

2. Dy gazetarë qëndruan në Radio Televizionin e Vojvodinës në Novi Sad më 23-
29 qershor, në kuadër të trajnimit të mbështetur nga misioni i OSBE-së në 
Prishtinë. Dy gazetarë mësuan prej kolegëve të tyre punën në redaksi, në terren 
dhe në program, përcaktimin e temave për lajme, shkrim, intervistim, punë 
teknike dhe editoriale. 

3. Trajnimi në vendin e punës është pjesa e tretë e ciklit të trajnimeve. Kenan 
Ćerimagić, drejtor i programit të lajmeve TV Hayat (Bosnjë dhe Hercegovinë) 
qëndroi nga 18-22 nëntor në redaksinë e RTK 2. Me gazetarët RTK 2 analizoi 
përzgjedhjen e lajmeve të përditshme, punën në terren, përgatitjen e raporteve 
dhe redaktimin e lajmeve. 

4. Trajnimin për prezantuesit / moderatorë udhëhoqi Ljerka Bizilj, redaktore e 
Radio Televizionit të Sllovenisë, më 23 dhe 24 nëntor 2013. Kursi dyditor i 
gazetarisë dhe moderimit për televizion përfshiu një prezantim dhe diskutim të 
elementeve, aftësitë, karakteristikat e zërit, fjalës, artikulim, interpretim, 
dramaturgjia e tekstit etj.  

 
 

PROJEKTE 
 

1. Me mbështetjen e projektit të OSBE-së RTK 2 zbatoi projektin e emetimin e 
reportazheve të televizione lokale. Përkatësisht OSBE-ja i ka dhënë mbështetje 
financiare për televizione lokale, TV Herc, TV Mir dhe TV Puls që të prodhojnë 
raporte për RTK 2, përkatësisht emisionin dyjavor "Aktuelnost vise". Ky projekt 
përfshinte gjithsej 24 reportazhe, të cilat janë emituar në periudhën qershor-
dhjetor 2013. Në këtë mënyrë RTK 2 ka siguruar hapësirë për televizione lokale 
dhe pasuroj programin me storie nga jeta e përditshme, e cila ishte veçanërisht e 
dobishme për televizionin të sapo formuar. 

2. Misioni i OSBE-së ka mbështetur fushatën e marketingut për rolin dhe rëndësinë 
e RTK 2 si një kanal të ri televizive të shërbimit publik. Kjo fushatë përfshiu 
prodhimin e spotit 30 sekonda. Mesazhi i tij theksoi rëndësinë RTK 2, kanalin 
në gjuhën serbe. Videospoti filloi të transmetohet në muajin tetor të vitit të 
kaluar dhe përveç RTK 1 dhe RTK 2, edhe në shumë televizione nacionale dhe 
lokale (shqiptare dhe serbe). 

3. RTK 2 ka përgatitur projekt-serial dokumentar për kthimin e personave të 
zhvendosur, i cilët mbetet të konkretizohet në të ardhmen.  
 

 
KONFERENCA 

 
Nën organizimin e OSBE-së, më 25 nëntor është mbajtur një konference për 
disponueshmërinë e audiencës dhe përmbajtjen e programit RTK 2. Në konferencë 
morën pjesë përfaqësues të Bordit të RTK-së, menaxhmentit të RTK-së, redaktorët dhe 
gazetarët e RTK 2, përfaqësues të Komisionit të Pavarur të Mediave, shoqërisë civile, 
zyrave ndërkombëtare në Prishtinë, profesionistë të mediave dhe gazetarë. 
Disa nga rekomandimet e konferencës janë: 
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• Programi i RTK 2 duhet të përfshijë emisione të ekonomisë, bujqësisë 
etj.  

• RTK 2 duhet të bashkëpunojë me televizione lokale, produksione të 
pavarura me qëllim të pasurimit të programit.  

•  Është e domosdoshme që të bëhet një analizë e programeve me fokus 
grupe dhe të diskutohen rezultatet.   

• Kuvendi i Kosovës, Komisioni i Pavarur për Media dhe OSBE-ja duhet 
të punojnë për të zgjeruar sinjalin e transmetimit të RTK 2 në tërë 
Kosovën.  

• Mbështetja e OSBE-së për RTK 2 duhet të vazhdojë në formën e 
ndërtimit të kapaciteteve dhe bashkëpunimit me shërbimet e tjera 
publike, apo televizione me një koncept të ngjashme te transmetimit.  

 
 

MEMORANDUME TË BASHKËPUNIMIT  
 

Në vitin 2013 janë nënshkruar protokollet e bashkëpunimit me disa institucione 
mediale: 

Në qershor të 2013-s RTK 2 dhe "Qendra për Demokraci dhe Pajtim në Evropën 
Juglindore" (një organizatë me seli në Selanik, mbështetur nga Parlamenti Evropian), 
kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi. Ky memorandum nënkupton se RTK 2 
do të transmetojë emisionin rajonal "Okruzenje", i cili merret me çështjet rajonale në 
fushën e pajtimit, të kulturës, bashkëpunimit etj. 

- Në qershor 2013 është nënshkruar marrëveshja për bashkëpunim ndërmjet RTK 2 
dhe DW për transmetim të programit javor të redaksisë Deutsche Welle në gjuhën 
serbe. 

- Në qershor 2013 është nënshkruar protokoll bashkëpunimi me Zërin e Amerikës 
(VOA) për transmetim të programeve të tyre informative. 

- Në tetor 2013, është nënshkruar një protokoll bashkëpunimi në mes të RTK-së 
(RTK 2) dhe Radio Televizionit e Vojvodinës. Ky protokoll ka për qëllim të krijojë 
bashkëpunimin teknik dhe programor në fushën e produksionit, transmetimit, 
distribuimit, shkëmbimin e programeve, trajnimit dhe të edukimit për të punësuarit dhe 
bashkëpunëtorët. Pritet që ky protokoll të kontribuojë në mënyrë specifike për këmbim 
të programeve midis RTK 2, kryesisht në fushën e informacionit, kulturës dhe arsimit. 

 - Memorandumi me agjencinë e lajmeve `Beta`, nga Beogradi është nënshkruar më 
1 nëntor, dhe përfshin përdorimin e tekstit, fotografive, radio dhe video-materiale. Është 
një shërbim i veçantë që ka një sasi të kufizuar të informacioneve për shkak se është pa 
pagesë, por është padyshim një shtesë e cilësisë për të gjitha programet.  

- Është nënshkruar memorandum i mirëkuptimit midis RTK-së dhe Web TV 
parlamentar Evropian, i cili përfshin edhe pjesë të RTK 2. Në 2013, filluan përgatitjet 
për hartimin e programit në të cilin materiali do të përdoret EuroparlTV. Kjo ka të bëjë 
me seancat e Parlamentit Evropian (PE), takimet, konferencat dhe ngjarje të 
mbështetura nga PE. RTK 2 dhe RTK 1 do të kenë qasje në këto materiale.  
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SPONSOR MEDIAL  
 
RTK 2 në vitin 2013 si sponsor medial mbështeti një sërë aktivitetesh që kanë për 
qëllim promovimin e kulturës, sportit dhe por edhe për të ndihmuar familjet në nevojë. 
 
 

SHPËRBLIMET 
 

1. Më 31 tetor 2013, RTK 2 fitoi një çmim në Festivalin e Filmit Etnografik 
FESTEF në Kučevo. Filmi dokumentar etnologjik "Kafe në 10", u shpall filmi 
dokumentar etnologjik më i mirë, për të cilin RTK 2 e mori një çmim `Srebrni 
pastir`. Ky është çmimi i parë për RTK 2 pas pesë muajsh nga themelimi i tij. 

 
2. OJQ ndërkombëtare `Sport pa Kufij` (Sports sans frontières) e ka nderuar RTK 

2 me mirënjohje për përcjelljen e aktiviteteve të tyre në Kosovë dhe promovimin 
e sportit.  
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RTK RADIO 1 DHE RTK RADIO 2 
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Në raportin e punës për vitin 2013, për Njësinë Programore të RTK -Radio,  do të 
paraqiten zhvillimet kryesore në realizimin e detyrave:  

Radio Kosova si pjesë e transmetuesit publik, Radio Televizionit të Kosovës, ofron 
programe informative, edukative, dhe argëtuese të ekuilibruara dhe të sakta, përmes 
valëve të Radios, duke përmbushur misionin e saj publik.  

Radio Kosova gjatë periudhës qershor - dhjetor 2013 ka nisur punën me intensitet të 
shtuar duke rishikuar skemën programore dhe të gjitha emisionet që transmetohen në 
valët e të dyja radiove( RK 1 dhe RK 2).  

Fillimisht janë plotësuar vendet e punës ku ka pasur zbrazëti dhe më pastaj së 
bashku me stafin menaxherial është rishikuar në tërësi skema programore dhe  kemi  
vendosur  për  heqjen e disa emisioneve dhe rubrikave që nuk i janë përshtatur  formatit 
të radios. 

Zhvillimet të cilat e karakterizojnë vitin e kaluar në RTK-radio janë : 
 

- Brit Awards - shkurt 
- Eurovisioni - maj 
- Zgjedhjet nacionale në Shqipëri /qershor ( Studio në Tiranë ) 
- Zgjatja e programit të mëngjesit nga ora 06:00 
- Vera me Radio Kosovën - korrik/gusht 
- Koncerti me yjet e estradës - Live në RTK 1 dhe në Radio  
- Ndryshimi i skemës programore në të dyja radiot - tetor / nëntor  
- Ndryshimi i të gjitha siglave të radios  
- Zgjedhjet lokale 2013 në Kosovë .  
- Transmetime direkte nga qendrat komunale  
- Debate 28 Nëntori - Prishtinë - Vlorë - Prekaz - Tiranë - Shkup  
- Balotazhi për zgjedhjet lokale 2013 

 
 

DEPARTAMENTI I INFORMACIONIT 
 
Redaksia e programit informativ të radios, ka mbajtur barrën e informimit të 

dëgjuesve tanë jo vetëm brenda vendit po edhe në diasporë për të gjitha zhvillimet në 
vend, rajon dhe botë.  

Me 23 edicione të lajmeve brenda ditës  në të dy programet e saj (pesë prej të cilave 
edicione të zgjeruara) dhoma e lajmeve ka përcjellë te dëgjuesi lajmet më të reja dhe ka 
arritur që të jetë media më e cituar në vend. 

Citueshmëria e Radio Kosovës ka shënuar rritje të dukshme, sidomos në muajt e 
fundit të vitit. 

 Gazetarët e Radio Kosovës gjatë vitit 2013 kanë marrë edhe çmime për temat e 
trajtuara. 

Ngjarjet më me prioritet në vend e të cilave programi informativ u ka dhënë më 
shumë rëndësi dhe hapësirë  gjatë vitit që lamë pas ishin:  

 
- Bisedimet Kosovë – Serbi dhe arritja e marrëveshjes së 19 prillit,  
- Hapja e bisedimeve për MSA me BE-në,  
- Zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri 
- Zgjedhjet lokale në Kosovë, si dhe  
- Aplikimi taksës doganore në veri të Kosovës.  
Dhoma e lajmeve ka realizuar speciale dhe intervista  të shumta.  
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Personalitetet e intervistuara gjatë 2013-tës ishin:  
Presidentja Atifete Jahjaga, kryeparlamentari i Kosovës, Jakup Krasniqi, 

zv.kryeministrja Edita Tahiri, ambasadorja amerikane Tracey an Jacobson, ambasadori i 
Britanisë së Madhe, Ian Cliff, shefi i BE-së në Prishtinë, Samuel Zbogar, shefi i 
misionit EULEX Bernd Borhard, si dhe ambasadorë të shumtë dhe përfaqësues të 
zyrave të vendeve të akredituara në Kosovë. Po ashtu, kemi pasur intervista të shumta 
me ministra të Qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të opozitës si kryetari i LDK-së Isa 
Mustafa, kryetari i AAK-së Ramush Haradinaj, kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti 
etj., drejtues të organizmave të ndryshëm arsimor e kulturor si dhe përfaqësues të 
ndryshëm të organizata ndërkombëtare dhe ambasadorë të akredituar në vendin tonë. 
Intervista me eurodeputeten Doris Pack ku ajo ka vlerësuar lart zgjedhjet lokale në 
vend. Kjo intervistë është cituar nga shumica e mediave të shkruara vendore dhe 
rajonale.  

 
 

Temat e cituara nga mediat:  
 
- Kosova shënon import rekord te thëngjillit, përkundër rezervave të veta 
- Hetohen doganat për rastin e pasaportave biometrike    
- Farat e prishura të specave, të importuara nga Serbia 
- Dokumenti i Qeverisë dhe BE-së për komunën e Mitrovicës së Veriut 
- Si jetojnë shqiptaret ne komunat me shumice serbe ne Kosove –reportazh 
- Përdorimi i gjuhëve zyrtare ne Kosove, mos respektimi i tyre nga ana e 

institucioneve të vendit. 
- Çështja e sigurisë në fshatrat veriore, të banuara me shqiptarë (Zhazhë, Boletin dhe 

Kelmend) 
- Dokumenti  i inteligjencës se policisë rreth sulmeve në veri 
- Ndryshimet në kabinetin qeveritar dhe tema që ka fituar edhe çmimin 

antikorrupsion si  
storia më e mirë e vitit 2013 – “Limak-ut i jepen edhe 5 ndërtesat kryesore të KEK-

ut “ 
 
 

Ngjarjet të cilat e kanë karakterizuar vitin 2013: 
 
Fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale 2013 dhe fushata për balotazh. Në të dyja 

radiot kemi realizuar 30 debate, 8 prej të cilave janë realizuar në qendrat më të mëdha të 
vendit me prezencën edhe të publikut. Çdo ditë të fushatës janë përgatitur nga tri 
kronika ditore me së paku 15 minuta ku është paraqitur i gjithë aktiviteti ditor elektoral i 
subjekteve të certifikuara nga KQZ. 

Në ditën e votimit (03 nëntor dhe 01 dhjetor) kemi qenë me program special nga ora 
06 deri në 02 pas mesnatës. 

Redaksia ka qenë aktive edhe me programin special për ditën e pavarësisë së 
Shqipërisë me 28 nëntor ku kemi qenë me studio, në Vlorë, Prekaz dhe Prishtinë. Po 
ashtu, ka pasur program special për Festën e Vitit të Ri. Përgatitjet për Vitin e Ri kanë 
filluar në muajin nëntor ku janë angazhuara një pjesë e stafit të të dyja radiove që ka 
rezultuar me realizimin e një programi shumë të pasur artistik ku është përfshirë edhe 
humori me aktorë vendorë.  
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Emisioni i aktualiteteve -Forum 
 
Kjo redaksi gjatë vitit 2013 ka realizuar rreth 180 emisione në të cilat ka debatuar 

temat më të rëndësishme nga aktualiteti i vendit tonë dhe jashtë tij. 
Mysafirët e ftuar në studio kanë qenë nga më të ndryshmit si politikanë e drejtues 

institucionesh, ekonomistë, juristë, mjekë, analistë dhe ekspertë të ndryshëm të fushave 
më të rëndësishme të jetës. Vlen të theksohet emisioni “PA KUFIJ” në të cilin lidhen 
tri studio njëkohësisht, Prishtinë- Tiranë- Shkup.  

 
 

Programi i mëngjesit 
 
Programi ka qenë plotë me informacion servisor, kuriozitete, biseda me të ftuar në 

studio varësisht me zhvillimet ditore me përparësi të veçantë jetës dhe mirëqenies së 
qytetarit të Republikës së Kosovës.  

Në shtatë ditë të javës janë realizuar lidhje direkte me Radio Tiranën. Kjo lidhje ka 
një kohëzgjatje prej 10 minutash.  Emisioni i mëngjesit ka trajtuar problematika të 
ndryshme të qytetarëve të vendit tonë në të gjitha komunat. Kjo është bërë përmes 
paraqitjes së drejtpërdrejtë të korrespodentëve. 

Gjatë gjithë vitit, numri i mysafirëve të ftuar në studio ka qenë shumë i madh.  
Ndër më të rëndësishmit mund të veçojmë: ambasadoren amerikane Tracey an 

Jacobson. 
 

 
DEPARTAMENTI I PROGRAMACIONIT  

 
Programi Kulturor, Arsimor dhe për Fëmijë gjatë vitit 2013, ka realizuar të gjitha 

emisionet e parapara. 
Emisioni “ETNO”, trajton tema që lidhen me trashëgiminë tonë kulturore, 

etnologjinë, etnokulturën dhe etnomuzikologjinë shqiptare. Përmes incizimeve nga 
vendi i ngjarjes dhe bisedave me personalitete të ndryshme të kulturës, ETNO 
prezanton traditën e popullit tonë dhe gërshetimin e saj me të sotmen.  

Emisioni “Shtegtim radiofonik me Radio Kosovën”, ofron tema edukative me cikël 
për shtete dhe rajone të ndryshme të botës. Gjatë vitit 2013 në total janë transmetuar 
mbi 50 emisione, kushtuar shteteve të ndryshme të botës.  

Programi për fëmijë realizon emisione të përditshme nga e hëna në të premte nga 
19:00 deri në 19:30. I cili prezanton krijimtarinë e fëmijëve nga letërsia, arti figurative, 
muzika.  

Programi edukativ dedikuar të rinjve ka emisionin,  
“Hapur për të rinj” ,që trajton tema aktuale për moshën e adoleshencës. Gjatë vitit 

janë realizuar mbi 40 emisione me kohëzgjatje prej një orësh. 
 Emisioni “JAM EDHE UNË”, trajton tema aktuale dhe sensibilizuese për 

kategorinë e njerëzve me nevoja të veçanta. Realizohet në terren.   
Emisioni BOTA E ARTIT është emision edukativ që sjell para dëgjuesve 

informacione aktuale nga zhvillimet në fushën e artit, përmban biseda me krijues të 
ndryshëm dhe promovon vlera të verifikuara nga degë të ndryshme të artit.  

Emisioni “SHTIGJE LETRARE”, është emision edukativ mbi krijimtarinë letrare. 
Përmes bisedave me autorë të ndryshëm dhe leximit të krijimeve të tyre poetike. 

Emisioni “BOTA E LIBRIT”, është emision promovues për librin dhe kritikën 
letrare. Botimet më të reja nga letërsia dhe recensionet për libra të autorëve të ndryshëm 
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e bëjnë emisionin me rëndësi të veçantë për komponentin edukativ të Radio Kosovës si 
medium publik.  

Emisioni “Vizioni i Gruas”,trajton problematike që kanë të bëjnë me botën e 
femrës.  

 
 

PROGRAMI ARGËTUES -ON AIR 
 
Radio Kosova në departamentin e saj të programeve argëtuese ka vazhduar të ruajë 

identitetin e vet me informacione të shkurtra, argëtuese dhe të larmishme në transmetim 
të drejtpërdrejtë 3-orësh çdo ditë.  

Në gjitha emisionet dhe rubrikat e OnAir magazinës, janë plasuar i informacione 
nga bota e artit, filmit, muzikës. Në këtë emision janë Inkuadruar drejtpërdrejt 
përfaqësues të institucioneve vendore.  

Ndërkaq, projekti i veçantë në kuadër të kësaj redaksie ka qenë realizimi i projektit 
Vera me Radio Kosovën gjatë muajit korrik. Emisioni i ka qenë i drejtpërdrejt nga 
riviera shqiptare.  Vlen të përmendet se janë realizuar 192 orë transmetim i 
drejtpërdrejtë nga   

Ulqini, Velipoja, Saranda, Ksamili, Vlora, Orikumi, Shën Gjini, Durrësi, Dhërmia, 
Himara, Struga. Poashtu, në fund të këtij prohjrekti në qendër të kryeqytetit janë hapur 
pikat informuese kulturore – turistike ku është bërë promovimi i Bregdetit shqiptarë. 

Në kuadër të projektit është mbajtur dhe konferenca me kryetarë të komunave dhe 
operatorëve turistik rreth promovimit dhe krijimit të një klime bashkëpunimi në të 
ardhmen. Ndërsa në fund të projektit është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi 
në mes të RTK dhe komunave në fjalë. Projekti u përmbyll me koncertin e madh në 
qendër të Prishtinës ku i njëjti është transmetuar drejtpërdrejt në Radio Kosovë dhe në 
Televizionin e Kosovës.  

 
 

REDAKSIA E PROGRAMIT MUZIKOR 
 
Kjo redaksi ka qenë e angazhuar jo vetëm në krijimin e listave të reja muzikore, por 

ka arritur të ndryshojë dhe siglat. Nëpërmjet siglave po bëhet edhe ndarja e zhanrit 
muzikor.  

Në të njëjtën kohë ka sjellë dhe koncertet – Festivale:  
 
- Zambaku i Prizrenit – /korrik 
- Thank You USA – / korrik 
- Koncertet të filarmonisë  

 
Këngët të cilat janë edituar gjatë vitit 2013: 
  

Zbavitëse 451 këngë
Qytetare 22 këngë 
Popullore 312 këngë 
Fëmijë 42 këngë 
Folklorike 55 këngë 
E huaj 10000 këngë 
Muzike serioze 12 koncerte dhe opera 
Efekte rreth 50 GB material 
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Vlen të theksohet dhe rikomponimi këngës nga produksioni i Radio Kosovës, 
“Gëzuar 2013”.  

 
 

PROGRAMI I NATËS 
 
Programi i natës është realizuar sipas parametrave të paraparë. Programi i natës, 

pjesa nga ora 23:02- 01:00 është realizuar pesë herë në javë, nga e hëna deri të premten, 
dhe solli një mori temash të trajtuara qofte me eksperte të lëmenjve  përkatës, qoftë me 
përgatitjen paraprake të gazetarëve të angazhuar në këtë program. 

 
 

REDAKSIA E PROGRAMIT SPORTIV 
 
Redaksia e sportit, ka transmetuar drejtpërdrejt nga vendi i ngjarjes të gjitha 

ndeshjet e superligës së Kosovës, por edhe ndeshjet e tjera me rëndësi. Veçojmë: 
 
- Të gjitha ndeshjet e kombëtares shqiptare në Shqipëri.  
- Liga Ballkanike e Basketbollit 
- Garat finale në basketboll 
- Janë transmetuar 165 ndeshje të Raifajsen superligës së Kosovës nga 

vendi i ngjarjes dhe 20 ndeshje të basketbollit.  
 
 

RADIO KOSOVA 2 
 
Radio Kosova 2  transmeton program në gjuhën shqipe dhe në gjuhet e 

komuniteteve: Serbe, Boshnjake , Turke dhe Rome.  
 
 

PROGRAMI NË GJUHËN SHQIPE 
 
Radio Kosova ne programin e vet të dytë  transmeton 12 orë program në gjuhën 

shqipe. Pjesa më e madhe e emisioneve, më shumë se 80% realizohen drejtpërdrejt.  
Emisionet nga Redaksia e Kulturës dhe emisioni “Radio Kosova Prezanton” janë të 

regjistruara me një imazh të veçantë me anë të audio siglave.  
Me skemën e Re programore kemi 13 emisione të reja me të cilat Radio Kosova 2 e 

ruan primatin dhe pasuron edhe më shumë ofertën për audiencën e re. 
Shtyllë e emisioneve në Radio Kosova 2, mbetet emisioni “Metropol”. 
Radio Kosova 2, me emision Metropol, gjatë vitit 2013 ka sjellë LIVE nga vendi i 

ngjarjes ndarjen e çmimeve “Brit Awards 2013”, ngjarja më e madhe muzikore 
britanike.  

Metropoli ka përcjell nga vendi i ngjarjes edhe “Evrovizionin”, festivalin më të 
madh të këngës evropiane gjatë muajit maj. Gjiuthashtu ka përcjellë finalen e madhe të 
Eurobasketit të mbajtur në Lubjanë të Sllovenisë. Gjatë vitit 2013 emisioni Metropol ka 
mbështetur edh iniciativa qytetare që janë përcjellë dhe iniciuar nga ky emision. 

Radio Kosova Prezanton (kohëzgjatja 15 min) emision i përditshëm që sjellë tema 
të ndryshme kulturore, me qasje më urbane. Arti muzikor, filmi, letërsia, arti vizual dhe 
kulturat botërore. gjatë këtij viti ka realizuar emisione speciale për personalitete si : 
Bekim Fehmiu , Ali Podrimja, Rita Ora.  
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Programi i Mëngjesit  
 
Magazina e mëngjesit tashmë fillon nga ora 06 e mëngjesit, ndërsa trajton 

informacionet kryesore të ditës, përfshirë dhe ato servisore. Në këtë emision kanë pasur 
hapësirë të veçantë ditët ndërkombëtare, duke ftuar dhe mysafirë nga organizatat në 
fjalë.  

Rubrika `Nga Kosova Në` Prezanton pjesët më të bukura të vendit, duke promovuar 
turizmin, ushqimin, traditat dhe kulturën.  

Infokult (kohëzgjatja 5 min) emision i përditshëm që sjellë ngjarjet kryesore 
kulturore në vend. emision i cili promovon ngjarjet e të rinjve nga kultura. 

 
Programi i natës nga ora 22:00  

 
Janë gjithsej 7 emisione të reja dhe atraktive: “Loçkat”, “Maratona e Radios”, “Si 

n’Film”, “Përtej Profesionit”, “Live nga Qyteti i Studentëve”, “Sport Show”  .  
Në këto emisione trajtohen tema nga përditshmëria e të rinjve. emisionet kanë të 

ftuar mysafirët më në zë të jetës publike.  
 

Emisionet Edukative -Arsimore - Kulturë  
 
Emisionet nga Redaksia e Kulturës, “ARS”, Për një botë më të mirë”, “Kult” , 

Universi letrar, Shqip,   “Përtej Profesionit”, “Young Europeans”, transmetohen 
çdo natë nga ora 21:30.  Këto emisione kanë mbuluar festivalet - zhvillimet nga bota e 
kulturës: letërsi, film, muzikë, trashëgimi si dhe kanë sjellë në studio emra më të 
mëdhenj të kulturës shqiptare. 

 
Ngjarjet e veçanta 

 
Radio Kosova 2, ka përgatitur emisione speciale për 17 shkurtin dhe  28 nëntorin.  
Radio Kosova 2 , po ashtu ka sjellë program special edhe me rastin e Vitit të Ri. Në 

emisionin që ka zgjatur plot 4 orë kanë dhënë kontribut të tyre dhe kanë folur enkas për 
ne: Rita Ora, Nora Istrefi, Tingulli3, Alban Skenderaj, Sabri Fejzullahu, Mark Marku e 
plot artist dhe personalitete të njohura. 

 
 
 

PROGRAMI NË GJUHËT E KOMUNITETEVE 
 
Redaksitë e Komuniteteve  
 
Programi i redaksive të komuniteteve sipas gjuhëve emitohet:  
 
Nga ora 14:00 deri në orën 16:00 redaksia e gjuhës serbe. 
Nga ora 16:00 deri në 18:00 programi në gjuhën turke. 
Nga ora 18:00 deri në 20:00 redaksia në gjuhën boshnjake. 
Nga ora 20:00 deri në orën 21:00 redaksia në gjuhën rome. 
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Nga viti i kaluar programi i komuniteteve është duke u transmetuar edhe në rrjetin e 
frekuencave kombëtare në brezin FM.  

Ndryshimet në skemën e re programore në  redaksitë e komuniteteve janë: 
 
- Edicioni i lajmeve 10 minuta  
- Ju prezantojmë  Kosovën  
- Jeta jonë  
- Kronika nga komuna  
- Analiza e javës  
- Reportazhi  

 
 

PROGRAMI NË GJUHEN SERBE 
 

Programi në gjuhen serbe ka ndjekur ngjarjet kryesore në rajon dhe Kosovë si dhe 
ngjarjet e tjera nga kultura, arti dhe përditshmëria e jetës së qytetarëve.  Kjo redaksi 
gjatë vitit të kaluar ka ndjekur zhvillimet në Bruksel në lidhje me bisedimet Kosovë – 
Serbi, zgjedhjet lokale, kthimin e serbeve në Kosovë, si dhe reportazhe që pasqyrojnë 
jetën komunitetit.   

Intervista : Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë Samuel Zhbogar,ambasadori i 
Britanisë së Madhe në Prishtinë Ian Clif si dhe personalitete të tjera.  

 
 

TA NJOHIM KOSOVËN 
 
Emisioni “Ta Njohim Kosovën”, është një nga emisionet që bashkon të gjitha 

redaksitë e komuniteteve në një qëllim: Ta njohim vendin tonë. Me një bashkëpunim të 
shembullt kemi prezantuar manastiret, monumentet kulturo-historike të vendit. Ky 
emision përkthehet në katër gjuhë dhe transmetohet çdo vikend nga katër redaksitë.  

 
 

PROGRAM NË GJUHEN TURKE  
 
Programi në gjuhen turke ka transmetuar zhvillimet kryesore në vend , rajon  dhe 

botë.  Ka mbuluar të gjitha aktivitetet e komunitetit turk. Viti 2013 e karakterizon këtë 
redaksi me më së shumti emisione autoriale.  

Vlen  të potencohet fakti se lajmet janë duke u plasuar edhe  në ueb-faqen  e RTK-
së të cilat kanë qenë burim informacioni edhe për mediat turko-folëse.  

 
 

PROGRAMI NË GJUHËN BOSHNJAKE  
 
Programi në gjuhen boshnjake ka raportuar dhe analizuar të gjitha ngjarjet në 

Kosovë dhe më gjerë, nëpërmjet lajmeve, raporteve, intervistave dhe reportazheve.  Në 
fokus ka qenë jeta qytetarëve boshnjak në vend. Përveç ngjarjeve politike, janë përcjellë  
edhe ngjarjet nga kultura, sporti, muzika dhe showbizi. Vlen të theksohet emisioni 
Prokult i cili promovon kulturën.   

Në gjysmën e dytë të vitit 2013 të gjitha emisionet e redaksisë boshnjake plasohen 
edhe në ËEB sajtin e RTK-së. 
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PROGRAMI NË GJUHËN ROME 
 

Programi në gjuhën rome, vëmendje të posaçme u ka kushtuar aktiviteteve 
kulturore, edukativo –arsimore të komunitetit romë.  

Po ashtu, janë bërë reportazhe nga vendbanimet e këtij komuniteti për jetën dhe 
integrimin e tyre në shoqërinë kosovare. Gjatë vitit 2013 janë bërë shumë intervista me 
përfaqësues të komunitetit romë dhe është diskutuar për vështirësitë e tyre ekonomike 
dhe për implementimin e strategjisë për integrimin e komunitetit RAE në Kosovë.  

Këtë vit kjo redaksi ka filluar edhe me emisionet autoriale,”Ta mësojmë gjuhën 
standarde rome”, “Ta njohim Kosovën”, “Romët në Evropë”, “Arsimimi dhe 
Ardhmëria”.   

 
 

DEPARTAMENTI PRODUKSIONIT DHE TEKNOLOGJISË 
 
Në këtë vit, operativa teknike e radios ka përfundua me sukses te të gjitha punët e 

parapara për  realizimin e skemës programore dhe transmetimin e programeve te RTK 
Radio - Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2. 

Në vijim do të parashtrojmë zhvillimet kryesore; 
Me rastin e renovimit të enterierit të aneksit të studiove, në mungesë të një projekti 

edhe për infrastrukturën teknike, teknologjinë dhe instalimet përcjellëse, për personelin 
teknik të radios kjo ka qenë një sfide shumë e madhe ngase është dashur te rishikohet 
dhe të bëhen ndryshime, varësisht prej kërkesave të teknologjisë, por edhe kërkesave 
programore. 

Në këtë rast duhet potencuar se tërë kohën është punuar në mungesë të projektit 
teknik të objektit të RTK -Radios. 

Sa i përket realizimit teknik të projektit “Vera me radio Kosovën” dhe emisionit 
përmbyllës të këtij projekti i pasuar me koncertin e madh në sheshin e kryeqytetit, 
konsiderojmë se ky projekt po edhe realizimi teknik  për “Zgjedhjet Lokale 2013” kanë 
qene dy projekte të cilat e kanë karakterizuar dhe e kanë dominuar këtë vit. 

Ne këto dy projekte, për realizimin e suksesshëm te tyre e sidomos për transmetimin 
e drejtpërdrejtë nga qytetet të ndryshme të Kosovës në aspektin teknik kualitativ të 
debateve për zgjedhjet lokale, ka kontribuar aplikimi për herë të parë  për transmetime 
të tilla i teknologjisë STL IP. 

Janë bërë të gjitha transmetimet e drejtpërdrejta të parapara dhe ad-hoc, në baze të 
kërkesave programore. 

Edhe këtë vit është vazhduar me lidhjet e drejtpërdrejta ne programin e mëngjesit 
me studion e Radio Tiranes për realizimin e emisionit `` Një mëngjes tjetër``si dhe 
realizimin e drejtpërdrejte të emisionit të përjavshëm ``Pa Kufij`` ndërmjet studiove ne 
Tirane , Shkup dhe Prishtinë.  

Bartës  i realizimit teknik të këtyre lidhjeve është Radio Kosova. 
Është bërë një punë e madhe, po ashtu me rastin e transmetimeve të drejtpërdrejta të 

ndeshjeve të kombëtares së Shqipërisë si dhe me transmetimin e ndeshjeve të Ligës 
Ballkanike të Basketbollit.  

Këtë vit është bërë një punë edhe me servisimin e audio miksetave të studiove të  
ON Air-it të Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2. 

Përkundër kësaj mbetet edhe më tutje konstatimi i përsëritur edhe më parë se 
teknologjia që aplikohet në studiot e On Air-it dhe produksionit në RTK -Radio është 
teknologji që ka hyrë në dekadën e dytë të shfrytëzimit. 
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Transmetimi i programit të Radio Kosovës në brezin e valëve të mesme AM dhe FM 
 
Transmetimi i programit të RTK Radio në valët e mesme menaxhohet prej RTK-

Radio. 
Edhe vitin e kaluar, po edhe më herët i kemi potencuar vështirësitë në vazhdimësi 

me  transmetimin e programit përmes transmetuesit të valëve të mesme në frekuencën 
549KHz, në objektin transmetues në Bakshi. Për këtë transmetues ligjërisht jemi të 
obliguar që të sigurojmë vazhdimësinë e punës me parametrat e koordinuar në nivel 
ndërkombëtar.  

Problemet teknike në këtë transmetues janë tejkaluar dhe po tejkalohen me 
përdorimin e pjesëve të transmetuesve që janë nxjerr prej kohe nga puna. 

Me këtë transmetues, për shkake te vjetërsisë se tij, pritet qe edhe ne ardhmen te 
kemi vështirësi me pasoje pamundësinë e vazhdimit te transmetimit.  

E njëjta situatë  është edhe me transmetuesit FM në RTK Radio me te cilët 
menaxhon RTK-radio. Këta transmetues FM në RTK Radio ne frekuencat 91.9MHz, 
93.3MHz dhe 998.2MHz janë prodhim i vitit 1980. 

RTK-radio, ka filluar me procedurat për kërkimin e dy frekuencave pranë KPM-së. 
 Sa i përket rrjetit të FM me të cilin menaxhon KTTN në vazhdimësi kemi probleme 

me mbulim cilësor të territorit të Kosovës. 
 
 

Zhvillimet e tjera në objektin e RTK-Radio 
 
Për shkak të vjetërsisë se instalimeve në objektin e RTK-Radio, vazhdimisht jemi 

duke pasur probleme me infrastrukturën e instalimeve.  
Është po ashtu e domosdoshme që të bëhet vlerësimi i gjendjes së shtyllës së 

antenës, në aspektin statik, nga një ekip i specializuar për këto pune, me propozim masa 
që duhet të ndërmerren në lidhje me shtyllat e antenave,  në objektin e RTK Radio si 
dhe për shtyllën në objektin e VM në Bakshi. 

Në lidhje me objektin transmetues në Bakshi duhet potencuar problemin e definimit 
e të drejtës për të punuar token nën valë përcjellëse, ngase kjo po na shkakton probleme 
teknike - po behet dëmtimi i tokëzimit të shtyllës së antenës (136m) dhe tokëzimit të 
valëpërcjellësit. E njëjta situatë është edhe në lidhje me largpërçuesin për furnizim të 
objektit me energji elektrike. 

Për këto probleme është informuar me kohë zyra ligjore e RTK. 
 

 
PRAKTIKANTËT GJATË VITIT 2013 

 
Gjatë vitit 2013, RTK-radio, ua ka mundësuar një grupi të studentëve që të kryejnë 

praktiken profesionale në dhomën e lajmeve. Studentët kanë qenë nga fakultetet e 
gazetarisë.  
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SHËRBIMI ADMINISTRATIV DHE I 
BURIMEVE NJERËZORE NË  

RTK PËR VITIN 2013   
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RTK vitin 2013 e ka filluar me 581 (pesëqindetetëdhjetenjë) punëtorë me kontrata 
pune me kohë të caktuar të cilët janë të ndarë në shërbime: 
 

 

 
RTK vitin 2013 e ka përfunduar me 656 (gjashtëqindepesëdhjetegjashtë) punëtorë 

me kontrata të rregullta të punës me kohë të caktuar. 
 
 

KONTRATAT  E NDËRPRERA DHE TË SHKËPUTURA: 
 

 Gjashtë (6) të punësuar në RTK janë pensionuar gjatë vitit 2013 kështu që të 
gjithë të punësuarve të pensionuar ju është ndërpre kontrata gjatë vitit 2013. 

 Me kërkesë të tetë (8) të punësuarve në RTK janë ndërprerë kontratat e punës 
për kohë të caktuar gjatë vitit 2013. 

 Pesë (5) të punësuarve në RTK për shkak të shkeljeve disiplinore ju është 
ndërprerë kontrata e punës për kohë të caktuar gjatë vitit 2013.  
 

 
KONKURSET  

 

 Në fund të vitit 2012 është shpallur konkursi për Drejtor të përgjithshëm të 
RTK-së dhe i njëjti është proceduar gjate muajit janar 2013, kur edhe është 
zgjedhë dhe emëruar nga Bordi i RTK-së Drejtor i përgjithshëm.  

 Në baze të konkursit të shpallur më datë 08.02.2013 është përzgjedhur 
Udhëheqësi i Shërbimeve të Përbashkëta dhe Drejtori i RTK 2 – TV në gjuhën 
serbe.  

 Me vendimin e Kuvendit të Kosovës është përzgjedhur një anëtar i Bordit të 
drejtorëve të RTK-së, ai i komunitetit pakicë.  

 Në bazë të Konkursit publik për vendet e lira të punës: Zv.drejtor i përgjithshëm 
i RTK –së ( 2 pozita ), Drejtor i RTK1 – TV dhe Drejtor i RTK Radios janë 
përzgjedhur kandidatët më të suksesshëm, me mandat trevjeçar.  

Sektori 
Numri i të 

punësuarve më  
01.01.2013 

Numri i të 
punësuarve   

më  
31.12.2013 

Ndryshimi 

Menaxhmenti 08 07 -   01 

RTK 1 - TV 352 359 +  07 

Radio Kosova 168 168 00 

RTK 2 - TV 00 52 +  52 

Shërbimet e Përbashkëta 28 32 +  04 

WEB faqja 05 06 +  01 

Kabineti i Drejtorit të Përgjithshëm 04 12 +  08 

Prokurimi 05 05 00 

TI 10 14 +  04 

Auditori 01 01 00 

TOTALI 581 656 + 75 
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 Gjatë vitit janë shpallura edhe konkurse për vendet e punës Udhëheqës i njësisë 
juridiko-ligjore, Teknik ne TI, Arkivist ne Administratë, Zyrtar për Teknologji 
dhe transmetim, Asistent në administratë, Arkivist në TV, Vozitës, Zyrtar të 
mbrojtjes dhe shpëtimit, Zyrtar i kontabilitetit praktikant, Teknik në 
transmetues, Recepsionist. 

 Më datë 16.12.2013 është shpallur Konkursi publik për vendet e lira të punës në 
RTK: Kryeredaktor në WEB faqe, Menaxher i Marketingut dhe Menaxher i 
Prokurimit. 

 Në bazë të Konkursit të datës 26.07.2013 për tre anëtarë të Bordit të RTK–së, dy 
anëtarë të komunitetit shqiptar dhe një i komunitetit pakicë serb, me vendimin e 
Kuvendit të Kosovës janë përzgjedhur dy anëtarë të Bordit të drejtorëve të RTK-
së, ndërsa anëtari i Bordit të drejtorëve të RTK-së nga komunitetit pakicë serb 
nuk është përzgjedhur për shkak të numrit të vogël të aplikuesve.  
 
 

KONTRATA PUNE PËR PUNË DHE DETYRA SPECIFIKE 
 

RTK vitin 2013 e ka filluar me 159 (njëqindepesëdhjetenëntë) të angazhuar me 
kontrata pune për punë dhe detyra specifike të cilët janë të ndarë në shërbime: 
 

Sektori 
Numri i të 

angazhuarve më  
01.01.2013 

Numri i të 
angazhuarve më  

31.12.2013 
Ndryshimi 

RTK 1 - TV 92 90 -   02 

Radio Kosova 63 63 00 

RTK 2 - TV 00 37 +  37 

Shërbimet e Përbashkëta 02 01 -   01 

TI 01 02 +  01 

TOTALI 158 193 + 35 
 

RTK vitin 2013 e ka përfunduar me 193 (njëqindenëntëdhjetetre) të angazhuar me 
kontrata pune për punë dhe detyra specifike. 
 

PUSHIMET Ë LEHONISË: 
  
Gjatë vitit 2013 në RTK, 17 (shtatëmbëdhjetë) të punësuara kanë parashtruar 

kërkesë për pushim të lehonisë, prej tyre 14 (katërmbëdhjetë) të punësuara në RTK 1-
TV, 2 (dy) të punësuara në RTK 2-TV dhe 1 (një) e punësuar në RTK Radio.  

 

PUSHIMET PA PAGESË: 
 
Gjatë vitit 2013 në RTK, 2 (dy)  të punësuar kanë parashtruar kërkesë për pushim pa 

pagesë, prej tyre 1 (një) i punësuar në RTK 1-TV dhe 1 (një) i punësuar në RTK Radio. 
 
MASAT DISIPLINORE: 
 
1. Gjatë vitit 2013 në RTK 1 – TV,  janë shqiptuar gjithsej 7 masa disiplinore, 

nga të cilat një me vërejtje me shkrim, pesë me masën disiplinore heqje nga paga dhe 
një ndërprerje e marrëdhënies së punës. 

  



 

51 
 

2.  Gjatë vitit 2013 në RTK – RADIO,  janë shqiptuar gjithsej 6 masa disiplinore, 
nga të cilat pesë me  heqje nga paga dhe një me ndërprerje të marrëdhënies së punës. 

 
3.   Gjatë vitit 2013 në RTK 2 – TV,  janë shqiptuar gjithsej 4 masa disiplinore, 

nga të cilat një vërejtje me shkrim, dy masa disiplinore mosavancim për tre vitet e 
ardhshme dhe një  ndërprerje e marrëdhënies së punës.  
 
 

RISISTEMATIZIMI NË RTK GJATË VITIT 2013   
 

Grupi punues për sistematizimin e vendeve të punës në të cilin kanë qenë të 
përfshirë pothuajse të gjithë sektorët dhe janë marrë parasysh të gjitha kërkesat e 
parashtruara nga departamentet në RTK ka filluar punën në vitin 2011 mirëpo prej asaj 
kohe deri në muajin mars të vitit 2013 kanë ndodhë disa ndryshime si miratimi i 
Organogramit të ri të RTK-së nga ana e Bordit të RTK-së që ka qenë edhe arsyeja 
themelore për intervenim gati në të gjitha vendet e punës si dhe të themelohen Shërbime 
dhe njësi të reja. 

Element kryesor për fillimin e punës ka qenë Draftimi i 5 (pesë) Rregulloreve 
kryesore: 

1. Metodologjia e përcaktimit të ndërlikueshmërisë së vendeve të punës 
2. Rregullorja për Organizimin e Brendshëm  
3. Rregullorja për Sistematizimin e Vendeve të Punës  
4. Rregullorja për kompetenca dhe përgjegjësi 
5. Rregullorja për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore 

Grupi punues ka përfunduar propozimin final për Rregulloret e draftuara, po ashtu 
në propozimin final janë të dhënat për riemërimin e 33 vendeve të  punës me përshkrim 
të ri të punës për secilin vend të punës veçmas, për themelimin e 16 vendeve të reja të 
punës me përshkrim të ri të punës për secilin vend të punës. 

Në bazë të Organogramit të ri janë përcaktuar edhe vendet e punës për të cilat është 
paraqitur nevoja që veç e veç të trajtohen dhe secilit vend të punës të i caktohet 
koeficienti në bazë të  përshkrimit të punës gjithmonë duke respektuar Metodologjinë e 
përcaktimit të ndërlikueshmërisë së vendeve të punës. 

Të gjitha Rregulloret dhe propozimet për ndryshime në risistemim janë miratuar nga 
ana e Bordit të RTK-së dhe duke filluar prej 01.04.2013 janë funksionuar me kontrata të 
reja të punës për secilin punëtorë në RTK. 

Gjatë vitit 2014 do të harmonizohen edhe Rregulloret e tjera ekzistuese si dhe do të 
hartohen rregullore të reja.  
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DEPARTAMENTI I  
TEKNOLOGJISË INFORMATIVE 
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Gjatë vitit 2013 Departamenti i Teknologjisë Informative ka planifikuar dhe ka 
filluar ne një pjesë implementimin me sukses të disa projekteve të mëdha. Kjo periudhë 
ka shënuar fillimin e digjitalizimit të brendshëm, projektimin dhe ndërtimin e komplet 
infrastrukturës mbështetëse për këtë proces, fillimin e punës së kanalit Youtube, filmin 
e ndërtimit të infrastrukturës dhe funksionalizimin e pajisjeve për punë në RTK2, RTK3 
dhe RTK4. 

 
Realizimi i projekteve të reja dhe mirëmbajtja e infrastrukturës ekzistuese në RTK1, 

RTK2, RTK3, RTK4, Radio Kosova1 dhe Radio Kosova2, Web, Youtube kanal 
 

Muaji Ditët 
e 

punës 

Intervenime 
mesatar 

gjatë ditës 

Totali i 
intervenimeve 
gjatë muajit 

Intervenime 
të lehta 

Intervenime 
të mesme 

Intervenime 
komplekse 

Janar 31 28 758 398 270 190 

Shkurt 28 25 620 304 250 166 

Mars 31 26 696 332 355 162 

Prill 30 27 710 310 300 200 

Maj 31 28 727 280 306 242 

Qershor 30 30 700 300 420 180 

Korrik 31 25 565 300 320 125 

Gusht 31 22 472 300 190 182 

Shtator 30 35 850 350 300 400 

Tetor 31 35 900 400 350 350 

Nentor 30 40 900 350 450 400 

Dhjetor 31 40 910 370 340 500 

 
Në grupin e intervenimeve të lehta i kemi renditur këto punë:  
 Probleme me Printer, probleme me maus, probleme me tastierë, rename e 

videomonitorimit, hapja e Pin codeve telefonike, procedimi i kërkesave të telefonisë 
mobile, probleme me dëgjuese, ndërrimi i password-ëve, probleme me e-mail – MS 
Outlook, mirëmbajtja - pastrimi i kompjuterëve, defragmentimi i disqeve, update të 
ndryshme, problemet lokale me rrjetë etj., – të gjitha në Televizion dhe Radio. 

 Intervenime ditore në rtklive.com si: Përpunim të fotografive, promove gjatë javës, 
publikimin e Video materialeve, audio materialeve, konkurseve të televizionit dhe 
radios si dhe RTK2, ndryshim në Marketing, dërgimin e emailave nga 
maildistribution@rtklive.com në all@rtklive.com, hapje të emailave, mbyllje të 
emailave, ndërrim të passwordave. 
 

Në grupin e intervenimeve të mesme i kemi renditur këto punë: 
 Probleme me drajverë, probleme me audio fajlla, probleme me programe aplikative, 

punët me  sistemin e raporteve telefonike mujore, problemet me aparate telefonike, 
programimi i centralit telefonik dhe instalimet e lidhjeve të reja telefonike, montime 
të kompjuterit më saktësisht në këtë grup i kemi radhitur të gjitha problemet me 
softuerët, të cilët i përdorim për punë të përditshme në  Televizion dhe Radio. 
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Në grupin e intervenimeve komplekse i kemi renditur këto punë: 
 Formatizimi i PC-ve, ndërrimi i pjesëve të prishura në server të ndryshëm, 

intervenime të ndryshme në motherboard, switch, hapja e klientëve të rinj në 
Domain Controler dhe rregullimi i atributeve, caktimi i filterëve të ndryshëm në 
firewall router, konfigurimi dhe mirëmbajtja e rrjetave ekzistuese wireless, 
intervenimet dhe mirëmbajtja e pajisjeve kompjuterike televizive si  inscriber, 
autocue, video server etj., më saktësisht në këtë grup i kemi radhitur të gjitha 
problemet me Harduerin, të cilin e kemi në përdorim për punë të përditshme në  
RTK Televizion dhe Radio. 

 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e serverëve për Stream të televizionit dhe radiove live, 
konfigurimi  harduerëve dhe softuerëve, realizimi i capturave të monitorimit të 
programeve RTK1 Tokësor dhe Satelitor si dhe Radio kanaleve. 

 Rtklive.com/rtk2 përshtatur nga dizajni aktual i rtklive.com i cili përmban në 
përgjithësi lajme për olitikë, Ekonomi, Sport, Kulturë, Argëtim etj., duplikimin e të 
gjithë fajllave nga rtklive.com në Rtk2, Krijimin dhe konfigurimin e lidhjes së re të 
databazës për Rtk2, përfundimin e Zhvillimit të webit në gjuhën serbe, hapjen e 
userave për futjen dhe menaxhimin e të dhënave në Rtk2, realizimi i projektit është 
përfunduar me sukses në afatin e duhur, Intervenimet ne CMS,  

 Urime Republike - Kosova 5 vjet - Dizajnuar dhe zhvilluar rubrika rreth aktiviteteve 
për ditën e pavarësisë 17 shkurt 2013, Urime 28 Nëntori - Dizajnuar dhe zhvilluar 
rubrika rreth aktiviteteve për ditën e 28 Nëntorit. 

 Dizajnimi dhe zhvillimi i boksave për postimin e audio fajllave në redaksitë SR, BS, 
TR dhe RO 

 
Përveç punëve të lartpërmendura, janë kryer edhe punët në vijim:  

 Fillimin e ndërtimit të infrastrukturës së re në objekt (shtrirja e më shumë se 5000 
metra UTP KAT6, rregullimi i prizave dhe konektorëve (1000 sish),  

 Fillimin e ndërtimit të Server Room-it të ri (instalimet e rack-ave, patch panel-ve, 
switch-ëve dhe konfigurimi i tyre) që do t’i shërbej funksionalizimit të sistemit të ri 
të brendshëm digjital: File Based Production System,  

 Fillimi i ndërtimit të infrastrukturës në Ingest, Voiceover, montazh, 

 Konfigurimi dhe fillimi i montimit të të gjitha pajisjeve për punë në sistemin e ri 
FBPS (Playout, NLE, Ingest, Voiceover),  

 Konfigurimi dhe instalimi i të gjitha pajisjeve të nevojshme për punë të Youtube 
kanalit, 

 Instalimi dhe funksionalizimi i optikes dhe lidhjeve UTP ne këtë pjese (server room 
i ri – server room i vjetër),  

 Rregullimi i kabllit optik per lidhje të RTK2 e RTK3 me RTK1,  

 Montimi dhe konfigurimi i rrjetit të Wirelessave në objekt,  

 Instalimet komplete në RTK2, RTK3 me lidhje telefonike,  

 Zgjerimi i kapacitetit te centralit telefonik për 16 lidhje lokale me konfigurim, 
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 Fillimi i instalimit dhe montimit të 75 kompjuterëve të rinj si dhe rivendosja e atyre 
ekzistues (paraprakisht riformatizimi dhe konfigurimi i tyre),  

 Instalimi i kamerave monitoruese dhe alarmit në objekt,  

 Ndërtimi dhe funksionalizimi rrjetit te kompjuterëve ne RTK2 (nga janari deri ne 
Gusht 2013), shtrirja e rreth 1000 metrave UTP, rregullimi i prizave dhe 
konektorëve (rreth 200), konfigurimi i kompjuterëve dhe printerëve, Wireless për 
pune normale, 

 Fillimi i ndërtimit dhe funksionalizimit të rrjetit të kompjuterëve në RTK3 me 
sistemin e ri (File Based Production System), fillimi i funksionalizimit të 
kompjuterëve dhe printerëve për gazetarë dhe produksion, fillimi i funksionalizimit 
të optikës për punë në sistemin e ri. 

 Krijimi i boxit në rtklive.com kushtuar logos së re, upload-imi i materialit me 
komplet logot e RTK-së për tu shkarkuar nga web faqja. 

 Rikonceptimi i kategorisë LAJME NACIONALE dhe SPORT, zhvillimi i boksave 
duke i zgjeruar ato për të ofruar më shumë tituj-lajme nga këto dy kategori në 
faqen e parë rtklive.com 

 Dizajnimi i faqes youtube në kuadër të rtklive.com, e konceptuar në mënyrë që ti 
përshtatet me identitetin e vet secilit program në RTK TV. Ndryshimi i te gjithë 
video linqeve nga serveret lokal në youtube.com/rtkstream, Dizajnimi i coverit për 
youtube.com/rtkstream, dizajnimi i ikonës për youtube në faqen home dhe 
riderektimi i sajë në youtube.com/rtkstream, 

 Automatizimi i të gjitha kategorive të lajmeve nga rtklive në 
facebook.com/rtklivecom, dizajnimi i coverit për facebook.com/rtklivecom, facebook 
- Dizajnimi i templatë-ave për ngjarje të ndryshme në facebook si psh: ndeshjet e 
ligës së kampionëve, ligës së europës, ndeshjes historike në futboll Kosova vs Haiti, 
ngjarjet e rëndësishme në rtk, urimet festive etj., publikimi i video materialeve në 
facebook. 
 

Gjatë vitit 2013 ka pasur shumë angazhime shtesë rreth  fillimit të implementimit të 
projektit të ri  File Based Production System, kanalit Youtube, RTK2, RTK3, RTK4, 
fillimit të ndërtimit të rrjetit të ri për server Room të Ri dhe pajisjeve kompjuterike të 
tjera për kompletim të projekteve në fjalë. 

Ka pasur punë dhe  angazhime gjatë zgjedhjeve lokale lidhur me ofrimin e kushteve 
për realizimin e lidhjeve direkte në terren. 
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NJËSIA JURIDIKO-LIGJORE 
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LËNDËT GJYQËSORE: 
 

1. Në Gjykatën Supreme të Kosovës, me Ankesë të palës kundër RTK janë gjashtë  
(6) çështje juridike. Radiotelevizioni i Kosovës pret Vendimet e Gjykatës lidhur 
me këto çështje; 

2. Në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme me Ankesë të të dyja palëve  
            (RTK dhe NSHIP “ RTP “) është çështja juridike lidhur me pronë. 

3. Në Gjykatën e Apelit në Prishtinë , ndodhet lënda me Ankesë të palës. 
Radiotelevizioni i Kosovës pret Vendimet e Gjykatës. 

4. Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për çështje administrative, 
janë gjithsej tri (3) çështje juridike në shqyrtim. RTK prêt Vendimin e Gjykatës 
lidhur me këto çështje juridike. 

5. Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për çështje ekonomike, 
janë gjithsej katër (4) çështje juridike në shqyrtim. RTK prêt Vendimin e 
Gjykatës lidhur me këto çështje juridike. 

            Lidhur me lëndët gjyqësore janë përpiluar : 
 Revizione; 
 Ankesa; 
 Propozime për përmbarim; 
 Prapësime; 
 Parashtresa; 
 Pjesëmarrja në seanca gjyqësore. 

6. Janë përpiluar dokumente dhe kontrata duke përfshirë:      
 Kontrata për bashkëpunim programor; 
 Kontrata për sponzorizim; 
 Kontrata me hapësirë publicitare; 
 Kontrata për shërbime; 
 Memorandume të bashkëpunimit; 
 Vendime të ndryshme sipas kërkesës. 

 
 
INTERPRETIME LIGJORE 
 

 Sipas kërkesave të parashtruara janë bërë interpretime të ndryshme ligjore, duke 
përfshirë:  

 Interpretim ligjor i Kontratave dhe Memorandumeve bashkëpunimi për RTK 2; 
 Interpretim i Kontratës me Grand Media; 
 Interpretim i Kontratës me n.sh “ CMB” ; 
 Interpretim i Kontratës me produksionin “ Quza Art “ ; 
 Interpretim lidhur me vendosjen e produkteve / sponzorim për projektin 

“Supermarketi” ; 
 Interpretim i Kontratës  me n.sh “ Labia film “, për projektin filmik “ Kodi i 

Jetës “  
 Interpretim ligjor lidhur me kërkesën e Unmik-ut për sigurimin e një materiali 

nga arkiva e RTK-së ; 
 Interpretim ligjor lidhur me shtimin e numrit të punëtorëve në konkursin e 

muajit Qershor 2013; 
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 Interpretim ligjor lidhur me konvertimin e Kontratës për punë dhe detyra 
specifike në Kontratë të rregullt pune, si dhe avancimin nga vendi i punës 
Gazetar Moderator 2 në Gazetar Moderator 1; 

 Interpretim lidhur me shpallje / ftesë / konkurs për ofertë të shërbimit në 
Youtube; 

 Interpretim i Kontratës për menaxhimin e shërbimit dhe materializimin e 
kanaleve të RTK-së në YouTube ; 

 Koment lidhur me Draft Rregulloren për vlerësimin e aplikacioneve për licencë 
të KPM-së  

 Koment lidhur me Rregulloren e KPM-së për shpërndarjen e shërbimeve 
mediale audio-vizuele dhe shërbimeve audio-mediale përmes operatorëve të 
rrjetit; 

 Komente lidhur me Draft Rregulloren për nivelin dhe mënyrën e pagesës së 
taksës vjetore të licencës së KPM-së KKPM-2013/06 ;  
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NJËSIA PËR PROJEKTE  
DHE ZHVILLIM 
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Gjatë vitit 2013 kryesisht është fokusuar në koordinim dhe korrespondencën për 
detyrat e sikur në vijim:  
 

 Asistimin e grupit të ekspertëve francezë INA në përpilimin e raportit të                     
auditimit të RTK Arkivit 

 Koordinimin e grupit të shefave të teknikës në finalizimin e dokumentit të 
digjitalizimit të prodhimit të RTK-së 

 Mbikëqyrjen e shtypit të dokumentit të digjitalizimit të brendshëm dhe rrjetit 
të transmetimit të RTK-së  

 Hartimi i koncept broshurës promocionale të RTK-së në bashkëpunim me 
u.d.Kryeredaktorin në përpilimin e përmbajtjes tekstuale të broshurës së 
RTK-së  

 Bashkëpunimin me dizajnerët grafikë për konceptimin vizuel të materialit 
promocional të RTK-së 

 Bashkëpunimin me grupin e shefave të teknikës në lidhje me vlerësimin e 
kostove të digjitalizimit të prodhimit dhe transmetimit të RTK-së  

 Bashkëpunimin me Qendrën për Aftësim Profesional të burimeve njerëzore 
në RTK dhe nevojat konkrete për trajnim  

 Korrespondencën me përfaqësuesit e JICA në lidhje me mbështetjen 
financiare të RTK-së për ngritjen e kapaciteteve teknike të prodhimit  

 
 

PROJEKTI I DIGJITALIZIMIT TË ARKIVIT 
 

Në saje të bashkëpunimit me EBU, RTK përfiton nga projekti “Mundësimi i rolit 
demokratik në Shërbimin e Medieve Publike (PSM) në vendet e BE-së” aktivitetin e 
rëndësishëm të vlerësimit të arkivave audio-vizuale me qëllim të ruajtjes së kësaj 
pasurie historike radio-televizive. Ky raport është përpiluar me qëllim të vënies në pah 
të karakteristikave kryesore dhe gjendjes së materialit audio-vizuel sipas kritereve të 
vlefshme, natyrës, vëllimit të materialit të arkivuar, identifikimit të përmbajtjes, 
metodat e arkivimit, kushtet e ruajtjes, mënyrat e shfrytëzimit të materialit, gjendja 
fizike, dokumentimi i përmbajtjes së arkivuar etj. Në raportin e përpiluar paraqiten 
rekomandime të qarta për mënyrën se si duhet të vazhdohet ruajtja e këtij materiali, 
arsyet dhe mënyrat për digjitalizimin e tij, vlerësim i kostove të këtij hapi dhe planin e 
digjitalizimit të arkivit.  
 
 

PROJEKTI I DIGJITALIZIMIT TË PRODHIMIT DHE  
RRJETIT TË TRANSMETIMIT TOKËSOR TË RTK-së 

 
Në bashkëpunim të ngushtë me shefat e Sektorit të Teknikës dhe Këshilltarin për 

Digjitalizim kemi arritur përpilimin e një dokumenti të rëndësishëm për planin e 
digjitalizimit të brendshëm dhe të jashtëm të RTK-së. Dokumenti ngërthen arsyet dhe 
nevojat emergjente të RTK-së për ngritjen e kapaciteteve të brendshme teknike të cilat 
do t’i paraprinin procesit të digjitalizimit të jashtëm, digjitalizimin e rrjetit të 
transmetimit.  

Dokumenti përfshin gjithashtu edhe specifikat teknike, pajisjet teknike dhe 
strategjinë e përgjithshme të digjitalizimit të prodhimit dhe të rrjetit të transmetimit.  
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ARKIVI FILMIK NË RTK 
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Arkivi Filmik i RTK-së një pasuri të cilën e ka të trashëguar nga paraardhësi i saj 
TVP-ja. 

Në korrik të vitit 2013 ka marrë pozitën e menaxherit filmik dhe që nga atëherë janë 
bërë përparime te cilat që nga paslufta nuk kanë lëvizur fare. 

Fillimisht në gusht dhe shtator të viti 2013 është bërë evidentimi i secilit shirit 
filmik me ç`rast është krijuar një databazë me përshkrimin e saktë të përmbajtjes së 
këtyre shiritave filmik. 

Më pas është funksionalizuar tërësisht sektori i arkivit filmik i cili gjendet ne 
Arkivin Shtetëror të Republikës së Kosovës. 

Është krijuar ekipi i cili që nga Tetori i vitit 2013 merret me restaurimin e këtyre 
shiritave të cilat tash e 40 vjet nuk janë prekur fare. 

Janë restauruar më shumë se 120 shirita filmik të përmbajtjeve të ndryshme dhe 
kohëve të ndryshme, si dokumentar, emisione informative, kulturore, arsimore, 
sportive, muzikore etj. 

 RTK-ja përveç posedimit të më shumë se 10.000 shiritave filmikë që janë në 
Arkivin Shtetëror ashtu edhe të më shumë se 3.500 shiritave tjerë që janë në ambientet e 
RTK-së, ka trashëguar edhe pajisje të vjetruara për bartjen e këtyre shiritave filmik, disa 
nga to edhe nuk ekzistojnë fare. 

Këto pajisje edhe përkundër faktit që kanë qenë jashtë funksionit, për to janë 
porositur pjesë në mënyrë të funksionalizimit të plotë të këtyre pajisjeve. 

Tash më pajisja e njohur si Telekino është aktivizuar. Ajo punon me një ritëm të 
ngadalshëm dhe me renovime të vazhdueshme për shkak të vjetërsisë që ka. 

Procesi i bartjes së shiritave filmik është një nga sfidat të cilën deri më tani nuk ka 
pas asnjë menaxhment që e ka aktivizuar. 

Tash më procesi i bartjes së shiritave filmik është duke vazhduar në RTK dhe deri 
me 31 dhjetor të vitit 2013 janë bartur në format të transmetueshëm rreth 105 shirita 
filmik. 

 Për shkak të mungesës së fondeve dhe orientimit të buxhetit në linja të tjera në 
RTK si digjitalizimin e brendshëm dhe hapjen e kanaleve te reja, për digjitalizimin e 
arkivit nuk ka pasur fonde të mjaftueshme për ta përshpejtuar bartjen e këtyre shiritave 
filmik. 

 Ajo që i duhet arkivit filmik është krijimi i serverave të posaçëm, blerjen e pajisjeve  
për bartje nga sinjali i shiritave filmik që e transferojnë në HD, dhe këto pajisje 
ekzistojnë por janë mjaft të kushtueshme. 

Prandaj edhe nga ekspertët francez të organizatës INA të cilët janë ftuar për të 
vizituar këto arkiva dhe të shikojnë gjendjen e tyre se si janë, rekomandimet e tyre janë 
që ky arkiv duhet të digjitalizohet sepse një pjesë është në prag të dëmtimit serioz nga 
faktori i vjetërsisë së tyre. 

 
 

OBJEKTIVAT 
 
Procesi i digjitalizimit të televizioneve është nevojë e kohës, krahas kësaj edhe 

digjitalizimi i arkivit filmik është i nevojshëm, në mënyrë që ajo të jetë e përdorshme. 
1. Krijimi i një databaze me servera të posaçëm për arkiva 
2. Kompletimi i pajisjeve që digjitalizojnë të gjithë shiritat filmikë që nga viti 1967 
3. Hapësira e nevojshme për që nevojitet për restaurimin e këtyre shiritave filmik, 

dhe vendosjen e pajisjeve për digjitalizim në të njëjtin vend 
4. Trajnime te stafit të arkivit filmik. 
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NJËSIA E ARSIMIMIT  
DHE TRAJNIMEVE 
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Duke filluar nga muaji janar e deri në muajin prill të vitit  2012,  në Universitetin 
Amerikan në Kosovë (AUK)  në programet Cisco IT Essentials, Certified Network 
Associate Trainings, EBC*L – European Business Competence License,  Human 
Resource Management, dhe TOEFL , janë trajnuar 15 punëtorë të radios dhe të 
televizionit.  Në dy kontrata të nënshkruara me AUK-un, RTK ka trajnuar dhjetë 
punëtorë të saj, kryesisht teknik të transmetimit dhe inxhinier për programe CCNA. 
Gjithashtu tetë (8) praktikantë kanë kryer praktikën në Dhomën e lajmeve të RTK-së.  

Në muajin mars, është mbajtur një trajnim i gazetarëve  për integrime evropiane. 
Gjashtëmbëdhjetë (16)  gazetarë të Dhomës së lajmeve, gjashtë (6)  nga redaksitë e 
minoriteteve janë trajnuar për integrime evropiane.  

Udhëheqësja e njësisë së arsimimit përfaqësoi RTK në takimin e Komitetit Edukativ 
Rajonal në Zagreb të Kroacisë. Në këtë takim, të katërtin me radhë  që prej themelimit 
të këtij mekanizmi, u kërkuan format e gjetjes së bashkëpunimit ndërmjet televizioneve 
të rajonit, për  organizimin e aktiviteteve trajnuese.  

Stafi i marketingut të RTK-së  ka ndjekur trajnimin te profesori i njohur botërisht 
Filip Koltel, i cili ka qëndruar për një javë në Prishtinë. Gjithashtu gjatë muajit maj 
2013,  nga OSBE  në një program për pakicat, janë trajnuar 10 redaktorë dhe gazetarët e 
redaksisë serbe, turke, boshnjake e rome.  

Katër teknikë  të transmetimit janë trajnuar në Institutin e trajnimeve në AUK.  
Sa u përket praktikantëve prej janarit  – deri në qershor, RTK ka ofruar në 

vazhdimësi praktikë për nxënësit e shkollave të mesme drejtimi grafikë, për gazetari 
studentët e Universitetit publik dhe Kolegjit AAB , si dhe për kamerë e montazh.  

Është realizuar projekti i mbështetur nga ambasada amerikane në Prishtinë, kursi i 
gjuhës angleze për redaktorët dhe gazetarët e minoriteteve nga televizioni  dhe radio, i 
cili ka zgjatur disa muaj.  

Trajnimi për gazetari hulumtuese i CIRCOM-it është organizuar në  muajin shtator 
në Ostrava  të Çekisë. Dy gazetarë-redaktorë të radios kanë ndjekur këtë trajnim. RTK 
ka kontribuar vetëm me mbulimin e shpenzimeve të udhëtimit.  Shpenzimet e tjera janë 
mbuluar nga CIRCOM-i. Ky është cikli i parë i trajnimit, i cili do të  vazhdohet të 
mbahet në të ardhmen.   

Në fund te shtatorit  një gazetar i televizionit ka ndjekur trajnimin për gazetari 
hulumtuese në Maqedoni, organizuar nga OSBE-ja. E njëjta  organizatë ka organizuar 
trajnim edhe për korrespondentët lokalë, ku janë trajnuar 5 korrespondentë  të rregullt të 
TV dhe radios.   

Në trajnimin e organizuar nga Eurovision Academy kanë marrë pjesë dy redaktorë 
të RTK-së.  Trajnimi i trajnerëve  “Për vlerat  e transmetuesit të shërbimit publik“ u 
mbajt në Zagreb të Kroacisë. Ky program synon të vazhdojë edhe në cikle të tjera.  

Mbi 50 praktikantë janë trajnuar në Dhomën e lajmeve, në fushën e lajmeve, regjisë 
televizive, grafikës, ndriçimit e produksionit.  
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Viti 2013 departamentin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare në RTK e ka përshkuar 
me një punë dinamike, të vazhdimit të thellimit të bashkëpunimit me organizatat 
mediale ndërkombëtare, anëtare e së cilave është Radiotelevizioni i Kosovës, si EBU, 
Bruge Group, URTI, etj.  

Është nënshkruar Memorandum i Mirëkuptimit midis RTK-së dhe Web TV 
parlamentar Evropian, i cili përfshin edhe pjesë të RTK2. Në 2013, filluan përgatitjet 
për hartimin e programit në të cilin materiali do të përdoret EuroparlTV. Kjo ka të bëjë 
me seancat e Parlamentit Evropian (PE), takimet, konferencat dhe ngjarje të 
mbështetura nga PE. RTK2 dhe RTK1 do të kenë qasje në këto materiale. 

Në muajin Prill së bashku me EBU-në RTK ka organizuar Konferencën e parë 
Ndërkombëtare në Prishtinë me temën “Transmetuesit Publik dhe minoriteti Rom”.  

Në seancën e Asamblesë së Përgjithshme vjetore të EBU-së të mbajtur në Maltë në 
muajin qershor, për herë të parë Kryetari i Bordit ka mbajtur fjalim. 

Në qershor është organizuar ceremonia e lansimit të Kanalit të dytë të RTK-së në 
gjuhën serbe, RTK-TV 2, ku pjesëmarrës kanë qenë personalitete institucionale vendore 
dhe ndërkombëtare.  

Për herë të parë RTK ka marrë pjesë ne Bruge Group ne Torino të Italisë me të 
drejtë vote dhe në vitin që vjen RTK do të jetë nikoqire e takimit të radhës.  

Ndërkaq në URTI –Unioni i Radiotelevizioneve Ndërkombëtare - anëtare me të 
drejta të plota që nga viti 2010, RTK ka përfaqësuesin e vet si anëtarë te Bordit 
Ekzekutiv. Gjatë vitit 2013  RTK ka marre pjese ne festivalin e filmit ndërkombëtar me 
dy dokumentarë.  

Po ashtu janë krijuar lidhje të reja me institucione dhe organizata të rëndësishme, 
janë mbajtur takime pune dhe janë nënshkruar marrëveshje të rëndësishme për RTK. 

Disa nga të arriturat që vlen të përmenden janë nënshkrimi i marrëveshjes për 
bashkëpunim me MTVA- transmetuesi publik i Hungarisë si dhe me TRT - 
Radiotelevizionin Publik të Turqisë.  

Gjithashtu në bashkëpunim me JICA , Zyra Japoneze për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar gjatë vitit 2013 është mbajtur një takim në nivel ekspertësh të fushës 
teknologjike, si dhe një seminar organizuar në Prishtinë nga inxhinierë japonezë të 
Transmetuesit Publik Japonez-NHK. 
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Raporti i Auditorit të Pavarur 
Për Bordin e Drejtorëve te Radio Televizionit te Kosovës 

 
Ne  kemi audituar   pasqyrat financiare përcjellëse të Radio Televizionit te Kosovës (tutje 
referohet si “Kompania”) që përbëhen nga Pasqyra e Pozitës Financiare me 31 Dhjetor 
2013, Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse, Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet dhe 
Pasqyra  e  rrjedhës  së  parasë  për  vitin  qe  përfundon,  dhe  përmbledhjen  e  politikave 
kryesore të kontabilitetit dhe shënimet tjera sqaruese, të përfshira ne faqet 5 deri 31. 

 
 

Përgjegjësit e menaxhmentit për pasqyrat financiare 
 

Menaxhmenti ёshtё pёrgjegjёs për përgatitjen dhe prezantimin e drejt të këtyre pasqyrave 
financiare nё përputhe me Standardet Ndërkombëtare te Raportimit Financiar (SNRF). Kjo 
pёrgjegjёsi pёrfshinё: dizajnimin, implementimin dhe mirёmbajtjen e kontrollit tё 
mbrendshёm qё ёshtё i rёndёsishёm pёr pregaditjen dhe prezentimin e drejtё tё kёtyre 
pasqyrave financiare që janë të liruara nga gabimet materiale, qoftë nga mashtrimi apo gabimi, 
zgjedhjes dhe aplikimit tё politikave të duhura kontabёl; dhe bërja e vlerësimeve kontabël qe 
janë të arsyeshme për rrethanat. 

 
Përgjegjësia e Auditorit 
Pёrgjegjёsi  e  jona  ёshtё  të  shprehim  një  mendim  nё  këto  pasqyra  financiare  bazuar  nё 
auditimin  tonё.  Përveç  diskutimeve  në  paragrafët  në  vijim,  ne  zhvilluam  auditimin  nё 
përputhje me Standardet Ndёrkombёtare tё Auditimit.   Këto standarde kёrkojnё qё ne të 
përmbushim kёrkesat etike dhe planifikojmë dhe zhvillojmë auditimin pёr tё arritur siguri tё 
arsyeshme mbi atë se a janë pasqyrat financiare tё liruara nga gabimet materiale. Auditimi 
pёrfshinё performimin e procedurave qё tё arrijmё evidencё audituese rreth shumave dhe 
shpalosjeve nё pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, 
pёrfshirё vlerёsimin e riskut të gabimeve materiale tё pasqyrave financiare, qoftё nga gabimi 
apo mashtrimi. 

 
Nё  bёrjen  e  kёtyre  vlerёsimeve  tё  riskut,  auditori  merr  në  konsiderim  kontrollin  e 

mbrendshёm relevant pёr pregaditjen dhe prezentimin e drejtё tё pasqyrave financiare tё 
Kompanisё nё mёnyrё qё tё dizajnoj procedurat e auditimit qё janё tё duhura për rrethanat, 
por jo pёr qёllim tё dhënies sё njё mendimi nё efikasitetin e kontrollit tё brendshëm të 
Kompanisё. Auditimi gjithashtu pёrfshinё vlerёsimin e duhur tё politikave të kontabiletit tё 
pёrdorura dhe arsyeshmëria e vlerёsimeve kontabël tё bёra nga menaxhmenti, si dhe vlerёsimi 
i prezentimit tё pёrgjithshёm tё pasqyrave financiare. 
Ne besojmë që dëshmia audituese që kemi siguruar ёshtё e mjaftueshme dhe e duhur që të 
ofrojë bazë  për mendimin tonë. 
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Mendimi 

 

 
Në mendimin tonë pasqyrat financiare të Kompanisë prezantojnë në mënyrë të drejtë, në të 
gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të Kompanisë më 31 Dhjetor 2013, si dhe 
performancёn financiare të saj, ndryshimet në ekuitet dhe rrjedhën e parasë së saj për vitin që 
përfundon ne ketë datë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare te Raportimit Financiar. 

 
Çështjet të theksuara 

 

 
Duke mos e kualifikuar mendim tone, ne tërheqim vëmendjes si më poshtë 

 

 
Siç është shpalosur në Shënimin 4 të pasqyrave financiare përcjellëse më 31 Dhjetor 2013, 
vlera bartëse neto e pronës, impianteve dhe pajisjeve të Kompanisë është 1,808 mijë Euro 
(2012; 2,157 mijë Euro).  Ne mungesë te listave detale qe ndërlidhin vendodhjen e Asetit me 
shenimet kontabël ne nuk kemi qene ne gjendje te verifikonim egzistencen e aseteve me 31 
Dhjetor 2012. Ndërsa, siç shpaloset me tutje ne shenimin 4 te pasqyrave financiare, Gjate vitit 
2013 Menaxhmenti ka bëre azhurnimin e listave te aseteve duke adaptuar software per 
menaxhimin e asteve fikse dhe ka evidentuar secilin aset pronë te RTK-se. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

22 Mars, 2014 
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Shënimi 
Më 31 Dhjetor, 
2013 

Më 31 Dhjetor 
2012 

 
 

ASSETS 

Asetet jo qarkulluese 

(në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro) 

Prona, impiantet dhe pajisjet 4 4,633 1,808 

Asetet e paprekshme 5 3,840 3,733 

  8,473   5,541 
 

Asetet qarkulluese 

Stoqet 26 26 

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera 6 1,358 1,351 

Paraja në dorë dhe në banka 7 12 8 

1,396 1,385 

GJITHSEJT ASETET 9,869 6,926 
 
 

EKUITETI DHE DETYRIMET 

Ekuiteti 

Themelues 8 10,578 8,224 

Humbjet e akumuluara  (5,097)  (4,896) 

Suficit / (Deficiti) i vitit    1,011    (122) 

  6,492   3,206 

Detyrimet jo-rrjedhëse 

Huatë – afatgjata 9   87   90 

  87   90 

Detyrimet rrjedhëse 

Llogarit e pagueshme dhe të tjera 10   2,443  3,239

Total Llogaritë e pagueshme dhe tregtare    2,443  3,239

Detyrimet tjera afatshkurtra   
Huatë – afatshkurta 9 298  -

Tatime te pagueshme 11 122  183

Avanset nga klientet e marketingut    427    208

    847    391

TOTAL EKUITETI DHE DETYRIMET  9,869  6,926
 

Autorizuar për publikim nga ana e menaxhmentit dhe e nënshkruar në emër të tyre më 3 Mars, 2014 
 

Ztr. Mentor Shala Znj. Adelina Valla 
 
 
 

Drejtor Menaxhues Drejtor i Financave 
 
 
 
 
 

Shënimet e bashkangjitura prej 1 deri 31 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare. 
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RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS
Pasqyra e fitmit apo humbjes dhe të ardhurave tjera gjithëpërfshirëse 

 

 

 
 
 
 
 

Shënimi 
Fund vitin 31 
Dhjetor 2013 

Fund vitin 31 
Dhjetor 2012 

(në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro) 
 
 

TË HYRAT OPERATIVE 
Te hyrat nga Buxheti i Kosovës 9,761 8,910 

Të hyrat nga marketingu 12 1,919 1,776 

Të hyrat tjera 13 136 174 

11,816 10,860 
 

 
SHPENZIMET OPERATIVE 
Zhvlerësimi dhe amortizimi                                   4&5                                 (577)                              (837) 
Shpenzimet e stafit                                                  14                                (5,852)                           (5,075) 
Shpenzimet e programit dhe te tjera                        15                                (4,376)                           (5,070) 

 
 

(10,805) (10,982) 
 

FITIMI / (HUMBJA) E VITIT 1,011 (122) 
 

Te ardhurat tjera gjitheperfshirese, neto nga tatimet 
Zërat që nuk I takojn fitimit ose humbjes se vitit 

  

Fitimi nga rivleresimi i pasurisë 2,340 

Te tjera 14  

Te hyra tjera gjithëperfshirese, neto nga tatimet 2,354  

TOTAL TË HYRA GJITHËPËRFSHIRËSE  
3,365 

 

 
(122)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shënimet e bashkangjitura prej 1 deri 31 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare. 



 

 

RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS 
Pasqyra e ndryshimeve ne ekuitet 

 

 
 
 
 
 

Kapitali themelues 
Rezervat 

rivleresuese 
 
Humbjet e mbajtura 

 
TOTALI 

---------------------(në ‘000 Euro)--------------------- 
 

Gjendja me 1 Janar, 2012 8,224  (4,870) 3,354
Korrigjimi i humbjeve te mbajtura   (26) (26)
Fitimi i vitit   (122) (122)
Te hyra gjithëperfshirese tjera     
Total te hyra gjitheperfshirese   (122) (122)

Gjendja me 31 Dhjetor, 2012 8,224  (5,018) 3,206

 

Gjendja me 1 Janar, 2013 8,224 
 

(5,018) 3,206
Korrigjimi i humbjeve te mbajtura   (79) (79)
Fitimi (humbja) e vitit   1,011 1,011
Te hyra gjithëperfshirese tjera  2,354  2,354
Total te hyra gjitheperfshirese  2,354 1,011 3,365

Gjendja me 31 Dhjetor, 2013 8,224 2,354 (4,086) 6,492
 
 
 
 
 
 
 

Shënimet e bashkangjitura prej 1 deri 31 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare. 
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RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS
Pasqyra e rrjedhës së parasë për fund vitin 31 Dhjetor 2013
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Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative 

 
Shënimi 

Fund vitin 31 
Dhjetor 2013 

(në ‘000 
Euro) 

Fund vitin 31 
Dhjetor 2012 

(në ‘000 
Euro) 

Suficiti / Deficiti neto 1,011 (122) 

Korrigjimet për zërat jo-ne para: 
Zhvlerësimi dhe amortizimi 4&5 577 837 

 

 
Deficiti operativ para ndryshimeve në asetet dhe detyrimet 
operative 

1,588 715 

 
Rritja e stoqeve 0 9
Zvogëlimi/ (Rritja ) në llogaritë e arkëtueshmet tregtare dhe të tjera (7) 187

(Zvogëlimi) në llogaritë e pagueshme dhe të tjera (419) 658

Paraja e gjeneruar nga/(e përdorur në) aktivitetet operative 1,162 1,569 
 
 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investive 
Blerja e pronës, impianteve dhe pajisjeve 4 (950)  (93) 

Blerja e aseteve të paprekshme 5 (219) (553) 

Paraja e përdorur në aktivitetet investive   (1,169)  (646)   
 

 
Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese: 
Grantet e pranuara gjatë vitit 14 

Kreditë e pranuar/(paguara) gjatë vitit (3) (933) 

Paraja e gjeneruar nga aktivitetet financuese 11 (933) 
 

Neto rritja e parasë dhe ekuivalentëve të parasë 4 (10) 
 
 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fillim të vitit   8  18   
 
 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fund të vitit 12 8 
 
 
 
 
 
 

Shënimet e bashkangjitura prej 1 deri 31 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare. 
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RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS
Shënimet e pasqyrave financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2013

 

 

 
1. TË PËRGJITHSHME 

 
Radio Televizioni i Kosovës është institucion publik me rendësi të posaçme kulturore dhe kombëtare, i 
cili ofron shërbim publik në fushën e veprimtarisë së radios dhe televizionit, e themeluar në përputhje 
me Rregulloren Nr. 2001/13 te UNMIK-ut, për themelimin e Radio Televizionit të Kosovës, e datës 15 
Qershor 2001. 
Themelues i RTK-ës si institucion publik është Kuvendi i Kosovës. Kuvendi i Kosovës mbron 
autonomin institucionale dhe pavarësinë editoriale si dhe te siguron financim adekuat për realizimin e 
misionit të shërbimit publik të RTK-ës. Me qëllim të sigurimit të funksionit të plotë në nivel 
profesional të RTK-ës themeluesi po ashtu garanton sigurimin e objekteve të përshtatshme punuese. 
Veprimtarinë e ka të përcaktuar me Ligjin për RTK-ën Nr.04/L-046 te datës 29 Mars 2013 

 
Entiteti është me bazë  në Prishtinë, Kosovë dhe siguron shërbimin e transmetimit në gjithë rajonin e 
Kosovës duke u udhëhequr nga parimet e një Transmetuesi Publik, në përputhje me Kreu II. Neni 3 ; 
Ligji për RTK-ën Nr. 04/L-046 te datës 29 Mars 2013 
Sipas Nenit 8, RTK perfshin dy (2) kanale televizive ( kanali televiziv ne gjuhen shqipe dhe kanali 
televiziv ne gjuhen serbe) dhe  dy (2) kanale të radios të Kosovës. Keto dy (2) kanale janë të detyruara 
te ndajn 15% të skemes se tyre programore  për gjuhet e komunitetve tjera të Kosovës. 
Entiteti aktualisht vepron me një televizion dhe dy radio, të gjitha të vendosura në Prishtine. 

 
Financimin e RTK-es e rregullon Ligji për RTK-ën Nr. 04/L-046; Kreu IV Neni 21. 
Për nje periudhë transitore deri trevjeçare , deri ne sigurimin e financimit nga parapagimi, çdo vit 
RTK-es do ti ndahen 0.7% e te hyrave nga Buxheti i Kosoves ( duke perjashtuar te hyrat ne Buxhetin e 
Kosoves nga Privatizimi, te hyrat e njehershme dhe te hyrat vetanake nga niveli qendror dhe ai lokal), 
10 % e buxhetit total te RTK-se i ndahet televizionit ne gjuhën serbe. 
Organi drejtues i RTK-ës do të jetë Bordi i RTK-ës i përberë prej 11 anëtareve të cilët janë të emëruar 
nga Kuvendi i Kosovës.( Kapitulli V Neni 24 paragrafi 1.1 
Bordi i RTK-ës punon dhe vepron ne perputhje me dispozitat e ligjit dhe statutin e RTK-es, 

 
Numri i punonjësve në entitet me 31 Dhjetor 2013 ishte 666; duke përfshi të punësuarit e rregullt 649 
punëtorë, menaxhmenti i larte 7, bordi 10 antar. 
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RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS
Shënimet e pasqyrave financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2013

 

 

 

 
2. Adoptimi i Standardeve të reja dhe të rishikuara të Raportimit Financiar 
Ndërkombetarë 

 
2.1 Standardet e reja dhe amandamentet të miratuara nga ana e kompanisë 

 
Përmirësimet në SNRF-të 2013 kane bere disa ndryshime të vogla në një numër të SNRF-ve. Miratimi 
i këtyre ndryshimeve në standardet ekzistuese dhe interpretimeve nuk ka çuar në ndonjë ndryshim në 
politikat kontabël të kompanisë. 

 
" Shpalosja e interesave në entitetet e tjera ' SNRF 12 ( SNRF 12 ) 
SNRF 12 integron dhe e bën të qëndrueshme kërkesat për dhënie informacionesh shpjeguese për lloje 
të ndryshme të investimeve , duke përfshirë subjektet e pakonsoliduara të strukturuara . Ajo paraqet 
kërkesat e reja për dhënie informacionesh shpjeguese rreth rreziqeve të cilat një njësi ekonomike është 
e ekspozuar nga përfshirja e tij me subjektet e strukturuara . 
Zbatimi i SNRF 12 nuk ndikojn në pasqyrat financiare të Kompanisë . 

 
SNRF 13 ' Matja sipas vlerës se drejt ( SNRF 13 ) 
SNRF 13 sqaron përkufizimin e vlerës së drejtë dhe jep udhëzime që lidhen dhe dhënien e 
informacioneve shpjeguese të zgjeruara në lidhje me matjet e vlerës së drejtë . Kjo nuk ndikon në 
percaktimin se cialt asete duhet te jen te vleresuara sipas vleres se drejtë . Shtrirja e SNRF 13 është i 
gjerë dhe kjo vlen për të dyja llojet e asteve, financiare dhe jo - financiare për të cilat SNRF- tjera 
kërkojnë ose lejojnë matjet e vlerës së drejtë ose dhënie informacionesh shpjeguese rreth matjet e 
vlerës së drejtë , përveç në rrethana të caktuara . 
SNRF 13 zbatohet në mënyrë prospektive për periudhat vjetore që fillojnë më apo pas 1 janarit 2013 . 
Kërkesat e tij për dhënie informacionesh shpjeguese nuk duhet të zbatohen për informacionin 
krahasues në vitin e parë të aplikimit .. 
Kompania ka aplikuar SNRF 13 për herë të parë në vitin aktual . 

 
Ndryshime në SNK 19 Përfitimet e Punonjësve ' " (SNK 19 ) 
Rishikimet e SNK 19 kan bere një numër ndryshimesh për kontabilizimin e përfitimeve të punonjësve 
,më e rëndësishme në lidhje me skemat e përfitimeve të përcaktuara . Ndryshimet eliminojë '”metodën 
corridor" dhe kërkojn njohjen nga rimatja (duke përfshirë fitimet dhe humbjet neto aktuariale ) që del 
në periudhën raportuese në te hyrat tjera gjithëpërfshirës të matjes dhe prezantimit të komponenteve të 
caktuara të kostos për përfitime të përcaktuara . 
Shuma neto në pasqyrën e të ardhurave ndikohet nga heqja e kthimit të pritur mbi aktivet e skemës dhe 
komponentëve të kostos së interesit dhe zëvendësimin e tyre me një shpenzim neto nga interesat , ose 
të ardhurat në bazë neto te aseteve të përcaktuara te përfitimit ose shpalosjeve të detyrimeve , duke 
përfshirë më shumë informacion rreth karakteristikave nga planet e përfitimeve dhe rreziqet e lidhura . 

 
Zbatimi i ndryshimeve të SNK 19 nuk ka ndikim pasqyrat financiare të Kompanisë . 

 
2.2 .  Standardet , amendamentet dhe interpretimet e standardeve ekzistuese që nuk janë ende 
efektive dhe nuk janë adoptuar më herët nga Kompania 
Në datën e autorizimit të këtyre pasqyrave financiare , standardet e reja të caktuara , amendamentet 
dhe interpretimet e standardeve ekzistuese janë publikuar nga BSNK , por nuk janë ende efektive , dhe 
që nuk janë adoptuar më herët nga Kompania . Menaxhmenti parashikon se të gjitha deklaratat 
përkatëse do të miratohen në politikat e kontabilitetit të Kompanisë për periudhën e parë që fillon pas 
hyrjes në fuqi të shpalljes . Informacion mbi standardet e reja , ndryshime dhe interpretime të cilat 
priten të jenë të rëndësishme për pasqyrat financiare të Kompanisë është dhënë më poshtë . Disa 
standarde të tjera të reja dhe interpretimet janë lëshuar por nuk pritet të ketë ndikim material në 
pasqyrat financiare të Kompanisë . 

 
SNRF 9 " Instrumentet Financiare " (SNRF 9 ) 
BSNK ka për qëllim për të zëvendësuar SNK 39 " Instrumentet Financiare : njohja dhe matja ' ( SNK 
39 ) në tërësinë e tij me SNRF 9 . Deri më sot , kapitujt që kanë të bëjnë me njohjen, klasifikimin , 
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matjen dhe çregjistrimin e aktiveve dhe detyrimeve financiare janë lëshuar . Kapitujt që kanë të bëjnë 
me metodologjinë e zhvlerësimit janë ende duke u zhvilluar . Më tej, në nëntor 2011 , BSNK 
paraprakisht vendosën të marrin në konsideratë duke bërë modifikime të kufizuara të aseteve te 
modelit financiar SNRF 9 të klasifikimit për të adresuar çështjet e aplikimit . Menaxhmenti i 
Kompanisë ka ende për të vlerësuar ndikimin e këtij standardi të ri në pasqyrat financiare të 
Kompanisë . Menaxhmenti nuk pret për të zbatuar SNRF 9 deri sa nuk është përfunduar dhe ndikimi i 
tij në përgjithësi te mund të vlerësohet . 

 
Ndryshimet në SNK 1 Paraqitja e Pasqyrave Financiare (SNK 1 Amendamentet) 
Ndryshimet ne SNK 1 kërkon që një njësi ekonomike te grupj zerat e paraqitura në pasqyren e te 
ardhurave gjitheperfshirese në ato që, në përputhje me SNRF-të e tjera: (a) nuk do të riklasifikohen më 
pas në fitim ose humbje dhe (B) do të riklasifikohen më pas në fitim ose humbje kur kushtet specifike 
janë përmbushur. Ai është i zbatueshëm për periudhat vjetore që fillojnë më apo pas 1 korrik 2013. 
Menaxhemnti i kompanisë pret që kjo do të ndryshojë paraqitjen aktuale të artikujve në të ardhura të 
tjera të plotë, megjithatë, ajo nuk do të ndikojë në matjen dhe njohjen e zerave të tilla. 
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3.          POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT 

 
3.1        Deklarata e përputhshmërisë 

 
Këto pasqyra financiare janë të përgatitura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar (“IFRS”). 

 
3.2        Baza e përgatitjes 

 
Këto pasqyra financiare janë përgatitur sipas parimit të kostos historike përveç rastit të rivlerësimit të 
disa aseteve dhe detyrimeve financiare, siç është shpjeguar më poshtë në politikat e kontabilitetit. 
Kostoja historike është e bazuar në përgjithësi në shumën e dhëne në kembim të pasurisë. 

 
3.3        Parimi i vazhdueshmërisë 

 
Këto pasqyra financiare janë përgatitur duke u bazuar në parimin e vazhdueshmerisë. Operacionet e 
Kompanise financohen nga buxheti i Kosovës duke siguruar keshtu nje vashdimësi te operacioneve se 
paku edhe ne 12 Muajt e ardhshem. 

 
3.4        Valuta e prezantimit 

 
Valuta prezantuese dhe raportuese e Kompanisë është Euroja (EUR), ku në përputhje me rregulloret e 
Bashkimit Monetar Evropian dhe udhëzimeve të lëshuara nga Banka Qendrore e Kosovës, Euroja ishte 
adoptuar si valuta e vetme legale në territorin e Kosovës prej datës 1 Janar 2002. 

 
3.5       Transaksionet në valutë të huaj 

 
Transaksionet në valutë të huaj përveç Euros regjistrohen sipas kursit të këmbimit në fuqi në datën e 
transaksionit. Ndryshimet e këmbimit si rezultat i zgjidhjes së transaksioneve në valutë të huaj përveç 
Euros përfshihen në pasqyrën e të ardhurave duke përdorur kursin e këmbimit i cili është në fuqi në atë 
datë. 

 
Pasuritë dhe detyrimet monetare të shndërruara në valuta tjera përveç Euros kthehen në Euro sipas 
kursit mesatar të këmbimit në treg në datën e bilancit të gjendjes. Fitimet dhe humbjet në valuta të 
huaja që ndodhin për shkak të këmbimit të aseteve dhe detyrimeve reflektohen në pasqyrën e të 
ardhurave si diference ndërmjet fitimeve dhe humbjeve për shkak të shndërrimit të kursit të këmbimit 
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3.          POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT(VAZHDIM) 

 
3.6       Prona, impiantet dhe pajisjet 

 
Artikujt e pronës, impianteve dhe pajisjeve deklarohen sipas kostos së vlerësuar minus zhvlerësimi i 
akumuluar dhe dëmtimi. 

 
Kostot pasuese janë të përfshira në vlerën bartëse të aseteve apo njihen si një aset i veçantë, sipas 
nevojës, vetëm kur besohet që mundë te kete përfitime ekonomike në të ardhmen që lidhen me asetin 
të cilat do rrjedhin për Kompaninë dhe kostoja e asetit mund të matet me besueshmëri. Të gjitha 
riparimet  dhe  mirëmbajtjet  ngarkohen  si  shpenzim  në  pasqyrën  e  të  ardhurave  gjatë  periudhës 
financiare në të cilën ato kanë ndodhur. 

 
Zhvlerësimi në asetet llogaritet duke përdorur metodën lineare mbi vlerën neto te aseteve për të 
shpërndarë koston e tyre në vlerën e tyre të mbetur gjatë kohëzgjatjes së vlerësuar të përdorimit siç 
vijon: 

 
TV, Radio dhe pajisjet kompjuterike                             5 vite 
Mobilje dhe orendi                                                         5 vite 
Mjete transportuese dhe inventar ekonomik                  5 vite 

 
Vlera e mbetur e aseteve dhe koha e përdorimit rishikohet, dhe korrigjohet nëse është nevoja, në 
secilën  datë  të  bilancit  të  gjendjes.  Vlera  e  bartur  e  asetit  shlyhet  menjëherë  në  shumën  e 
rikoperueshme nëse vlera e bartur e asetit është më e madhe se shuma e vlerësuar e rikuperueshme. 

 
Fitimet dhe humbjet nga largimi nga përdorimi përcaktohen duke krahasuar të ardhurat me vlerën e 
bartur. Këto përfshihen në pasqyrën gjithëpërfshirëse të të ardhurave. 

 
3.7        Asetet e paprekshme 

 
Asetet e paprekshme përbëhen nga serialet dhe te drejtat televizive te blera. Këto fillimisht maten sipas 
kostos së tyre dhe më pas sipas kostos minus amortizimi i akumuluar dhe humbjet e akumuluara të 
dëmtimeve, nëse ka pasur. Amortizimi regjistrohet kur këto asete janë në dispozicion për përdorim 
duke përdorur metodën e salldos se zbritur duke përdorur përqindjet ne vijim: 

 
 Transmetimi i I Transmetimi i II Transmetimi i III 
Kosto e zhvillimit të 
serialit 

50% 30% 10% 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 

 
3.8 Dëmtimi i aseteve jo-financiare 

 
 
 

Asetet që kanë kohë të pakufizuar të përdorimit nuk i nënshtrohen përdorimit dhe testohen në baza 
vjetore për dëmtim. Asetet të cilat i nënshtrohen amortizimit rishikohen për dëmtim kurdoherë kur 
ngjarjet apo ndryshimet në rrethana tregojnë që vlera e bartur mund të mos jetë e rikuperueshme. 
Humbja nga dëmtimi njihet për shumën me të cilën vlera e bartur e asetit e tejkalon shumën e 
rikuperueshme të atij aseti. Shuma e rikuperueshme është vlera më e lartë ndërmjet vlerës reale të 
asetit minus kostoja e shitjes dhe vlera në përdorim. Për qëllime të vlerësimit të dëmtimit, asetet 
grupohen në nivelet më të ulëta për të cilat ekzistojnë rrjedha të identifikueshme të veçanta të parave 
(njësi që gjenerojnë para). Asetet jo-financiare që kanë pësuar dëmtime rishikohen për rikthime të 
mundshme të dëmtimit në secilën datë raportuese. 

 

 
3.9 Asetet dhe detyrimet financiare 

 
Kompania klasifikon investimet e saj në kategoritë e mëposhtme: asetet financiare në vlerën e drejtë 
nëpërmjet fitimit ose humbjes, huave dhe llogarive të arkëtueshme, të mbajtura deri në maturim asetet 
financiare dhe asetet në dispozicion për shitje financiare.Klasifikimi varet nga qëllimi për të cilën 
investimet janë të fituara. Menaxhimi i përcakton klasifikimin e investimeve të saj në njohjen fillestare 
dhe rivlerëson këtë në çdo datë raportimi. 

 
a) Asetet financiare me vlerë të drejtë përmes fitimit dhe humbjes 
Kjo kategori ka dy nën-kategori: asetet financiare të mbajtura për tregtim dhe atyre të përcaktuar në 
vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes në fillim. Një aset financiar klasifikohet ne kategorine e 
"aseteve financiare me vlerën e drejtë përmes fitimit dhe humbjes" në fillim nëse eshte përfituar 
kryesisht për qëllim të shitjes në afat të shkurtër, nëse ajo është pjesë e një portofoli të asteve 
financiare në të cilat ka prova afatshkurtër fitim-marrjen, ose në qoftë se kështu i caktuar nga 
Menaxhmenti.Kompania nuk ka asete të klasifikuara në këtë kategori. 

 
b) Huatë dhe llogaritë e arkëtueshme 
Huatë dhe llogaritë e arkëtueshme janë jo-derivative asete financiare me pagesa fikse ose të 
përcaktueshme që nuk janë të kuotuara në një treg aktiv, përveç atyre që kompania synon të shesë në 
afat të shkurtër apo se ajo ka përcaktuar si me vlerë të drejtë përmes fitimit dhe humbjes apo në 
dispozicion për shitje. Huatë dhe llogaritë e arkëtueshme njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe maten 
më pas me koston e amortizuar duke përdorur metodën efektive të interesit, duke zbritur provizionet për 
zhvlerësim. Një dispozitë për zhvlerësim të huave dhe llogarive të arkëtueshme është krijuar kur 
ka evidencë objektive që Kompania nuk do të jetë në gjendje të mbledhë të gjitha shumat në përputhje 
me kushtet e tyre origjinale. 
Te Arkëtueshmet tregtare janë klasifikuar në këtë kategori. Ato njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe 
maten më pas në shumat e rikuperueshme, minus provizioni per demtim. Një dispozitë për 
provizionimin e të arkëtueshmeve tregtare është krijuar kur ka evidencë objektive që Kompania nuk 
do të jetë në gjendje të mbledhë të gjitha shumat sipas kushteve fillestare të arketimit. Vështirësi të 
mëdha financiare të debitorit, probabiliteti që debitori do të hyjë ne falimentim ose riorganizim 
financiar dhe mosveprimi apo delikuenca në pagesa (më shumë se 30 ditë vonesë) janë konsideruar si 
tregues që të arkëtueshmet tregtare jane dëmtar. 
Shuma e mbartur e aktivit ulet nëpërmjet përdorimit të një llogarie provizioni, dhe shuma e humbjes 
njihet në fitim ose humbje. Kur një e arkëtueshme tregtare është e pakthyeshme, ajo shlyhet kundër 
llogarise se provizionit te të arkëtueshmeve tregtare. Ri kthimet pasuese te shumave të shlyera më 
parë kreditohen në fitim ose humbje. 
C) Asetet financiare te mbajtura deri ne maturim 
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Asetet financiare te mbajtura deri ne maturim janë asete financiare jo-derivative me pagesa fikse ose të 
përcaktueshme dhe me maturitete fikse të tjera përveç atyre që plotësojnë përkufizimin e huave dhe 
llogarive të arkëtueshme që Menaxhmenti i kompanisë ka qëllimin pozitiv dhe aftësinë për të mbajtur 
deri në maturim. Këto asete njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe maten më pas me koston e 
amortizuar duke përdorur metodën efektive të interesit, duke zbritur provizionet për zhvlerësim. Një 
dispozitë për zhvlerësim të letrave me vlerë të borxhit të mbajtura deri në maturim është krijuar kur ka 
evidencë objektive që Kompania nuk do të jetë në gjendje të mbledhë të gjitha shumat në përputhje me 
kushtet e tyre origjinale. 

 
(D) Asetet financiaretë vlefshme për shitje 
Asete financiare në dispozicion për shitje jane asete financiare jo-derivative që janë të përcaktuara në 
këtë kategori apo nuk jane te klasifikuar në asnjë prej kategorive të tjera. Kompania nuk ka asete të 
klasifikuara në këtë kategori. 

 
Njohja fillestare dhe mosnjohja 
Rregullt-mënyrë blerjet dhe shitjet e aktiveve financiare njihen në datën e tregtimit - data në të cilën 
Kompania kryen për të blerë ose shitur aktivin. Aktivet financiare njihen fillimisht me vlerën e drejtë 
plus, në rastin e të gjitha aktiveve financiare nuk kryhen me vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose 
humbjes, kostot e transaksionit që lidhen drejtpërdrejt me blerjen e tyre. Aktivet financiare të mbajtura 
me vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbje të njihen fillimisht me vlerën e drejtë, dhe kostot e 
transaksionit janë shpenzuar në fitim ose humbje. 
Aktivet financiare nuk njihen kur e drejta për të marrë flukset monetare prej tyre kanë skaduar ose kur 
ata janë transferuar dhe kompanisë ka transferuar edhe në thelb të gjitha rreziqet dhe përfitimet e 
pronësisë. 

 
Matjet e mëpasshme 
Asetet financiare në dispozicion për shitje dhe asete financiare me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose 
humbjes maten me pas me vlerën e drejtë. Huatë dhe llogaritë e arkëtueshme dhe asetet financiare të 
mbajtura deri në maturim mbahen ne  koston e amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv. 
Fitimet e realizuar dhe te parealizuara dhe humbjet që rrjedhin nga ndryshimet në vlerën e drejtë të 
kategorisë se “aseteve financiare në vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes” janë të përfshira në 
fitim ose humbje në periudhën në të cilën ato arrijnë. Fitimet e parealizuara dhe humbjet që rrjedhin 
nga ndryshimet në vlerën e drejtë të letrave jo-monetare të klasifikuara si të disponueshme për shitje 
njihen në kapitalin neto. 
Kur letrat me vlerë të klasifikuara si të disponueshme për shitje janë shitur ose dëmtuar, rregullimet e 
vlerës së drejtë të akumuluara janë të përfshira në fitim ose humbje si fitimet neto të realizuara / 
humbjet mbi asetet financiare. 
Interesi në dispozicion për shitje i letrave me vlerë të llogaritura duke përdorur metodën e interesit 
efektiv është i njohur në fitim ose humbje. Dividendët nga   instrumentat e mbajtura per shitje te 
kapitalit njihen në fitim ose humbje kur e drejta e kompanisë për të marrë pagesa është themeluar. Të 
dyja janë të përfshira në linjë të ardhurave nga investimet. 
Vlerat e drejta te investimeve të cituara janë bazuar në çmimet e ofertës aktuale. Nëse tregu për një 
aset financiar nuk është aktiv, Kompania përcakton vlerën e drejtë duke përdorur teknika të vlerësimit. 
Këto përfshijnë përdorimin e transaksioneve ne gjatesin e krahut, referenca për instrumente të tjera që 
në thelb janë të njëjtë, analiza e rrjedhes se parase te diskontuar etj 
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3.          POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 

 
3.10      Stoqet 

 
Materialet, pjesët rezervë dhe materiali shpenzues vlerësohen sipas parimit të çmimit më të ulët 
ndërmjet kostos dhe vlerës neto të realizueshme. Kostoja përcaktohet duke përdorur metodën e 
mesatares së ponderuar dhe përfshin shpenzimet e shkaktuara në sigurimin e stoqeve dhe sjelljen e 
tyre në lokacionin dhe konditat ekzistuese. Vlera neto e realizueshme paraqet çmimin e vlerësuar të 
shitjes në kursin e zakonshëm të biznesit, minus shpenzimet e aplikueshme variabile të shitjes. 

 

 
3.11      Paratë e gatshme dhe ekuivalentët e parasë së gatshme 

 

 
Paratë e gatshme dhe ekuivalentët e parasë së gatshme përfshijnë paratë e gatshme në dorë dhe në 
bankë. Për qëllime të rrjedhës së parasë paratë e gatshme dhe ekuivalentët e parasë së gatshme 
paraqesin paratë e gatshme në dorë dhe depozitat e pakufizuara në banka me periudhë maturimi prej 3 
muaj ose më pak. 

 
3.12      Huamarrjet 

 

 
Huamarrjet paraqesin kreditë që janë marr nga institucionet financiare dhe qeveritare dhe maten sipas 
vlerës së tyre reale në kohën e njohjes fillestare, duke qenë vlera e drejtë e shumës së marrë neto të 
kostos së transakionit të ndodhur. Pas njohjes fillestare huamarrjet njihen ipas kostos së amortizuar 
duke përdorur metodën e normës efektive të interesit. 

 
Kostot e huamarrjeve i atribuohen direkt blerjes, ndërtimit apo prodhimit të një aseti të kualifikuar, 
njohen si pjesë e kostos së atij aseti. Të gjitha kostot tjera të huamarrjeve njihen si shpenzim në 
përiudhen në të cilën kanë ndodhur. 

 
3.13      Llogaritë e pagueshme tregtare dhe te tjera 

 

 
Detyrimet per llogarite e pagueshme tregtare dhe te tjera maten sipas kosotos e cila perfaqeson vleren 
fer te shumes qe duhet te paguhet per mallrat apo sherbimet e pranuara pa marre parasysh a i jane 
faturuar apo jo kompanise. 

 
 
 

3.14      Kostot e përfitimeve të pensionimit 
 

 
Kompania nuk bënë provizionin dhe nuk ka obligim për pensionet e punonjësve përveç atyre te 
paguara  pranë  Trustit  të  Kursimeve  Pensionale  të  Kosovës  (TKPK),  referojuni  edhe  notës  25 
gjithashtu. 

 
 
 
 

3.15      Tatimi 
 

Në përputhje me Ligjin 03/L-162 Tatimi mbi Korporata, Entiteti është i liruar nga tatimi në fitim, si 
institucion publik i themeluar nga Kuvendi i Kosovës. 
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3.   POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 

 
 
 

3.16      Njohja e të hyrave 
 

Të ardhurat janë hyrje bruto të përfitimeve ekonomike gjatë periudhës, të cilat vijnë nga veprimtaria e 
zakonshme e Entitetit kur këto hyrje sjellin rritje në kapitalin neto, përveç rritjeve që lidhen me 
kontributet nga pjesëmarrësit në kapital. Të ardhurat maten me vlerën e drejtë të shumës së marrë ose 
që është për t’u marrë 
Të ardhurat njihen vetëm kur është e mundur që përfitimet ekonomike të lidhura me transaksionin do 
të hyjnë në njësinë ekonomike. 

 

 
3.17      Grantet qeveritare 

 

 
Grantet qeveritare nuk njihen derisa të ekzistojë siguri e arsyeshme që Kompania do të respektojë 
kushtet e këtyre granteve dhe që ato grante do të pranohen. 

 
Grantet qeveritare kushti kryesor i të cilave është që Kompania duhet të blejë, ndërtojë ose në ndonjë 
mënyrë tjetër të sigurojë asete jo-rrjedhëse njihen si të hyra të shtyra në bilancin e gjendjes dhe 
transferohen në pasqyrën e të ardhurave në bazë sistematike dhe racional përgjatë kohës së përdorimit 
të aseteve përkatëse. 

 
Grantet tjera qeveritare njihen si e hyrë gjatë periudhave të nevojshme për t’i barazuar ato me 
shpenzimet të cilat ato kanë për qëllim t’i kompensojnë, në mënyrë sistematike. Grantet qeveritare që 
janë të arkëtueshme si kompensim për shpenzimet apo humbjet që tani kanë ndodhur apo që kanë për 
qëllim dhënien e përkrahjes së menjëhershme financiare për Kompaninë pa shpenzime që lidhen me të 
ardhmen njihen në pasqyrën e të ardhurave gjatë periudhës në të cilën ato bëhen të arkëtueshme. 

 
 
 
 

3.18      Provizionet 
 

 
Një provizion njihet kur Kompania ka një detyrim të tanishëm si rezultat i një ngjarjeje në të shkuarën 
dhe është e besueshme që një rrjedhë e burimeve që paraqesin përfitime ekonomike do të jetë e 
nevojshme për të paguar një detyrim, dhe një vlerësim i besueshëm mund të bëhet në lidhje me shumë 
e obligimit. Provizionet rishikohen gjatë secilës datë të bilancit të gjendjes dhe korrigjohen me qëllim 
që të reflektojnë vlerësimin më të mirë aktual. Kur efekti i vlerës në kohë të parasë është material, 
shuma e provizionit është vlera e tanishme e shpenzimeve të cilat priten të jenë të nevojshme për të 
paguar obligimin. 

 
3.19      Zotimet dhe kontingjentet 

 

 
Detyrimet kontigjente nuk njihen në pasqyrat financiare. Një detyrim kontingjent shpaloset në të gjitha 
rastet përveç rasteve kur mundësia e rrjedhës së burimeve që paraqesin përfitime ekonomike është e 
largët. Një aset kontingjent nuk njihet në pasqyrat financiare por shpaloset kur rrjedhja e përfitimeve 
ekonomike është e mundur. Shuma e një humbjeje kontigjente njihet si provizion nëse është e 
besueshme që ngjarjet në të ardhmen do të konfirmojnë që, një detyrim ka ndodhur deri më datën e 
bilancit të gjendjes dhe se mund të bëhen një vlerësim i arsyeshëm i shumës së humbjes që pason. 
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3.          POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 

 
 
 

3.20      Gjykimet kritike në aplikimin e politikave të kontabilitetit të Kompanisë 
 

Nuk ka gjykime kritike, më përjashtim të atyre vlerësimeve të përfshira (shiko shënimin 3.21 më 
poshtë), që menaxhmenti i ka bëre në procesin e aplikimit të politikave kontabile të Kompanisë dhe 
ajo ka pasur efekt të rëndësishme në shumat e njohura në këto pasqyra financiare. 

 
3.21      Burimet kryesore të pasigurisë në vlerësim 

 

 
Supozimet kryesore në lidhje me të ardhmen, dhe burimet tjera kryesore të pasigurisë në vlerësim në 
datën e bilancit të gjendjes, të cilat paraqesin një rrezik domethënës për të shkaktuar korrigjime 
materiale në vlerën e bartur të aseteve dhe detyrimeve brenda vitit financiar vijues, janë diskutuar më 
poshtë: 

 
Jeta e dobishme e Pronave,impianteve dhe pajisjeve 
Siç është shpjeguar në shënimin 3.8 më sipër, Kompania rishikon jetën e dobishme te pronës, 
impianteve dhe pajisjeve në fund të secilës përiudhë të raportimit. Çdo ndryshim në përdorimin e 
vazhdueshem të pronave apo faktorëve tjerë mund të ndikojë në jetën e dobishme të aseteve dhe 
rrjedhimisht mund të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme ne shumën e bartur të këtyre aseteve. 

 
Provizioni për llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe stoqet: 
Në rrjedhën normale të biznesit, Entiteti bën vlerësime për kthimin dhe realizimin e llogarive të 
arkëtueshme dhe stoqeve. Duke u bazuar në këtë vlerësim, menaxhmenti regjistron një provizion 
përkatës për dëmtimin e kërkesave dhe shlyerjen e stoqeve. Rezultatet aktuale mund të jenë të 
ndryshme nga ato të vlerësuara. 

 
Vlerësimi i rasteve ligjore: 
Në rrjedhën normale të biznesit, Kompania bën një vlerësim për shumat që nevojiten për shlyerjen e 
rasteve ligjore sipas udhëzimit të këshilltarit ligjor të Kompanisë. Në bazë të këtij vlerësimi, kompania 
në përputhje me këtë regjistron provizionin, nëse ka, apo shpalos detyrimin kontingjent. Rezultatet 
aktuale         mund         të         jenë         të         ndryshme         nga         ato         të         vlerësuara. 
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4. PRONA IMPIANTET DHE PAJIMET 
 

 
 

 Paisjet për 
transmetim 

 
Automjetet 

Paisje dhe 
kompjuterat 

 

 
Inventari 

 
Totali 

Kosto 

Me 01 Janar 2012 

 

 
7,904 

 
536 

 
556 

 

 
654 

 
9,650

Blerjet gjatë vitit 60  22 11 93

Me 31 Dhjetor 2012 7,964 536 578 665 9,743
 
 
Zhvleresimi i Akumuluar 

Me 1 Janar  2012 

 
 
 

(6,593) 

 
 

(300) 

 
 

(290) 

 
 
 

(309) 

 
 

(7,492)
Zhvlerësimi gjatë vitit (267) (47) (56) (72) (442)

Me 31 Dhjetor 2012 (6,860) (347) (346) (381) (7,934)
 
 
Vlera neto 

     

Me 1 Janar  2012 1,311 236 266 345 2,158

Me 31 Dhjetor 2012 1,104 189 232 284 1,808
 
 

 
Automjetet dhe pajisjet e televizionot janë te lëna peng kundrejt kredise se marrë. 
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4. PRONA IMPIANTET DHE PAJIMET (Vazhdim) 
 

 
 
 Investimet ne 

objekt 
Paisjet për 
transmetim 

 
Automjetet 

Paisje dhe 
kompjuterat 

 
Inventari 

 
Totali 

Kosto 
Me 01 Janar 2013 

  
7,964 

 
535.6 

 

 
578 

 
665 

 
9,742

Blerjet gjatë vitit 199 334 90 218 110 951

Me 31 Dhjetor 2013 199 8,298 626 796 775 10,693
 
 
Zhvleresimi i Akumuluar 
Me 1 Janar  2013 

 
 
 

(6,860) 

 
 

(347) 

 
 
 

(346) 

 
 

(381) 

 
 

(7,934)
Zhvlerësimi gjatë vitit (27) (257) (45) (66) (70) (465)

Me 31 Dhjetor 2013 (27) (7,117) (392) (412) (451) (8,399)
 
 
Vlera neto 

      

Me 1 Janar  2013 / KOSTO 0 1,104 189 232 284 1,808
Me 31 Dhjetor 2013 / KOSTO 172 1,181 234 384 324 2,294

VLERA E RIVLERESUAR       
Me 31 Dhjetor 2013 172 3,364 319 433 345 4,633

 
 

Automjetet dhe pajisjet e televizionit janë te lëna peng kundrejt kredise se marrë. 
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PRONA IMPIANTET DHE PAJIMET (Vazhdim) 
 

 
 

Me 31 Dhjetor 2013 Menaxhmenti ka regjistruar ne librat kontabel vleren e rivleresuar te aseteve duke 
rritur vleren e asteve dhe rritur rezerven rivleresuese ne vlere EUR 2,340 mijë. 

 
Gjate procesit te rivleresimit njekohesisht jane evidentuar te gjitha asetet prone e RTK-se dhe eshte 
bere hamronizimi I te dhenave kontabel mbi astetet me te dhënat fizike te tyre, duke mundesuar keshtu 
tani e tutje identifikim e secilit asset dhe vendodhjen e tij. 
Astet e rivlersuara janë kryesisht asete te cilat nuk kan qene te evidentuara ne librat e kompanise dhe 
te cialt jane ose donacion ose trashigimi. Vleresimi i aseteve eshte kryer nga eksperte te fushave 
specifike per astetet e rivleresuara. Metoda e perdorur gjate rivleresimit ka qene metoda e kostos se 
Zvendësimit (Depreciated replecment costs). 
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5. ASETET E PAPREKSHME 
 
 
  

 
 

Familja 
modererne 

 
 

Kafeneja 
Jone 

 
 
 

Oksigjeni 

 
 

Lagjja e 
re 

 
 

Qyteti pa 
lum 

 
 

Shtepia 
ime 

Te tjera 
dhe 

materjali 
në arhivë 

 
 
 

Totali 

Vlera neto me 01 Janar 2012 597 1,229 570 82 78 50 968 3,574
 
 
Blerjet gjatë vitit 

 
 

446 

    
 

108 
 

553

Amortizimi gjatë vitit  (290) (105)     (395)

Vlera neto me 31 Dhjetor 2012 597 1,385 465 82 78 50 1,076 3,733
 
 
Vlera neto me 01 Janar 2013 

 
 

597 
 

1,385 
 

465 
 

82 
 

78 
 

50 
 

1,076 
 

3,733

 
Blerjet gjatë vitit 

      
219 219

Amortizimi gjatë vitit       (112) (112)

Vlera neto me 31 Dhjetor 2013 597 1,385 465 82 78 50 1,183 3,840
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6. LLOGARITË E ARKËTUESHME TREGTARE DHE TË TJERA 

 
 

 Më 31 Dhjetor, 2013 Më 31 Dhjetor, 2012 
(në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro) 

 

Llogaritë e arkëtueshme tregtare: 
 

Kerkesat nga marketingu 

 
 

314 

 
 

318 

Kerkesat ndaj transmetuesve 14 6 
328 324 

 

Provizioni për dëmtime 
 

 328 324 
 

 
Llogaritë e arkëtueshme të tjera: 
Paradhëniet furnitorëve 

 
 

5 

 
 

4 
Tjera 160 147 

TVSH-ja e arkëtueshme 1,310 1,321 

Provizioni për dëmtime (445) (445) 

 1,030 1,027 
 1,358 1,351 

 
 

Lëvizja ne provizionin e borxheve te kqija: 
 

 
2013 2012 

 

 (në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro) 

 
Gjendja më 1 Janar, 445 1,827 
Ngarkesa për periudhën  445 

Shlyerjet gjatë vitit    (1,827) 
 
Gjendja më 31 Dhjetor   445   445 

 
 
 
 

7. PARAJA DHE EKUIVALENTET E PARASE 
 

Më 31 Dhjetor, 
2013 

 
 
Më 31 Dhjetor 

2012 

(në ‘000 Euro)  (në ‘000 Euro) 
 

 

Paraja në banka – në llogaritë rrjedhëse 12 8 

Paraja në dorë   
 12 8 
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8. KAPITALI THEMELUES 

 
Kapitali Shoqëror i Entitetit në Bilancin e Gjendjes është i përberë si më poshtë: 

 

(ne 000 euro) 
Pajisje të dhuruara nga Qeveria Japoneze 7,848
Donacion nga EAR 10 
Donacione tjera në Kesh 366 
Astete te marra donacion 14 
Rezervat rivleresuese  2,340  

Totali i kapitalit  10,578  
 
 

Shuma prej 7,848 mije euro lidhet me donacionin e pajisjeve dhëne RTK-ës nga Qeveria Japoneze 
përmes UNMIK-ut gjatë vitit 2000, shuma totale përfshinë 6,891 mije euro të dhëna për pajisje të 
televizionit dhe 957 mije euro për pajisje të radios. Kosto e pajisjeve është regjistruar direkt si Kapital 
Shoqëror që kur është dhuruar për qellim të zhvillimit të aktiviteteve të RTK-ës. 
Shuma prej 10 mije euro  lidhet me donacionin e dhëne nga Agjensioni Evropian për Rindërtim gjatë 
vitit 2002 për pajisje të televizionit. 

 
 
 
 

9. HUAZIMET 
 

Më 31 Dhjetor 
2013 

Më 31 Dhjetor 
2012 

 
 

Pjesa jo-rrjedhëse 

(në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro) 

 
Huaja me interes nga Procredit Bank 39 38 

39 38 

Pjesa rrjedhëse 
Mbiterheqja Bankare (fleksi kredi) 298 
Huaja me interes nga Procredit Bank 48 52 

346 52 

Totali i huave 385 90 
 

Gjate vitit 2009 Kompania ka nënshkruar një kontrate për kredi afatgjatë me ProCredit Bank për 
financimin e blerjes se veturave ne vlere 215 mije euro. Marrëveshja për kredinë është nënshkruar me 
23 Shtator 2009. Kredia bart një norme fikse te interesit prej 11.90 %.  Afati i kthimit te kredisë është 
5 vite. 
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10. LLOGARITË E PAGUESHME TREGTARE DHE TË TJERA 
 
 
 
 
 
 

Furnitorët 

Më 31 Dhjetor 2013 Më 31 Dhjetor 2012 
(në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro) 

Furnitorët vendor 1,726 2,287 

Furnitorët e huaj 705 919 
 

  2,431  3,206   
Te pagueshme tjera 

Paga për punëtor 12 33 
Tjera 

12 33 

2,443 3,239 
 
 
 
 
 

11. TATIME TE PAGUESHME 
 

 Më 31 Dhjetor 2013 Më 31 Dhjetor 2012
(në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro)

 
Obligimet per tatim ne paga 39 61

Obligimet per kontribute pensionale 58 94

Obligimet per sigurimin shendetesor 25 28 
122 183 

 
 
 
 
 

12. TE HYRAT NGA MARKETINGU 
 

Fund viti 31 
Dhjetor 2013 

Fund viti 31 
Dhjetor 2012 

(në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro) 
 

Te hyrat nga marketingu 1,557 1,382

Te hyrat nga sponzorizimet 362 394

 1,919 1,776
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13. TË HYRAT TJERA 

 

 
Fund viti 31 

Dhjetor 2013 
Fund viti 31 

Dhjetor 2012 

(në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro) 
 
 

Të hyrat nga vendosja e antenes 59 67 
Të hyrat nga transmetimet 13 4 
Të hyrat nga parkingu 18 11 
Të hyrat nga zhfrytzimi i lokaleve 13 2 
Te hyrat tjera 33 90 

 
 

136 174 
 

 
 

14. SHPENZIMET E PERSONELIT 
 

 
Fund viti 31 

Dhjetor 2013 
Fund viti 31 

Dhjetor 2012 

(në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro) 
 

 

Pagat e punëtorëve të rregullt 4,551 3,906 
Paga me kontrata njëvjeqare 52 83 

Pagat e kontraktuara- Menaxhmenti 171 185 

Shpenzimet e sigurimit shëndetsor 70 65 

Kontributet pensionale 312 265 

Shtesat- Kontrata Kolektive 346 251 

Shujta ditore 350 320 
5,852 5,075 

 
 
 
 

15. SHPENZIMET E PROGRAMITE DHE TE TJERA 
 

 
Fund viti 31 

Dhjetor 2013 
Fund viti 31 

Dhjetor 2012 

(në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro) 
 
 
 

Shpenzimet e furnizimit të materialit 55 45 
Shpenzimet e energjis elektrike 109 103 
Shpenzimet për ujë dhe mbeturina 55 35 
Meditjet e Bordit 114 72 
Reforma, arsimimi dhe trajnimi 7 16 

 
 

Shpenzime per perkthime dhe sinkronizime 24 30 
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Sherbimet kontraktuese- Korrespodentet 288 263
Big Band i RTK-së 69 72
Shpenzimet per telefon 156 126
Shpenzimet per internet dhe Web 47 39

KTTN (Rrjeti i transmetimit territorial të 
Kosovës) 115 

 
68

Shpenzimet tjera për udhetim zyrtar 17 4
Shpenzimet e meditjeve 203 56
Shpenzimet e udhëtimit- Biletat 33 32
Shpenzimet per karburante 94 78
Mirmbajtja e automjeteve 67 35
Mirmbajtja e pajisjeve 61 77
Tatimi në pronë 9 24

Shpenzimet për licencë 80 84
Kontrata me EBU dhe Fidat 128 222
Shpenzimet për Satelit 182 185
Shpenzimet për programe 1,320 1,543
Shpenzimet për të drejtat e sportit 530 584
Shpenzimet për skenografi 88 113
Programi i vitit të ri 73 43
Produksionet e pavarura (20%) 223 287
Tjera 229 389

Provizionimi i kerkesave  445 

 4,376 5,070
 
 
 
 
 

16. ZOTIMET DHE KONTIGJENCAT 

Zotimet: 

Më 31 dhjetor 2013, Entiteti nuk ka pasur Zotime. 
 

 
Çështjet gjyqësore: 
Provizione tjera përveç provizioneve të regjistruara në këto pasqyra financiare, Kompania beson së 
nuk do të këtë provizione shtesë të kërkuara për rastet e pazgjidhura në gjykatë. 

 

 
Ndaj Entitetit jane ushtruar disa padi gjyqesore te cilat kryesisht kane te bejn me pretendimin per 
shkelje te drejtes autoriale dhe pagesa te borxhit ndaj furnitorëve. Menaxhmenti nuk ka njohur ndonje 
provizion per keto raste gjyqesore pasi qe beson se mundesia e daljeve te resurseve ekonomike eshte e 
vogël dhe se deri me tani raste te tilla jane zgjedhur ne favor te RTK-se. 
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17. MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR 

 
a.          Menaxhimi i rrezikut të kapitalit 

 
Themelues i institucionit publik të RTK-së është Kuvendi i Kosovës. Është detyrë e themeluesit që të 
mbrojë  autonominë  institucionale  dhe  pavarësinë  editoriale  të  RTK-së  dhe  të  sigurojë  financim 
adekuat për realizimin e misionit të shërbimit publik të RTK-së 
Struktura e kapitalit të Entitetit përbëhet prej huave dhe ekuitetit që i  atribuohet zotëruesve të ekitetit, 
përfshirë kapitalin, rezervat dhe humbjet e mbajtura. 

 
Raporti ndërmjet kapitalit të pronarit dhe borxhit të jashtëm 
Menaxhmenti vazhdimisht e rishikon strukturen e kapitalin. Si pjesë e këtij rishikimi, menaxhmenti e 
konsideron koston e kapitalit dhe rrezikun e lidhur më secilen klasë të kapitalit. Raporti ndërmjet 
kapitalit të pronarit dhe borxhit të jashtme në fund të vitit ishte si më poshtë: 

 
Më 31 Dhjetor 

2013 
Më 31 Dhjetor 

2012 
 (në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro)

 

Borxhi 3,377 
 

3,720
Ekuiteti 6,492 3,206
Raporti borxh/ekuitet 52% 116%
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17.        MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 
b.         Rreziku kreditor 

 
Kompania i nënshtrohet rrezikut kreditor nëpërmjet aktiviteteve të saja të shitjes. Në këtë respekt, 
rreziku kreditor për Kompaninë buron nga mundësia që palët e ndryshme mund të mos paguajnë 
obligimet e tyre sipas kontratës. Shuma e ekspozimit kreditor me këtë rast përfaqësohet nga shumat e 
bartura të aseteve në datën e bilancit të gjendjes. Prandaj, llogaritë e arkëtueshme tregtare monitorohen 
në baza mujore dhe klientëve u tërhiqet vërejtja me kohë. 

 
Kompania analizon llogaritë e saj të arkëtueshmet bazuar në vjetërsin e tyre. Kjo qasje mbeshtetet në 
analiza të vjetersise dhe arketimit. 

 

 
 

Me 31 Dhjetor 2013 ekspozimi maksimal I Kompanisë ndaj riskur kreditor perfaqesohet nga kerkesa 
nga marketingu. 

 
Shuma e bartur e aseteve financiare të regjistruara në pasqyrat financiare, e cila është neto nga humbjet 
nga demtimet, përfaqëson ekspozimin maksimal të Kompanisë ndaj rrezikut. 
. 

 

c.          Rreziku i tregut 
 

Aktivitetet e Kompanisë ekspozojnë atë fillimisht në rrezikun financiar të ndryshimeve në normat e 
interesit,  siç është parqitur  më  poshtë  në  17 (d). Rreziku  i tregut nuk koncentrohet  në rrezikun 
valuator, pasiqë shumica e transaksioneve të Kompanisë janë në valutën lokale. 

 
 
 
 

d.         Rreziku nga norma e interesit 
 

Rreziku nga norma e interesit përbëhet nga rreziku që vlera e pasqyrave financiare do të luhatet për 
shkak të ndryshimeve në normat e interesit në treg dhe nga rreziku i ndryshimit ndërmjet maturimit të 
aseteve që janë me interes dhe maturimit të detyrimeve që janë me interes dhe janë marr për të 
financuar ato asete (re-pricing risk). Kohëzgjatja për të cilën norma e interesit në një instrument 
financiar është fikse tregon se deri në çfarë mase ajo është e ekspozuar ndaj rrezikut nga norma e 
interesit. 

 

Menxhmenti beson se Kompania nuk është e ekspozuar ndaj rrezikut të normës së interesit në pasqyrat 
e saj financiare përveç për huamarrjet, të cilat bartin normë fikse të interesit. 

 
Menaxhmenti beson se përveç huamarrjeve Kompania nuk është e ekspozuar ndaj rrezikut të normave 
të interesit në pasqyrat e saj financiare. Më 31 dhjetor 2013 dhe 2012 të gjitha huamarrjet janë marrë 
nga ProCredit Bank, më normë fikse të interesit. Më poshtë është dhëne analiza e aseteve financiare 
dhe detyrimeve financiare. 



 

 

Deri në 3 Prej 3 deri 12 Prej 1 deri 5  Që nuk sjellin  
muaj muaj vjet mbi 5 vjet interes Totali

RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS 
Shënimet e pasqyrave financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2013 

 
 
 
17. MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

 
 
 
 

Më 31 Dhjetor 2013 
 
 

 
 
 

Asetet financiare 

----------------------Qe sjellin Interes----------------- 
 

-------------------------------(in EUR ‘000)---------------------------------- 

Paraja në dorë dhe në bank 12 12 
Llogaritë e arkëtueshmet tregtare 1,358 1,358 

Gjithsejt asetet financiare 1,370 1,370 
 
 

Detyrimet financiare 

Llogarite e pagueshme tregtare dhe te tjera 

Tatimet e pagueshme 

2,443 2,443

122 122

Avanset e pranuara per marketing 427 0   427

Huamarrjet 298 87   385

Gjithsejt Detyrimet financiare 725 87 0 2,565 3,377

Hendeku i rrezikut të interesit, neto (725) (87) 0 (1,195) (2,007)

Hendeku kumulativ më 31 Dhjetor 2013 0 (725) (812) (812) (2,007)  
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MENAXHIMI I 
RREZIKUT FINANCIAR 
(VAZHDIM) 

 

 
 

Më 31 Dhjetor 2012 

 
 
 
 
 
 
Deri në 3 

muaj 

 
 
 
 
 
 
Prej 3 deri 

12 muaj 

 
 
 
 
 
 
Prej 1 deri 

5 vjet 

 
 
 
 
 
 
mbi 5 

vjet 

 

 
 
 
 
Që nuk 

sjellin 
interes Totali 

 

 
 
 
 

Asetet financiare 

----------------------Qe sjellin Interes----------------- 

-------------------------------(in EUR ‘000)---------------------------------- 

Paraja në dorë dhe në bank 8 8 
Llogaritë e arkëtueshmet 
tregtare 

1,351 1,351 

Gjithsejt asetet financiare 1,359 1,359 
 
 

Detyrimet financiare 
Llogarite e pagueshme tregtare 
dhe te tjera 

 
3,447 3,447 

Tatimet e pagueshme     183 183

Huamarrjet 14 38 38   90

Gjithsejt Detyrimet financiare 14 38 38 0 3,630 3,720

Hendeku i rrezikut të 
interesit, neto 

(14) (38) (38) 0 (2,271) (2,361)

Hendeku kumulativ më 31   
Dhjetor 2012 (14) (52) (90) (90) (2,361)  

 
 
 
 
 
 
 

f.          Rreziku i likuiditetit 
 

Rreziku i likuiditetit reflekton paaftësinë e Kompanisë për të siguruar fonde për të përmbushur 
angazhimet e saj. Menaxhmenti monitoron drejtpërdrejtë likuiditetin e Kompanisë dhe pozitën e saj të 
rrjedhës së parasë. Kjo përfshin mirëmbajtjen e indikatorëve të likuiditetit të bilancit të gjendjes, 
koncentrimin e debitorëve dhe kreditorëve si në terma të miksit të përgjithshëm të financimit si dhe 
shmangien nga mbështetja e tepërt në konsumatorë të mëdhenj individual, ku pjesa me e madhe e 
financimit është në formë subvencioni nga Kuvendi i Kosovës. 
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17. 

 
MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

 

 

f. 
 

Rreziku i likuiditetit     

 

Më 3
 

1 Dhjetor 2013 1 Deri në 3 
Brenda 1 muaji muaj 

3 deri nël 12 
muaj 

 

1 deri në 5 
vjet 

 
Mbi 5 vjet 

 
Totali 

 
 

 
Asetet financiare 

-------------------------------(in EUR ‘000)---------------------------------- 

Paraja në dorë dhe në bank 12 12 
Llogaritë e arkëtueshmet tregtare 19 474 865 1,358 

Gjithsejt asetet financiare   31  474  865  0  0  1,370   
 

 

Detyrimet financiare  

Llogarite e pagueshme tregtare dhe te tjera 1,954 489  2,443

Tatimet e pagueshme 122   122

Avanset e pranuara per marketing 427   427

Huamarrjet  298 87 385

Gjithsejt Detyrimet financiare   2,503  787  87  0  3,377   

Hendeku i rrezikut të interesit,  neto   31  (2,029)  78  (87)  0  (2,007)   

Hendeku kumulativ më 31 Dhjetor 2013 31 (1,998) (1,920) (2,007) (2,007) 
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17. MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

 
f. Rreziku i likuiditetit 

 

 Brenda 1 Deri në 3 3 deri nël 1 deri në 5 Mbi 5  
Më 31 Dhjetor 2012 1 muaji muaj 12 muaj vjet vjet Totali

 

-------------------------------(in EUR ‘000)---------------------------------- 
 

Asetet financiare 
Paraja në dorë dhe në bank 

 
 

8 
     

 
8

Llogaritë e arkëtueshmet    
tregtare 135 405 811   1,351
Gjithsejt asetet financiare 143 405 811 0 0 1,359

 

Detyrimet financiare       

Llogarite e pagueshme       
tregtare dhe te tjera 172 3,275    3,447
Tatimet e pagueshme  183  183
Huamarrjet 4 10 38 38  90
Gjithsejt Detyrimet    
financiare 176 3,468 38 38 0 3,720
Hendeku i rrezikut të    
interesit, neto (33) (3,063) 773 (38) 0 (2,361)
Hendeku kumulativ më 31    
Dhjetor 2012 (33) (3,096) (2,323) (2,361) (2,361)  

 
 

 
g. Rreziku i ndryshimit të kursit kreditor 

 
Rreziku nga valutat e huaja rrjedh kryesisht aty ku ekzistojnë llogari të arkëtueshme dhe llogari të 
pagueshme si pasojë e transaksioneve me ndërmarrje të huaja. Megjithatë Kompania nuk është e 
ekspozuar ndaj ndonjë rreziku valuator domethënës pasiqë  shumica e transaksioneve kryhen në euro. 

 
h.         Vlera reale e instrumenteve financiare 

 
Vlera reale është shuma për të cilën një aset mund të këmbehet apo një detyrim mund të shlyhen, 
ndërmjet palëve me vullnet dhe të mirinformuara në një transaksion duar lirë. 

 
Menaxhmenti beson që vlera e bartur e të gjitha aseteve financiare dhe detyrimeve e reflektuar në 
pasqyrat financiare është e përafërt me vlerën e tyre reale. 

 

 
 

. 
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