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HYRJE
RTK ofron shërbime mediale publike dhe është një katalizator i rëndësishëm dhe i vlefshëm në zhvillimin e
demokracisë dhe kontribues në të gjitha proceset nëpër të cilat është duke kaluar shteti ynë.
Transmetuesi Publik portretizon në plotëni shoqërinë kosovare, paraqet mozaikun shoqëror dhe etnik të
Kosovës, duke përfshirë komunitetet e ndryshme, si dhe grupet e veçanta si: fëmijët, të rinjtë, grupet e
margjinalizuara, etj. Megjithëse është televizioni më i ri publik në rajon, ajo që na bën krenar, është fakti që
RTK prinë në avancimin e diversitetit kulturor, tolerancës ndëretnike dhe integrimit shoqëror në përgjithësi,
duke përmbushur në mënyrën më të mundshme edhe obligimin ligjor që ka.
Edhe këtë vit, RTK-në e kanë përcjellë sfida të mëdha dhe në këtë kontekst, Bordi bashkë me Menaxhmentin
është fokusuar në çështjet që kanë të bëjnë me aspektin përmbajtësor, me funksionalitetin e tij, e në veçanti
me ndryshimin e infrastrukturës ligjore dhe teknologjisë në prodhimin e brendshëm.
Bordi i RTK-së ka adresuar çështjen e ruajtjes së balancit programor dhe respektimit të standardeve
profesionale dhe parimeve etike gazetareske. Kjo është bërë për faktin se RTK, si medium, është përballur
me mbizotërimin e zhvillimeve politike në vend, dhe si prodhim i këtyre rrethanave në RTK ka mbizotëruar
pjesa e informimit, ku janë përfshirë lajmet dhe aktualitetet, si dhe emisionet debative. RTK vëmendje të
veçantë i ka kushtuar edhe emisioneve për të rinj, emisioneve zbavitëse, pa hequr dorë nga emisionet
edukative dhe kulturore. Në këtë drejtim, RTK me politikën e vet editoriale, duke u mbështetur në vlerat e
objektivitetit dhe paanshmërisë ka arritur të mbajë besueshmërinë. Hulumtimi i bërë dy herë brenda viti
2015 vërteton faktin se RTK ende e ruan primatin e mediumit për shikueshmërinë dhe besueshmërinë e
audiencës.
Në funksion të përmirësimit të infrastrukturës ligjore dhe për shkak të përfundimit të periudhës trivjeçare të
ndarjes nga Buxheti i Kosovës mjetet prej 0.7 për qind, ne kemi punuar në ndryshimin e Ligjit për RTK, duke
adresuar në Kuvend propozimet tona. Po ashtu, në kontekst të ngritjes së përgjegjësive, ushtrimit të
kompetencave dhe funksionimit sa më të mirë, Bordi bashkë me Menaxhmentin ka bërë ndryshimin e
shumë rregulloreve të brendshme, si dhe plotësimin e rregulloreve te reja.
Në këtë vit është bërë Auditimi i Performancës së RTK-së nga ZAP, i cili ka qenë më se i nevojshëm dhe një
përçues në adresimin e shumë çështjeve, të cilat e kanë ndihmuar Transmetuesin Publik. Është përgatitur
Plani i Veprimit nga Bordi dhe Menaxhmenti dhe zbatimi i këtij plani ka dhënë rezultate, veçanërisht në uljen
e rrezikut financiar dhe në ngritjen e mënyrës së komunikimit mes Bordit dhe Menaxhmentit, në
funksionalizimin e mekanizmave të brendshëm, etj.
Megjithkëtë, duhet ritheksuar se RTK që nga fillimi i vitit nis me një pozitë jo të lakmueshme, sepse e kanë
përcjellë borxhet e trashëguara dhe problemet e bartura nga viti paraprak, si dhe moszgjidhja e çështjes se
financimit dhe pronës. Nisur nga kjo, si dhe nga buxheti tejet i vogël, RTK ec me vështirësi në realizimin e
objektivave, përderisa Transmetuesit Publikë në Evropë e me gjerë ecin me hapat e fundit teknologjik e
inovativ për t’u bërë faktor i së ardhmes.
Kosova është vendi i vetëm që ende nuk e ka filluar kalimin e transmetimit analog në digjital. Për këtë arsye,
RTK-së ende nuk i është dhënë mundësia që të përmbushë nevojat e audiencës, e cila nga gama e gjerë e
shërbimeve që ofron kjo platformë do të kishte përfitim shumë të madh. Në anën tjetër, ky dimension i ri
teknologjik do të rrumbullakësohej me zgjidhjen sa më të shpejtë të financimit dhe pronës.
Bordi dhe Menaxhmenti do të vazhdojnë të punojnë në rritjen e transparencës, shërbime më të mira,
shtrirjen në platforma të reja, zbatimin rigoroz të standardeve, duke siguruar dëgjueshmeri e shikueshmëri
dhe përfaqësim të audiencës, e cila është kujdestari i përhershëm i Transmetuesit Publik.
Ismet Bexheti
Kryetar i Bordit të RTK-së
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2. Përmbledhje ekzekutive
Radio Televizioni i Kosovës (RTK) gjatë periudhës 01.01.2015 -31.12.2015, ka operuar në mënyrë mjaft të
suksesshme, duke pasur parasysh të gjitha vështirësitë me të cilat është përballur edhe këtë vit. Për vetëm një vit
kanalet e reja televizive të themeluara në vitin 2014, janë zhvilluar në masë të madhe duke u bërë kështu
pothuajse të pavarura njëra prej tjetrës në aspektin e funksionimit. Kanali kryesor televiziv RTK-TV1 ka vazhduar
me skemen e rregullt programore duke përmbushur obligimin ligjor programor. Rëndësi më e madhe i është
dhënë lajmeve dhe emisioneve politike debatuese për shkak të zhvillimeve të mëdha politike në vend. Por nuk
kanë munguar as emisionet argëtuese, edukative dhe kulturore. Për shkak të pamundësive buxhetore RTK ka
reduktuar programet e sportit gjë që ka ndikuar edhe në kursimin e buxhetit, por që ka dëmtuar në shikueshmëri.
RTK-TV3 çdo ditë e më shumë po zhvillohet. Përveç emisioneve te lajmeve, ka filluar edhe me përgatitjen e
magazinave televizive informative (INFO3) dhe synimet janë të fillojë edhe me emisione në kohën më të mirë
(prime time). Vlen të theksohet se RTK ka qenë shumë profesionale dhe balancuar sa i përket raportimeve politike.
Hapësirë dhe rëndësi e njëjtë i është dhënë si partive në pushtet gjithashtu edhe partive opozitare. (shih tabelen
me poshtë, monitorim i PrimeDB).

RTK-TV4 për shkak të pamundësive buxhetore ka mbetur paksa prapa sa i përket një skeme të konsoliduar
programore.
Kanali televiziv në gjuhën serbe RTK-TV2, ka konsoliduar në masë të madhe skemen e vet programore dhe ka
shtuar prodhimin vetenak në mbi 10 orë në ditë. Gazetarët dhe redaktorët në këtë kanal televizivë po dëshmojnë
një profesionalizëm të theksuar në raportimet e tyre pavarësisht presioneve të mëdha që i kanë nga subjektet
politike serbe si në Kosovë ashtu edhe nga Serbia. Vlen të theksohet se nga një monitorim që është bërë nga
Organizata për Hulumtime BIRODI nga Serbia për raportimet e televizioneve serbe në Kosovë dhe në Serbi, RTKTV2 është vlersuar si mediumi i cili ka raportuar në mënyrën më profesionale dhe më korrekte në krahasim me
televizionet tjera serbe në Kosovë sa i përket raportimeve politike.
RTK-Radio ka vazhduar ta mbajë primatin me dëgjueshmëri, sidomos të emisionit “Metropol”, ndërsa web-faqja
çdo ditë e më shumë po shndërrohet në media online. Programet e RTK-së në youtube, kanë filluar të rrisin
buxhetin e RTK-së ndërsa emisionet e RTK po promovohen jashtëzakonisht mire në faqen e RTK në facebook, ku
vizitueshmëria arrin deri në 400 mijë.
Investimet në teknologji kanë qenë të kufizuara për shkak të buxhetit të vogël. Stafi i RTK-së ka hartuar projektet
zhvillimore dhe janë duke u hulumtuar mundësitë e financimit të këtyre projekteve (digjitalizimi i rrjetit, i
produksionit dhe arkivave) përmes kredive bankare sipas ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës.
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Në vitin 2015 ka filluar implemetnimi i projektit japonez i cili është duke u zhvilluar shumë më mirë se që ishin
pritjet edhe të vet ekspertëve japonez. Në pjesën e dytë të vitit 2016 do të përfundojë pjesa e parë e projektit që
është investim në dhomën e regjisë (Master Control Room) për të vazhduar pastaj edhe me asistencën tjetër që
ka të bëjë me trajnimin e stafit për teknologjitë e reja që është pjesë e projektit. RTK do të jetë transmetuesi i parë
në botë që do të implementojë teknologjitë më të avancuara në dhomën e regjisë.
Auditori i jashtëm i pavarur në mendimin e tij pas auditimit të pasqyrave financiare ka konstatuar se pasqyrat
financiare të RTK-së prezantojnë në mënyrë të drejtë në të gjitha aspektet, material, pozicionin financiar të
Kompanisë më 31 dhjetor 2015 si dhe performancën financiare të saj, ndryshimet në ekuitet dhe rrjedhën e
parasë së saj për vitin që përfundon në këtë datë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit
Financiar.
Menaxhmenti i RTK-së vazhdimisht ka qenë i përfshirë në gjetjen e zgjidhjes së qëndrueshme financiare duke
kontribuar në draftimin e ligjit të RTK-së i cili pritet të përfundohet vitin 2016.
Prona e RTK-së mbetet çështja më e dhimbshme të cilës nuk po i gjindet zgjidhje. Për shkak të mungesës së
pronës jemi të detyruar të zhvillojmë aktivitetin tonë në garazha të veturave dhe depotë të cilat janë adaptuar për
nevoja programore. I mbetet themeluesit (Kuvendit të Republikës së Kosovës) si institucioni më i lartë në vend që
të gjej zgjidhje për pronën e RTK-së që parashihet edhe me ligj.
Mentor Shala
Drejtor i Përgjithshëm
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3. Korniza Ligjore

•

Baza ekzistuese ligjore që e rregullon Institucionin.

Radiotelevizioni i Kosovës rregullohet me Ligjin e RTK-së 04/L-046, Statutin e RTK –së, Standarde
Profesionale dhe Parimet Etike të Gazetarisë në programet e Radiotelevizionit të Kosovës.
•

Ligjet tjera me të cilat punon Transmetuesi publik janë:

1.

Ligji i Punës Nr. 03/L-212;

2.

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

3.

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

4.

Kodi Penal i Republikës të Kosovës;

5.

Kodi për Procedurën Penale në Republikën e Kosovës;

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Ligji 03/L-006 për Procedurën kontestimore;

10.

Ligji 04/L-077 për Marrëdhëniet detyrimore;

11.

Ligji 04/L-139 për Procedurën përmbarimore;

12.

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

13.

Ligji 03/L-202 për Konfliktet administrative;

14.

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

15.

Ligji per te drejtat e autorit dhe te drejtat e peraferta Nr. 04/L-065;
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16.

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

17.

Ligji per Prokurimin Publik;

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

Aktet nënligjore:

1.

Udhëzimi Administrativ nr. 14/2011 për Rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së
punës në sektorin publik, Udhëzim Administrativ (MPMS ) Nr. 05/2014 për ndryshimin dhe plotësimin
e Udhëzimit administrativ;.

2.

Udhëzim Administrativ Nr. 13/2011 për përcaktimin e punëve me ndikim të dëmshëm për të
punësuarit si parakusht për kohëzgjatjen e pushimit vjetor;

3.
Udhëzim administrative Nr. 11/2011 për sistemimin e punëve të rënda dhe të rrezikshme të cilat
dëmtojnë shëndetin e femrave shtatzëna dhe gjidhënëse;
4.

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

5.

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

6.

KPM 2013-02 Rregullore për të drejtat e autorit;

7.

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

8.

KPM 2010/01 Kodi i Sjelljes për shërbimet mediale audio – vizuale në Republikën e Kosovës;
Si dhe të gjitha aktet tjera nënligjore të cilët rregullojnë funksionimin e sektorit publik në Kosovë.

•

Aktet e brendshme nënligjore të institucionit:

1.

Rregullore për organizim të brendshëm;

2.

Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës;

3.

Rregullore kompetencat dhe përgjegjësitë;

4.

Metodologjia e përcaktimit të ndërlikueshmërisë të vendeve të punës;

5.

Rregullorja për udhëtime zyrtare në RTK;

6.

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

7.

Rregullore për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore;

8.

Rregullore për dhënien në shfrytëzim të materialeve arkivore;

9.

Rregullore për mbrojtje nga zjarri;

10.

Rregullore për shpërblimin e punëtorëve në shërbimin publik;

11.

Rregullore për parandalimin e konflikt interesit për punëtorët në RTK;

12.

Rregullore për vlerësimin dhe realizimin e bisedave të rregullta vjetore të Udhëheqësit me
bashkëpunëtor;

13.

Rregullore për avancim;

14.

Rregullore e rendit shtëpiak;

15.

Rregullore e Prokurimit në RTK;

16.

Marrëveshja Kolektive (e cila është e gatshme për zbatim por që për shkak se njëra nga sindikatat e
RTK-së - SPRTK nuk e ka nënshkruar, ka mbetur pezull).

•

Përmirësimi i bazës ligjore në periudhën raportuese:

Gjatë vitit 2014 - 2015, Radiotelevizioni i Kosovës, ka plotesuar dhe amandamentuar edhe disa rregullore të
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tjera te brendshme të RTK-së:
1.

Rregulloren për organizim të brendshëm;

2.

Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës;

3.

Rregulloren për kompetenca dhe përgjegjësit;

4.

Metodologjia përcaktimit të ndërlikueshmërisë të vendeve të punës;

5.

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

•

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

Gjatë vitit 2015 Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin per Buxhetin e Republikës së Kosovës në bazë të
propozimit nga ana e Ministrisë së Financave, me ç’rast RTK-se i është ndarë buxheti vetëm për gjashtë (6)
muajt e parë të vitit 2016, në lartësi prëj 50% të shumës së ndarë për vitin 2015.. Ministria e Financave gjatë
arsyetimit për një vëndim të tillë, ka marrë për bazë Nenin 21 paragrafi 4 të Ligjit për RTK-në, i cili nen
parasheh që për një periudhë transitore, deri trevjeçare, deri në sigurimin e financimit nga parapagimi, çdo
vit RTK-së i ndahet zero pikë shtatë përqind (0.7 %) e të hyrave nga Buxheti i Kosovës duke përjashtuar të
hyrat nga proceset e privatizimit, të hyrat e njëhershme për Buxhetin e Kosovës dhe të hyrat vetanake të
nivelit qendror dhe lokal. Duke u nisur nga fakti se Ligji ka hyrë në fuqi në Prill të vitit 2012, Ministria e
Financave ka marrë për bazë periudhën tre vjeçare, e cila ka skaduar gjatë vitit 2015. Mirëpo jemi të obliguar
të theksojmë se Bordi i RTK-se në bazë të Propozimeve të Menaxhmentit, qysh ne vitin 2013 si dhe ne vitin
2014 ka dorëzuar propozimet e veta ne Kuvendin e Kosovës lidhur me mundësitë e financimit te RTK-së,
gjithnjë duke u bazuar ne obligimin ligjor të përcaktuar ne Nenin 22 paragrafi 2 te Ligjit për RTK-ne, por që
kjo çështje asnjeherë nuk është shqyrtuar.
Gjatë vitit 2015, sipas kërkesës së Komisionit Parlamentar për Administratë Publike, Qeverisje Lokale
dhe Media, RTK ka dorëzuar propozimet lidhur me amandamentimin e Ligjit për RTK, i cili do duhej të
miratohet para muajit qershor të vitit 2016, marrë parasysh se edhe financimi është i përcaktuar deri më 31
qershor 2016.
Amandamentimi i Ligjit për RTK-në është e domosdoshme që të bëhet duke marrë për bazë praktikat
më të mira Evropiane e sidomos kur është fjala për financim, të merren për bazë zhvillimet që i ka pasë RTKja gjatë tre viteve të fundit, duke përfshirë hapjen e 3 kanaleve shtesë televizive nga të cilat njëra është kanal
televiziv ne gjuhën serbe të cilit i ndahet 10% e buxhetit të gjithëmbarshëm të RTK-së. Ky buxhet jo vetëm
që nuk është i mjaftueshëm për këtë kanal, por njëkohësisht cungohet buxheti, edhe ashtu tejet i vogël i
dedikuar për tre kanale tjera televizive dhe dy radiot, si dhe mediat online.
Gjithnjë duke u nisur nga fakti se buxheti është tejet i vogël, RTK-ja vazhdimisht përballet me borxhet
e krijuara qysh nga viti 2011 dhe në pamundësi të shlyerjes së borxheve, RTK përballet me kërkësa për
përmbarim.
Komponenta zhvillimore dhe projektet e RTK-së është e pamundur që te realizohen per shkak te
mungesës së infastukturës ligjore, ku përveç tjerash mungon edhe rregullimi i çështjes së pronës së RTK-së.
Kjo është pengesë serioze për zhvillimin e mëtejm te Transmetuesit Publik duke qenë se pamundësohet
edhe huamarrja nga bankat e ndryshme ku kërkohet të plotësohet kushti esencial prona e RTK-së. Së
këndejmi nevojitet që Qeveria e Kosovës të jetë garantues per huamarrje.

Kjo do të thotë që gjatë tremujorit të parë të vitit do të bëhet një rishqyrtim i të gjitha emisioneve të
Televizionit të Kosovës.
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4. Përshkrimi i institucionit
Radio Televizioni i Kosovës (RTK) është transmetues publik i Kosovës. RTK është person juridik jo profitabil
me status të institucionit të pavarur publik me rëndësi të posaçme i cili ofron shërbim publikut në fushën e
veprimtarisë mediale, të përcaktuar me këtë ligj dhe aktet tjera përkatëse ligjore dhe nënligjore.
Aktualisht Radio Televizioni i Kosoves përbëhet nga:
Dy (2) kanale të radios të Kosovës dhe
Kater (4) kanale televizive, prej të cilave kanali i dytë (RTK TV2) është kanal televiziv ne gjuhën serbe.
Kanali televiziv RTK TV 1 dhe RTK TV 2 janë të detyruara të ndajnë pesëmbëdhjetë perqind (15%) të skemës
së tyre programore për gjuhët e komuniteteve tjera të Kosovës. RTK ofron edhe programe satelitore për
kosovarët, të cilët jetojnë jashtë Kosovës.
Transmetuesi Publik i Kosoves ka mision informues, edukues, kulturor dhe argëtues dhe detyrohet që:
-të nxis, kultivojë, avancojë, prodhojë e bashkë prodhojë të gjitha modalitetet dhe përmbajtjet e krijimtarisë
audio-vizuale, të cilat i kontribuojnë zhvillimit dhe avancimit të kulturës, artit, shkencës dhe të gjitha vlerave
të tjera sublime të qytetarëve te Kosovës dhe ti afirmojë ato vlera jashtë Kosovës;
-të siguroj kushte dhe mundësi për arritjet maksimale në krijimtarinë audiovizuale;
-të përgatis dhe emitojë programe të tilla, që përshkohen më vlera, më të arritura profesionale dhe etike e
që janë në përputhje të plotë me standardet dhe kodekset etike të gazetarisë hulumtuese, objektive, të lirë
dhe të pavarur;
-të kontribuojë avancimit të demokracisë, lirive dhe të drejtave të njeriut, dhe të harmonisë e koekzistencës
në Kosovë dhe më gjerë;
-të kultivoj respektin ndaj dinjitetit, integritetit dhe privatësisë së individit; nderit dhe mirëqenies socioekonomike të tij/saj;
-të sigurojë të drejtën e përgjigjes së qytetarëve të interesuar;
-të mos transmetojë programe me intonacione, qoftë edhe diskrete dhe as dykuptimëshe, sidomos të
natyrës, animit dhe karakterit propagandues politik, fetar dhe /ose etnik.
-të veprojë sipas detyrimeve të përcaktuara me ligje të veçanta.
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5. Fushëveprimi që e mbulon institucioni
Radio Televizioni i Kosovës përbëhet nga organet drejtuese dhe të udhëheqjes dhe këto janë Bordi i RTK-së
dhe Drejtori i Përgjithshëm.
Bordi i RTK-së përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë.
Bordi i RTK-së
Bordi i RTK-së është organ kolegjial-drejtues i Radiotelevizionit të Kosovës dhe përbëhet nga njëmbëdhjetë
(11) anëtarë. Anëtarët e Bordit të RTK-së emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në bazë të
procedurave të hapura dhe transparente, të cilat janë te përcaktuara me Ligjin për RTK-në. Përbërja e Bordit
të RTK-së pasqyron karakterin shumetnik dhe gjinor të Kosovës. Gjatë vitit 2015, Bordi i RTK-së është
plotësuar me anëtarë të rinj për shkak të përfundimit të mandatit të pesë (5) anëtarëve të këtij organi, më
31 gusht 2015.
Anëtarët e Bordit të RTK:
1.

Ismet Bexheti, kryetar i Bordit: gusht 2012-gusht 2015

2.

Rrahman Paçarizi - anëtar: gusht 2012 – gusht 2015

3.

Fadil Bajraktari - anëtar: gusht 2012- gusht 2015

4.

Ivan Veljkoviq - nënkryetar: gusht 2012- gusht 2015- nëntor 2018

5.

Majlinda Hajrullahu - anëtar: gusht 2012- gusht 2015

6.

Elif Tokmak- prill 2013- prill 2016

7.

Besa Bytyçi - anëtar: janar 2013- janar 2016

8.

Faton Mehmetaj - anëtar: janar 2013- janar 2016

9.

Naime Beqiraj - anëtar: nëntor 2013 - nëntor 2016

10.

Afërdita Maliqi - anëtar: nëntor 2013- nëntor 2016

11.

Aleksandar Janiçeviq - anëtar: shkurt 2014- shkurt 2017

Pas kalimit të mandatit të disa anëtarëve të Bordit, më 31 gusht 2015, ky organ është plotësuar me tre
anëtarë të rinj dhe një anëtari i është vazhduar mandati, ndërsa në muajin nëntor është rizgjedhur anëtar i
Bordit, Ivan Veljkoviq:
1.

Ismet Bexheti, kryetar i Bordit: shtator 2015-shtator 2018

2.

Hisen Berisha, anëtar: shtator 2015-shtator 2018

3.

Mimoza Hasani, anëtare: shtator 2015-shtator 2018

4.

Lirim Geci, anëtar: shtator 2015-shtator 2018.

5

Ivan Veljkoviq, nënkryetar: nëntor 2015- nëntor 2018.

KOMPETENCAT E BORDIT
Bordi i Radio Televizionit të Kosovës (RTK) punon dhe vepron në përputhje me dispozitat e Ligjit dhe të
Statutit të RTK-së.
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Kompetencat e Bordit të RTK-së sipas ligjit të RTK-së, Neni 29 janë:
-

e aprovon statutin e RTK-së;

-

e aprovon Rregulloren e punës së Bordit si dhe rregulloret tjera të përcaktuara me statut;

-

shqyrton dhe miraton programet, bazat dhe standardet programore në përputhje me politikën
programore, ligjin dhe standardet ndërkombëtare të informimit publik, sipas propozimit të Drejtorit të
Përgjithshëm;

-

shqyrton dhe miraton projekt–programin e produksionit të RTK-së, i cili duhet të jetë në përputhje me
mundësitë financiare të RTK-së;

-

shqyrton dhe miraton Skemën e përgjithshme programore;

-

emëron dhe shkarkon Drejtorin e Përgjithshëm të RTK-së;

-

emëron dhe shkarkon zëvendësdrejtorët e përgjithshëm, drejtorët e Radiove dhe Televizioneve dhe
udhëheqësin e Shërbimeve të Përbashkëta me shumicë të thjeshtë votash, sipas propozimit të
Drejtorit të Përgjithshëm;

-

miraton strukturën organizative dhe konceptin programor të RTK-së;

-

shqyrton dhe e miraton buxhetin vjetor dhe skemën për pagat e menaxhmentit dhe të personelit
tjetër dhe siguron që shpenzimet e RTK-së nuk i tejkalojnë burimet e tyre financiare. Buxheti i RTK-së,
është dokument publik, i cili pas shqyrtimit në Bord i adresohet themeluesit për shqyrtim dhe
miratim;

-

shqyrton dhe publikon më së largu deri më 31 mars të çdo viti raportin financiar vjetor të të hyrave
dhe të shpenzimeve për vitin paraprak të përgatitur nga menaxhmenti i RTK-së, i cili i nënshtrohet një
auditimi të jashtëm të pavarur. Raporti në fjalë më pas i dërgohet Themeluesit për trajtim dhe veprim;

-

miraton planprogramin vjetor, sipas propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm, në përputhshmëri me
Ligjin dhe standardet ndërkombëtare dhe mandatin e RTK-së, siç është përcaktuar me këtë ligj;

-

miraton Kodin e Mirësjelljes për RTK-në dhe siguron zbatimin efektiv të saj;

-

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

-

miraton kriteret kryesore profesionale për punësimin e personelit, politikave dhe procedurave të
vlerësimit të përmbushjes së detyrave;

-

siguron që janë ndërmarrë masat korrigjuese pas konstatimit nga ana e tij ose KPM-së se ka pasur
shkelje të standardeve, rregulloreve dhe ligjeve të aplikueshme;

-

vendos edhe për çështje të tjera të rëndësishme në përputhje me autorizimet dhe kompetencat që
ka me ligj dhe statut;

FUNKSIONALIZIMI
Gjatë vitit 2015, Bordi i RTK-së ka mbajtur mbledhjet e rregullta të përcaktuara me Ligj, si dhe mbledhje
tjera, nga disa në muaj, varësisht nga nevojat e punës dhe në funksion të përpjekjes për t’iu përgjigjur
sfidave të cilat në këtë vit kanë qenë të shumta. Gjithashtu, me qëllim të efikasitetit dhe operacionalizimit të
punëve, anëtarët e Bordit të RTK-së kanë zhvilluar takime në komisionet që funksionojnë në kuadër të këtij
organi, si dhe grupe punuese ad-hoc për çështje të caktuara. Përveç takimeve me komisionet
parlamentare, Bordi ka zhvilluar takime edhe me organizma të tjerë si: sindikatat e RTK-së, përfaqësuesit e
EBU-se dhe përfaqësuesin Special të Bashkimit Evropian (BE) në Kosovë, Samuel Zhbogar. Gjatë vitit 2015,
Bordi i RTK-së bashkë me menaxhmentin e RTK-së, kanë punuar në ndryshimin e Ligjit për RTK, ku kanë
dorëzuar komentet në Komisionin Parlamentar për Administarë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media; në
planin aksional, i cili ka dalë nga rekomandimet e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) për përformancë.
Gjithashtu, Bordi bashkë me Menaxhmentin, ka punuar në ndryshimin e rregulloreve të vjetra edhe në
punimin e rregulloreve të reja, duke përfshirë edhe Rregulloren për komunikim ndërmjet Bordit dhe
Menaxhmentit. Në këtë drejtim janë zhvilluar edhe disa punëtori brenda dhe jashtë vendit.
Me qëllim të shtimit të efikasitetit dhe efektivitetit në RTK, Bordi i Radio Televizionit të Kosovës, brenda
fushëveprimtarisë që ka, gjatë vitit 2015 ka nxjerrë disa vendime, konkluza dhe rekomandime për
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Menaxhmentin e RTK-së.
Më poshtë janë të listuara disa nga vendimet, konkluzat dhe rekomandimet që ka nxjerr Bordi:
•

Të sillet në Bord çmimorja e produkteve programore të blera;

•

Të përmirësohen editimet në ueb faqe rtklive.com;

•

Të dërgohen me shkrim sugjerimet për planin vjetor të RTK-së për vitin 2015;

•

Të themelohen grupet punuese për amandamentimin e Ligjit të RTK-së;

•

Me nëntë (9) vota për dhe dy abstenime është aprovuar Planprogrami vjetor 2015;

•

Janë bërë propozimet për Amendamentimin e Ligjit për RTK-në;

•

Për shkak të tejkalimit të procedurave gjatë procesit të konkursit për zgjedhjen e kryeredaktorëve,
Bordi i RTK-së, në mbledhjen e vet të mbajtur më 3 mars 2015, merr vendim që të kërkojë nga
Drejtori i Përgjithshëm shfuqizimin e vendimit të datës 02.03.2015 për zgjedhjen e kryeredaktorëve.
Kjo kërkesë e Bordit në asnjë rast nuk ka të bëjë me emrat e kandidatëve dhe të të zgjedhurve, të cilët
inkurajohen të jenë pjesë e procesit të ardhshëm për zgjedhjen e kryeredaktorëve;

•

Të sillet Raporti për rastet e trajtuara nga komisioni disiplinor për dy vitet e fundit, dhe si janë trajtuar
ato;

•

Të sillet lista e punëtorëve me emrat e tyre;

•

Në afat sa më të shkurtër të fillojë procedura për zgjidhjen e çështjes se redaksisë së
TV2, që të përmbushet 15 për qind i programit;

•

Në uebfaqen e RTK-së të publikohen edhe Statuti dhe të gjitha rregulloret në fuqi;

•

Të hartohet Rregullorja për komunikim ndërmjet Bordit dhe Menaxhmentit;

•

Shqyrtimi i Projeksionit buxhetor – sa është realizuar;

•

Të ndalohen të gjitha punësimet e dyfishta;

•

Komisionet e përkohshme të Bordit të RTK-së, duhet të përgatisin planin e punës;

•

Është formuar grupi punues për rekomandimet e ZAP-it;

•

Unanimisht është aprovuar Plani i Auditimit;

•

Me vendim të veçantë të Bordit të është ndryshuar Organogrami i RTK-së;

•

Unanimisht është aprovuar Plani aksional i RTK-së sipas rekomandimeve të Zyrës së Auditorit të
Përgjithshëm (ZAP);

•

Bordi ka sjellë vendim që kabineti i Drejtorit të përgjithshëm të shndërrohet në: Departamentin për
strategji dhe zhvillim. Nga ky departament ndahen, respektivisht, nuk janë pjesë e Departamentit për
Strategji dhe Zhvillim:
a.

Zyra për komunikim, dhe

b.

Zyra për marrëdhënie me jashtë.

pakicave në

•

Miratohet ky korrigjim i Organogramit të RTK-së;

•

Aprovohet unanimit Plani i Punë i Komisionit për ç ështje programore;

•

Aprovohet unanimisht Plani i Punës i Komisionit për Digjitalizim;

•

Skema programore dhe MCR të jenë pjesë e shërbimit programor dhe është një sektor;

•

Të shpallen konkurset për: Zyrën ligjore, zyrtar certifikues (sipas rekomandimeve të Zyrës së Auditorit
të Përgjithshëm), Auditor (sipas rekomandimeve të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm), Gazetar në
redaksinë turke në Radio, dhe të gjendet zgjidhja për punëtorë me kontrata specifike sipas ligjit dhe
kërkesave të Sindikatës;

•

Bordi i RTK-së ka zgjedhur kryetarin e Bordit me mandat dyvjeçar;

•

Është formuar Komisioni ad-hoc për çështjen e financimit;

•

Drejtori i përgjithshëm t’i trajtojë çështjet sindikale sipas ligjit dhe Rregulloreve të brendshme të RTKsë;
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•

Bordi ka kompletuar komisionet pas skadimit të mandatit të disa anëtarëve dhe ardhjes së anëtarëve
të rinj;

•

Të shpallet konkursi për Drejtor të Përgjithshëm, nga data 5 deri 19 tetor 2015

•

Vendimet e rëndësishme të Bordit të publikohen në rtklive.com;

•

Është formuar Komisioni për hapjen dhe verifikimin e aplikacioneve për drejtor të përgjithshëm

•

Bordi zgjodhi Drejtorin e Përgjithshëm të Radio Televizionit të Kosovës;

•

Bordi miratoi në parim projeksionin e buxhetit, duke kërkuar nga Menaxhmenti që t’i bëjë edhe disa
ndryshime plotësuese;

•

Bordi kërkon nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së që të sigurojë nëse janë ndërmarrë masat për
shkelje të standardeve profesionale, rregulloreve të brendshme dhe ligjit të aplikueshëm.

•

Unanimisht janë aprovuar Rregulloret e brendshme të RTK-së;

•

Bordi ka formuar komisionin ad hoc për verifikimin e aplikacioneve dhe intervistimin e kandidatëve
për dy pozita, Auditor i brendshëm i RTK- së;

•

Bordi zgjedh nënkryetarin e Bordit (nga minoriteti serb) me mandat dyvjeçar nga data e emërimit;

•

Unanimisht aprovohen rekomandimet e Komisionit pwr Ç wshtje Programore;
a) Të hartohet një plan strategjik zhvillimor 3-5 vjeçar, në kuadër të të cilit hyn edhe Plani Vjetor;
b) Të respektohet termini i emisioneve (përveç ngjarjeve të rëndësishme të paralajmëruara);
c) Të reduktohen emisionet politike dhe emetimi i tyre të mos bëhet i njëpasnjëshëm;
d) Të ketë emisione për promovimin e të drejtave të njeriut në përputhshmëri me dokumentet
nacionale për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut;
e) Të riorganizohet Departamenti i Arsimit dhe të stimulohet prodhimi i emisioneve edukativoarsimore;
f) Të stimulohet prodhimi i dokumentarëve nga resurset e brendshme;
i) Planprogrami vjetor 2016, të sillet në Bord para Vtit të Ri;

•

Unanimisht janë miratuar rekomandimet e Komisionit për digjitalizim.
a)
Menaxhmenti ta njoftojë Bordin se deri në çfarë fazë ka arritur procesi i digjitalizimit të
brendshëm;
b)
Komisioni i digjitalizimit kërkon nga Bordi që të sigurohet nga Menaxhmenti që procesi i
Digjitalizimit të brendshëm mos të bëhet i pjesërishëm por të bazohet në një plan për digjitalizim të
tërësishëm;

•

Komisioni ad-hoc ka testuar, intervistuar kandidatët për Auditor të brendshëm dhe në bazë të
rezultatit më të lartë ka shpallur emrat e dy kandidatëve për Auditor të Brendshëm të cilët i janë
përcjellë menaxhmentit, dhe

•

Të rishikohet Rregullorja e punës së Bordit dhe Rregullorja e komunikimit ndërmjet Bordit dhe
Menaxhmentit të RTK-së.

Drejtori i Pergjithshem
Drejtorin e përgjithshëm të RTK-së e emëron Bordi i RTK-së në bazë të ligjit e sipas procedurave të caktuara,
të parapara me konkurs publik. Drejtori i përgjithshëm i RTK-se emërohet dhe shkarkohet me 2/3 e votave
të anëtarëve të Bordit. Mandati i tij ështe tri (3) vjet me mundësi të rizgjedhjes në bazë të konkursit, vetëm
edhe për një mandat pasues.
Bordi i RTK-së e zgjedh Drejtorin e Kanalit Televiziv në gjuhën shqipe, Drejtorin e Kanalit Televiziv në gjuhën
serbe, Drejtorin e Radios dhe Udhëheqësin e Shërbimeve të Përbashkëta në bazë të kualifikimeve
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profesionale pas procesit të hapur dhe transparent të punësimit dhe duke marrë në konsiderim
rekomandimin e Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së.
Drejtoret
Drejtori i kanalit televiziv ne gjuhën shqipe, drejtori i kanalit televiziv në gjuhën serbe si dhe drejtori i radios e
udhëheqë pjesën profesionale të programit të institucionit dhe e harmonizon punën e kryeredaktorit dhe
zgjedhën për tri (3) vite me mundësi të rizgjedhjes..
Kryeredaktoret
Secili Kryeredaktor i RTK-së zgjidhet nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së në bazë të konkursit publik dhe
sipas rekomandimit të drejtorit të kanalit televiziv në gjuhën shqipe, drejtorit të kanalit televiziv në gjuhën
serbe si dhe drejtorit të radios.Kryeredaktoret e RTK-së shkarkohen nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së, në
pajtim me procedurat e përcaktuara me Statut. Drejtori i Përgjithshëm i RTK-se i raporton Bordit ne mënyrë
te detajuar lidhur me procedurat dhe mënyrën e emërimit te Kryeredaktorit.
Redaktoret
Me rekomandimin e kryeredaktorit, redaktorin përgjegjës dhe redaktorin e njësisë përkatëse programore e
zgjedh dhe shkarkon drejtori i kanalit televiziv ne gjuhën shqipe, drejtori i kanalit televiziv në gjuhën serbe si
dhe drejtori i radios, me miratimin e Drejtorit të përgjithshëm në pajtim me procedurat e përcaktuara me
këtë ligj dhe statutin e RTKsë.
Nivelet organizative:

1

2

3

4
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NIVELI I PARË
RTK është një tërësi e vetme programore, ekonomike, teknike-teknologjike, punuese dhe organizative, e cila
e kryen veprimtarinë e prodhimit dhe të emetimit të radio programit dhe të atij televiziv me rëndësi për
qytetarët e Kosovës, të përcaktuar në Ligjin për RTK-në. Drejtori i Përgjithshëm, në përputhje me ligjin, me
këtë rregullore dhe aktet e tjera, e organizon dhe udhëheq procesin e punës dhe punët e RTK-së.
NIVELI I DYTË
Njësia programore është një tërësi programore, punuese dhe funksionalisht e rrumbullakuar, në të cilën
kryhen punët e ndërlidhura dhe të ndërvarura, të cilat e sigurojnë realizimin e programit dhe të funksioneve
të tjera të përcaktuara me Ligjin për RTK-në.
Njësia programore është njësia redaktuese-programore e përbërë nga dy kanalet e Radios dhe kater
kanalet e Televizionit, në të cilën, sipas rregullave, përfshihen fushat programore, siç janë programet dhe
redaksitë.
Në Sektor janë të organizuara Shërbimet e përbashkëta ku hyjne sektori i financave, burimet njerezore,
administrate dhe zyra ligjore.
NIVELI I TRETË
Programi është tërësia, në përbërje të njësisë punuese, e cila e siguron realizimin e programit të llojit dhe
tematikës së caktuar. Programin mund ta përbëjnë disa redaksi. Në nivel të njësisë programore janë të
organizuara shërbimi programor, produksioni, teknika dhe mirëmbajtja. Në përbërjen e tyre janë sektorët
apo grupet punuese.
NIVELI I KATËRT
Redaksia është një tërësi programore që siguron realizimin e emisioneve të llojit të caktuar të lëmit tematik.
Redaksia, në përbërjen e saj, mund të ketë më shumë rubrika – lëmi tematike.
NIVELI I PESTË
Vendi i punës është niveli themelor i procesit të punës, përmbajtja e të cilit përcaktohet me tërësinë e
detyrave të punës. Të gjitha vendet e punës janë të përshkruara me saktësi në Katalogun e vendeve të
punës, i cili është pjesë përbërëse e Aktit mbi sistematizimin.
TABELA/ORGANOGRAMI
Pas hapjes së kanaleve RTK2, RTK3, RTK4, zgjerimit të ëebfaqes, ndryshimeve teknologjike, RTK ka pasur
ndryshimet në strukturën organizative të RTK-së, respektivisht ndryshimin e Organogramit. Organogrami i
është bashkangjitur këtij raporti (Anex 1).
Burimet njerezore
RTK vitin 2015 e ka filluar me 697 (gjashtëqindenëntëdhjetëeshtatë) të punësuar të cilët janë të ndarë në
shërbime:

15

16

RTK

Sektori

Drejtoria
Menaxhmenti
Departamenti për
strategji dhe zhvillim
Zyra për marrdhënie me
jashtë dhe komunikim
Marketingu
Prokurimi
TI
WEB faqja
Auditori
RTK 1 – TV
RTK 3 – TV
Radio Kosova
RTK 2 – TV
Shërbimet e Përbashkëta

TOTALI

Numri i të
punësuarve
më
01.01.2015
54
7

Numri i të
punësuarve
më 31.12.2015

Ndryshimi

58
7

6
3

6
3

8
5
17
7
1
316
78
170
51
28

9
4
20
8
1
315
81
170
47
30

+04
0
0
0
0
0
+01
- 01
+03
+01
0
- 01
+03
00
- 04
+02

697

701

+04

RTK vitin 2015 e ka përfunduar me 701 (shtatëqindenjë) të punësuar të rregullt.
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6. Aktiviteti për periudhën raportuese
RTK1, RTK3, RTK4

Radio Televizioni i Kosovës gjatë vitit 2015 ka funksionuar me katër kanale të televizionit me program 24 orë
secili dhe me dy kanale të radios poashtu 24 orë program secila.
RTK 3, kanali i dedikuar për informacion ka filluar të zgjerohet ku përveç edicioneve të lajmeve janë shtuar
emisione të reja, ka filluar të prezantohet parashikimi i motit me sistemin ORAD 3 D.
RTK në përgjithësi duke u bazuar në hulumtimin e kryer nga Novus Consulting Group ka shënuar progres në
shikueshmëri dhe besueshmëri për audiencën, duke i lënë pas kanalet komerciale.
Janë mbuluar në mënyrën më të mirë të mundshme periudhat, e ngërçit politik dhe të situatave të krijuara
në Kuvend, duke qenë i vetmi medium publik në rajon e edhe më gjërë që i ka ofruar audiencës një
përqindje më të adhe të prezencës partive opozitare.
RTK4 ka vazhduar me transmetimin e programit me materialet ekzistuese.
RTK ka sjellë para shikuesve të vet ngjarjet më të rëndësishme sportive, si dhe transmetimet e festivaleve
pretigjioze.
RTK ka pasuruar skemën programore me disa emisione të reja dhe me një serial televiziv.
Ka filluar faza implementuese e projektit të donatorëve japonez, me trajnime në fushën e gazetarisë dhe me
vleresimet paraprake të sistemit ekzistues nga ekspertët japonezë për ndërrimin e teknologjisë në fushat e
pranuara.
Janë kryer me sukses fazat e konkurseve për kandidatët për të plotësuar nevojat e stafit për angazhimet në
shtimin e vëllimit të punës në RTK.
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RTK 1
Programi Informativ

Gjatë vitit 2015, në RTK1 kanë vazhduar të transmetohen emisionet debatuese aktuale: Debat, Subvencion,
Kapital dhe Target. Si risi në fund të vitit janë bërë përgatitjet për nisjen edhe të dy debatave televizive ai
Monitor dhe Pa Fund.

Po ashtu kanë vazhduar të transmetohen në formën e specialeve të gjitha ngjarjet e cilësuara si me peshë
nga stafi editorial në RTK në Prime Time.
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RTK 3 si kanal i lajmeve ka filluar të shtojë vëllimin e lajmeve në edicionet ekzistuese, ndërsa në mes të vitit
ka nisur me transmetimin e emisionit të tipit të magazinës informative INFO 3.

Në kuadër të kësaj magazine në RTK3, është ofruar mundësia e re për shikuesin që të ketë më shumë
informacion për ngjarjen e ditës apo javës, ku përveç kronikave televizive ka pasur edhe debate në studio,
një version i zgjeruar i lajmeve të botës i prezantuar nga redaksia përkatëse. Përmes kësaj, RTK përveç se ka
rritur reagimin në informimin e shpejtë e ka krijuar edhe një dritare të re të prezantimit të lajmeve dhe
debatit në këtë periudhë kohorë të ditës nga ora 17:15 deri në 19:00.
Po ashtu janë duke u bërë përgatitjet për lansimin edhe të emsioneve të reja në kohën qëndrore (Prime
time) si ajo Prime Time; Intervista dhe 10 n’ 10.

Dhoma e lajmeve është angazhuar në mbulimin e ngjarjeve ditore, ditëve të veçanta. Krahas mbulimit të
tyre janë realizuar edhe reportazhe të ndryshme dhe kronika të zgjeruara për problemet e qytetarëve. Gjatë
tërë vitit ka pasur lidhje të drejtpëdrejta në qytete të ndryshme si në vend ashtu edhe jashtë vendit për
ngjarje më të rëndësishme.
Kjo vazhdon të bëhet në orët 07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00,
edicioni qëndror në 19:30 si dhe 21:00; 22:00 dhe edicioni i orës 23:00. Ndërsa nga ora 24:00 deri në orën
07:00 transmetohet përmbledhja e lajmeve të ditës e cila përditësohet në rast se ka ndonjë zhvillim të
jashtëzakonshëm.
Redaksia e lajmeve ndërkombëtare është zgjeruar dhe është emëruar redaktori i redaksisë së botës dhe
EVN-së për të koordinuar aktivitetet dhe mbulueshmërinë e kësaj redaksie.

19

20

RTK

PROGRAMET E PËRBASHKËTA
Gjatë vitit 2015, departamenti me dy redaksitë e veta ka vazhduar të mbulojë rreth katër orë e gjysmë
transmetim të drejtpërdrejtë gjatë ditëve të javës në programin e parë të televizionit të Kosovës dhe rreth
dy orë transmetim të drejtpërdrejt gjatë fundjavës. Ka pasur risi në të dyja programet e këtij sektori.
Programi i mëngjesit “Mirëmëngjesi Kosovë”
Programi “Mirëmëngjesi Kosovë”, ka vazhduar me skemën e rregullt programore e të qëndrueshme.
Gazetarët kanë realizuar kronika, të cilat janë transmetuar më pas edhe në RTK3. Programi ka trajtuar tema
të ndryshme 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. Në fund të vitit
është zgjidhur edhe çështja e korrespondentëve nga qendrat kryesore të Kosovës. Programi i mëngjesit në
kuadër të marrëveshjes së RTK-së me DË, çdo të diel vazhdon të transmetojë rubrikën kushtuar
automobilizmit. Gjatë kesaj periudhe, pra çdo të diel po transmetohet edhe rubrika “Shtëpia”, që trajton
dukjen e brendshme dhe të jashtme të shtepive moderne në Kosovë.
Vlenë të përmendet se janë ndëryshuar skenografitë e programeve të përbashkëta, në konsultim me stafin
e këtyre redaksive.
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Programi i pasdites “IMAZH”
Emisioni Imazh gjatë vitit 2015 ka sjellë rubrika të ndryshme. Janë përmirësuar dhe janë sjellë edhe rubrika
të reja edhe në studio, por dy herë në javë është ruajtur pjesa tematike ku debatohet për tema aktuale por
edhe për tema të cilat përzgjidhen nga redaksia e IMAZH-it në koordinim me Redaktorin përgjegjës të
Programeve të Përbashkëta.
Në kaudër të emisionit IMAZH vazhdojnë të përformojnë muzike Live me këngëtarë të ndryshëm për të cilët
gjithashtu përgatitën edhe materiale të ndryshme rreth biografisë dhe karrierës së këngëtarit. Poashtu
është futur rubrika e re Female e cila trajton gratë e sukseshme.
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PROGRAMET NË GJUHËT E KOMUNITETEVE
Në Programin e Komuniteteve në RTK1 janë evidentuar suksese në punën e gjashtë redaksive, gjithnjë duke
pas parasysh përgjegjësinë e madhe të gjithe, punën profesionale dhe implementimin e kërkesës për të
ngritur përgjegjësinë dhe efikasitetin në procesin e punës, që ka rezultuar me ngritjen e cilësisë si në
edicionet e lajmeve, poashtu në magazinat javore në gjuhën serbe, boshnjake, turke, rome, të ashkalinjve
dhe egjiptasve. Në këto redaksi, gjatë vitit 2015 janë transmetuar debate, intervista, reportazhe dhe kronika
të cilat për temë kanë pasur proceset e rëndësishme, nëpër të cilat po kalon Kosova. Janë trajtuar tema të
ndryshme, si dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, tema që kanë trajtuar sigurinë, papunësinë, arsimin,
shëndetësinë dhe tema që kanë në fokus probleme të komuniteteve.
Redaksia në gjuhen serbe
Redaksia serbe ka vazhduar punën në edicioniet e lajmeve, ndërsa në magazinën javore “Nedeljni Kolaž” ka
pasur kronika ku janë trajtuar problemet e përditshme në lokalitetet e banuara me shumicë serbe. Këto
materiale janë dominuar me tema për integrim të komunitetit serb në institucionet e vendit, vizitat e
zyrtarëve vendorë dhe ndërkombëtare në këto komuna (ështe raportuar për projekte të USAID-it,
Ambasadës Amerikane, Gjermane, Britanike e tjerë...), e gjithashtu problemet e përditshme të serbëve të
Kosovës. Gjithashtu, bashkëpunimi ditor me RTK 2 ka sjellë dinamizim dhe freski, gjë që mund të ilustrohet
me lëvdata dhe gatishmërinë e zyrtarëve dhe të qytetarëve serbë që të flasin lirshëm për problemet e tyre.
Kjo, gjithashtu vërehet edhe nga kërkesat që arrijnë për t'i mbuluar ngjarjet apo vizitat e tyre në Kosovë, por
edhe jashtë vendit.
Redaksia në gjuhën boshnjake
Redaksia në gjuhën boshnjake në RTK ka mungese të gazetarëve, gjë që rezulton me pamundësi për të
sjellë më shumë kronika nga terreni, përveq nga komuna e Prizrenit, pasi, në mungesë të buxhetit nuk kemi
gazetar-bashkëpunëtor në qytetet tjera. Pra, mbetet kërkesa për një korrespodent në komunën e Pejës më
konkretisht në Gorazhdec, për t’u përmbushur kërkesat e audiencës atje. Stafi është i gatshëm të punojë
me gazetar-praktikantë në këtë redaksi, në mënyrë që të kenë stafin e gatshëm, nëse për këtë do të ketë
mundësi financiare në RTK.
Redaksia në gjuhën turke
Kjo redaksi me katër persona dhe një korrespodent në Prizren, me gjithë laramaninë në edicionet e lajmeve
dhe magazinës javore, druan se nuk mbërrinë të mbulojë kërkesat e komunitetit turk në Kosovë. Redaksia
turke vazhdon të mbështetet në menyre profesionale, nga Ambasada e Turqise ne Kosove, e cila shpesh ka
mbuluar materialisht lëvizjet e stafit në Turqi e gjetiu. Edhe redaksia turke ka kërkesë që programi të
zgjerohet, të ketë mundësi për rritje të stafit dhe të kenë edhe një kamerë, të cilën do ta shfrytëzonin me
redaksitë tjera të komuniteteve në RTK. Në fund të vitit ëstë shpallur konkursi për gazetarë për këtë redaksi
dhe fillimi i vitit do ta gjejë këtë redaksi të kompletuar me staf.
Redaksia në gjuhën rome
Redaksia në gjuhën rome vazhdon punën në edicionin e lajmeve, e RTK mbetet si i vetmi transmetues publik
në botë që ka edicion të lajmeve në gjuhën rome. Redaksia përgatitë edhe magazinën javore 45 minutëshe,
duke u bazuar në kërkesat e audiencës. Ndryshe, vlenë të përmendet gatishmëria e tyre për bashkëpunim
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(të stafit të radios dhe televizionit), për çka janë treguar efektiv në procesin e punës, veçmas në kohën e
pushimeve dhe mungesës së ndonjërit nga stafi. Kërkohet të rritet numri i të punësuarve dhe të zgjidhet
çështja e mungesës e kamerës.
Redaksia e komunitetit ashkalinj
Kjo redaksi është themeluar në vitin 2015. Ka vetëm dy punonjës, çka nënkupton se kronikat redaktohen
nga Redaktorja përgjegjëse në mungesë të redaktorit të redaksisë. Emisioni “Zëri i Ashkalinjve” transmetohet
një herë në javë dhe zgjatë 15 minuta. Emisioni përgatitet në gjuhën shqipe, që është gjuhë zyrtare e
komunitetit ashkalinj, i cili kryekeput merret me temat për këtë komunitet, me kërkesë që kjo minutazhë në
të ardhmen të rritet.
Redaksia e komunitetit egjiptian
Redaksia prej dy punëtorëve, gazetarit-moderatorit dhe xhiruesit-montazherit është themeluar në shtator
të vitit 2015 pas kërkesës së vazhdueshme të përfaqësuesve të komunitetit që transmetuesi publik t'u
ofrojë vend për një emision në RTK dhe vendimit të menaxhmentit të RTK-së që kësaj kërkese t’i përgjigjemi
pozitivisht. Emisioni javor, 15 minutësh “Spektri Egjiptain” përgatitet në studion e Radio Prosperitetit në
Gjakovë, ndërsa i përmbush kriteret e kërkuara profesionale nga RTK-ja.
Së fundi ka edhe kërkesë të ngjashme nga komuniteti goran, për një minutazhë 15 minutëshe në muaj, për
çka pritet të vendoset në një të ardhme të afërt.
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PROGRAMI KULTUROR – ARTISTIK –
DOKUMENTAR DHE PËR FËMIJË
Redaksia e Kulturës
Gjatë vitit 2015, redaksia e Kulturës ka realizuar dy emisionet e përjavshme KULT dhe Ars. Kult është
emision javor i formatit magazinë televizive, që përcjellë ngjarjet kulturore nga fusha të ndryshme të rrafshit
kulturor që zhvillohen në Kosovë, në të cilin përfshihen ngjarje nga fusha e letërsisë, shënimi i ngjarjeve të
ndryshme kulturore sipas kalendarit vjetor, prezantimi i shfaqjeve teatrore, promovimet e veprave nga fusha
të letërsisë, risitë në degët e ndryshme të artit si dhe transmetimet e drejtpërdrejta të ngjarjeve me interes
publik, sipas planifikimit javor dhe vjetor. Janë transmetuar drejtpërdrejtë konferenca të rëndësishme dhe
simpoziume me karakter kulturor - shkencorë. Shënimi i përvjetorëve të ndryshëm si dhe data të shënuara
në kalendarin shtetëror dhe kombëtarë.
Redaksia Edukative Arsimore
Në kuadër të kësaj redaksie janë realizuar emisionet me karakter arsimor dhe edukativ. Emisioni “Kuizi 123
Fillo’, emision javor, konkurues në dije, sipas plan-programeve arsimore të Ministrisë së Arsimit të
Republikës së Kosovës, zhvillohet në mes të nxënesve të shkollave fillore nga i gjithë territori i Kosovës.
Emisioni tjetër me karakter edukativ, Kutia Magjike është emision dy-javor që i dedikohet moshave
parashkollore . Emisioni “NE” , emision javor i dedikohet moshës adoloshente që ka për qëllim preokupimet
e këtyre moshatareve si dhe shkathtësive të tyre në fushën e dijes, inovancionit dhe jetës kulturore e
argëtimit. Emisioni i ri dy-javor , “Filozofema” i cili realizohet në bashkëpunim me Shoqatën e Filozofëve të
Kosovës, sjellë shumë risi për njohjen e fenomeneve të ndryshme filozofike sociale kulturore e politike nga
gjeneza deri në ditët e sotme. Ky emision është format i ri me shumë interes për gjeneratat për t’u njohur
më mirë me shumë dukuri dhe fenomene të jetës së përditshme.
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Emisioni “Multimedia” është emision një javor, me karakter njohës me risitë nga bota e informatikës dhe
teknologjisë. Emisioni në fjalë ka realizuar edhe disa reportazhe të reja reth panaireve ndërkombetare. Ky
emision poashtu është shfaqur edhe në RTK dhe RTK4. Në kuadër të kësaj redaksie transmetohen edhe
emisione te huajtura nga produksionet e jashtme; nga bota e kafshëve, ambientit, trendeve të
bashkëmoshtarëve si dhe shkencat ekzakte. Është transmtuar emisioni “ Një UNIVERS”, produksion i
jashtëm i cili është bashkebisedim i fëmijëve për preokupimet e tyre në shkollë, shtëpi dhe shoqëri.
Redaksia e Programit për Fëmijë dhe të Rinj
Në kuadër të kësaj Redaksie realizohen emisione për më të vegjlit, nga kopshtet e fëmijëve, aktivitetet e tyre,
festivalet për fëmijë me karakter festiv, si dhe festivalet e muzikës dhe këngëve për më të vegjlit. Ka nisur
transmetimi i emisionit për të rinj. Ky është emision një javorë me titull “N’za”, për të rinj që paraqet
aktivitetet e të rinjëve nga fusha e krijimit dhe jetës së përditshme në Kosovë dhe jashtë saj.

Redaksia në fjalë është përkujdesur që audiencës ti sjellë edhe filmat e animuar pjesa më e dëshirueshme e
kësaj moshe. Për vitin 2016 parashihet që të huazohet edicioni i dytë i filmit të animuar për fëmije “KNIÇE” –
Filozofi me i Vogël në Botë, produksion gjerman. Gjatë vitit 2015, në kuadër të kësaj redaksie janë
transmetuar filma artistik për fëmijë.
Redaksia e Dokumentarit
Redaksia e dokumentarëve brenda një viti realizoi dhjetëra dokumentarë dhe reportazhe, që kanë të bëjnë
me promovimin e trashëgimisë, turizmit, natyrës si dhe dokumentarë për ngjarje të ndryshme dhe
personalitete që kanë dhënë në një mënyrë ose tjetër kontribut në fusha të ndryshme. Redaksia e
Dokumentarit sinkronizon dokumentarët e huaj nga ARTE-TV në kuader të marrëveshjes së bashkëpunimit
me RTK-në dhe ARTE-TV deri në fund të vitit 2016. Nga kjo redaksi janë realizuar cikle dokumentarësh
sezonal ‘Shqipëria sipas Gjinovcit” ; “Pema e Jetës”, përpjekjet e shqiptarëve për të mbajtur lidhjet dhe
raportet me atdheun duke organizuar për fëmijet e tyre shkolla në kuadër të sistemit të vendit ku ata
jetojnë. Janë realizuar dhjetra dokumentarë “Gjurmët”, produkt i jashtëm, me profilet e ndryshme të vendit
për kontributdhënësit nga fusha e artit, shkencës, muzikës.
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PROGRAMI ARGËTUES MUZIKOR
Redaksia e Filmit dhe serialeve
Gjatë vitit 2015 në Redaksinë e Filmit dhe Serialeve janë kryer këto detyra:
- Janë përkthyer dhe titruar 42 filma artistik
- Janë përkthyer dhe titruar 16 filma artisitk per fundvit.
- Janë përkthyer dhe titruar 4 sezona nga 23 epizoda te serialit amerikan “The Mentalist”
- Është planifikuar dhe mbikëqyrur ecuria e transmetimit të filmave artistik çdo ditë si dhe serialeve vendore
“ Çka ka shpija”, “Zyrja për Gjithçka” dhe se fundi “Labirinth” e “192”
- Janë bërë promo për filmat premierë, sidomos gjatë festave të veçanta.
- Është realizuar emisioni për film TELEKINO me kohëzgjatje 45 minuta, ku pasi ësht rregulluar skenografia
e re në të kanë defiluar mysafirë të përzgjedhur si Uliks Fehmiu, Uran Selimi, Marko Caka, Arben Bajraktari
etj. Janë bërë debate në studio me tema me interes për kinematografinë vendore si ligji për kinematografinë
duke bërë që ky emision të mbajë primatin e cilësisë dhe profesionalizimit në këtë lëmi krahasuar me
kanalet tjera televizive.

-Janë mbajtur trajnime/intership për të interesuarit për këtë redaksi.
- Eshtë raportuar nga vendi i ngjarjes- Festivali i Filmit i Berlinit 2015 si dhe Festivali i Filmit i Tiranës.
- Janë përcjellur risitë-projektet e reja kinematografike duke motivuar dhe përkrahur filmbërësit e rinj,
realizuar storie të filmit nga redaksia jonë për Lajmet Qëndrore e programet e tjera në RTK.
- Është prodhuar program një orësh LIVE çdo ditë nga Prizreni gjatë Festivalit të Filmit DOKUFEST, me
kineastet më të njohur vendorë dhe ndërkombëtarë. (Për programin “Dokufest speciale” në Lajme dhe
Program të Mëngjesit.
- Janë siguruar disa filma nga autorë vendorë për transmetim falas në RTK.
- Është prodhuar/ realizuar emisioni TELEKINO festiv 1h me ajkën e kineastëve vendorë për sukseset e vitit
2015 ku edhe janë shpërblyer në menyrë simbolike nga redaksia e Filmit me llogo të Telekinos (dhenë edhe
producentit të filmit të nominuar për Oscar SHOK).

Raporti Vjetor 2015

RTK

REDAKSIA E MUZIKËS
Redaksia e muzikës gjatë vitit 2015 ka realizuar këto detyra:
Janar 2015
Me 25 janar Koncert: Orkestra Simfonike e Kosovës dirigj. Nathalie Marin dy emisione të montuara.
Me 31 janar Flaka e Janarit drejtpërdrejt.
Shkurt 2015
Me 13 shkurt - 15 Vjetori i Radio Kosovës - drejtpërdrejt
Me 17 shkurt - drejtpërdrejt koncert Filarmonia e Kosovës
Me 22 shkurt - Orkestra Simfonike e Filarmonisë se Kosovës, soliste ne piano Lule Elezi, i montuar
Me 25 shkurt - drejtpërdrejt Brit Aëards 2015.
Mars 2015
Me 7 mars - Epopeja e UÇK-se drejtpërdrejt
Me 15 mars - Filarmonia - 15 Vjet, kompozitori Karl Jenkins koncert Jubilar
THE ARMED MAN - A MASS FOR PEACE - NJERIU ME ARMË - MESHË PËR PAQE dirigjent Baki Jashari i
montuar
Me 29 mars - Filarmonia e Kosovës –Festivali DAM i montuar
Prill 2015
Me 18 prill - Chopin Piano Fest i Nxënësit laruat, montuar
Me 24 prill - Chopin Piano Fest, Koncert Ardita Statovci pianiste, i montuar
Me 26 prill - Chopin Piano Fest, Filharmonia e Kosovës: soliste ne piano, Florita Dërguti Nadejda Vlaeva
Maj 2015
Me 17 maj - Eurovision Milestones dokumentar është transmetuar me 17 maj
Me 19 maj – Eurosong, gjysmëfinalja e parë - drejtpërdrejt
Me 21 maj – Eurosong, gjysmëfinalja e dytë - drejtpërdrejt
Me 23 maj – Eurosong, finalja e madhe - drejtpërdrejt
Me 16 maj - Festivali Remusica, Kori japonez, i motuar
Me 24 maj - Festivali Remusica, Nata shqiptare, i montuar
Me 28 maj - Festivali Remusica, Kori i Filarmonisë, i montuar
Me 30 maj - Festivali Remusica, Filarmonia e Kosovës, Le FiFi dirigj. Jonian Ilias Kadesha, violinë, i montuar
Qershor 2015
Me 2 qershor është transmetuar Opusi muzikor dok. Prof. Seniha Spahiu
Me 2 qershor drejtpërdrejt me Orkestrën e Elbasanit, Sinan Vllasaliun dhe Kastriot Tushën
Me 7 qershor Festivali folklorik “I këndojmë lirisë”
Me 17 qershor koncert i Ansamblit të Këngëve dhe Valleve “Shota” , u transmetua
Me 22 qershor Koncert - Studentët e Akademisë se Muzikës dhe Filarmonia e Kosovës,
i motuar
Me 25 qershor drejtpërdrejt Festivali i muzikës qytetare “Zambaku i Prizrenit 2015”
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Korrik 2015
Me 2 korrik Evergreen e enjte nga ora 21.00 Corona me mysafir
Me 9 korrik Evergreen e enjte nga ora 21.00 Ansambli Kengeve dhe Valleve “Shota”
M 16 korrik Evergreen e enjte nga ora 21.00 Qazim Dushku
Me 23 korrik Evergreen e enjte nga ora 21.00 Nazmije Hoxha, Luan Hajra dhe Ajshe Zuka
Me 30 korrik Evergreen e enjte nga ora 21.00 Fitnete Rexha
Gusht 2015
Me 1 gusht, drejtpërdrejt Diaspora “Një lule për Jasharajt “ koncert, Elina Duni
Me 5 shtator, drejtpërdrejt Diaspora Festa e birrës - Koncert me kënge arbëreshe
Shtator 2015
Me 5 shtator, drejtpërdrejt Koncert kushtuar Nenës Terezë
Me 27 shtator Orkestra Simfonike e Filarmonisë se Kosovës i montuar
Tetor 2015
Me 28 tetor, Filarmonia e Kosovës koncert ne bashkëpunim me Ambasadën e Austrisë, soliste në piano
Leljla Pula diri. Robert Lehrbaumer
Kosova Kamerfest 2015
Me 28 tetor Orkestra Simfonike piano Stephen Prutsman nga SHBA, i montuar
Me 31 tetor Ansambli Harkor i Festivalit STEPHEN PRUTSMAN Solist ne piano.
Nëntor 2015
Me 1 nëntor koncert Kosova KamerFest 2015 "Kuintet"
Me 6 nëntor është xhiruar koncerti me Flaka Gorancin, Albanian Floëers me këngë nga Kosova dhe
Shqipëria. Është transmetuar me 8 dhjetor.
Me 25 Nëntor xhirim Ansambli i Këngëve dhe Valleve “Shota”. U transmetua me 28 Nëntor
Dhjetor 2015
Gjatë dhjetorit është punuar intensivisht në realizmin e programit të Vitit të Ri.
REDAKSIA ARGËTUESE
Në kuadër të redaksisë argëtuese gjatë vitit 2015 është prodhuar emisioni ‘Refleks’ – prodhim i Radio
Televisionit të Kosovës. Emisioni ‘Vikendi’ që prodhohet nga Radio Televisioni i Kosovës ka vazdhuar të
transmetohet dhe emisioni ‘Super Sfida’ që është prodhim i jashtëm dhe i cili sipas sondazheve ka
shikueshmëri mjaft të lartë. Gjatë verës është prodhuar emisioni veror ‘Konak’ si dhe emisionet festive për
Programin e vitit të ri 2016.
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Projektet e veçanta në kuadër të redaksisë:
Programi veror ‘KONAK‘
-Programi veror është realizuar gjatë muajve qershor/korrik duke sjellë nga dy orë program çdo të shtunë
dhe të diel. Emisionet janë realizuar në qytetet e ndryshme të trojeve shqiptare me synimin që tek shikuesit
e Televizionit Publik të sjellim kulturën, traditën dhe figurat më eminente të atyre vendeve. Emisionet janë
realizuar në : Ulqin, Shkodër, Tiranë, Berat, Prishtinë, Pejë, Prizren, Gjakovë dhe kanë sjell figura të shquara
të profileve të ndryshëm si : Fatbardh Smaja, Ndriqim Xhepa, Ema Andrea e shumë mysafirë të tjerë të cilët
nuk kanë qenë më herët pjesë e programit të Radio Televisionit të Kosovës.

Programi i Vitit Të Ri 2016
- Në kuadër të redaksisë është realizuar emisioni ‘Darka festive’, emision i cili ka mbledhur personalitet më
të sukseshëm të vitit 2015. Xhirimet janë realizuar në Brezovicë.
- Në bashkëpunim me Redaksinë e të Rinjëve është realizuar emisioni ‘RTK Party’, ku kanë përformuar
këngëtarët më të njohur të RNB, Rap dhe Hip Hop nga Kosova dhe Shqipëria. Xhirimet janë realizuar në
Tiranë.
- Asistim në realizimin e ‘Natës Qëndrore të Vitit të ri’ dhe emisioneve të tjera festive.
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Projektet e reja:
Emisioni i natës
- Është punuar në koncept, skenografi e emisionit të natës që do të udhëhiqet nga Fatmir Spahiu. Janë
mbajtur mbledhje me shefin e produksionit, ndricimit, skenografin, producentët dhe të tjerët ku janë
definuar cështjet kryesore të emisionit.

Emisioni i fundjavës
- Është punuar në konceptin e emisionit të fundjavës, emision me karakter argëtues i cili është paraparë të
transmetohet çdo të diel nga ora 14:00 deri në orën 19:00. Emisioni do të ketë disa rubrika të cilat tashmë
janë definuar. Është punuar në skenografi, stafin punues dhe çështje tjera të rëndësishme. Posa të
përfundojnë çështjet procedurale/teknike për skenën, emisoni mund të fillojë.
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PROGRAMI I SPORTIT
Programi i sportit ka realizuar orë të tëra të programit sportiv.
Është përkujdesur që shikuesve t’i sjellë programin më interesant dhe më cilësor të sportit vendor dhe atij
ndërkombëtar.
Programi i sportit së bashku me menaxhmentin e RTK-së është përkujdesur që në programin e vet t’i ketë të
gjitha ngjarjet më të rëndësishme vendore dhe ndërkombëtare.
Ngjarjet ndërkombëtare kanë qenë: Ndeshjet kualifikuese per EURO 2016, Kampionati Evropian i
Basketbollit, Kampionati botëror i Atletikes, Lojërat Evropiane Baku 2015(Emision Special Baku 2015),
ndeshjet e kombëtares se Shqipërisë, meçet e boksit Haxhi Krasniqi, Fight Night-Kick Box (Dardan Morina
dhe ngjarjet nga Zvicra).
Përveç transmetimeve nga këto ngjarje ndërkombëtare, janë përgatitur edhe emisionet speciale.
Këtyre ngjarjeve i është dhënë vend meritor në programin e TVK-së.
Krahas programit të pasur sportiv me transmetime të drejtpërdrejta, programi i sportit është përkujdesur
që në programin e vet të ketë edhe ngjarje sportive nga vendi.
Programi i sportit të TVK-së ka përcjellur në mënyrë të veçantë edhe ndeshjet e kombëtares së Shqipërisë,
duke i paraprirë kësaj ngjarje me emision special në studio, me mysafirë të ftuar.
Emisione te tilla me mysafire janë sajuar edhe atëherë kur ne programin tone kane qene meçet e boksit të
Haxhi Krasniqit.
Programi i sportit ka përgatitur SPORT PLUS-in.
Poashtu në programin e vet sporti e ka emisionin javor Arena Sportive.

Në vazhdim po ju paraqesim ngjarjet e sportit të cilat TVK i ka mbuluar gjatë periudhës janar-dhjetor 2015.
Sporti vendor
- Atletikë - Gjysmëmaratona ndërkombëtare “Prishtina 2006”
- Futboll- Përfaqësuesja e Kosoves, FC Prishtina
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-Basketbolli vendor - (Ndeshjet ndërkombëtare, kampionate dhe te Kupes)
-Hendboll (Ndeshjet ndërkombëtare, vendore)
-Volejboll (Ndeshjet ndërkombëtare, kampionale dhe finalet e kupës së Kosovës)
Futsall-Ndeshjet kampionale, te Kupës dhe turne te ndryshëm si dhe ndeshje ndërkombëtare.
-Boks-Turneu ndërkombëtar Adem Jashari
-Tenis - Turneu vendor (Dielli OPEN).
Sporti ndërkombëtar
-LOE Baku 2015
-Kampionati Evropian i Basketbolli EUROBASKET 2015
-Kualifikimet për EURO 2016
-Boks-Haxhi Krasniqi.
-Fight Night-Kick Box
-Futboll-Ndeshjet e kombëtares së Shqipërisë.
-Kampionati Botëror i Atletikes.
-Futboll-Liga Zvicerane (Ndeshjet Kampionale dhe për Kupë)
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RTK 4 - RAPORT I PUNËS, PËR VITIN 2015

RTK4 gjatë vitit 2015 ka transmetuar kryesisht program të realizuar nga kanali RTK1 e shumë pak programe
premierë.
Duke u bazuar ne përmbajtjen programore RTK4, gjatë kësaj kohe janë transmetuar programe edukative,
arsimore, kulturore, dokumentar historik, shkencore, emisione informative dhe ngjarje sportive vendore dhe
ndërkombëtare.
Emisionet e transmetuara gjatë vitit 2015.
Emisionet edukative arsimore të transmetuara gjatë kësaj kohe në RTK4 janë (Yjet e pashuara, Ne, Kutia
Magjike, Kuizi 123 Fillo, Alfabeti, Një Univers, Libri Hapur, Edukata Qytetare, letërsia dhe Fizika).
Emisionet Kulturore të transmetuara (Etnika, Ars, Pa Skenar, Kult Art, Tingulli, Muza).
Programet argëtuese të transmetuara në RTK4 gjatë këtij viti janë: (Telekino, Gjurmët, Vikendi, Ditari
Peshkatarit, Supersfida, Multimedia, Refleksi dhe Sonte).
Sa i përket produkteve premier tani për tani janë vetëm 2 produkte, (Emisionet e DË-së dhe Arkiva e TVP-së)
ndërsa të tjerat janë produkte të RTK1.
RTK4 ka vazhduar me transmetimin e programeve muzikore- argëtuese të zhanreve të ndryshme, si (muzikë
burimore, folklorike, qytetare, serioze, klasike, videoklipet vendore dhe të huaja).
Filmat dhe Serialet të cilët janë transmetuar në RTK4, janë po ata të cilët janë transmetuar në RTK1 si (“Zyra
për gjithçka”, “Çka ka shpija”, “Stinë Dashurie”, “Labirinthi”, “192”, “The Mentalist” “Lexi në Qytet” si dhe filmat
Shqiptarë e të huaj).
Filmat dhe serialet për fëmijë te transmetuar gjatë vitit 2015:
1.

Panda

2.

Ëinks

3.

Princi vogël

33

34

RTK

Dokumentarët e transmetuar gjatë kësaj periudhe kohore janë:
1.

Dokumentarë Përkujtimorë.

2.

Dokumentarë të prodhuar nga: “ARTE”, “URTI”

3.

Dokumentarë hulumtues “FBI-FILES”

Emisionet informative te DË-se te transmetuara:
1.

EUROMAXX - Premierë

2.

PROJEKT ZUKUNFT - Premierë

3.

MOTOR MOBIL – Reprizë

4.
Ngjarjet sportive te cilat janë transmetuar ne RTK4 gjate vitit 2015 janë:
1.

Futboll, eliminatoret e Euro 2016

2.

Futboll - drejtpërdrejt Liga e Kampionëve

3.

Futboll - drejtpërdrejt Liga e Evropës

4.

Futboll – drejtpërdrejt - Liga dhe kupa e Zvicrës

5.

Futboll – drejtpërdrejt - Raifaisen super Liga e Kosovës

6.

Basketboll - drejtpërdrejt: Kampionati Evropian 2015, - Meshkujt

7.

Basketboll - drejtpërdrejt: Kampionati Evropian 2015 - Femrat

8.

Volejboll - drejtpërdrejt: Kampionati i Kosovës - Femrat

9.

Volejboll - drejtpërdrejt- Kampionati i Kosovës-Meshkujt

10.

Futsall – drejtpërdrejt: Turnir “Shkëlzen Haradinaj”

Problemet e shfaqura në RTK4
Për shkak të paisjeve te vjetëruara dhe mungesës së mjeteve të mjaftueshme financiare, gjatë vitit në RTK TV
4 kanë filluar të paraqiten disa probleme teknike e që kanë të bëjnë me zërin dhe fotografinë. Njëkohësisht
është paraqitur nevoja për blerje të programeve të reja premierë si filma, seriale dhe dokumentarë të
ndryshëm..
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PRODUKSIONI 2015
Produksioni ka vazhduar punën me vëllim të shtuar për shkak të numrit të madh të programeve dhe
xhirimeve të drejtpëdrejta. Janë kordinuar punët me të gjithë sektorët. Janë planifikuar dhe realizuar të gjitha
kërkesat nga departamentet e caktuara në RTK.
Më poshtë është paraqitur tabela e ngjarjeve që janë mbuluar nga produksioni, përveq ngjarjeve në studiot
e RTK, si Programet ditore dhe mbulimit të ngjarjeve nga dhoma e lajmeve me kamerat e terrenit. Vlen të
përmendet se janë xhiruar gjithsej 320 ngjarje me ekipin e realizimit.

TEKNOLOGJIA TV 2015
Transmetim dhe Lidhje
Gjatë vitit 2015, njësia Transmetim dhe Lidhje është përkujdesur për transmetimin e sinjalit të kanaleve të
RTK-së në të gjitha platformat siq janë: Transmetimi tokësor i kanalit RTK1 për distribuimin e të cilit
përgjegjës është KTTN, pastaj transmetimin e RTK1, RTK2, RTK3 dhe RTK4 në platformat kabllore Ipko,
Kujtesa, PTK dhe Artmotion si dhe transmetimin e programit satelitor në satelitin Eutelsat 16 shkallë.
Po ashtu kjo njësi është përkujdesur dhe ka bërë realizimin e lidhjeve të drëjtpërdrejta për të gjitha kanalet
në forma të ndryshme të transmetimit si: transmetimet me fiber optik, transmetime me 4G, kablo koaksial,
linka mikrovalor dhe me Uplink satelitor. Për shkak të avancimit të shërbimeve 4G nga operatoret IPKO dhe
Vala, gjatë këtij viti kemi filluar transmetimet me teknologjinë 4G me kamerat nga tereni të cilat e përkrahin
teknologjinë e tillë.
Mirëmbatja e sistemeve të Uplinkut satelitor për transmetimin e programit RTK-sat, Uplinkut për këmbime
me EBU dhe Uplinkut mobile SNG. Duhet të ceket se transmetimin e programit satelitor e realizojmë ende
në formatin DVBS, andaj duhet që sa më parë të bëhët ndërrimi i teknologjisë transmetuese dhe të kalohet
në formatin DVBS2, që do të rezultonte me permirësimin e kualitetit të sinjalit dhe do të zvogëlohej kostoja
e transmetimit satelitor.
Përkujdesja teknike për këmbimin e materialeve me EBU përmes sistemit FEP, Reuters dhe transmetimet e
feed-ave për këmbimin e lajmeve me EBU.
Koordinimi me njësin Ingest dhe delegimi i të gjitha sinjaleve të nevojshme për rekordim që pranohen nga
njësia e Transmetimit dhe programeve që prodhohen nga studiot tona.
Realizimi i lidhjeve të rregullta në kuadër të Programit të Mëngjesit me DË nga Boni dy herë në javë, për
RTK1 dhe RTK2.
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Janë pranuar sinjale të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare nga sporti siq janë: kualifikimet për Euro
2016, Liga e Zvicrrës, kupa e Zvicrres, lojrat Evropiane Baku 2015, Eurobasketbolli, Euroliga në futboll, Liga
Ballkanike e basketbollit, Transmetimet e Këshillit të Sigurimit OKB, transmetimi i Dancing ëith the stars
Albania, Transmetimi i Gjysëm maratoës së Prishtinës nga 7 pika transmetuese dhe transmetime të
ndryshme nga vendi. Duhet të ceket se gjatë pranimit të sinjalit nga transmetimet e kupës së Zvicrrës disa
herë kemi patur edhe probleme teknike për shkak të pozitës së pa përshtatshme të satelitëve transmetues
për regjionin tanë, ngase mbulueshmëria nuk është në nivelin e knaqshëm.
Transmetimet e të gjitha seancave plenare të Kuvendit të Kosovës duke përfshirë edhe parqitjet e shpeshta
LIVE të gazetarëve tanë, si dhe përkujdesja teknike për transmetimin e seancave nga salla alternative e
Kuvendit të Kosovës me një mini regji të instaluar nga safi ynë teknik.
Më poshtë kemi disa të dhëna në formë tabelare për transmetimet e realizuara gjatë vitit 2015.
Lloji i transmetimit

Nr transm.

Transmetime me Uplink satelitor SNG

13

Transmetime me Fiber optic-VPN

394

Transmetime me linka mikrovalorë

153

Transmetime me camplex ( kablo koaksiale)

218

Feed për EBU

68

Shërbime të kryera për TV nderkombetare

12

Transmetime me Skype

31

Transmetime me 4G
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Sa i përket transmetimit Tokësor të RTK1 gjatë këtij viti, KTTN që është përgjegjës për mirëmbajtjen e rrjetit
transmetues ka pasur probleme të vazhdueshme me transmetuesin e vendosur në Vneshta, gjegjësisht
kanali 37. Përkundër kërkesës sonë për sanim të gjendjes nuk ka patur ndonjë përmirësim në kete aspekt,
arsyetimi i tyre ka qenë mungesa e sigurimit të pjesëve rezervë për këta transmetues.
Pritet të fillojë me implementimin e projektit të Digjitalizimit të Rrjetit Tokësor Transmetues.
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Teknologjia mobile
Përkujdesja teknike dhe mirëmbajtja e OB-van sipas kushteve dhe mundësive që kemi. Me OBV-an- gjatë
vitit 2015 janë realizuar gjithsejt 246 emisione, prej të cilave 164 janë transmetime të drejtëpërdrejta
ndërsa 82 janë xhirime nga tereni, duke përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara teknike dhe profesionale.
Këtu përfshihen emsione të ndryshme, akademi përkujtimore, ngjarje futbollistike, hendboll, basketboll,
koncerte, seminare, konferenca, ngjarje kulturore, ceremonitë e pritjeve të përsonaliteteve të ndryshme etj.
Xhirimi i programit festiv të Vitit të Ri si dhe transmetime dhe xhirime për nevojat e kanalit në gjuhën serbe
RTK2.
Për shkak të amortizimit të paisjeve dhe mungesës së pjesëve rezervë tani në OB-van kemi vetëm tri studio
kamera për realizimin e programeve, dhe në rastet kur duhet kamera e katërt ajo merret nga studio 1 dhe 2
për tu rikthyer përseri pas xhirimit. Sistemi i grafikave të cilin e përdorim në OB-van është mjaft i vjetër dhe i
limituar në aspektin e mundësive teknologjike, prandaj duhet të parashihet zëvëndësimi i tij me një sistem
më të avansuar.
Teknologjia e Studios & Mirëmbajtja dhe zhvillimi
Përkujdesja teknike e rregullt nga inxhinieret për mirëmbajtjen dhe funksionimin në nivelin e duhur të
teknologjisë së studiove tashmë shumë e amortizuar, teknologjisë në Master Control Room, Server Room,
mirëmbajtja e paisjeve si VTR-BetacamSX , VTR-DVcam të cilat përdoren për injektimin e materialeve dhe
digjitalizimin e materialeve arkivore të formateve SX dhe DV. Mirëmbajtja e videomikserëve, audiomikserëve
dhe kamerave të studiove si dhe të gjitha paisjeve përcjellëse. Po ashtu është bërë dhe përkujdesja teknike
dhe mirëmbajta e kamerave të terenit ENG siq janë kamerat Betacam SX, DVCAM, si dhe kamerat me SD
Card. Gjatë këtij viti janë blerë dhe zëvendsuar mikrofonat si në vijim: 10 mikrofona kodensatorik me kabllo
për studio1, 15 mic lavalier (vetëm mic me kablo pa transmetues) për studio2 dhe RTK3 si dhe 5 Mic
dinamik për xhiruesit e terenit.

Së bashku me ekspertët japonez në kuadër të projektit të përbashkët RTK-JICA , ixhinierët tanë kanë punuar
në kuadër të grupit të parë dhe është pergaditur projekti për investimet teknologjike në njësinë e Master
Control Room, RTK2, IT dhe një pjesë e investimeve në teknologjinë e Produdsionit.
STUDIO1: Xhirimet dhe transmetimet e drejtpërdrejta të emisionit Arena sportive, komentimi dhe
transmetimi LIVE i ngjarjeve sportive vendore dhe ndërkombëtare, realizimi teknik i emisioneve Debat,
Subvencion, Kapital, Target, Lotaria e Kosovës, Betimi në drejtësi, edicionet informative të minoriteteve si
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dhe interpretimi për shurdhëmemecet i të gjitha seancave të Kuvendit të Kosovës nga Studio1 dhe studio e
RTK3. Për shkak të mungesës së kamerave duhet të bëhet bartja e tyre nga njëri studio në tjetrin dhe nuk
kemi mundësi që në të njejtën kohë të kryejmë xhirime në të dy studiot.
STUDIO2: Me rastin e punimeve në skenografinë e Studios2 është bërë edhe instalimi i ri i rrjetit elektrik të
ndriçimit dhe është kyqur në sistemin e UPS-it, me ç’rast kemi evituar mundësinë e ndërprerjes së energjisë
elektrike në studio gjatë emisioneve LIVE e cila ka qenë problematikë që nga fillimi i punës së RTK-së deri në
vitin 2015. Po ashtu janë kryer të gjitha zhvendosjet e nevojshme të lidhjeve audio dhe video në këtë rast
gjatë punimeve në studio. Nga kjo studio janë realizuar transmetimi i drejtpërdrejt i programit të mëngjesit
çdo ditë, dhe programit të pasditës “IMAZH”, emisioni Monitor, emisioni Bugajski Hour, Pa fund, N’za, xhirimi
i kuizit 123 fillo, emisioni Telekino, magazinat në gjuhën e minoriteteve dhe xhirimi i një pjese të programit të
Vitit të Ri 2016.
STUDIO-RTK3: Mirëmbajtja e paisjeve teknike në studio siq janë kamerat BTS, të cilat përkundër vjetërsisë së
madhe që kanë janë mbajtur në gjendje shumë të mirë teknike. Po ashtu edhe paisjet e realizimit në PCR3
janë mirëmbajtur sipas planit të përcaktuar më parë dhe nuk kemi patur ndonjë problem teknik gjatë vitit
2015. Presim që gjatë këtij viti të bëhët zëvëndësimi i videomikserit me një të formatit HD i cili do ta rrisë
sigurinë në punë dhe tu mundësoj produksionit më shumë kreativitet gjatë realizimit dhe po ashtu duhet të
bëhët zëvëndësimi i video monitorave klasik me një sistem Multiviewer.

Janë realizuar transmetime të rregullta të edicioneve të lajmeve nga RTK3 dhe realizimi teknik i debateve
dhe intervistave nga kjo studio me komentime dhe përkthime simultane, pastaj realizimi i emisionit dhe
debateve nga sporti, emisioni INFO3 LIVE dhe lajmeve të botës.
STUDIO4: Përkujdesja teknike për realizimin e serialit vendor “Çka ka shpija”, si dhe emisioneve “Arkivi” dhe
“Tema”.
STUDIO5: Pergaditja në aspektin teknik e studios për realizimin e programit të natës LIVE tri herë në javë, ku
janë bërë instalime elektrike të ndriqimit, zërimit dhe lidhjet me fibër optik për transmetimin e programit
LIVE. Realizimi i programit LIVE nga kjo studio është realizuar me teknologjinë mobile OB-Van.
Energjetika
Sa i përket paisjeve dhe stabilimenteve elektroenergjetike në RTK, mund të konstatojmë se ato janë në
gjendje normale pune. Kjo gjendje rezulton me kontrolla permanente periodike të paisjeve sipas normave të
përcaktuara.
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Gjeneratorët dhe UPS- ët në përgjithësi janë mirëmbajtë nga stafi ynë teknik, dhe në fillim te vitit 2016
duhët të bëhët servisimi i gjeneratorëve. Po ashtu duhet të sigurohet një UPS për kanalin e RTK2, meqenëse
RTK 2 nuk disponon UPS dhe në rastin e ndërprerjes së energjisë elektrike nga rrjeti i qytetit shkaktohet
edhe nderprerja e programit deri sa të aktivizohet gjeneratori.
Është bërë në mënyrë permanente mirëmbajtja e instalimit elektrik të studiove, objektit të TV dhe objekteve
në aneksin e RTK-së,dhe sistemit të klimatizimit në baza ditore, si dhe mirëmbajtja e paisjeve tjera të cilat
janë në objektin e RTK-së.
Po ashtu gjatë këtij viti është bërë demontimi i sistemit të klimatizimit që ka qenë i instaluar në studio1&2
dhe në katin e parë të TV, pasi që një komision në përbërje prej profesionistësh ka konstatuar se sistemi
nuk mund të funksionalizohet më dhe i njejti ka qenë jo funksional për vite të tëra. Hapësira e liruar është
shfrytëzuar për rregullimin e zyrës për vendosjen e ekpertve Japonez që janë të angazhuar në projektin e
përbashkët RTK-JICA.
Sistemi i klimatizimit të studiove kërkon një mirëmbajtje të rregullt dhe specifike, andaj duhet një kompani e
specializuar për mirëmbajtjen e tyre. Në ketë aspekt kemi disa probleme teknike me klimatizimin në Studio2
dhe RTK3 të cilat duhet të evitohen së shpejti.
Rezultatet e Hulumtimit të opinionit publik mbi shikushmërinë e RTK-së (Aneks)
RTK ka kontraktuar një kompani të pavarur dhe të specializuar Novus Consulting (Aneks 4) për hulumtimin e
opinionit publik për të matur shikushmërin e saj në krahasim me televizionet tjera. Sipas të dhënave nga
Novus Consulting në hulumtim kanë marrë pjesë 1000 respondentë, prej të cilëve 900 janë të komunitetit
shqiptar ndërsa 100 serb-folës.
Anketa ka qenë e ndarë proporcionalisht në të gjitha komunat, si në ato urbane poashtu edhe rurale.
Në anketimet e kryera gjatë periudhës 19-24 dhjetor 2015, kanë marrë pjesë 26 anketues, dhe është bërë
verifikimi i rreth 45% të pyetësorëve.
Verifikimi mund të bëhet edhe përmes lokacionit të raportuar me GPS.
Prej respondentëve 53% kanë qenë me shkollë të mesme, përderisa 12% me universitet të përfunduar. 2%
me nivel më të larte të shkollimit.
Sa i përket statusit jetësor, 71% kanë qenë të martuar, ndërsa 25% të pamartuar.
77 % e të anketuarve kanë pasur gjendje mesatare ekonomike, 8% jo shumë të pasur, ndërsa 10% të pasur.
Sa i përket punësimit, 27% janë amvise; 20% të punësuar në sektorin privat; 12% të unësuar në sektorin
publik; 7 % pensionistë; 2% biznesmenë; 1 % fermer dhe të papunë 20%.
Kjo do të thotë se në hulumtim janë përfshirë të gjitha shtresat shoqërore dhe kategoritë e njerëzve.
Prej të hulumtuarve 54% janë shfrytëzues të rregullt në baza ditore të internetit.
53% e të anketuarve janë meshkuj, ndërsa 47 % femra.
57 % e anketimeve janë kryer në terren rural ndërsa 43 % në atë urban.
ANALIZË MË E DETAJUAR:
71 % e respondentëve, posedojnë kabllovik që nënkupton se RTK duhet të jetë më precizë në Skemë
programore pasi që shikuesit mund të shikojnë paralajmërimin përmes telepilotit të kabllovikut.
6% e të anketuarve e përdorin platformën e PTK-së, ku RTK nuk i ka 2 kanalet e reja RTK3 dhe RTK4 që
nënkupton se duhet të bëhet marrëveshja me këtë operator.
Periudha më e shikueshme vazhdon të jetë ajo nga 19:00 deri në 22:00 me 71% të respondentëve të
deklaruar se e preferojnë këtë periudhë më shumë. Ndërkaq pason periudha 22:00 deri në 24:00.
RTK ka arritur që të rrisë shikueshmërinë krahasuar me muajin mars të vitit 2015 nga 29% në 33% duke
qenë lider sa i përket shikueshmërisë (Anex4).
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Si në vitin 2014, edhe në vitin 2015 ka vazhduar rritja e kapaciteteve programore, teknike dhe të
produkcionit, angazhimi me i madh i potencialit njerëzor, si dhe vendosja e bashkëpunimit më të gjërë dhe
afrimi tek publiku. Përveq forcimit të programit ekzistues, organizimit më të mirë në redaksi, studio dhe në
terren, gjatë vitit kemi prodhuar emisione te reja, të tipeve të ndryshme programore.
Volumi i programit në mënyrë drastike është rritur në krahasim me vitin e kaluar, kështu që aktualisht
produksioni ditor i RTK2 ka mesatarisht dhjetë orë. Me gjashtë ekipe operative në terren dhe me një
hapësirë të studios ( e cila ka më shumë skenografia) kemi arritur që gjatë vitit 2015. të gjirojmë dhe
transmetojm 5012 storrje nga terreni, gjë e cila është mesatarisht 14 TV paketa në ditë.
RTK2 në vitin 2015. ka prodhuar afër 1200 orë të programit vetanak (informativ, dokumentar, zbavitës),
1325 emisione në studio dhe jatë tij, në të cilat kanë qenë 1500 mysafir, ndër të cilët zyrtarët më të lart nga
Kosova, zyrtarët ndërkombëtar, nga fushat e ndryshme të jetës.
Në bazë të krahasimit të realizuar në vitin 2014 dhe 2015 arrijmë deri të rezultatet e rradhës:
Në vitin 2014 janë prodhuar materialet:
Gjithsej storje: 3920
Emisione në studio përfshirë emisionet informative: 669
Reportazhe, intervista, emisione jashtë studios:118
Gjersa në vitin 2015. janë prodhuar materialet:
Gjithsej storje: 5012
Emisione në studio përfshirë emisionet informative:931
Reportazhe, intervista, emisione jashtë studios394
RTK2 përveq prodhimit vetanak ka vazhduar me sigurimin e programit nga produksionet të tjera në
përputhje me procedurat e blerjet e materialit televiziv. Nga përmbajtjet e reja programore nga
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produksionet tona me të cilat i kemi freskuar programin në vitin 2015. i veqojme emisionet e rradhës:
•

“Zdravi bili”, emision informativo-arsimor nga fusha e mjekësisë;

•

“Poglavlje”, emision i debatit në studio;

•

“Moj život, moja priča”, emision i karakterit informativo-dokumentar i cili gjirohet në
terren;

•

“Sportak”, emision sportiv në studio;

•

“Multimedija”, emision i dedikuar informacioneve të reja nga fusha e teknologjisë
informative;

•

“Selo u venama”, emision i cili gjirohet në terren e temat e së cilës janë bijqësia dhe jeta
në fshat;

•

“Karavan RTK”, emision i tipit kulturo-zbavitës i cili punohet në terren;

•

Treći dnevnik, emision informativ me koncept të ndryshëm nga emisionet të tjera
informative;

•

Emisionin Jutranji program e cili është transmetuar vetëm ditëve të punës e kemi zgjëruar
edhe të shtunën.

Përvec emisioneve të cilat i kemi prodhuar në vitin 2015, kemi transmetuar edhe emisionet të
produkcioneve të huaja. Veçojmë:
Emisioni në gjuhën rome “Yekhipe”, të cilën e përgadit redaksia në gjuhën rome në RTK1. Në vitin
2015. janë transmetuar 6 emisione, dhe transmetohet rregullisht një herë në janë. RTK2 kontribuon në
realizimin e saj, sepse kurë paraqitet nevoja emisioni xhirohet në studion e RTK2.
-

“Dobre vesti”, emisionin e produksionit të OJQ “Srpsko slovo” nga Cagllavica;

“Most“, emisioni informativo-debatues i rrjetit të produkcioneve të radiostacioneve lokale INC, TV
„Most“ Zveqan, RTK 2, Medija centar në Beograd;
“Okruženje”, Programi informativ rajonal, në produkcionin e Qendres për demokratizim dhe pajtim në
Evropën Juglindore dhe Fondit evropian për Ballkan;
-

“Peščanik”, emision informativ në produkcion të Peščanik udruženja građana.

Gjithashtu, për shkak të bashkëpunimit të mirë të cilin e kemi më televizione dhe produkcione të tjera na
është dhënë për transmetim seriali dokumentar “Konstatinovo nasleđe”, programi dokumentar i RTCG, por
edhe emisione të tjera informative, sportive dhe muzikore.
Paraqesim në mënyrë grafiko-tabelare ritje ne prodhimin e programit:

TABELA PËRMBAN KRAHASIMIN E GJENDJES SË PRODHIMIT TË PROGRAMIT NË
VITIN 2015 NË KRAHASIM ME VITIN 2014
MUAJI
JANAR
SHKURT
MARS
PRIL
MAJ

PRODHIMI I PROGRAMIT
TOTAL Në VITIN 2014.
77:32:32
62:24:02
65:14:44
78:17:35
72:33:15

PRODHIMI I PROGRAMIT TOTAL
Në VITIN2015.
70:05:57
71:06:19
81:00:12
81:11:02
75:06:11
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QERSHOR
KORRIK
GUSHT
SHTATOR
TETOR
NëNTOR
DHJETOR

94:24:08
74:33:30
85:58:16
64:22:43
92:55:27
73:27:06
82:06:10
923:49:28

119:20:28
105:44:58
114:57:37
117:54:37
114:06:35
117:54:13
128:59:10
1197:27:19

Gjatë vitit 2015. në emisionet e RTK2, gjithësej kanë marrë pjesë 1500 mysafirë dhe bashkëbisedues.
PROGRAMI INFORMATIV
Programi informativ i RTK2 i përfshinë edicionet e lajmeve dhe ditarin, forcimi i të cilit në vitin 2015 është
vazhduar. Në RTK2 emitohen tri edicione të lajmeve nga 15 minuta: në ora 09:00, 12:00 dhe 15:00 dhe
lajme të shkurta pesëminutëshe në ora 08:00. Koncepti i këtyre emisioneve përfshinë storjet e redaksive
nga terreni dhe lajme nga agjencitë. Edicioni i parë i lajmeve fillon në ora 08:00, deri sa ditari i parë emitohet
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në ora 09:00 në kuadër të Programit të mëngjesit. Edicioni qendrorë informativ Ditari, i cili zgjatë gjysme ore,
edhe në vitin 2015 çdo ditë nga ora 19:00-19:30 ka transmetuar informacione nga Kosova, rajoni, bota,
sporti, kultura. Ditari është realizua me storje të ekipeve nga terreni, me raporte, biseda, storje të agjencive
dhe të këmbimit. Primati ka qenë në ngjarjet ditore dhe të tjera, deri sa redaksia i ka përcjell veçanërisht
temat të cilat janë me rëndësi për komunitetin. Gjatë ditës për nevoja të programit informativ në terren
dalin mesatarisht 8-10 ekipe. Ajo që është risi në vitin 2015. është Ditari në ora 22 i cili është me një koncept
më ndryshe krahasuar me emisionet të tjera informative. I popullarizuari ditari i tret është emision i ri
informativ në kanalin e RTK2 dhe ka filluar me transmetim në korrik të vitit 2015 dhe nga atëherë është për
cdo ditë në programim e kanalin tonë nga ora 22. Pas emisionit informativ Qendror i cili është në program
në ora 19, ditari i tret është emisioni informativ i cili përmban lajmet kryesore ditore nga vedi, rajoni dhe
bota, si dhe lajmet të cilat arrijnë në redaksi deri në kohën e transmetimit, dhe jo rradhë herë RTK2 ka
publikuar lajmet ekskluzive pikërisht në këtë Ditar. Koncepti i emisionit është i konceptuar me vendosjën e
pamjes vizuele më ndryshe, dhe me mënyr tjetër të prezantimit të përmbajtjes së ditarit për mos të
ngjasuar në ditarin Qendror. Sa i përket përmbajtjes, në të mund të gjenden lajmet kryesore nga vendi dhe
bota, ngjarja kryesore nga terreni, dhe ditari ka raporte të reja të cilat punohën në terren, si dhe me storje
kryesisht nga fusha e kultures dhe argëtimit, dhe mund të thuhet se Ditari në ora 22 ka përmbajtje më të
larmishme se sa emisionet të tjera informative të cilat kryesisht kultivojn përmbajtje të pastër informative.
Për pasuriminne përmbajtjes shfrytëzojm edhe agjencitë sic janë EBU dhe Reuters nga të cilat marrim video
përmbajtje interesante të cilat pastaj i përpunojm për nevoja tona. Në bazë të bisedave me shikues, kemi
gjet se Ditari në 22 e ka freskuar programin e natës në RTK2, dhe me këtë e ka rritur shikueshmerin e
televizionit tonë, dhe doli që ai është më i shikuari gjatë periudhës së Verës. Me këtë ekipi i RTK2 ka treguar
se edhe me kapacitete të vogla dhe me kushte të rënda punon me fuqin e plotë.
Ëeb faqja e jonë www.rtklive.com/rtk2, në vitin 2015 ka funksionuar më mirë në krahasim me vitet
paraprake me më shumë lajme të publikuara, gjë e cila ka rezultuar që kanalin tonë pothuajse në baza
ditore të citohet, përkatësish që mediumet dhe agjencit të tjera ti marrin dhe ti transmetojn lajmet tona.
Lajme nga fusha të ndryshme (Kosova, rajoni, bota, ekonomia, sporti, kultura) në ëeb faqe azhurohen çdo
24 orë, çdo ditë. Përveç kësaj, portali ka mundësuar që RTK2 të jetë më afër të gjithëve të cilët nuk kanë
sinjal, si dhe të gjithëve të cilët jetojn jashtë Kosove, e që interesohën për ngjarjet në këtë zonë.
PROGRAMI I MENGJESIT
Programi i mëngjesit emitohet ditëve të punës, e nga dhjetori i vitit 2015. kemi filluar që ta transmetojmë
edhe te shtunën. Programi i mengjesit është emision dyorësh me koncept informativo-zbavitës, me analiza
kryesore të ngjarjeve, me biseda me mysafir në studio, paraqitje të drejtpërdrejta, nga temat politike deri tek
ato zbavitëse. Programi i mëngjesit po ashtu ka qenë hapësirë e rëndësishme për lajmërimin e ngjarjeve
dhe promovim të personaliteteve nga bota e kulturës dhe e sportit. Programi i mengjesit ditëve të punes
transmetohet në terminin nga ora 08 deri në 10, e të shtuneve nga ora 10 deri në ora 12.

RAZGOVOR ( BISEDA)
Emision informativo-politik për aktualitete socio-politike „Razgovor“ është emituar në terminin e mbrëmjes,
nga ora 20:00, përkatësisht 21:00 ditëve të punës. Janë emituar 45 emisione. është realizuar koncepti i
intervistës me një dhe/apo më shumë bashkëbisedues nga fusha e politikes, ekonomisë, shoqërisë civile.
Edhe në vitin 2015 në emisionin Razgovor“ janë paraqitur pikëpamje të ndryshme të temave të cilat
kryesisht i përkasin komunitetit serb, por edhe të komuniteteve të tjera. Nëpërmjet këtij lloj debati, shikuesit
e kanë pas të mundur që të njohen me spektrin e gjërë të të gjitha anëve të përfshira në problematika të
ndryshme.
POPODNE NA RTK2 (PASDITJA NË RTK 2)
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Emision njëorësh në studio në vitin 2015. është emituar në terminin 17:00 deri 18:00. Në vitin 2015. janë
transmetuar 245 emisione. Ky program informativ-aktual, i cili është emituar ditëve të punës, e ka përfshi
bllokun nga fusha e politikës, shoqërisë, kulturës, sporti. Koncepti i emisionit “Popodne” e kanë përbë dy
pjesë: prodhimi i storjeve tematike në terren, të cilat janë prodhuar vetëm për këtë emision, dhe mysafirë
në studio. Gjatë vitit 2015 nëpër këtë emision ka kaluar një numër i madh i mysafirve, shpeshëherë
personalitete shumë të njohura nga fushat e ndryshme nga jeta shoqërore.
NEDELJOM ZAJEDNO (TË DIELEVE SË BASHKU)
Ky emisioni transmetohet çdo të diele në terminin prej 15:00 deri 17:00. Emisioni ka karakter zbavitës dhe
informativ. Karakteristika kryesore e këtij emisioni është që përveç temave dhe mysafirëve nga fusha e
kulturës dhe artit, në studio të jetë edhe nga një bend muzikor. Qëllimi është që në këtë mënyrë të
promovohet krijimtaria, veçanërisht tek të rinjtë.
MONITOR
Monitor është emision i aktualiteteve, i cili ka filluar në vitin e parë të punës. Ky serial javor është paraqitje e
shkurtër e reportazheve të cilat janë prodhuara dhe të transmetuara gjatë javës. Temat janë kryesisht
problemet jetësorë të qytetarëve, kërkimi për zgjidhën e tyre dhe pritjet e qytetarëve. Gjatë vitit 2015. janë
transmetuar 48 emisione.
EU KOMPAS (BE KOMPAS)
Pas marrëveshjes për bashkëpunim më televizionin e Parlamentit evropian, Europal TV, RTK2 e ka startuar
emisionin për aktivitetet e BE-së dhe të Parlamentit. Ky emision javorë flet për praktikat evropiane, procesin
e vendimmarrjes, për risi në integrime, si dhe për përpjekjet tona qe të integrohemi. Qëllimi është qe
përmes emisionit EU Kompas të bartën praktikat pozitive të shteteve të europes dhe mundësitë që
eksperienca e tyre të bartet edhe në përditshmërinë tonë. Në vitin 2015. kemi transmetuar 11 emisione.

REDAKSIA NË GJUHËN MALAZEZE
Redaksia në gjuhën malazeze e cila është formuar në vitin 2014. ka vazhduar të punoj edhe në vitin 2015.
në kuadër të kanalit RTK2. Kjo redaksi e punon emisionin “Jutro sa Montenegrinom” i cili transmetohet të
mërkureve në termin prej 10:00 deri 11:00, me informacione të rëndësishme për këtë komunitet. Në këtë
emision, i cili realizohet në studio, emitohen storjet dhe intervistat me mysafir në studio. Përveç mysafirëve
të rregullt në studio “Jutro sa Montenegrinom” transmeton edhe storjet për jetën e malazezve në Kosovë.
Emisionet me përmbajtjen e tyre synojnë ruajtjen e identitetit të Malazezëve në këto treva. Përveç shumë
temave nga shteti amë, redaksia malazeze bënë përpjekje serioze që të bëhet urë lidhëse në mes të Malit të
Zi dhe Kosovës. Përveq këtij emisioni, rregullisht transmetohet edhe programi malazijas i Radio Televizioni i
Malit të Zi, në përputhje me marrëveshjen e RTCG dhe RTK-së.

PËRMBAJTJET E REJA NË VITIN 2015.
ZDRAVI BILI (SHËNDETI JONË)
Emisija „Zdravi bili“ është emision i produksionit tonë, është e dedikuar ruajtjes së shëndëetit të qytetarëve
dhe në kanalin tonë transmetohet nga gushti i vitit 2015. Gjatë vitit 2015. gjithësej janë transmetuar 19
emisione e disa nga temat me të cilat jemi marr janë kultura shëndetësore, përdorimi i barnave, sëmundjet
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e zemrës, shëndeti reproduktiv i gruas, smundjet e varësisë etj. Për çdo temë të cilat janë përcaktuar në
emision kemi patur ekspert nga ajo fushë I cili I ka njoftuar shikuesit me temën e emisionit, duke vënë në
dukjë rreziqet potenciale për shëndetin e tyre, etj. Ky lloj i qasjes shkencorë-këshilldhënës, ka mundësuar që
për kohë të shkurtë ky emision të bëhet shumë e popullarizuar dhe i shikuar.
POGLAVLJE (KAPITULLI )
Emisioni „Poglavlje“ është emision i ri nga produksioni i jonë, është e tipit debatues dhe në kanalin tonë
transmetohet nga nëntori I vitit 2015. Gjatë vitit 2015. janë transmetuar gjithsej 7 emisione e disa nga temat
të cilat i kemi trajtuar janë uzurpimi i pronës, uzurpimi i shtëpive dhe banesave në Lapna Sell dhe në
Padallishte, siguria në Veri të Kosovës, siguria në komunën e Graçanicës, etj. Shkurtimisht temat e emisionit
janë aktuale, e për të cilat shikuesit janë më se të interesuar. Për shkak të përzgjedhjes së temave, por edhe
për shkak që në studio gjenden mysafirt me qëndrime diametralisht të kundërta, këto emisione janë shumë
dinamike, nganjëherë edhe me ballafaqim të ashpër të mendimeve. Gjitha këto janë arsyeje që ky emision
për një kohë të shkurt është bërë një nga me të popullarizuarat dhe me të shikuarat.

MULTIMEDIJA (MULTIMEDIA)
Emisioni “Multimedija“ është emision i ri nga produksioni i jonë, merret me teknologji të reja dhe me arritje
teknike nga fusha e teknologjis informative dhe në kanalin tonë transmetohet nga shtatori i vitit 2015. Gjatë
vitit 2015. gjithsej janë transmetuar 11 emisione. Qëllimi I këtij emisioni ka qenë që shikuesve tu ofrohën
teknologjitë e reja për të mbet në hap me kohën, por edhe për ti plotësuar dhe zgjeruar njohurit e tyre nga
kjo fushë. Gjithashtu, për shkak që njohja e punës me kompjuter dhe njohurit nga fusha e IT-së janë të
rëndësishme gjatë kërkimit të punës, të rinjët me kënaqësi e shikojn këtë emision.
SPORTAK
Emisioni „Sportak“ është emision i ri nga produksioni jonë, merret me tema sportive dhe në kanalin tonë ka
filluar të transmetohet në dhjetor të vitit 2015. Gjatë vitit 2015 gjithsej janë transmetuar 5 emisione.
Koncepti i emisionit është që përveç lajmeve aktuale nga sporti, në çdo emision të jetë mysafiri nga bota e
sportit i cili kish me fol për temë të caktuar sportive, për atë emision të caktuar. Fillimi i prodhimit dhe
transmetimit të këtij emisioni për neve ka qenë i rëndësishëm, sepse me të kemi forcuar programin sportiv,
sepse para këtij emisioni nuk kemi patur emision të përhershëm sportiv.

MOJ ŽIVOT, MOJA PRIČA (JETA IME, TREGIMI IM)
Emisioni Moj život, moja priča, është emision i ri nga produksioni jonë. Në këtë emision personalitete të
njohura, por edhe ato të cilat nuk janë të njohura, me jetë interesante apo me karier interesante, ja
prezantojnë shikuesve tregimin jetësor të tyre. Në kanalin tonë transmetohet nga korriku i vitit 2015. Gjatë
vitit 2015 gjithsej janë transmetuar 11 emisione. Ky emision ka sjell freskim në kuptimin programor, sepse
shikuesit përmes këtij emisioni mund të largohen nga temat ditore politike dhe nga temat e rënda me të
cilat jemi të rrethuar. Edhe për këtë emision me krenari mund të themi që për kohë të shkurtër është bërë
shumë e shikuar. Ajo e cila këtë emision e bënë të veçant është edhe ajo që është e dedikuar një auditori
më të gjërë, sepse është interesante për shikuesit e gjitha grupmoshave. Përndryshe nëpërmjet këtij
emisioni shikuesve ju paraqiten shumë njerëz të mrekullueshëm dhe krijimtar nga fusha të ndryshme, por
nga një këndëvështrim tjetër. Nga poetet, aktorët, muzicient dhe kompozitorë, e deri tëk politikanët,
mësuesit dhe mjekët.
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SELO U VENAMA (FSHATI NË VENAT TONA)
Emisioni „Selo u venama“ është emision i ri nga produksioni i jonë, është e dedikuar bujqësisë dhe temave
në lidhje me jetën në fshat. Në kanalin tonë transmetohet nga marsi I vitit 2015. Gjatë vitit 2015. janë
transmetuar gjithsej 14 emisione. Rëndësia e këtij emisioni është se një numër I madh I shikuesve tanë
merret me bijqësi sepse kryesisht jetojnë në zona rurale në tërë Kosovën. Emisioni, përveç prezantimit të
bujqëve, punës së tyre, këshillave profesionale, është e pasur me pamje të gjiruara gjatë realizimit të
emisionit. Në këtë mënyrë përveç promovimit të potencialeve bujqësorë por edhe të vënies në dukje të
problemeve të bujqëve, tregon edhe pamjën e pasurive natyrore të Kosovës. Me këtë emision dilet nga
studio, dhe ambienti natyror “nga vendii ngjarjes” u ofrohet shikuesve.
Emisioni ka karakter informativo-edukativ. Në këtë emision shikuesit mund ti shohin teknologjit dhe
produktet më të reja në bujqësi, gjë të cilën e bëjmë me raportime nga panairet të mëdha, por edhe mund
të ndëgjojnë edhe këshilla të rëndësishme të ekspertve dhe ti shohin praktikat e mira dhe eksperienca të
tjerëve.
MOJA PRVA ŠANSA ( RASTI IM I PARË)
“Moja prva šansa” është serial i emisioneve të gjiruara në shkolla dhe shtëpi të kulturave në tërë Kosovën.
Siç edhe titulli i saj tregon, ky emision u ka mundësuar nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme që ta
tregojnë talentin e tyre në kultivimin, qysh muzikës burimore ashtu edhe muzikës moderne, por edhe të kan
një shanc, ndoshta edhe të parën, që talentin e vet muzikor ta tregojnë dhe të inponohën për avancime të
më tutjeshme. RTK2 ka krijuar një juri profesionale i cili I ka vëlersuar talentet. Pjesëmarrsit më të mirë kan
pas mundësin që në dy emisionet finale të garojnë për vendin e parë, të dytë dhe të tret. Në vitin 2015. kemi
transmetuar serialin e dytë të shou programit muzikor për fëmij „Moja prva šansa“. Transmetimin e kemi
filluar në korrik të vitit 2015. Me këtë serial, duke I llogaritur edhe audicionet, kemi arrit që ti mbledhim rreth
200 fëmij nga pjes të ndryshme të Kosovës. Në qerek finale kan qenë rreth 100 fëmijë pjesëmarrës, dhe
pastaj me sistemin e eliminimit gjatë nëntë emisioneve të cilat I kemi transmetuar kemi arrit deri te fituesi I
serialit të dytë. Finalistët e serialit kam marr qmime modeste, ndërsa fituesi, përveç fames, ka fituar një
këngë të kompozuar veçanërisht për të, gjë e cila është e para për karier të matutjeshme muzikore. Pasi që
emisioni “Moja prva šansa” ka nxit një interesim të madh të publikut, është një arsyeje që vazhdimin e
serialit ta mendiojm edhe për vitin 2016.
YEKHIPE
Ajo me ë cilën gjithashtu në vitin 2015. e kemi pasuru programin është edhe emisioni në gjuhën rome
“Yekihipe”. Me këtë emision, përveç që e plotësojmë obligimin e transmetimit të programit në gjuhë të
komuniteteve të tjera, e afrojmë RTK2 pjestarëve të komunitetit romë. Emisionin e përgaditë redaksia në
gjuhën rome në RTK1. Kurë është në pyetje ky emision, RTK2 jep kontrbutin e vet në realizimin e saj studion, teknikën dhe produksionin.
PROGRAMI DOKUMENTAR RTK2
Në vitin 2015 kemi prodhuar emisione dokumentare me përmbajtje të ndryshme: udhëpërshkrime,
shënime etnologjike, emisione historike dhe të tjera, dhe me faktin që ende nuk është formuar redaksia e
programit dokumentar. Numri i gazetarëve dhe redaktorëve në deskun e RTK2, nuk na mundëson që të
formohet ekipi e njerëzve të cilët do të merën vetëm me këtë lloj programi. Por redaktorët dhe gazetarët
me organizim të duhur të punës, dhe të cilët kanë potencial për këtë, angazhohen në këtë pjesë
programore. Gjatë vitit të kaluar kemi arritur që për çdo ditë të kemi emisione dokumentare me zhanre të
ndryshme, me produksion vetanak. Më së shpeshti kemi punuar storje për jetën e njerëzve në Kosovë, në
një mënyrë të veçant dhe të dokumentuar.
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PROGRAMI SPORTIV
Programi sportiv në kanalin e RTK2 emitohet nëpërmjet edicioneve të lajmeve dhe në kuadër të programit
të posaçëm. Në vitin 2015 kemi filluar me transmetojm emision të posaçëm i dedikuar sportit të emruar
“Sportak” i cili nga muaji dhjetor transmetohet një herë në javë. Gjatë vitit 2015. janë transmetuar pesë
emisione. Përveç kampionateve botërore të rëndësishme, kemi patur transmetime të drejtëpërdrejta dhe
të gjiruara të ngjarjeve të rëndësishme sportive. Të gjitha transmetimet të drejtëpërdrejta të ngjarjeve
sportive janë organizuar në mënyrë që përveç komentatorëve të RTK2 në studio të janë edhe sportista me
renome nga Kosova si dhe njohësit e sportit.

Emisione të tjera
Në RTK 2, gjatë vitit 2015 janë transmetuar më shumë se 40 seriale me përmbajtje të ndryshme, për të cilat
RTK2 ka pasur drejtën e transmetimit, të cilën e kanë mundësuar produksionet dhe televizionet me të cilat
ka pasur bashkëpunim që nga viti 2014.

Filmski, serijski, dramski i dečiji program (Filmat, serialet, dramat dhe emisionet e fëmijeve)
Në përputhje me kontratat dhe lejet e shtëpitë distributive, dhe me mediume të tjera, janë transmetuar
shumë, para se gjitha filma dokumentar, seriale zbavitëse, dhe seriale të tjera. Këtu do ta veçojmë serialin e
filmave dokumentar “Konstatinovo nasleđe” (Trashëgimia e Konstantinit), por edhe filma të tjerë për jetën e
krijuesve në fushen e kultures dhe muzikës. Këtu e veçojmë që më produksion vetanak kemi prodhuar
monodramën “Na ivici svega” (Buzë çdo gjëje), me të cilën jo vetëm që e kemi pasuruar këtë segment të
programit tonë, por edhe jemi nisur në një veprim të prodhimit vetanak të këti lloj përmbajtje programore.
Programin e fëmijëve e kemi zgjëruar me shumë të shikuara dhe simpatike ”Dečijim vestima” (Lajmet e
fëmijëve), të cilat transmetohën vikendit, para emisionit tonë qëndror informativ. Në prodhimin e këtyre
lajmeve marrin pjesë njëzet fëmij nga e gjith Kosova, duke ju dhënë mundësin jo vetëm të paraqitën dhe të
janë në televizion, por edhe ta forcojnë vetëbesimin e tyre dhe paraqitjën publike gjë e cila mund të jetë
shumë e rëndësishme në jetën e mëtutjeshme. Nënkuptohet që temat të cilat përzgjidhën për “Dečije vesti”
janë të përshtatura për moshën e fëmijëve, por përveç fëmijëve, me kënaqësi i shikon edhe publiku më i
moshuar.

Transmetimet e drejtpërdrejta
Transmetimet e drejtpërdrejta janë gjithnjë e më shumë pjesë e produksionit tonë. Këtë punë e bëjmë
shpesh falë mbështetjes së kolegëve me teknikën e reportazhit nga RTK-TV1 por edhe më shpesh falë
linjave të internetit teknik të cilën e posedon RTK-TV2. Në vitin 2015 në këtë mënyrë janë transmetuar rreth
njëzet ngjarje të rëndësishme nga kultura, muzika dhe manifestime sportive. Nga ngjarjet me rëndësi janë
transmetuar drejtpërdrejt festa e Vidovdanit, me paraqitje të drejtpërdrejta nga Gazimestani dhe Graçanica,
ndeshja fudbollistike e FK Gračanica-Crvena zvezda, por edhe ngjarje të shumta nga koncertet muzikore
deri te konferencat rajonale dhe lokale dhe tryeza të ndryshme, e krejt për rëndësin dhe interesimit të
shikuesve tanë. Drejtpërdrejt transmetohen edhe seancat e Kuvendit të Kosovës, të rregullta dhe ato të
jashtëzakonshme.
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Programi i posaçëm
Në vitin 2015 është vazhduar prodhimi i emisioneve të posaçme me karakter informativ, edukativ dhe
zbavitës. Bëhet fjalë për emisione të cilat i përshtatën specifikave të skemës programore siç janë emisionet
sezonale (Karavan RTK, Moja prva šansa) dhe Programi i Vitit të Ri.
Novogodišnji program (Programi i fundvitit)
RTK2 për programin e Vitit të Ri 2016, ka prodhuar program vetanak. Ky program ka mbledhur shumë
këngëtar të muzikës popullore, zbavitëse dhe të tjera. Gjithashtu, programin e kanë pasuruar edhe
shoqëritë kulturo-artistike duke prezantuar valle dhe këngë nga rajoni i tyre, por edhe veshjet karakteristike
të cilat janë pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore dhe të traditës. Përveç kësaj, kemi prodhuar edhe
programin dramaturgjik për të cilin kemi angazhuar aktorin e njohur Zijah Sokolović, por edhe grupin
muziko-dramaturgjik nga Vranja. Programi kryesisht është realizuar në studio të jashtme, gjë e cila ka qenë
një hap i madh i ekipit të produksionit të RTK2.

Edukimi i të punësuarve në RTK2
Në vitin 2015. gazetarët dhe redaktorët tanë kanë marr pjesë në trajnime dhe seminare për aftësim
profesional. Pasi që jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e trajnimit dhe aftësimit profesional të vazhdueshëm
të punëtorve tanë, do të vazhdojmë të punojmë në këtë drejtim.

Projektet dhe bashkëpunimi
Projekti më i rëndësishëm të cilin RTK, por edhe RTK2 kanë filluar ta realizojnë në vitin 2015. është JICA
projekti i cili po zbatohet me ndihmën dhe mbështetjën e qeverisë Japoneze. Projekti do të mundësoj
avancimin tekniko-teknologjik (marrjën e softëverve të rinjë, 6 kamera për terren dhe studio), ashtu edhe
avancimin profesional të gazetarëve dhe stafit teknik.
Gjithashtu, projekti ka edhe një risi konkrete në program, e kjo ështe emisioni i përbashkët i RTK 1 dhe
RTK2. Emisioni i përbashkët quhet "Në fokus" dhe përbëhet nga disa storje të RTK1 dhe RTK2, të cilat i
paralajmërojnë prezantuesit e të dy kanaleve. Disa nga temat e punuara janë fatkeqësit natyrore, siguria e
gazetarëve në protesta, papunësia, drejtat e konsumatorve, trashëgimia kulturore etj. Marrëveshje të
shumta për bashkëpunim edhe në vitin 2015 janë vazhduar, ndër të tjera edheme agjensitë e lajmeve për
shfrytëzimin e teksteve, fotografive, materialit të radios dhe televizi:
-me Qendrën për demokraci dhe pajtim të Evropës juglindore (organizatë me seli në Selanik të cilën e
mbështet Parlamenti evropian). Ky memorandum nënkupton që RTK2 ta transmeton emisionin rajonal
«Okruženje» (Fqinjësia), cila merret me tema rajonale nga fusha e pajtimit, kulturës, bashkëpunimit dhe të
ngjashme.
-Redaksinë e DË, VOA dhe Evropa e Lirë në gjuhën serbe për transmetimin e emisioneve javore në formë të
magazinës.
-EXIT festivalin nga Novi Sadi, për drejtën ekskluzive të mbulimit të festivalit për territorin e Kosovës, etj.
Çmimet
Në vitin 2015 RTK2 ka fituar çmime në festivalet e filmit dokumentar dhe mirenjohje nga organizata të
ndryshme.
Në festivalin GRAFEST në Graçanicë, RTK2, ka fituar çmimin për filmat dokumentar nga seriali për krimet e
pa zgjidhura në Kosovë.
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Avancimi i punës
Përveq avancimit bazë dhe më të rëndësishëm në kvalitet dhe kuantitet të prodhimit vetanak të
përmbajtjeve programore gjatë vitit 2015. gjë të cilën edhe e kemi treguar, është dukë u punuar edhe në
prodhimin e skenografive të reja, dhe shpicave të reja për emisione informative, për arritjën e zgjidhjes
kvalitative vizuele.

TEKNIKA DHE PRODUKSIONI
Teknika dhe produksioni i RTK2 kanë shënuar rritje nga 60% më shumë vëllim pune se sa në vitin 2014 gjë e
cila ka të bëjë si në përgaditjën ashtu edhe në prodhimin e përmbajtjeve. Departamenti i teknikes dhe
produksionit ka punuar në realizimin e përmbajtjeve ditore programore.
1.

Programi i mengjesit 08:00 do 10:00

2.

Ditari i mengjesit 09:00

3.

Lajme në 12:00

4.

Lajme në 15:00

5.

Pasditja RTK2 17:00 do 18:00

6.

Ditari 19:00

7.

Ditari 22:00

Përveq këtyre, është punuar edhe në përmbajtje të cilat transmetohën një herë në javë, dhe në të cilat
punohet për cdo ditë:
1.

Emisioni Razgovor në gjatësi prej një ore;

2.

Nedeljno popodne;

3.

Emisioni Monitor;

4.

Emisioni Lavirint;

5.

Kompas;

6.

Redaksia Malazeze – Emisioni Jutro sa Montenegrinom;

7.

Redaksia Rome;

8.

Emisioni Karavan;

9.

Moj zivot moja prica;

10.

Poglavlje;

11.

Sportak;

12.

Multimedija;

13.

Zdravi bili;

14.

Selo u venama;

15.

Dečje vesti;

Teknika dhe produksioni kanë punuar me sukses edhe në projektet: Moja prva šansa, Karavan, Letnjikovac,
Programi i Vitit të Ri, transmetimet e drejtëpërdrejta, emisionet dokumentare dhe përmbajtje të tjera nga
terreni. Ky departament ka punuar në prodhimin e materialit promovues, intermeci, përshtatjën e
materialeve nga produksionet e jashtme, mirëmbajtjën e paisjeve, pastrimin etj.
Problemet me të cilat RTK 2 është ballafaquar në vitin 2015 kryesisht ka të bëjë me mungesën e UPS-it
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(40kë) për komplet kanalin RTK2, blerjën e të cilit e presim në vitin 2016. Më pas kemi pasur prishjet në ENG
kamera, dy kamera janë servisuar dhe dy momentalisht janë jashtë funksionit dhe presin servisimin. Në këtë
rast kemi një kamerë shtes të cilën e kemi marrë për shfrytëzim nga NHK (JICA projekti- Donacion i qeverisë
Japoneze), deri sa nga gjysmevjetori i dytë i vitit 2016 presim pesë (5) të reja nga projekti i përmendur (set i
kompletit). Gjithashtu prishjet në paisjet e procesuimit dhe mungesa e tyre, presim që do të zgjidhet
përmes projektit JICA dhe me instalimin e FBPS sistemit i cili tani më është në funksion në RTK1.
DISTRIBUIMI I SINJALIT
Pasi që në Kosovë nuk ka pasur frekvencë terrestriale (tokësore) të lirë për transmetim të sinjalit televiziv,
RTK2 nga ana e Komisionit të pavarur për media është cilësuar ofrues kabllovik i përmbajtjes (content
provider). Ky status është ende në fuqi deri sa në territorin e Kosovës nuk zbatohet digjitalizimi i planifikuar
kur edhe RTK2 do ta merr statusin e transmetimit te obligueshëm (Muct carry).
Sinjali i RTK2 në vitin 2015, përveç dy operatorëve më të mëdhenjë në Kosovë IPKO dhe KUJTESA, ka
distribuar edhe përmes shumicës së operatorëve kabllorë në vendet në të cilat kryesisht jetojnë banoret e
komunitetit serb, boshnjak, goran.
Pasi që ri-distribuimi i sinjalit të RTK2 deri te shfrytëzuesit varet nga ekzistimi I operatorve kabllor, si atyre në
nivelin qëndror ashtu edhe atayre në nivelin lokal, me operatorët kabllor të përmendur edhe në vitn 2015
janë nënshkruar nga dy kontrata (e para për periudhën 01.01. deri në 31.05.2015. dhe e dyta nga 01.06 do
31.12.2015) e të cilat kan të bëjnë me qarkullim të internetit të nevojshëm për marrjën e sinjalit të RTK2 në
qendrat e tyre kabllore dhe ridistribuimin e më tutjeshëm të sinjalit të RTK2 nëpërmjet rrjetit të tyre kabllor.
Gjithashtu, RTK2 përmes IPTV platformes “GoForYu” (firm zvicrrane) me të cilën në vitin 2014 kemi
nënshkruar kontrat pa pagesë për distribuimin e sinjalit tonë në territorin e Amerikës së Veriut dhe
Kanadasë.
Vendet në cilat përmes operatorve kabllor lokal ri-distribuohet sinjali i RTK2:
Rajoni i Prishtinës:
•

Graçanica (operatori 1);

•

Graçanicë (operatori 2) ;

•

Sushica;

•

Radevo - Skulanevo – Lepina;

5.

Lapna Sell– Preoc – Çagllavicë;

6.

Livagjë;

7.

Gushtericë e poshtme – Gushtericë e epërme;

8.

Dobrotin;

9.

Ugljarë;

10.

Plemetin.

Rajoni i Ferizajit:
11. Shtërpc 1 (sistemi kabllor 1): Sevce – Gotovush – Brezovic – Jazhincë – Berevc – Gornja Bitinja – Donja
Bitinja;
12.

Shtrpcë 2 (sistemi kabllor 2).

Rajoni i Gjilanit
13.

Pasjane - Parteš – Šilovo;

14.

Ranilug - Glogovce - Donje/Gornje Korminjane – Ropotovo;

15.

Mogila.
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Rajoni i Prizrenit
16.

Prizren;

17.

Dragaš – Ljubovište;

18.

Kruševo – Globočica – Zlipotok;

19.

Skrobište;

20.

Belobrad – Brut – Zum – Golopek – Brezne –Buke – Kosav – Kapre – Buzes;

21.

Rečane –Planjane – Nebregoste – Manastirica – Lokvica – Musnikovo;

22.

Donje Ljubinje – Gornje Ljubinje;

23.

Velika Hoča;

24.

Rahovec (pjesa e qytetit e banuar me qytetar të komunitetit rom dhe serb).

Në vitin 2015. sa i përket mbulushmerisë së territorit nuk ka ndryshime të mëdha. Sinjali i RTK2 në territorin
e Kosovës është zgjeruar vetëm në komunën e Gracanicës dhe atë në vendin Sushicë, (sistem i ri kabllor) si
dhe në vendet Radevo, Lepina, Skulanevo (operatori kabllor nga Gracanica me instalimin e centralit të ri në
vendin Radev ka zgjeruar territorin e mbulueshmërisë).
Ende mbetet problemi aktual i mos mbulueshmerisë të territorit të Veriut të Kosovës (komunat Mitrovica e
Veriut, Zveqan, Lleposaviq dhe Zubin potok) dhe atë:
1.

Mitrovica e Veriut – Zhitkovc –Zherovnic – Zubin potok;

2.

Zveçan – Rudarë – Grabovc – Valaç – Srbovc;

3.

Lleposaviq - Lleshak-Sllatina e Ibrit-Socanica.

Për zgjidhjën e këtij problemi në vitin 2016 është i domosdoshëm përkushtimi dhe puna të cilën Komisionit
i pavarur për media si dhe institucionet ndërkombëtare dhe vendore,duhet të e bëjnë me qëllim të arritjes
së marrveshjes me operatorët kabllor në veri të Kosovës, që fitohet mundësia që qytetarët e këtij territori ta
kanë sinjalin e RTK2.
Vendet me shumicë serbe në të cilat ekzistojnë operatorët kabllor por që për shkak të mungesës së
kushteve të caktuara në terren sinjali i RTK2 ende nuk transmetohet:
Veriu i Kosovës:
•

Banjska;

•

Gojbulja.

Rajoni i Pejes:
3.

Gorazhdevci;

4.

Suvo Grlo;

5.

Banje – Crkolez.

Përveç këtyre mjediseve, të cilat janë të mbuluara më operatorë kabllorë, në territorin e Kosovës ka vende
në të cilat nuk ekziston asnjë operator kabllorë dhe rrjedhimisht nuk është e mundshme që qytetarët e
komunitetit serb, boshnjak dhe goran ta pranojnë sinjalin e RTK2. Sektori për teknikën e transmetimit dhe
distribuimit të kanalit RTK2 në periudhën e ardhshme, do të punoj në projektimin e platformave të reja dhe
zgjidhjeve tekniko-teknologjike me qëllim që kualiteti i distribuimit të sinjalit vazhdimisht të përmirësohet
dhe që nga digjitalizimi i ardhshëm pritet që problemi i distribuimi dhe transmetimi i sinjalit RTK2 të zgjidhet
përfundimisht..
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RTK RADIO

Zhvillimet të cilat e karakterizuan vitin 2015 në RTK-Radio janë ndryshimi i skemave programore në të dyja
kanalet. Më 01 nëntor Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2, kanë filluar me skema të reja programore. Në
kuadër të ndryshimit të skemave janë 12 emisione të reja. Çështje tjetër me rëndësi të veçantë që vlen të
theksohet është edhe citueshmëria e Radio Kosovës nga mediat tjera. Kjo tregon që jemi bërë një referencë
për mediat brenda dhe jashtë vendit. Radio Kosova ka pasur një laramani të programit duke ofruar
informacione për të gjitha moshat duke filluar nga politika, ekonomia, shëndetësia, arsimi, arti, kultura,
sporti, dhe emisione argëtuese të drejtpërdrejta si dhe ato për fëmijë.
DEPARTAMENTI I INFORMACIONIT
Dhoma e lajmeve ka përcjellë të gjitha zhvillimet ditore për të cilat ka përgatitur raporte e kronika të veçanta
duke i përditësuar ato sipas nevojës. Rastet e ngjarjet më specifike janë transmetuar drejtpërdrejtë edhe në
valët e radios. Për shkak të numrit të madh të zhvillimeve në skenën politike, kjo ka ndodhë bukur shpesh,
por në këtë raport vjetor do të përmenden vetëm gjërat që janë prodhim ekskluzivisht i dhomës së lajmeve
në RTK radio e që do të thotë: temat autoriale, intervistat e zhvilluara nga gazetarët tanë dhe specialet
materialet e zgjeruara.
Kështu në total, dhoma e lajmeve ka përgatitur diku rreth 400 tema. Prej tyre numri më i madh, kanë
trajtuar situatën politike në vend (130), radhitet më pas arsimi (67), tema sociale (61), shëndetësia (43),
ekonomia (31), siguria (10) dhe tema tjera (55).
Marrë në përgjithësi, muaji me numrin më të madh të temave ka qenë muaji mars me 50 sosh, pastaj
shtatori me 37 tema, prilli me 35 etj. Temat me përmbajtje politike kanë dominuar sidomos në muajt: korrik
dhe gusht me nga 17 sosh, në mars 16, maj 12, etj.
Ndërsa numri i përgjithshëm i intervistave materialeve të zgjeruara të specialeve, gjatë vitit 2015 ishte: 36
intervista; 13 materiale të zgjeruara; 10 speciale dhe 2 reportazhe.
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Emisioni FOKUS
Redaksia e aktualiteteve, me emisionin e saj të debateve dhe analizave FOKUS, ka përmbushur planin e saj
vjetor që e kishte hartuar dhe precizuar në vija të përgjithshme, ndërkohë që çdo ditë, 5 ditë në javë, ka
trajtuar tema e çështje politike, sociale, arsimore, ekonomike, shëndetësore etj. Jo rrallë temat janë shtrirë
në rajon, përfshi këtu Maqedoninë, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Luginën e Preshevës, ndërkaq vend dhe
kujdes i duhur i është kushtuar edhe diasporës dhe aktiviteteve të saj.
Mysafirët e ftuar kanë qenë të profileve të ndryshme, kryesisht profesionistë të lëmive dhe çështjeve që janë
debatuar.
PROGRAMI I MËNGJESIT
Redaksia e mëngjesit është konsoliduar shumë mirë dhe po përgatitë një program mjaft kualitativ, edukues,
informativ dhe arsimor. Vetëm në këtë redaksi gjatë vitit që lamë pas kanë qenë mysafirë në studion e Radio
Kosovës rreth 350 persona.
Mysafirët në programin e mëngjesit kanë qenë të profileve të ndryshme, ndërsa janë trajtuar tema që
prekin drejtpërdrejtë jo vetëm interesin e përgjithshëm, por edhe atë në sektorë të ndryshëm. Programi i
mëngjesit ka trajtuar në vazhdimësi edhe tema të larmishme për problemet, jetën dhe mirëqenien e
qytetarëve anekënd Kosovës dhe ka promovuar artin, kulturën, trashëgiminë kulturore, arritjet në sport etj..
Emisioni Korrespodencë merret me problematikën e qytatarëve në të gjitha komunat e Kosovës.
Emisioni “Ngjarje dite” dhe emisioni Prishtina kanë dhënë informacionet përmes intervistave të zhvilluara
drejtpërdrejt me personalitete të ndryshme dhe përgjegjës të sektorëve. Gazetarët kanë raportuar
drejtpërdrejtë nga vendi i ngjarjes si dhe kanë ofruar informacione të shkurtra.
DEPARTAMENTI I PROGRAMACIONIT
Gjatë vitit 2015 në bazë të raporteve të redaksive, programi në Radio Kosovë është realizuar sipas planit të
parashikuar. Në program janë trajtuar tema të ndryshme, por edhe janë realizuar një varg intervista, biseda
si dhe është realizuar një komunikim i drejtpërdrejtë me dëgjuesit.
Puna që veçon Radio Kosovën gjatë vitit 2015 janë:
•

-Projektet e Radio Kosovës

•

-Organizimet e veçanta

•

-Transmetimet e drejtpërdrejta nga vendi i ngjarjes

PROJEKTET E RADIO KOSOVËS GJATË VITIT 2015
•

-“Vera me Radio Kosovën”

•

“Dita Ndërkombëtare e Radios”

•

-“Java e Pavarësisë së Kosovës” (7 vjetori)

”VERA ME RADIO KOSOVËN”
Gjatë këtij programi ekipet e Radio Kosovës në terren kanë vendosur studiot kryesisht në plazhet e
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Shqipërisë ku me drejtuesit e këtyre Komunave dhe Bashkive ka biseduar për ofertat turistike. Gjatë këtij
programi janë transmetuar rubrika të ndryshme, anketa me qytetarë, mysafir në studio ose me linja direkte
kryesisht nga arti dhe kultura.
Gjatë muajit korrik-gusht janë realizuar gjithsejtë 8 emisione.
Në kuadër të programit veror, Radio Kosova prej 18.07.2015 deri me 09.08.2015 ka realizuar programin
maratonë “Vera me Radio Kosovën” çdo fundjavë (të shtunën dhe të dielën) drejtpërdrejt nga ora 12:05 deri
në ora 16:00.
“Vera me Radio Kosovën” është program i drejtpërdrejtë me informacione për turizmin në Kosovë, plazhet
në Shqipëri dhe nga vendet e tjera të botës si dhe rubrika të tjera nga lëmi të ndryshme. Ky program është
realizuar drejtpërdrejt ne disa nga vendet me te vizituara ne bregdetin shqiptar si ne Sarande, Ksamil,
Himarë, Vlore, Orikum, Dhërmi, Durrës, Shëngjin.
“DITA NDËRKOMBËTARE E RADIOS” 13 SHKURT 2015
Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Radios, Radio Kosova ka arritur të realizoj një varg aktivitetesh ndër të
cilat duhet veçuar:
•

-Konferencë mbarëkombëtare mbi “Impaktin e Radios sot”( 12 - 13 shkurt)

•

-Koncerti për korin diplomatik të akredituar në Kosovë (13 shkurt)

Në këtë Konferencë e para e këtij lloji e organizuar nga Radio Kosova, morën pjesë një numër i madh i
Radiove nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, por edhe nga Norvegjia.
Koncerti për korin diplomatik të akredituar në Kosovë (13 shkurt)
Padyshim që kulmi i këtyre aktiviteteve me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Radios ka qenë Koncerti i
realizuar më 13 shkurt në Sallën e Kuqe të Pallatit të Rinisë në Prishtinë.
Mysafirë të ftuar special me këtë rast ishte grupi polifonik nga Vlora e Shqipërisë. Ky koncert u transmetua
drejtpërdrejtë në RTK.
SKEMA TË VEÇANTA PROGRAMORE
“Java e Pavarësisë së Kosovës” (7 vjetori)
Në kuadër të javës së Pavarësisë së Kosovës Radio Kosova realizoi një program special mjaft të pasur gjatë
gjithë javës. Me këtë rast duhet theksuar se pati edhe transmetime të drejtpërdrejta nga manifestimet e
organizuara në Kosovë si dhe intervista të shumta me personalitete të ndryshme.
Epopeja e UÇK-së (mars 2015)
Në kuadër të këtij manifestimi është realizuar një program i veçantë ku përveç përcjelljes së ngjarjeve dhe
aktiviteteve të organizuara me këtë rast, Radio Kosova realizoi edhe programe speciale me mysafirë të ftuar.
Dita e flamurit (28 Nëntor 2015)
Me rastin e 28 Nëntorit Radio Kosova ka realizuar program me një skemë të veçantë programore duke arrit
që të përveç emisioneve të drejtpërdrejta të realizoj edhe speciale të përgatitura të cilat i dhanë një kuptim
festës.
Viti i Ri
Programi festiv i Radio Kosovës, po ashtu ka qenë i realizuar në mënyrë të veçantë. Për dallim nga vitet e
kaluar kësaj radhe Radio Kosova i ka kushtuar shumë vëmendje terminit të realizimit të programit special
festiv. Departamenti i Programacionit për 3 ditë rradhazi ka realizuar program festiv me program argëtues
(muzikor, humoristik dhe kontaktues).
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Transmetimet e drejtpërdrejta nga vendi i ngjarjes
Radio Kosova është mediumi i vetëm i cili shquhet për transmetime të drejtpërdrejta nga vendi i ngjarjes.
Edhe stafi teknik por edhe stafi i gazetarëve dhe reporterëve të Radio Kosovës ka bërë transmetimin e
ngjarjeve shumë të rëndësishme duke arritur që të mbaj dëgjuesin gjithmonë afër vetes.
Me këtë rast duhet veçuar ngjarjet sportive ku Radio Kosova ka bërë transmetimin e drejtpërdrejtë të të
gjitha ndeshjeve të futbollit të Superligës së Kosovës, të gjitha ndeshjet e Kombëtares së Shqipërisë si dhe
ka bërë transmetimin e ndeshjeve të para të përfaqësueses së Kosovës në futboll, por edhe ndeshje të tjera
sportive si ngjarje te veçanta në mesin e të cilave Lojërat Olimpike Verore në Baku. Duhet theksuar se Radio
Kosova ka qenë mediumi i vetëm që gjatë këtyre lojërave ka pas reporterin e vet në vendin e ngjarjes.
Gjatë vitit 2015 janë realizuar:
•

Mbi 150 transmetime të ndeshjeve sportive në Kosovë

•

Të gjitha ndeshjet e Kombëtares Shqiptare

•

Të gjitha ndeshjet e përfaqësueses së Kosovës

•

Gjithsejtë janë transmetuar; 150 ndeshje me rreth 350 mysafirë në studio.

Programet e Radio Kosovës
•

Programi argëtues

•

Programi i Natës

•

Programi sportiv

•

Programi Kulturor

PROGRAMI ARGËTUES
Gjatë këtij viti programi argëtues i Radio Kosovës ka bërë një punë të mirë duke arritur një përparim të
dukshëm në cilësi por edhe në dëgjueshmëri. Me këtë rast duhet veçuar emision ditor METROPOL, i cili
vazhdon të mbetet mjaft atraktiv për publikun si dhe emisionin On Air i cili nga e hëna në të premte për 3
orë rresht u ka ofruar dëgjuesve program shumë të pasur argëtues, por njëkohësisht ka arritur qëllimin e
vet që të ketë edhe shumë mysafirë të shumtë që kanë prezantuar vlerat e tyre. Përveç emrave të njohur të
artit, kulturës e të shoubizit kanë qenë të pranishëm edhe personalitete të shquara ndërkombëtare.

Programi i Natës gjatë Vitit 2015
Realizimi i programit të natës gjatë këtij viti ka qenë me një rritje të shtuar të prezencës së mysafirëve të
ndryshëm si dhe realizimi i temave interesante nga autorët. Duhet theksuar se programi i natës ka qenë i
konceptuar dhe realizuar në atë mënyrë sa që janë përfshirë tema nga:kultura,humori,muzika,argëtimi por
edhe nga sferat e ndryshme të jetës.
Në kuadër të programit të natës Radio Kosova vazhdon përmbushjen e obligimeve duke realizuar emision
të veçantë për Bashkatdhetarët tanë.
Emisioni “Më afër me Radio Kosovën”,i cili realizohet njëherë në javë ka qenë mjaft i pasur me pasqyrimin e
aktiviteteve të bashkatdhetarëve tanë si dhe me shumë mysafirë të ftuar ku përveç tjerash i është dhënë një
hapësirë e mjaftueshme edhe Ministrisë së Diasporës.
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Programi sportiv gjatë Vitit 2015
Programi sportiv në Radio Kosovë ka vazhduar edhe gjatë këtij viti të jetë ndër më të pasurit duke pasur
parasysh edhe ngjarjet e zhvilluara dhe sukseset e arritura në sportin e Kosovës.
Redaksia e sportit e Radio Kosovës, ka qenë në krye të detyrës në të gjitha ngjarjet e zhvilluara duke ofruar
një program shumë të pasur e sidomos në realizimin e drejtpërdrejtë të emisioneve.
Programi Kulturor
Redaksia e Programit, Kulturor, Arsimor dhe të fëmijëve në Radio Kosovë ka përmbushur detyrat e saj duke
sjell për dëgjuesit program me vlera të larta kulturore. Po ashtu, duhet theksuar se në programin për fëmijë
u është dhënë hapësirë shumë fëmijëve të jenë pjesë e emisioneve në Radio Kosovë.

REDAKSIA E MUZIKËS RADIO KOSOVA 1 DHE RADIO KOSOVA 2
Programi muzikor perveç listave muzikore ka realizuar dhe ilustruar me muzikë të gjitha emisionet foljoromuzikore. Programi muzikor, ka shënuar me sukses të gjitha festat, duke i përmbushur nevojat programore,
me muzikë të zgjedhur sipas skemave kalendarike. Programi muzikor, perveç, krijimit të listave muzikore,
çdo javë inçizon emisione foljoro-muzikore, ku gjithsej janë tetë emisione. Programi muzikor i Radio
Kosovës, gjatë vitit 2015 ka mbajtur aktualitetin duke edituar këngët më të reja, si të produksioneve të huaja
ashtu dhe këngët shqipe. Janë edituar rreth 8000 këngë nga produksionet e huaja, ndërsa në gjuhën
shqipe janë edituar 468 këngë.

RADIO KOSOVA -2- (RK2)
Radio Kosova2 transmeton program në gjuhen shqipe dhe në gjuhet e komuniteteve: Serbe, Boshnjake,
Turke dhe Rome.
Gjatë vitit 2015 në bazë të raporteve të redaksive, programi në Radio Kosova 2 është realizuar sipas planit.
Në program janë trajtuar tema të ndryshme, por edhe intervista, si dhe biseda të drejtpërdrejta me mysafirë
të të gjitha fushave të jetës. Po ashtu, është realizuar një komunikim i drejtpërdrejtë edhe me dëgjuesit.
Gjatë vitit 2015 Radio Kosova 2, ka realizuar edhe programe të veçanta.
Redaksia e programit të mëngjesit
Magazina e Mëngjesit, në Radio Kosova2, e cila fillon nga ora 6 e mëngjesit deri ne orën 9, ka sjellur gjatë
tërë vitit, informacione për dëgjuesit nga të gjitha fushat e jetës. Gazetarët e programit të mëngjesit kanë
realizuar gjatë vitit 2015 mbi 200 intervista me personalitete te ndryshme të jetës, kulturore, politike,
shëndetësisë dhe fushave tjera. Po ashtu, në studion e programit të mëngjesit, në Radio Kosova 2, kanë
qenë mysafirë, rreth 200 personalitete të ndryshme, më të cilët është diskutuar për temat nga më të
ndryshmet të cilat preokupojnë jetën e qytetarit. Ne studion e programit te mëngjesit ne Radio Kosova2,
mysafire kane qenë shumë personalitete nga politika, ekonomia, shëndetësia, arti dhe kultura
Redaksia e Kulturës
Në emisionet e Redaksisë së kultures, janë realizuar emisionet të cilat kanë pasqyruar ngjarjet me rëndësi
kulturore ne Kosovë dhe më gjërë. Në Redaksi përveç përgatitjes dhe transmetimit të programeve është
bërë edhe analizë e rregullt e programeve të transmetuara duke i shqyrtuar në aspektin e përputhjes së
tyre me konceptet programore.
Emisionet të cilat janë transmetuar në kuadër të Redaksisë së kultures, janë:
-

Info kult;

-

ARS
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-

Kult

-

Universi Letrar

-

Shqip

Ndërkaq emisioni “Për një botë më të mirë” është emision edukativo arsimor, në të cilin janë trajtuar tema
kryesisht sociale dhe i cili i kushtohet ne veçanti personave me nevoja të veçanta. Deri tani janë trajtuar
tema për shkollimin dhe aftësimin e këtyre personave si dhe respektimi i ligjeve përkatëse.
Të veçantat e Radio Kosova 2 gjatë vitit 2015 janë:
•

Emisionet e reja

•

Organizimet e veçanta

•

Skema e re programore

Në kuadër të pasurimit të programit ne Radio Kosova 2, kanë filluar të transmetohen disa emisione të reja.
Kjo në kuadër të skemës së re programore e cila ka startuar më 1 Nëntor 2015.
Programi i mesditës është pasuruar me emisionin “Gramafon” dhe “ISHULLI” emision ky i drejtëpërdrejtë, i
cili transmetohet çdo ditë nga ora 9.30 deri ne 13.30. Emisioni Gramafon përmban aktualitete, ngjarje nga
vendi, rajoni dhe bota si dhe kulturë vendore dhe botërore, infomacione nga teknologjia dhe shëndetësia.
Po ashtu është bërë transmetimi përmbyllës i Britaëard 2015, manifestim i cili tradicionalisht transmetohet
në Radio Kosovë.
Ndërsa, në kuadër të programit të natës, kemi startuar me emisionin e ri “Shkurt dhe Shqip”. Ky emision
është i hartuar për të paraqitur ngjarjet aktuale në Kosovë dhe Shqipëri të përbëra nga muzika, sporti,
politika, dizajni, arti etj.
Po ashtu, programi i natës në Radio Kosova 2 është pasuruar me emisionin “N’orën 22”, emisionin “Oksigjen”
si dhe rubrikën “A e dini se”.

SKEMA TË VEÇANTA PROGRAMORE
DITA E FLAMURIT (28 NËNTORI 2015)
Me rastin e 28 nëntorit Radio Kosova 2, ka realizuar program me një skemë të veçantë programore.
Gazetarët kanë sjellë informacione të shumta për nder të kësaj dite si dhe në studio kanë qenë mysafirë të
ndryshëm.
Ndërsa, prej orës 9.30 emisioni Gramafon, ka qenë festiv dhe i është kushtuar në tërësi 28 Nëntorit. Në
kuadër të emisionit janë, prezantuar rubrika te veçanta te përgatitura nga gazetarët e Gramafonit,
anembanë Kosovës.
VITI I RI 2016
Programi festiv i Vitit të Ri në Radio Kosova 2, i ka kushtuar shumë vëmendje realizimit të programit special
festiv. Departamenti i Programacionit për dy ditë radhazi ka realizuar program festiv me program argëtues,
duke përfshirë edhe moderimin e drejtpërdrejtë duke filluar nga ora 21 deri në orën 01 pas mesnate.
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PROGRAMI NË GJUHËT 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.

RAPORTI
Programet në gjuhët e komuniteteve (serbe, boshnjake, turke dhe rome) në Radio Kosovë 2, kanë
përmbushur nevojat programore. Me punën e tyre kanë arritur të mbajnë të informuar komunitetin për
ngjarjet me rëndësi brenda dhe jashtë Kosovës.
Programet përbëhen nga lajme të përditshme, raporte ku shtjellohen çështjet politike, ekonomike e sociale
pastaj nga kultura, shëndetësia, shkencës e shoëbizi.
Gjatë këtij vitit stafi ka arritur të intervistoj zyrtarët e lartë dhe analistë rreth jetës së komunitetit në vend si
dhe aspektet të tjera që lidhen me zhvillimet politike në Kosovë.

PROGRAMI NË GJUHËN SERBE
Fokusi i programit ishte jeta dhe problemet e komunitetit serb në Kosovë.
Në vitin 2015 janë realizuar intervista me përfaqësues serbë në institucionet e Kosovës, kryetarët e
komunave serbe dhe analistë. Po ashtu tema që vlen të theksohen e që janë trajtuar janë kthimi i
komunitetit serb, gjendja e sigurisë, shkollimi, punësimi, shëndetësia dhe çështjet tjera.
Përmes emisionit "Jeta jonë" janë vizituar të gjitha pjesët e Kosovës ku jeton komuniteti serb me çrast janë
paraqitur problemet me të cilat ata ballafaqohen. Në emisionin "Kronika e komunës" janë monitoruar
aktivitetet në komunat me pakicë serbe. Ndërsa, në emisionin "Analiza e javës" janë trajtuar çështjet
politike, ekonomike dhe të tjera nëpërmjet diskutimeve dhe analizave me zyrtarët dhe analistët. Po ashtu
edhe korrespondentët kanë informuar rregullisht dhe profesionalisht, tregime nga komunitetet e tyre.
PROGRAMI NË GJUHËN BOSHNJAKE
Programi në gjuhën boshnjake ka trajtuar tema nga arsimi në nivelin fillor, të mesëm dhe universitar. Janë
trajtuar edhe shumë çështje të tjera të cilat e preokupojnë komunitetin boshnjak.
Ndërkaq, për festat gjithmonë ka pasur një program të veçantë festiv, siç ishte 17 shkurti, 28 shtatori (Dita e
boshnjakëve) dhe të tjera.
Emisioni “Pro-Kult” ka trajtuar një numër çështjesh në fushën e kulturës dhe arsimit.
Emisioni “Usput receno” ka trajtuar tema nga jeta e përditshme e komunitetit boshnjak, duke përfshirë
edhe temën për një familje boshnjake nga Skenderaj e cila jeton në kushte të vështira, ku pas publikimit të
tekstit në sajtin rtklive.com, familja në fjalë eshtë ndihmuar nga Shoqata e boshnjakëve në Nju Jork.
Përveç storjes në Skenderaj, janë trajtuar tema të ndryshme edhe në qytete tjera të vendit sikur në Gjilan,
rreth komunitetit kroat që jeton në Janjevë.
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PROGRAMI NË GJUHËN TURKE
Programi në gjuhën turke ka qenë në nivelin e duhur duke mbuluar zhvillimet me rëndësi të këtij
komuniteti. Janë ndjekur të gjitha aktivitetet, si dhe janë bërë tema mbi kulturën, jetën dhe punën e
komunitetit turk.
Kur është fjala për korrespondentë, duhet theksuar se e kemi vetëm një korrespodent në Gjilan i cili dërgon
raporte ditore, reportazhe dhe biseda rreth ngjarjeve të ndryshme në qytetin e Gjilanit.

REDAKSIA ROME
Kjo redaksi rendësi të veçantë i ka kushtuar jetës së përditshme, sfidat, sukseset dhe problemet e
komunitetit romë në Kosovë. Gjatë tërë vitit janë realizuar materiale të ndryshme për implementimin e
Strategjisë për Integrim të komuniteteve RAE në Kosovë 2009-2015 si dhe hartimi i Strategjisë së re 20162020.
Redaksia rome ka përcjellur tema të ndryshme nga jeta dhe veprimtaria e komunitetit rom që jeton në
Kosovë, duke pëfshirë edhe projektet e ndryshme për studentet romë të programit Roma Versitas të
organizatës KAAD dhe dhënia e 34 bursave për herë të parë nga një organizatë joqeveritare.
Sa i përket koordinimit të punëve në këtë redaksi duhet të veçohet rëndësia e dy korrespodentëve të cilët
kanë begatuar programin me tema të ndryshme.
DEPARTAMENTI PRODUKSIONIT DHE TEKNOLOGJISË RTK-RADIO
Në kuadër të detyrave dhe obligimeve për emetimin dhe transmetimin e programeve të Radio Kosova1 dhe
Radio Kosova2, po edhe në aspektin e produksionit janë realizuar të gjitha kërkesat programore.
Këtë vit, përveç punëve të përditshme, në studiot e On Air-it dhe produksionit për realizimin e skemës
programore është punuar në rehabilitimin e pajisjeve të studios – miksetave, të studiove të ON’AIR-it dhe
studiove të produksionit të Radio Kosova1 dhe Radio Kosova2.
Po ashtu, është punuar në mirëmbajtjen periodike të pajisjeve të teknologjisë së studiove si dhe me rastin e
paraqitjes së problemeve të pa parashikuara-ad hoc.
Duke pasur parasysh problemin me vjetërsinë e pajisjeve të studios, te cilat janë në punë që nga viti 2000,
falë këtij angazhimi në mirëmbajtjen e pajisjeve kemi arritur një stabilitet solid në punën e tyre pavarësisht
vjetërsisë së këtyre pajisjeve.
Po ashtu, janë punuar një numër i madhe i promove dhe siglave, në bazë të kërkesave programore me
rastin e festave kalendarike dhe ndërrimit të skemës programore.

•

Gjendja e pajisjeve të teknologjisë në studiot e transmetimit dhe produksionit

Sa i përket gjendjes së pajisjeve në studiot e transmetimit dhe produksionit në kuptimin e renovimit te
teknologjisë, gjendja mbetet e pandryshuar nisur nga mungesa e mjeteve financiare për zëvëndësimin e
tyre.
Këto pajisje teknike – miksetat me pajisjet përcjellëse, në të tri studiot e ON AIR si dhe mikseta me pajisjet
përcjellëse të studios rezervë, që tash përdoret në rolin e studios së produksionit (S3), janë donacion i
qeverisë Japoneze që nga viti 2000.
•

Transmetimi i programit te Radio Kosovës në brezin e valëve të mesme AM dhe FM dhe gjendja e
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pajisjeve në këto objekte transmetuese.
Ne këtë segment, problematika e transmetimit, respektivisht e mbulimit të territorit të Kosovës, është e
ndarë në problemet e mbulimit të territorit në brezin FM nga objektet me të cilat menaxhon kompania KTTN
dhe dy objekte me të cilat menaxhon RTK -Radio.
KTTN nga objektet transmetuese me të cilat menaxhon, në bazë të deklarimit të KTTN-ës, mbulon 80% të
territorit të Kosovës.
Gjatë një vizite qe i është bërë objekteve transmetuese, me të cilët menaxhon KTTN, kemi konstatuar një
gjendje jo të mirë në lidhje me punën e pajisjeve të transmetuesve përmes të cilave transmetohen
programet e Radio Kosova 1 dhe 2.
Gjendja faktike është kjo:
Maja e Gjelbër
•
Në frekuencën 88.5 MHz, përmes së cilës transmetohet programi i parë i Radio Kosovës, fuqia
transmetuese është 450Ë.
•
Ne frekuencën 90.5 MHz, përmes së cilës transmetohet programi i dytë i Radio Kosovës, shkalla
dalëse është jashtë funksionit dhe punohet vetëm me exiter me fuqi 12Ë deri 15Ë. Që nuk është aspak e
mjaftueshme për mbulimin e zonës së servisit të Anamoravës.
•
Në këtë objekt transmetues është edhe një pengese – shtyllë e vjetër para shtyllës tonë ku janë të
montuara antenat për transmetimin e programit, e cila në masë të madhe pengon përhapjen e valëve
elektromagnetike në drejtimin e mbulimit të zonës së Anamoravës. Këtë vërejtje pran KTTN -ës, për
shkurtimin e kësaj shtylle deri në lartësinë sa nuk pengon transmetimin e programeve tona e kemi bëre
edhe me herët.
1.

Zatriq

•
Në frekuencën 92.4 MHz, përmes së cilës transmetohet programi i parë i Radio Kosovës, fuqia
transmetuese është 480Ë.
•
Në frekuencën 90.5 MHz, përmes së cilës transmetohet programi i dytë i Radio Kosovës, shkalla
dalëse punon me fuqi 60Ë. Që po ashtu, nuk është fuqi aspak e mjaftueshme për mbulimin e zonës se
servisit të Rrafshit të Dukagjinit.
2.

Golesh

•
Në frekuencën 95.7 MHz, përmes së cilës transmetohet programi i parë i Radio Kosovës, fuqia
transmetuese është 3500 Ë.
•
Në frekuencën 97.7 MHz, përmes së cilës transmetohet programi i dyte i Radio Kosovës, fuqia
transmetuese është 1750 Ë.
Në bazë të këtyre të dhënave, është konstatuar se zona e servisit e Rrafshit të Dukagjinit dhe zona e
Anamoravës janë fare pak të mbuluara.
Me dy programet e Radios për momentin mund të konsiderohet, se është i mbuluar vetëm rrafshi i
Kosovës.
Ndërsa, transmetimi i programit FM të RTK- Radio për mbulim plotësues të Prishtinës dhe transmetimi në
valët e mesme është menaxhuar prej RTK-Radio.
Gjatë viteve të kaluara janë potencuar vështirësitë në transmetimin e programit përmes transmetuesit të
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valëve të mesme në frekuencën 549KHz, në objektin transmetues në Bakshi dhe nga objekti transmetues
VUSH, në objektin e Radios.
Për transmetuesin AM, nga prodhuesi i tij –kompania RIZ Zagreb, na është konfirmuar zyrtarisht, se për
shkak të vjetërsisë së këtij transmetuesi nuk janë në gjendje të na furnizojnë më me pjesë të ndërrimit
(pjesë rezerve). Ne rrethana të tilla nuk mund të sigurohet as mirëmbajtja e transmetuesit. Ky transmetues
është prodhim i viteve te 80-ta.
Është imperativ që të investohet në renovimin e teknologjisë transmetuese.
•

Zhvillime tjera qe ndërlidhen me probleme teknike

Është po ashtu e domosdoshme që të bëhet vlerësimi i gjendjes së shtyllave të antenës, në aspektin statik,
nga një ekip i specializuar për këto punë, 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 të drejtës për të punuar tokën që shkakton
probleme teknike, duke qenë se bujqit, gjatë punimit të tokës në afërsi të antenave shkaktojnë humbjen e
tokëzimit të shtyllës se antenës dhe tokëzimit te valë përcjellësit si dhe larg-përçuesit Mazgit deri te objekti
transmetues. Definimi i pronës duhet bërë edhe për faktin se RTK -Radios nuk i lejohet, nga pronarët e
tokave, që të kryej punime në largpërçuesin përkatës.
TË NDRYSHME
Me skemën e re programore, janë 12 emisione të reja: Gramafon, N’Frekuencë, Parlament Shou, Pa
protokoll, Profesion, Sportistë Gjeneratash, Dokumentar, Tinguj Muzikor, Ishulli, Mozaiku Argëtues Sportiv
dhe emisioni, Shkurt e Shqip. Programi për të rinj dhe fëmijë ka ndryshuar kohëzgjatjen prej 30 në 60
minuta..
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DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISË
INFORMATIVE

Duke i marrë parasysh zhvillimet e hovshme në fushën e teknologjisë informative, e cila ka filluar të
ndërlidhet dukshëm me teknologjinë e transmetimeve televizive, RTK që nga viti 2012 i ka dhënë rëndësi të
posaqme sektorit të Teknologjisë Informative, duke i ofruar hapësirë të veprimit më të gjërë.
Sektori i RTK-TI-së, për t’u përshtatur me zhvillimet në fjalë, ka marrë pësripër ndërrimin e paisjeve të
produksionit, duke e përshpejtuar kalimin nga teknologjia analoge, në ate digjitale. Si pasojë, RTK-TI në vitin
2014 ka startuar me sistemin FBPS (File Based Production System) duke kaluar nga forma e prodhimit të
përmbajtjës me shirit, në ate digjital, me anë të dosjeve digjitale (files). Ky sistem mundëson kohë më të
shkurtër të prodhimit, kosto më të ulët, si dhe kualitet më të lartë tekniko-teknologjik. Gjithashtu duhet të
përmendet që ky sistem mundëson ndërlidhjën e 4 kanaleve të RTK-së, në një bazë, prej nga edhe
shkëmbimi i materialeve përmbajtësore është shpejtuar dukshëm.
Sistemi i FBPS-së gjithashtu mundëson ndërlidhjën e detyrave, duke iu mundësuar kështu profesioneve të
lidhura ngushtë me procesin e prodhimit të jenë më efektivë në punën e tyre, duke e mbajtur
transparencën në nivelin më të lartë.
Gjatë vitit 2015 është nënshkruar projekti JICA-RTK, i cili nëpërmjet një donacioni nga Qeveria Japoneze, i
mundëson RTK-së të bëjë digjitalizimin e Master Controll Room (MCR), duke u bërë kështu ndër
transmetuesit e rrallë në regjion, i cili i përcjell dhe i përshtatet zhvillimeve tekniko-teknologjike të
transmetimit televiziv.
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RTK-TI gjithashtu nëpërmjet Sektorit të Zhvillimit Softuerik është përkujdesur që integrimi i MCR-së digjitale
dhe FBPS-së të jetë në nivelin më të lartë, duke iu lehtësuar individëve të involvuar në procesin e prodhimit
punë sa më të lehtë, me kosto më të ulët, kualitet më të lartë, si dhe mundësi të gabimeve njerëzore sa më
pak. Gjithashtu gjatë vitit 2015, RTK-IT ka marrë përsipër përpilimin e udhëzuesve për përduruesit e
teknologjisë digitale të prodhimit, për t’iu lëhtësuar individëve integrim sa më të lehtë në teknologjitë e reja.
Web faqja e RTK-së

Ëeb faqja e RTK-së, e shndërruar në Media Online, krahas informimit të shpejtë me shkrim në 6 gjuhë
përfshirë edhe atë angleze dhe transmetimit të drejtpërdrejtë të programit të këtij mediumi nëpërmjet
internetit, së shpejti do të shpërndajë përmbajtjen e vet programore (RTK1,RTK2,RTK3, RTK4, RadioKosova1,
RadioKosova2) përmes platformave të reja online. Ndërsa do të shfrytëzojë mediat e reja për promovimin e
programeve të RTK-së (Facebook, Tëitter, etj).
Intervenime Ditore në RTKLIVE.COM
•

Përpunim i fotografive;

•

Ndërrimi i promove gjatë javës;

•

Publikimin e Video materialeve;

•

Publikimin e Audio materialeve;

•

Publikime të konkurseve të televizionit dhe radios, si dhe RTK2;

•

Publikim apo ndryshim në Marketing;

•

Dërgimin e e-mailave nga maildistribution@rtklive.com në all@rtklive.com;

•

Hapje të e-mailave;

•

Mbyllje të e-mailave;

•

Ndërrim të passëord-ave.

Faqja e RTK-së në FACEBOOK
•

Dizajnimi i cover-ave për promovimin të mirë në Facebook.com/rtklive.com;

•

Dizajni i cover për 7 Vjet Pavarësi - në rtklive.com dhe Facebook;

•

Dizajni i cover për Facebook faqën rtklive.com/en;

•

Dizajni i cover për promovimin e Tëitter llogarisë @rtktv;
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•

Dizajni i cover për RTK-JICA page;

•

Dizajni i cover për ndeshjën box Krasniqi vs Brahmer;

•

Dizajni i cover për ndeshjën Bulgaria – Italia;

•

Dizajni i cover për ndeshjën Zvicra – Estonia;

•

Dizajni i cover për ndeshjën Shqipëria – Armenia;

•

Dizajni i cover për ndeshjën PSG – Barcelona;

•

Dizajni i cover për urimin e Kurban Bajramit;

•

Dizajni i cover për ndeshjën Kosova – Shqipëria;

•

Dizajni i cover për Festën e 28 Nëntorit;

•

Dizajni i cover për Gëzuar Festat e Fundvitit – në Ëeb dhe Facebook;

•

Dizajni i cover për Rtklive 200.000 Fans.

Ndërfaqja RTK – JICA

Në kuadër të ëebfaqes rtklive.com kemi dizajnuar një faqe komplet të re për bashkëpunimin koordinues për
Projektin për Zhvillimin e Kapaciteteve të Radio Televizionit të Kosovës ndërmjet RTK-së dhe JICA.
Në këtë modul të faqes gjinden shumë publikime të rëndësishme rreth bashkëpunimit RTK-JICA.
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KONKURS PËR VEPRA AUDIOVIZUELE

Në kuadër të ëebfaqes rtklive.com kemi krijuar formularin për aplikim online në dy gjuhë, Shqip dhe
Serbisht, për Vepra Audiovizuele, ku do të plotësohen fushat nga aplikuesit. Pasi të mbushet formulari nga
aplikuesi, të dhënat dërgohen në e-mail për procedim të mëtejmë nga personi i autorizuar në RTK.
Vizitueshmëria e faqës RTKLIVE.COM
Nëse e shikojmë trafikun e gjithmbarshëm në bazë të vizitorëve, atëherë rtklive.com ka 76.400 deri ne
142.350 vizitorë në ditë, që është trafik normal ditorë. Në anën tjetër nëse e shikojmë numrin e klikimeve,
duke pasur parasysh që secili vizitorë mesatarisht navigon brenda ëeb-faqes 15 deri në 22 lidhje për
informacione të ndryshme, atëherë arrihet numri afër një milion e gjysmë i klikimeve në ditë.
STATISTIKA:
Sessions:

19,809,412

Users:

5,678,958

Pagevieës:

63,616,348

Avg. Session Duration:

00:03:01

Bounce Rate:

51.89%

Neë Sessions:

27.71%

Vizitat nga TOP 10 Shtetet:
Kosova

40.56%

Gjermania

18.66%

Zvicra

8.15%

USA

3.96%

Suedia

2.99%

Austria

2.87%

Franca

2.75%

Maqedonia

2.47%
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Anglia

2.38%

Italia

2.10%

Vizitorët besnik dhe të ri:
Vizitor besnik
Vizitor të ri

72.3% - 14,316,676 Sessions
27.7% - 5,492,736 Sessions

Burimet e vizitorëve:
Rrjetet Sociale

53% - 10,502,591 Sessions

Organic search

23.8% - 4,717,824 Sessions

Direkt

17.7% - 3,511,830 Sessions

Referral

5.4% - 1,076,999 Sessions
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DIGJITALIZIMI
Radiotelevizioni i Kosovës, ka filluar zbatimin e projektit të digjitalizimit në:
•

Produksionit, dhe

•

digjitalizimi i arkivës, për nevoja programore.

Digjitalizimi i produksionit
RTK ka digjitalizuar dhomën e injektimit, një pjesë të kamerave të terrenit, (RTK2 është i digjitalizuar) por ka
mbetur edhe shumë punë për t’u bërë dhe shumë investime. RTK ka hartuar projektin e digjitalizimin të
produksionit, pasi që është nevojë shumë urgjente duke pasur parasysh që ende punojmë me një
teknologji të vitit 2000, e cila është në zhdukje e sipër. I tërë projekti i digjitalizimit të produksionit kushton
rreth 7 milionë euro. Ky projekt është i miratuar nga Bordi i RTK-së. Vitin e kaluar kemi nënshkruar një
marrëveshje me Qeverinë Japoneze për një donacion për një pjesë të produksionit dhe për trajnime të stafit
që kap shumë 1.3 milionë euro dhe i cili do të realizohet gjatë këtij viti dhe vitit të ardhshëm. Janë formuar
grupet punuese kosovare-japoneze të cilat do të bashkërendojnë veprimet për implemetimin sa më të
shpejtë të këtij projekti.

Në njësinë e Injectit në vitin 2015 është bërë injektimi i materialeve nga shiritat SX, DV CAM, SD card nga
kamerat, USB, nga ëeb linqet, etj.
Digjitalizimi i arkivës
Arkivi Multimedial është sektori më i ri në kuadër të Shërbimit të TI-së dhe si i tillë është në konsolidim e
sipër. Ndonëse bëhet fjalë për një vazhdimësi të arkivit televiziv që ka funksionuar deri më tash në
Televizionin e Kosovës, arkivi multimedial si koncept bashkëkohor në industrinë mediatike synon zgjerimin
e arkivimit në të gjitha formatet multimediale të kohës.
Me qëllim të hartimit të një plani sa më të mirëfilltë zhvillimor për shndërrimin e arkivit aktual në një arkiv
bashëkohor multimedial, gjatë vitit raportues është bërë një incizim i detajuar i gjendjes aktuale në të cilën
gjendet dhe funksionon arkivi televiziv. Në këtë drejtim është bërë matja e përmasave të hapësirave të
arkivit, është evidentuar numri dhe lloji i pajisjeve të punës, si dhe ka filluar procesi i regjistrimit të numrit
të përgjithshëm të kasetave, me informata të sakta për formatin, strukturën dhe përmbajtjen e tyre. Këto
dhe informata të tjera do të shfrytëzohen para dhe gjatë procesit të ristrukturimit të arkivit dhe të
digjitalizimit të përmbajtjeve arkivore.
Gjithashtu, është përgatitur rregullorja për dhënien në shfrytëzim të materialeve arkivore, e cila parasheh
dhe qartëson mënyrën, kushtet dhe të gjithë procesin e dhënies në shfrytëzim të materialeve arkivore të
RTK-së për nevoja të personave fizik apo juridik jashtë RTK-së.
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Në kuadër të ri-sistemimit të vendeve të punës në arkivin multimedial, është bërë përpilimi i detajizuar i
përshkrimit të vendeve të punës për të gjithës punësuarit e vet, në pajtim me planet dhe objektivat
zhvillimore.
Janë studiuar edhe aspekte të tjera teknike e administrative që kanë të bëjnë me tranzicionin dhe
integrimin e arkivit aktual në kuadër të arkivit multimedial të RTK-së.
Një nga zhvillimet gjithsesi më të rëndësishme në drejtim të konsolidimit të arkivit multimedial të RTK-së
është krijimi softuerik i modulit të arkivit, në të cilin do të sistemohen të gjitha përmbajtjet audio-vizuele e
reja, si dhe ato të vjetrat të cilat do të kalojnë nëpër fazën e digjitalizimit. Në bashkëpunim dhe me
konsultime të vazhdueshme me programerin, është arritur që të krijohet një modul tejet funksional, si për
nga forma e regjistrimit, evidentimit dhe sistemimit ashtu edhe ajo e kërkimit e gjetjes së materialeve
arkivore. Natyrisht, falë bashkëpunimit të ngushtë me programerin, ky modul është i gatshëm edhe për
avancime të mëtutjeshme, varësisht prej nevojave dhe kërkesave që mund të paraqiten në të ardhmen.
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ADMINISTRATA
dhe Burime njerëzore

RTK vitin 2015 e ka filluar me 697 (gjashtëqindenëntëdhjetëeshtatë) të punësuar të cilët janë të ndarë në
shërbime:

Sektori

Drejtoria
Menaxhmenti
Departamenti për
strategji dhe zhvillim
Zyra për marrdhënie me
jashtë dhe komunikim
Marketingu
Prokurimi
TI
WEB faqja
Auditori
RTK 1 – TV
RTK 3 – TV
Radio Kosova
RTK 2 – TV
Shërbimet e Përbashkëta

TOTALI

Numri i të
punësuarve
më
01.01.2015
54
7

Numri i të
punësuarve
më 31.12.2015

Ndryshimi

58
7

6
3

6
3

8
5
17
7
1
316
78
170
51
28

9
4
20
8
1
315
81
170
47
30

+04
0
0
0
0
0
+01
- 01
+03
+01
0
- 01
+03
00
- 04
+02

697

701

+04
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RTK vitin 2015 e ka përfunduar me 701 (shtatëqindenjë) të punësuar të rregullt.
KONTRATAT E NDËRPRERA:
Sipas dispozitave ligjore në fuqi çdo i punësuar pensionohet me arritjen e moshës 65 vjeçare andaj, duke
qenë se gjatë vitit 2015 Dymbëdhjetë (12) të punësuar e kanë arritur këtë moshë, Kontratat e punës për
këta të punësuar janë ndërprerë gjatë vitit 2015.
Bazuar në kërkesën e tre (3) të punësuarëve, Kontratat e punës për këta të punësuar janë ndërprerë gjatë
vitit 2015.
Më datë 28.10.2015 për shkak të vdekjes së një (1) të punësuari është ndërprerë kontrata e punës së të
punësuarit.
Gjatë vitit 2015, bazuar në vendimet e Komisionit disiplinor, për shkak të shkeljeve të rënda
dy (2) të punësuarëve ju është ndërprerë kontrata e punës për kohë të caktuar.

KONKURSET:
•
Në konkurset e shpallura në fund të vitit 2014 në fillim të vitit 2015 janë rekrutuar të punësuar për
këto pozita:
-

Operator në MCR

pesë të punësuar

-

Videomikser/realizator

një i punësuar

-

Operator grafik

dy të punësuar

-

Organizator në RTK Radio

tre të punësuar

-

Teknik në energjetikë në RTK Radio

një i punësuar

-

Gazetar në RTK Radio

një i punësuar

•
Më datë 09.12.2014 – 26.12.2014 është shpallur Konkursi publik për vendin e lirë të punës:
Kryeredaktor në RTK 2 – TV dhe kandidati i përzgjedhur ka filluar punën më datë 01.05.2015.
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•
Më datë 31.12.2014 – 16.01.2015 është shpallur Konkursi publik për vendin e lirë të punës: Redaktor i
redaksisë 2 – Redaksia e kulturës (1 pozitë - është rekrutuar një i punësuar dhe ka filluar punën më datë
04.05.2015.
•
Më datë 26.03.2015 – 10.04.2015 është shpallur Konkursi publik për vendin e lirë të punës:
Producent ekzekutiv – Redaksia e aktualiteteve (1 pozitë - është rekrutuar një i punësuar dhe ka filluar
punën më datë 01.11.2015.
•
Më datë 29.05.2015 – 12.06.2015 është shpallur Pakoja për nominimin e pesë anëtarëve të Bordit të
RTK–së, katër anëtar të komunitet shqiptarë dhe një anëtar i komunitetit pakicë serb – katër anëtarë të
komunitetit shqiptarë kanë filluar angazhimin e tyre duke filluar prej 01.09.2015 me mandat tre vjeçar
ndërsa për anëtarin e komunitetit pakicë serb duhet të përsëritet konkursi.
•
Më datë 04.08.2015 – 17.08.2015 është shpallur Pakoja për nominimin e një anëtari të Bordit të RTK –
së i komunitetit pakicë serb i cili angazhimin e tijë e ka filluar prej 15.12.2015 me mandat tre vjeçar.
•
Më datë 10.08.2015 – 28.08.2015 është shpallur Konkursi publik për vendin e lirë të punës: Zyrtar
çertifikues – një pozitë, Punëtor skenik – dy pozita, Teknik i zërit 2 – një pozitë dhe Teknik në TI – dy pozita.

•

Një Zyrtar çertifikues është rekrutuar dhe ka filluar punën më datë 01.11.2015.

•

Dy Punëtor skenik janë rekrutuar dhe kanë filluar punën më 01.12.2015.

•
Gjatë procedimit të konkursit për vendin e lirë të punës Teknik i zërit 2 në RTK Radio, për shkak të
nevojave programore është paraqitur nevoja e emergjente e angazhimit edhe të një Tekniku të zërit në
Televizion, andaj duke u mbështetur në këtë konkurs për këtë vend të punës, kandidati i cili është i dyti me
rradhë në bazë të pikëve të realizuara në testim dhe intervistë të i ofrohet vendi i punës Teknik i zërit në
Televizion, dy Teknik të zërit janë rekrutuar dhe kanë filluar punën më 01.12.2015.
•
Gjatë procedimit të konkursit për vendin e lirë të punës Teknik në TI, për shkak të nevojave
programore në RTK 4 është paraqitur nevoja e emergjente e angazhimit edhe të një Tekniku në TI, andaj
duke u mbështetur në këtë konkurs për këtë vend të punës, kandidati i cili është i dyti me rradhë në bazë të
pikëve të realizuara në testim dhe intervistë të i ofrohet vendi i punës Teknik në TI, dy Teknik në TI janë
rekrutuar dhe kanë filluar punën më 01.12.2015.

•
Më datë 05.10.2015 – 19.10.2015 është shpallur Konkursi publik për vendin e lirë të punës: Drejtor i
Përgjithshëm i Radiotelevizionit të Kosovës.
•
Me vendim të Bordit të datës 29.10.2015 Drejtor i Përgjithshëm i Radiotelevizionit të Kosovës është
emëruar z. Mentor Shala me mandat tre vjeçar duke filluar prej 27.01.2016.
•
Më datë 26.10.2015 – 09.11.2015 është shpallur Pakoja për nominimin e dy anëtarëve të Bordit të
RTK –së të komunitet shqiptarë, deri në ditën e Raportimit nuk kanë përfunduar procedurat e përzgjedhjes
së dy anëtarëve të Bordit të RTK –së.
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KONTRATA PUNE PËR PUNË DHE DETYRA SPECIFIKE:

RTK vitin 2015 e ka filluar me 195 (njëqindenëntëdhjetepesë) të angazhuar me kontratë pune për punë dhe
detyra specifike të cilët janë të ndarë në shërbime:

Sektori

Numri i të
angazhuarëve
më 31.12.2015
108

Ndry
shimi

RTK 1 - TV

Numri i të
angazhuarëve
më 01.01.2015
99

Radio Kosova
RTK 2 - TV
Të tjera
TI
ËEB Faqja
Marketingu
TOTALI

50
41
05
01
02
02
195

32
41
07
01
04
02
188

-18
0

+ 09

+02

-7

RTK vitin 2015 e ka përfunduar me 188 (njëqindetetëdhjetetetë) të angazhuar me kontrata pune për punë
dhe detyra specifike.
Administrata në RTK
Gjatë vitit 2015 në Shërbimin e administratës dhe burimeve njerëzore në RTK përpos punëve rutinore si:
Përgatitja, shpërndarja dhe rexhistrimi i formave të pushimeve vjetore dhe mjeksore, Azhurimi listave të
punëtorëve dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm, Puna me palë rreth kërkesave për sqarime, shpjegime dhe
sugjerime sa i përket të punësuarve, Azhurimi dhe kontrollimi i dosjeve personale të punëtoreve me qëllim
të evidentimit të mangësive në kuptim të plotësimit me dokumentacion të nevojshëm.
Zyrtarët e Administratës kanë marrë pjesë në të gjitha seancat e Komisionit disiplinor duke grumbulluar
dëshmi të dokumentuara, përgatitur oraret e seancave, njoftimin e personave që kërkohet të janë prezent
lidhur me detajet e takimit, datën dhe kohën e seancës, mbajtjen e procesverbalit për seancën disiplinore
dhe vendosjen e tij në lëndën konfidenciale disiplinore. Zyrtarët e Administratës kanë përpiluar dhe shpallur
të gjitha Konkurset publike, kanë ftuar kandidatët në testime dhe intervista si dhe kanë marrë pjesë në
cilësinë e anëtarit të Komisionit intervistues si dhe në cilësinë e procesmbajtjes me çka kanë mbajtë
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procesverbalet për të gjitha Konkurset e shpallura deri në përzgjedhjen e kandidatëve më të suksesshëm.
Gjatë kësaj periudhe Shërbimi i administratës dhe burimeve njerëzore në RTK ka përpiluar raporte
dhe analiza të natyrës së Administratës dhe Burimeve njerëzore sipas nevojës dhe kërkesës së Udhëheqësit
të Shërbimeve të Përbashkëta të RTK-së.
Gjatë kësaj periudhe Menaxheri i Admnistratës dhe burimeve njerëzore në RTK ka qenë i angazhuar
në Grupin punues për plotësimin dhe amandamenitmin e Rregulloreve të RTK-së, Grupin punues për
përpilimin e planit të veprimit si dhe në Grupin punues për sistematizimin e vendeve të punës dhe
organogramit të RTK-së.
Duhet të ceket se gjatë kësaj periudhe për vendosjen e të dhënave për realizimin e pagave ka patur
një angazhim më i shtuar për shkak të futjes së shënimeve të të punësuarve të rinjë në sistemin e burimeve
njerëzore.
Gjatë vitit 2015 në RTK 1 – TV janë realizuar projektet:
1.

Viti i Ri 2015

-

Për realizimin e Projektit “Viti i Ri 2015” janë angazhuar 47 (dyzeteshtatë) të punësuar.

2.

Kung fu Panda

Për realizimin e emisionit “Kung fu Panda” janë angazhuar gjithsej 5 të angazhuar, me kontratë pune
për punë dhe detyra specifike për periudhën prej 01.01. – 31.05.2015.
3.

Gjurma

Për realizimin e emisionit “Gjurma” - janë angazhuar gjithsej 4 të angazhuar, me kontratë pune për
punë dhe detyra specifike për periudhën prej 01.01. – 31.05.2015.
4.

Një Univers

Për realizimin e emisionit “Një Univers”- janë angazhuar gjithsej 7 të angazhuar, me kontratë pune
për punë dhe detyra specifike për periudhën prej 01.01. – 31.05.2015.
5.

Vikendi

Për realizimin e emisionit “Vikendi” – për një muaj mesatarisht janë angazhuar 15 të angazhuar, me
kontratë pune për punë dhe detyra specifike për periudhën prej 01.01. – 31.12.2015 mirëpo këtu duhet të
ceket se për muajin Shkurt, Qershor, Korrik, Gusht dhe Shtator nuk është realizuar asnjë emision.
6.

Zyra për gjithçka

Për realizimin e emisionit “Zyra për gjithçka” – për një muaj mesatarisht janë angazhuar 17 të
angazhuar me kontratë pune për punë dhe detyra specifike për periudhën prej
01.01. – 31.05.2015.
7.

Çka ka shpija

Për realizimin e emisionit “ Çka ka shpija” – për një muaj mesatarisht janë angazhuar 20 të angazhuar
me kontratë pune për punë dhe detyra specifike për periudhën prej
01.01. – 31.12.2015 mirëpo këtu duhet të ceket se për muajin Qershor, Korrik, Gusht dhe Shtator nuk është
realizuar asnjë emision.
8.

Labyrinth X

-

Për realizimin e emisionit “Labyrinth X” – për një muaj mesatarisht janë angazhuar 24 të angazhuar
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me kontratë pune për punë dhe detyra specifike për periudhën prej
01.03. – 31.05.2015.
9.

Sonte me Berat Miftarin

Për realizimin e emisionit “Sonte” me Berat Miftarin - përveç moderatorit Berat Miftari janë angazhuar
gjithsej 6 të angazhuar, me kontratë pune për punë dhe detyra specifike për periudhën prej 01.03. –
31.07.2015.
10.

Galla

Për realizimin e Projektit “Galla” - janë angazhuar gjithsej 32 të angazhuar me kontratë pune për punë
dhe detyra specifike për periudhën një mujore.

Gjatë vitit 2015 në RTK – Radio janë realizuar projektet:
1.

Viti i Ri 2015

-

Për realizimin e Projektit festiv “Viti i Ri 2015” janë angazhuar 20 (njëzet) të punësuar.

2.

Koncerti i Radio Kosovës për Ditën ndërkombëtare të Radios

3.

Programi festiv për Ditën e Pavarsisë

Për realizimin e Koncertit të Radio Kosovës për Ditën ndërkombëtare të Radios dhe Programit festiv
për Ditën e Pavarsisë janë angazhuar 20 ( njëzet) të punësuar .

Gjatë vitit 2015 në RTK 2 –TV janë realizuar këto projekte:
1.

Viti i Ri 2015

-

Për realizimin e Projektit festiv “Viti i Ri 2015” janë angazhuar 40 (dyzet) të punësuar.

2.

“Moja Prva Sansa” – Seriali i parë

Për realizimin e emisionit janë angazhuar 3 të angazhuar me kontratë pune për punë dhe detyra
specifike për periudhën prej 01.05. – 30.06.2015.
3.

Festimi i dyvjetorit të themelimit të RTK 2 –TV

Për realizimin e Projektit festiv Festimi i dyvjetorit të themelimit të RTK 2 –TV janë angazhuar 11
(njëmbëdhjetë) të punësuar.
4.

“Letnji Karavan RTK 2 TV”

Për realizimin e Projektit është angazhuar një i punësuar dhe një i angazhuar me kontratë pune për
punë dhe detyra specifike për periudhën prej 01.07. – 30.09.2015.
5.

Realizimi i Lajmeve të treta në RTK 2 TV

Për realizimin e Projektit është angazhuar një i angazhuar me kontratë pune për punë dhe detyra
specifike për periudhën prej 01.08. – 31.08.2015.
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6.

Transmetimet e manifestimeve sportive dhe koncerteva gjatë muajit Shtator 2015

Për realizimin e Projektit Transmetimet e manifestimeve sportive dhe koncerteve gjatë muajit Shtator
2015 janë angazhuar 8 ( tetë) të punësuar.

7.

Bashkëpunimi me donatorët nga Japonia

Për realizimin e Projektit Bashkëpunimi me donatorët nga Japonia gjatë muajit Tetor 2015 janë
angazhuar 8 ( tetë) të punësuar.
8.

“Zdravi bili”

Për realizimin e Projektit është angazhuar një i angazhuar me kontratë pune për punë dhe detyra
specifike për periudhën prej 01.10. – 31.10.2015.

RI-SISTEMIMET:
Gjatë vitit 2015 në RTK 1-TV, 15 (pesërmbëdhjetë) të punësuar për nevoja programore janë risistemuar.
Duhet cekur se gjatë kësaj periudhe përveç të punësuarve të risistemuar edhe
3 (tre) të punësuar janë transferuar në RTK 1-TV, dy nga RTK 2-TV si dhe një nga
RTK Radio.
Gjatë vitit 2015 në RTK 2-TV, 1 (një) i punësuar për nevoja programore është risistemuar.
AVANSIMET:
Gjatë vitit 2015 në RTK bazuar në performancën dhe nevojat programore janë avansuar gjithsejtë 66
(gjashtëdhjetëegjashtë) të punësuar, prej tyre në:
-

RTK 1-TV janë avansuar 36 (tridhjetëegjashtë) të punësuar.

-

RTK Radio janë avansuar 23 (njëzetetre) të punësuar.

-

RTK 2-TV janë avansuar 4 (katër) të punësuar.

-

Shërbimin e TI-së janë avansuar 3 (tre) të punësuar.

PUSHIMET Ë LEHONISË:
Gjatë vitit 2015 në RTK, 09 (nëntë) të punësuara në RTK 1 TV dhe 4 (katër) të punësuara në RTK Radio kanë
parashtruar kërkesë për pushim të lehonisë.

PUSHIMET PA PAGESË:
Gjatë vitit 2015 në RTK, 05 (pesë) të punësuar në RTK 1 TV dhe 4 (katër) të punësuar në
RTK Radio janë në pushim pa pagesë.
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Gjatë tremujorit të parë të vitit 2015 në RTK, 4 (katër) të punësuar janë në pushim pa pagesë.
VENDIMET PËR NDIHMË SOLIDARE :
Gjatë vitit 2015 në RTK, në bazë të kërkesave të 24 (njëzetekatër) të punësuarve në RTK 1 TV, 12
(dymbëdhjetë) të punësuarve në RTK Radio dhe 2 (dy) të punësuarve në RTK 2 TV janë ndarë ndihma
solidare me rastin e vdekjes së anëtarit të ngushtë të familjes, sëmundjes së rëndë të punësuarit apo
vdekjes së të punësuarit.
MASAT DISIPLINORE:
Gjatë vitit 2015 në RTK 1 – TV, Komisioni disiplinor pas shqyrtimit të të gjitha fakteve ka shqiptuar 5 (pesë)
masa disiplinore – Vërejtje me shkrim dhe 3 (tre) Vërejtje me gojë.
Gjatë vitit 2015 në RTK – Radio për shkak të sëmundjes, një e punësuar nuk është paraqitur në punë duke
filluar nga muaji korrik dhe pas skadimit të të gjitha pushimeve ligjore i është ndërprerë pagesa e pagës
duke filluar prej 01.10.2015.
Gjatë vitit 2015 në RTK 2 – TV, Komisioni disiplinor pas shqyrtimit të të gjitha fakteve ka shqiptuar masën
disiplinore - Një muaj suspendim me pagesë prej 50% të pagës bazë duke filluar prej 03.12.2015 –
02.01.2016 dhe një Vërejtje me gojë.
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ZYRA LIGJORE RTK

Gjatë vitit 2015, janë përcjellë dhe RTK-ja është përfaqësuar në këto çështje juridike;
-

Në Gjykatën Themelore Prishtinë janë gjithsej 6 ( gjashtë ) çështje juridike;

-

Në Gjykatën Themelore Prishtinë – Departamenti për çështje ekonomike janë gjithsej 12
(dymbëdhjetë) çështje juridike;

-

Në Gjykatën Themelore Prishtinë – Divizioni Civil për çështje civile janë gjithsej 18 (tetëmbëdhjetë)
çështje juridike;

-

Në Gjykatën Themelore Prishtinë – Departamenti për çështje Administrative është një lëndë;

-

Në Gjykatën Themelore Prishtinë – Divizioni Civil në procedurën jo kontestimore janë përmbyllur
gjithsej 15 (pesëmbëdhjetë) lëndë;

-

Në Gjykatën e Apelit në Prishtinë janë gjithsej 3 (tre) lëndë;

-

Në Gjykatën Supreme është gjithsej 1 (një) lëndë;

-

Në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme është një lëndë.
II . Çështjet tjera administrative:

Padi në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për çështje administrative për zhvillimin e
konfliktit administrative kundra Kuvendit Komunal Prishtinë;
-

Plotësimi Padisë në Gjykatën Themelore në Prishtinë kundra KKP;

-

Komentet lidhur me rishikimin e Rregullorës së Taksës për Licencë të KPM-së.
III. Vendimet:

Përpilimi i Vendimeve: për shkëputje të kontratës të punës, për formimin e Komisioneve të ndryshme si ato
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për shpalljen e tenderit dhe konkurse për blerjen e veprave audiovizuele, përpilimin e vendimeve të
komisionit disiplinor të RTK-së.
IV.

Interpretime Ligjore:

Janë përpiluar Interpretime ligjore nga më të ndryshme duke përfshirë Interpretime lidhur me dispozitat e
Ligjit të Punës, konkurset publike të shpallura nga Radiotelevizioni i Kosovës, për projektet e ndyshme
audiovizuele të jashtme, etj.
V. Punët tjera:
-

Përpilimi i Kontratave të ndryshme si dhe Memorandumeve për bashkpunim programor;

-

Shqyrtimi dhe kontrollimi nga ana ligjore i Kontratave te ndryshme të RTK-TV1 dhe RTK2;

-

Pjesmarrja në Komisione disiplinore, në cilësine e anëtarit te Komisionit;

-

Pjesmarrja në disa Komisione për themelimin e marrëdhënies të punës;

-

Shkëmbimi i shkresave të ndryshme me zyrtarët e institucioneve komunale, gjykatave, të Komisionit të
Pavarur për Media;

-

Shqyrtime të kërkesave të ndryshme të paraqitura nga palët e jashtme si dhe ato të brendshme;

-

Përpilimi i përgjigjeve në shkresat e dërguara nga Avokati i Popullit, për çështje të ndryshme;

-

Pjesmarrja ne seminar për drejtat dhe obligimet e bartësve audio-vizual në internet.

Çështjet përmbarimore:
Janë gjithsej 4 (katër) çështje përmbarimore të përfunduara gjatë vitit 2015, derisa për 22 (njëzetedy)
çështjet tjera përmbarimore është duke u zhvilluar procedura gjyqësore.

QENDRA E AFTËSIMIT PROFESIONAL
Gjatë vitit 2015 janë realizuar disa trajnime dhe punëtori.
Një gazetare e RTK-televizionit ka fituar bursë trajnimi në Fondacionin “Reuters Thompson” me seli në
Londër, ku ka ndjekur trajnimin mbi raportimin për politikë dhe ekonomi, në muajin shkurt-mars të këtij viti.
Një gazetar i televizionit, ka marrë pjesë në trajnimin e Eurovision Academy në Pogdoricë të Malit të Zi, për
ambient, në prill.
Tre gazetarë e tre redaktorë të RTK-së janë trajnuar për gazetari hulumtuese nga organizata BIRN, në
muajin qershor.
Ndërsa organizuar nga OSBE dhe Këshilli i Mediave të Shkruara, gazetarë (2) e redaktorë (2) të RTK-së janë
trajnuar për “standardet editoriale” dhe për “Lirinë e medias në Kosovë ” mbajtur në Pejë dhe Prizren, në
muajin qershor. Tre pjesëtarë të IT-së, janë trajnuar për arkiv, në trajnimin e organizuar nga EBU, në
Beograd, Serbi.
Një pjestar i stafit të marketingut është trajnuar për montazhë në Londër, me mjete të vetat.
Gjithashtu në vitin që shkoi pjesëtarët e sigurimit të RTK-së janë trajnuar për çështje të sigurisë në trajnimin
e organizuar nga kolegji privat Iliria.
Nga muaji tetor ka filluar implementimi i projektit JICA, në kuadër të të cilit janë zhvilluar një sërë aktivitetesh:
janë mbajtur shumë trajnime si dhe ka filluar të prodhohet një magazinë televizive njëmujore,produksioni i
përbashkët mes kanaleve RTK 1 dhe RTK 2.
Kështu, në kuadër të këtij projekti janë mbajtur trajnimet: raportimi për fatkeqësitë natyrore ku kanë marrë
pjesë 4 gazetarë nga RTK1 dhe 3 gazetarë nga RTK2. Pastaj raportimi për trashëgimin kulturore ku janë
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trajnuar 3 gazetarë nga RTK 1 dhe dy gazetarë nga RTK2. Trajnimi për protestat ku janë trajnuar 4 gazetarë
nga RTK 1 dhe 3 gazetarë nga RTK 2.
Gjithashtu është organizuar trajnimi për mbulimin e temave ekonomike ku janë trajnuar 3 gazetarë nga RTK
1 dhe 3 gazetarë nga RTK 2. Duhet theksuar gjithashtu punëtoritë të cilat janë organizuar me redaktorët e
lajmeve RTK1 dhe RTK 3.
Pastaj trajnim për programine mëngjesit në RTK1 dhe RTK2. Trajnim për programet dokumentare në RTK 1.
Ky projekt do të vazhdojë për dy vite, kështu që Qenra për aftësim profesional e RTK,është duke organizuar
në baza të rregullta trajnime e punëtori me kanalet RTK 1 dhe RTK2, me qëllim që të mësojë nga përvoja e
begatshme e NHK (televizionit publik japonez) si dhe të evidentojë mangësitë e programeve të saj, me qëllim
të ngritjes së cilësisë së programeve si dhe rritjen e bashkëpunimit mes kanaleve RTK 1 dhe RTK 2, përmes
materialeve televizive, bashkëpunimit programor dhe prodhimit të emisioneve të përbashkëta sic është
magazina “Fokus”.
Praktika në RTK
RTK u ka ofruar kryerjen e praktikës dhjeta studentëve nga Universiteti publik dhe universitetet private.
Rreth 300 studentëve nga Universiteti publik “Hasan Prishtina” dhe kolegjeve private dhe shkollave të
mesme profesionale u është ofruar praktika në Dhomën e lajmeve, në redaksitë e minoriteteve, në kamerë,
montazhë, grafikë, në redaksinë e filmit dhe atë të muzikës në RTK –television, gjithashtu në radio në
Dhomën e lajmeve si dhe në teknikë të zërit. Të gjithëve u janë lëshuar çertifikatat përkatëse për kryerjen e
praktikës. Gjatë kësaj periudhe kohore, gjithashtu janë përcjellur të gjitha mundësitë për trajnime, seminare
e konferenca, sektorëve e njësive përkatëse të televizionit e radios.
DEPARTAMENTI PER STRATEGJI DHE ZHVILLIM
Teknologjia dhe transmetimi
-

Përgatitja e platformës së RTK për transmetim dixhital tokësor;

-

Draft Marrëveshja me PTK për shfrytëzimin e rrjetit (IP) të PTK si rrjet kontribuiv dhe distribuiv;

-

Përgatitja e specifikave për paisje që do të nevojiten për transmetim dixhital tokësor;

-

Kontributi nga ana e RTK ne lidhje me strategjinë për dixhitalizim tokësor si dhe ligjin për dixhitalizim;

-

Hulumtimi i platformave OTT dhe IPTV;

-

Pregaditja e projektit për implementimin e transmetimit dixhital të ndarë ne faza bazuar në strategjinë
për dixhitalizim;

-

Draft propozimi për transmetim satelitor të kanaleve të RTK me EutelSat;

-

Pregaditja e pilot projekteve për transmetim përmes internetit.

Projekte dhe zhvillim
Përgatitjen dhe përshtatjen e dosjes së Projekt Propozimeve prioritare të Digjitalizimit të RTK-së:
Së bashku me stafin e informacionit dhe teknologjisë, kemi arritur të përshtasim dosjen e projekt
propozimeve të RTK-së sipas kërkesave specifike për aplikime të ndryshme.
Pas zhvillimeve në RTK, përtëritjes së një pjese të produksionit është konsideruar e nevojshme
ripërpilimi i projektit të Digjitalizimit të Brendshëm të RTK-së me specifika dhe nevoja të reja.
Projekt propozimi i është dërguar në gjysmën e parë të vitit Qeverisë Japoneze.Është përgatitur dhe
dosja për zyrën e financave, Kuvendin e RKS-së etj. Dokumenti përfshin specifikat teknike, pajisjet teknike
dhe strategjinë e përgjithshme të digjitalizimit të prodhimit dhe të rrjetit të transmetimit.
Koordinimin e përgjegjësive të RTK-së në kuadër të partneritetit me BIRN në projektin “Media for all”:
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Në kuadër të përgjegjësive të RTK-së në partneritet me BIRN në projektin “Media for All” , është
koordinuar, organizuar, përcaktuar grupi i gazetarëve në koordinim me redaktorët përgjegjës të
informacionit për pjesëmarrje në sesionet e trajnimeve:
1. Investigative Reporting Course (22-27 maj 2015)
2. Investigative Reporting Course (10-14 nëntor 2015)
Në secilin prej sesioneve kemi patur prezencë me nga 4-5 gazetarë. Ligjërues ishin producentë, gazetar
hulumtues e redaktorë me nam botëror, të vlerësuar me çmime ndërkombëtare.
Koncert dedikuar krijimtarisë 3 dekadëshe të rock grupit “Minatori” është organizuar gala koncerti
tradicional i RTK-së.
–

Mbikqyrjen e draft Marrëveshjes mes RTK dhe Pallatit të Rinisë:

–

Ideimi, koordinimi dhe realizimi i videos promocionale për platformën diaspora.tv.

Marrëdhëniet Ndërkombëtare
Departamenti për Marrëdhënieve Ndërkombëtare ka pasur një aktivitet të ngjeshur gjatë vitit 2015. Ka
vazhduar bashkëpunimi i shkëlqyeshëm me organizatat mediale ndërkombëtare, anëtare e të cilave është
Radiotelevizioni i Kosovës, si EBU, Bruge Group (e cila tashmë është e inkorporuar brenda EBU-së), URTI,
COPEAM, etj.
Duke qenë se RTK nga viti 2014 është anëtar i asociuar i Unioni i Transmetuesve të vendeve të Azisë, në
nëntor të vitit 2015 RTK ka marr pjesë në Asamblenë e Përgjithsme të ABU-s që kësaj radhe është mbajtur
në Stamboll të Turqisë.
6. Rekomandimet /sfidat e institucionit (rritja e stafit, ndryshimi i ligjit )
Rekomandimet dhe sfidat e RTK-së janë:
-

Zgjidhja sa më e shpejtë e çështjes së financimit të qëndrueshëm, afatgjate dhe të mjaftueshëm;

-

Rritja e buxhetit të RTK-së, së paku në nivelin e transmetuesve publik të rajonit;

Rritja e buxhetit të RTK-së në masë e cila mundëson kthimin e borxheve, duke e mos rrezikuar
funksionimin e mirrëfilltë të transmetuesit publik;
RTK të finansohet nga shteti për ndërtimin e rrjetit të vet transmetues digjital në mënyrë që të ketë
mbulueshmëri të plotë të territorit të Kosovës;
-

RTK të finansohet nga shteti për digjitalizimin e produksionit dhe digjitalizimin e arkivave.

Gjetja e lokacionit të ri (është e përshtatshme Prishtina e re, afër pallatit të Drejtësisë), dhe ndarja e
mjeteve financiare për ndërtimin e objektit të ri i cili i plotëson kushtet për funksionim të mirëfilltë të Radio
Televizionit të Kosovës.
-

Amandamentimi i ligjit të RTK-së

Gjetja e mekanizmave ligjore për të penguar presionin e madh politik që e ka RTK nga të gjitha partitë
politike dhe grupet e interesit;
-

Hartimi dhe përditësimi i rregulloreve të reja varësisht nga nevojat e brendshme të RTK-së.
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Raporti financiar
(Pasqyrat financiare të audituara)

Raporti reflekton aktivitetet e kryera për vitin 2015, krahasuar me detyrimet e planifikuara dhe objektivat e
caktuara.
Gjatë periudhës raportuese RTK ka ndjek një politikë të kontrollit të shpenzimeve dhe synon që të ofroje
shërbime që kanë vlerë më të madhe se mjetet e shpenzuara.
Raporti siguron të dhëna duke specifikuar një sëre treguesish të arritur të dalë nga raportet e përfunduara
për këtë periudhë. Përveq qëllimit raportues këta tregues pasqyrojnë punën për periudhen raportuese.
Pasqyrat Financiare në RTK janë përgatitur në përputhje me Standartdet Ndërkombëtare të Raportimit
Financiar (SNRF) dhe interpretimet e nxjerra nga Bordi i Standardeve Kontabël, Ndërkombëtar (BSNK) dhe
Komitetti Ndërkomëtar i Interpretimeve pë Raportimin Financiar (IFRIC).
RTK përveq Raportimit Vjetor, harton edhe Raportet Financiare mujore dhe tremujore, të cilat shqyrtohen
dhe miratohen në Menaxhmentin e RTK-së si dhe nga Bordi i Drejtorëve të RTK-së.
Raportet Financiare si dhe Projeksionet e Buxhetit, të analizuara dhe aprovura nga Bordi i Drejtorëve të RTKsë, dërgohen për shqyrtim dhe aprovim edhe nga Themeluesi i RTK-së - Kuvendi i Kosovës, gjegjësisht
Komisioni per Buxhet dhe Financa.
Ekzistojnë politikat e shkruara financiare dhe procedurat strikte të kontrollit të shpenzimeve. Asnjë
shpenzim nuk mund të lejohet dhe paguhet pa aprovimin paraprak me shkrim të së paku dy personave të
autorizuar.
Në përpjekje të arritjes së transparencës sa më të madhe financiare për vitit 2015, RTK është audituar nga
Auditori i jashtëm i pavarur. Raporti i auditimit është publikuar në ëeb-faqen e RTK-së.
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Raporti vjetor, Pasqyrat financiare dhe Raporti i Auditorit i janë dërguar Themeluesit të RTK-së, ashtu siq
është e paraparë me Ligjin e RTK-së, si dhe Komisionit për Buxhet dhe Financa dhe të gjithë faktorëve
relevant.
Financimin e RTK-së e rregullon Ligji për RTK-në nr. 04/L-046, Kreu IV, Neni 21.
Për një periudhë tranzitore deri deri në sigurimin e financimit nga parapagimi çdo vit RTK-së i ndahen 0.7%
nga te hyrat e Buxhetit të Kosoves.
Të dhëna përmbledhëse të raportimit
Në periudhën raportuese Deparatmenti i Financave ka përgatitur:
•

Raportet Financiare në baza tre mujore për Menaxhmentin e RTK-së

•

Raportet Financiar Janar-Shtator 2015

•

Përgatitja e Projeksioneve Buxhetore tre mujore, për Misinistrin e Financave për transferimin e
mjeteve të parapara me Ligj

•

Projeksioni Buxhetor të RTK-së për vitin 2016

•

Plani i kursimeve Qershor – Dhjetor nëpër kategoritë ekonomike në bazë të rekomandimeve të
Auditorit Gjeneral

•

Kërkesa për mjete shtesë, për Kuvendin e Kosovës dhe Ministrinë e Financave

•

Përgatitja e Pasqyrave Financiare të RTK-së për vitin 2015

•

Përgatitja e Raporteve Financiare në baza tre mujore për Menaxhmentin e RTK-së

•

Takime pune me komisionet e RTK-së për pajtueshmërin e të dhënave në mes të Shërbimit të
Financave dhe gjendjes sipas konstatimit te komisioneve me 31.12.2015

•

Barazimi i tatimeve dhe kontributeve të punëtoreve ne mes të Administrates Tatimore të Kosoves dhe
RTK-së

•

Barazimi i pagave, tatimeve, kontributeve, sigurimit shendetsor ne mes të Shërbimit të Financave dhe
Resurseve Humane në RTK

•

Barazimet me partneret e RTK-së sipas gjendjes 31.12.2015.

•

Barazimi i Zyrtarit të pasurisë se RTK-së dhe kontabilitetit sipas gjendjes 31.12.2015

•

Zhvlersesimi i Serialeve të RTK-së për periudhen 2015

•

Pergatitja e shënimeve të ndryshme nga periudhat e hershme për përmbarues privat, Gjykate etj. te
kerkuara nga Zyra Ligjore e RTK-së

•

Harmonizimi i punëve të kontabilitetit me zyrtarin certifikues

•

Certifikimi i dokumetacionit të evidentuar nëpër kode buxhetore dhe kontrolluar në baza ditore

•

Evidentimi i lokacionit të Aseteve dhe barkodimi i tyre në RTK-TV1, TV2, TV3,TV4 dhe RTK-Radio

•

Poashtu gjatë kësaj periudhe Sherbimi Financiar ka përgatitur raporte të ndryshme varesisht nga
kërkesat e Menaxhmentit të RTK-së.

•

Raportimi në baza ditore departamentit të marketingut për mjetet e inkasuara në xhirollogarinë e
RTK, nga ana e klienteve

•

Barazimi i depove të RTK-së sipas gjendjes 31.12.2015

•

Regjistrimi i klienteve të Marketingut në nivel te RTK-së

•

Pergatitja e shënimeve për organet e jashtme si Sektorit për Hetimin e Korrupsionit

•

Duke u bazuar në ndryshimet, dhe lëvizjet e sektoreve që kan ndodhur nga një lokacion në tjetrin,
është bërë një rishiqim i gjendjes së të gjitha aseteve në RTK.

Si prioritet dhe bazë e mirëfillte e raportimit është se pari evidentimi i shpenzimeve, materialit, investimeve
Raporti Vjetor 2015

RTK

si dhe të hyrave në Librin Kryesor, natyrisht pas kontrollit dhe certifikimit të dokumentacionit, ku shifra e
kalkulimeve ka arritur afro rreth 1,840 në RTK1 ,pastaj afro 858 në Radio dhe 375 në RTK2 ,ku numri totali
i kalkulimeve është 3,073 .
Është bërë regjistrimi i shpenzimeve për avanset e leshuara ndaj punëtoreve , arsyetimi i faturave te sjellura
nga udhetimi dhe barazimi me po të njejtit.
Regjistrimin e të hyrave, respektivisht hapja e kërkesave ndaj klienteve të cilët kanë Kontrate me RTK , si psh.
faturimi për antenat me PTK , faturimi për parkingun në Radio etj. Faturime ka patur edhe për klientet jashtë
vendit si rezultat i sinjalit dhe You Tube.
Në baza ditore çdo ditë është bërë edhe regjistrimi i ekstraktit bankar me gjithsej 1,621 transaksione në të
gjitha xhirollogarite në nivel të RTK-se , ku gjithsej janë 3 xhirollogari për RTK 1, pastaj një xhirollogari per
RTK2 dhe një për RTK-Radio. Këto transaksione të regjistruara japin ndihmesë të madhe në raportimin e
sakt në cdo moment të gjendjes financiare të RTK-së.
Në radhën e detyrave të Departamentit të financave është edhe regjistrimi i klienteve të Marketingut në
nivel te RTK-së dhe njëkohesisht duke u përkujdesur që shënimet të përputhen brenda dy
departamenteve.
Paisjet dhe investimet amortizohen siq parashihet me Standardet Financiare të Kontabilitetit, pasi qe RTK
mban kontabilitetin me Standardet e Ndërkombetare të Kontabilitetit (SNK).
Është filluar me rishikimin e gjendjes në RTK-Radio, dhe si rezultat fillestar është vërejtur se gjendja e shumë
aseteve është shumë e keqe (janë të demoluara tërësisht).
Kështu që pas përfundimit të këtij procesi që do të marr një periudhë më të gjatë kohore,sepse janë në
pyetje rreth 7000 asete.
Si pasojë e kësaj gjendje duhet të formohen komisionet përkatese dhe të marrin vendim se cka do të bejnë
me këto asete.
Edhe në vijm do të vazhdojë kjo iniciativë deri sa të bëhet rishikimi i plotë i gjendjes.

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të pavarur janë të paraqitura në Aneks 2.
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Raporti vjetor i prokurimit

Raporti vjetor per kontratat e nënshkruara publike per vitin fiskal 2015, është e bashkangjitur si aneks
(Aneks 3).

9.

Shtojcat

1.

Kopja e Organogramit të Radio Televizionit të Kosovës të miratuar nga Bordi (Aneks 1)

2.

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të pavarur – Aneks 2

3.

Raporti vjetor per kontratat e nënshkruara publike per vitin fiskal 2015 – Aneks 3

4.

Hulumtimi i opinionit public (shikueshmeria dhe besueshmeria e RTV) – Aneks 4

83

84

RTK

.

Raporti Vjetor 2015

Raporti Vjetor i
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