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HYRJE
Fjala e Kryetarit të Bordit
Radiotelevizioni i Kosovës është Institucion me rëndësi të posaçme i cili duke qenë në shërbim të publikut
në veprimtarinë mediale e kryen misionin e tij që buron nga ligji për RTK-në. Në funksion të kësaj, RTK ka për
qëllim që të ruaj besueshmërinë dhe të ofrojë vlera të larta programore.
Gjatë këtij viti raportues, RTK është përpjekur maksimalisht që t’i fuqizojë standardet dhe parimet
gazetareske dhe në mënyrë të vazhdueshme ka zhvilluar dhe promovuar vlerat dhe parimet universale, si:
saktësia, paanshmëria, besueshmëria e shumë parime të tjera të cilat janë vlera themelore mbi të cilat
funksionon një Transmetues Publik. Gjithashtu, në përpjekje të ngritjes së kredibilitetit të profesionit të
gazetarisë, duke avancuar fjalën e lirë dhe lirinë e shprehjes, mbi të gjitha pavarësinë e medies, RTK
pretendon të arrijë nivelin i cili korrespondon me standardet Evropiane.
Me qëllim të funksionimit sa më të mirë dhe ngritjes së sistemit të kontrollit të brendshëm, RTK edhe këtë vit
ka bërë përditësimin e rregulloreve të vjetra si dhe ka përpiluar rregulloret e reja të brendshme. Gjithashtu,
RTK këtë vit ka rritur numrin e auditorëve të brendshëm duke themeluar Njësinë e Auditimit të Brendshëm
(NJAB) dhe rekomandimet e dala kanë rezultuar me eliminimin e dobësive të mundshme në kontrollet e
brendshme të zbatuara nga departamentet dhe njësitë e audituara. E gjithë kjo është bërë për të siguruar
që burimet e angazhuara të përdoren në mënyrë sa më ekonomike, efikase edhe efektive.
Megjithatë, edhe gjatë këtij viti, nuk është arritur të bëhet plotësim-ndryshimi i Ligjit për RTK-në, gjë e cila
përveç pasojave në rregullimin e brendshëm legjislativ, RTK-në po e vë në situatë ende të paqëndrueshme
financiare. RTK ka dhënë kontributin e vet në amandamentimin e këtij Ligji, duke besuar që Kuvendi sa më
shpejtë do të bëjë plotësim-ndryshimin e tij, në mbrojtje të autonomisë institucionale, sigurimin e burimeve
të financimit.
Bordi dhe menaxhmenti, gjithashtu, kanë zhvilluar takime me Kuvendin edhe me institucione të tjera për
zgjidhjen e çështjes së pronës, me ç’rast RTK ka ofruar alternativat e veta. Edhe pse prona, në bazë të Ligjit
në fuqi, do duhej të rregullohet me një vendim të veçantë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, edhe këtë
vit kjo çështje mbetet e pazgjidhur.
Buxheti i vogël, prona e pazgjidhur si dhe borxhet e trashëguara, kanë vështirësuar realizimin e objektivave
programore dhe strategjike të RTK-së, në veçanti implementimin e teknologjisë së re. Por, me arritjen e
marrëveshjes së mëhershme me Agjencionin Japonez për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA), RTK edhe
këtë vit ka vazhduar me projektin e digjitalizimit të pjesërishëm të RTK-së. Gjithashtu, Bordi dhe
Menaxhmenti kanë zhvilluar takime me akterë vendor dhe ndërkombëtar në lidhje me digjitalizimin e
Arkivës për ta mbrojtur këtë pasuri kombëtare.
Në funksion të rritjes së transparencës, dhe për të përmbushur obligimin ligjor, RTK për herë të parë ka
formuar Grupin Këshillues të Publikut dhe me këtë ka sjellë edhe mendimin e publikut në RTK. Përveç kësaj,
për herë të parë është zhvilluar debat publik për Raportin vjetor i cili është transmetuar drejtpërdrejtë.
Përfundimisht, Radiotelevizioni i Kosovës mbetet i vendosur në ngritjen e transparencës dhe të cilësisë
programore duke dhënë përkushtimin maksimal në zbatimin e standardeve profesionale dhe parimeve
etike të gazetarisë dhe me ofrimin e shërbimeve sa më të mira përmes platformave të reja, RTK të jetë sa
më afër publikut dhe në shërbim të tij.
Ismet Bexheti
Kryetar i Bordit të Drejtorëve te RTK-së
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2. Përmbledhje ekzekutive (DP)
Radio Televizioni i Kosovës gjatë vitit 2016 ka vazhduar me implementimin e planeve të filluara më parë si në
aspektin teknik gjithashtu edhe në atë përmbajtjesorë (programorë).
Edhe pse me vështirësi të mëdha financiare dhe në hapësira të improvizuara si ambiente pune televizive, kemi
vazhduar ta mbajmë kualitetin programorë. Jemi munduar që audiencës sonë t’i ofrojmë programe sipas
kërkesave të tyre e që ndërlidhen edhe me misionin ligjor të Transmetuesit Publik.
Vet fakti që në fund të vitit kemi dalë me bilanc pozitiv financiarë, pavarësisht një buxheti shumë të vogël, tregon
për një menaxhim të suksesshëm të Transmetuesit Publik.
Sigurisht që edhe viti 2016 si edhe vitet paraprake ishte përplot sfida, duke filluar nga presionet e shumta si
politike, financiare por edhe të grupeve të tjera të interesit.
Sfida kryesore ishte çështja e financimit dhe e pronës, që fatkeqësisht as këtë vit nuk është zgjidhur, pavarësisht
se ka pasur përpjekje në këtë drejtim.
Sfida më e rëndë gjatë vitit 2016 ishin sulmet politike kundër RTK-së nga subjekte të caktuara politike të cilat nuk
kursyen asgjë duke filluar nga gjuha e urrejtjes, nxitëse, shantazhuese, linçuese, kërcënuese dhe në mënyrë
indirekte edhe thirrjet publike për likuidim fizik të Drejtorit të Përgjithshëm dhe kryeredaktorit të RTK3. Kjo gjuhë e
përdorur krijoi klimën për sulme terroriste me granata dore ndaj Transmetuesit Publik dhe shtëpisë së Drejtorit të
Përgjithshëm. Këto sulme janë përmendur edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian dhe Raportin e
Departamentit të Shtetit për të Drejtat e Njeriut.
Në këtë përdorim të kësaj gjuhe të rrezikshme ishin të përfshirë edhe disa persona brenda RTK-së, të cilët fshihen
pas njërit nga organizimet sindikale të RTK-së të cilët me shpifje dhe shantazhe, kanë tentuar të dëmtojnë imazhin
dhe reputacionin e RTK-së. Ndaj këtyre personave kanë filluar procedura disiplinore siç parashihet me rregulloret
në fuqi të RTK-së dhe ligjet përkatëse të Republikës së Kosovës.
Kjo situatë ka ndikuar dukshëm në krijimin e një ndjenje frike tek gazetarët dhe redaktorët e RTK-së që pastaj
është reflektuar edhe në program.
Në Raportin Vjetor 2016, janë të paraqitura të gjitha aktivitetet e RTK-së gjatë këtij viti nga të gjitha njësitë,
departamentet dhe sektorët e RTK-së. Në kuadër të raportit janë paraqitur edhe Pasqyrat Financiare të Audituara
nga Auditori i jashtëm i pavarur ashtu siç parashihet me ligjin e RTK-së.
RTK në përpikëri ka zbatuar standardet profesionale si dhe detyrat në bazë të misionit që ka të paraparë me ligjin
e RTK-së.
Mentor Shala
Drejtor i Përgjithshëm i RTK-së
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3. Korniza Ligjore

•

Baza ekzistuese ligjore që e rregullon Institucionin.

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

Ligjet tjera me të cilat punon Transmetuesi publik janë:

1.

Ligji i Punës Nr. 03/L-212;

2.

Ligji Nr. 04/L-161 për sigurinë dhe shëndetin në punë;

3.

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

4.

Kodi Penal i Republikës të Kosovës;

5.

Kodi për Procedurën Penale në Republikën e Kosovës;

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Ligji 03/L-006 për procedurën kontestimore;

10.

Ligji 04/L-077 për marrëdhëniet detyrimore;

11.

Ligji 04/L-139 për procedurën përmbarimore;

12.

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

13.

Ligji 03/L-202 për konfliktet administrative;

14.

Ligji për qasjen në dokumentet publike Nr. 03/L-215;

15.

Ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta Nr. 04/L-065;

16.

Ligji për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë Nr. 04/L-137;

17.

Ligji për prokurimin publik;
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Sipas nevojës, konsultohemi me të gjitha ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës.
•

Aktet nënligjore:

1.

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

2.

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

3.

Udhëzimi Administrativ 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 e tjera nënligjore të cilat rregullojnë funksionimin e sektorit publik në Kosovë.
•

Aktet e brendshme nënligjore të institucionit:

1.

Rregullorja për organizim të brendshëm;

2.

Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës;

3.

Rregullorja për kompetencat dhe përgjegjësitë;

4.

Metodologjia e përcaktimit të ndërlikueshmërisë së vendeve të punës;

5.

Rregullorja për udhëtime zyrtare në RTK;

6.

Rregullorja për procedurat dhe kriteret në përzgjedhjen e përmbajtjeve audio-vizuale të
producentëve të pavarur;

7.

Rregullorja për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore;

8.

Rregullorja për dhënien në shfrytëzim të materialeve arkivore;

9.

Rregullorja për mbrojtje nga zjarri;

10.

Rregullorja për shpërblimin e punëtorëve në shërbimin publik;

11.

Rregullorja për parandalimin e konflikt interesit për punëtorët në RTK;

12.

Rregullorja për vlerësimin dhe realizimin e bisedave të rregullta vjetore të udhëheqësit me
bashkëpunëtorë;

13.

Rregullorja për avancim;

14.

Rregullorja e rendit shtëpiak;

15.

Rregullorja e prokurimit në RTK;

16.

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

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

Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin për Buxhetin e Republikës së Kosovës, në bazë të propozimit nga
ana e Ministrisë së Financave, me ç’rast RTK-së i është ndarë buxheti vetëm për gjashtë (6) muajt e parë të
vitit 2016, në lartësi prej 50 për qind të shumës së ndarë për vitin 2015. Ministria e Financave, gjatë
arsyetimit të një vendimi të tillë, ka marrë për bazë Nenin, paragrafi 4, të Ligjit për RTK-në, i cili parasheh që
për një periudhë transitore, deri trevjeçare, deri në sigurimin e financimit nga parapagimi, çdo vit RTK-së i
ndahet zero pikë shtatë për qind (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 vetjake 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 trevjeçare, e cila ka skaduar gjatë vitit 2015. Mirëpo, jemi të obliguar të theksojmë se Bordi i RTKsë, në bazë të propozimeve të Menaxhmentit, qysh në vitin 2013 si dhe në vitin 2014 ka dorëzuar
propozimet e veta në Kuvendin e Kosovës lidhur me mundësitë e financimit të RTK-së, gjithnjë duke u
bazuar në obligimin ligjor të përcaktuar në Nenin 22, paragrafi 2, të Ligjit për RTK-në, por që kjo çështje
asnjëherë nuk është shqyrtuar.
Amendamentimi i Ligjit për RTK-në është i domosdoshëm 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 pasur
RTK-ja gjatë tre vjetëve të fundit, duke përfshirë hapjen e 3 kanaleve shtesë televizive nga të cilat njëri është
kanal televiziv në gjuhën serbe të cilit i ndahet 10 për qind e buxhetit të gjithëmbarshëm të RTK-së. Ky
buxhet jo vetëm që nuk është i mjaftueshëm për këtë kanal, por njëkohësisht e cungon buxhetin, edhe
ashtu tejet të vogël, i dedikuar për tri kanale të tjera televizive dhe dy radiot, si dhe mediat online.
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4. Përshkrimi i institucionit
Radiotelevizioni i Kosovës (RTK) është transmetues publik i Kosovës. RTK është person juridik joprofitabil, me
status të institucionit të pavarur publik me rëndësi të posaçme, i cili i ofron shërbim publikut në fushën e
veprimtarisë mediale, të përcaktuar me këtë ligj dhe aktet e tjera përkatëse ligjore dhe nënligjore.
Aktualisht Radiotelevizioni i Kosovës përbëhet nga:
Dy (2) kanale të Radios Kosovës dhe
Katër (4) kanale televizive, prej të cilave kanali i dytë (RTK TV2) është kanal televiziv në gjuhën serbe.
Kanali televiziv RTK TV1 dhe RTK TV2 janë të detyruar të ndajnë pesëmbëdhjetë për qind (15%) të skemës së
tyre programore për gjuhët e komuniteteve të tjera të Kosovës. RTK ofron edhe programe satelitore për
kosovarët, të cilët jetojnë jashtë Kosovës.
Transmetuesi Publik i Kosovës ka mision informues, edukues, kulturor e argëtues dhe detyrohet që:
- të nxisë, të kultivojë, të avancojë, të prodhojë e të bashkëprodhojë të gjitha modalitetet dhe përmbajtjet e
krijimtarisë audio-vizuale, të cilat i kontribuojnë zhvillimit dhe avancimit të kulturës, artit, shkencës dhe të
gjitha vlerave të tjera sublime të qytetarëve te Kosovës dhe t`i afirmojë ato vlera jashtë Kosovës;
- të sigurojë kushte dhe mundësi për arritjet maksimale në krijimtarinë audio-vizuale;
- të përgatisë dhe të emitojë programe të tilla, që përshkohen me vlera, me 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;
- t`i kontribuojë avancimit të demokracisë, lirive dhe të drejtave të njeriut dhe të harmonisë e koekzistencës
në Kosovë dhe më gjerë;
- të kultivojë respektin ndaj dinjitetit, integritetit dhe privatësisë së individit; nderit dhe mirëqenies 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.

RTK

5. Fushëveprimi që e mbulon institucioni
Radiotelevizioni i Kosovës përbëhet nga organet drejtuese dhe të udhëheqjes dhe këto janë Bordi i RTK-së
dhe Drejtori i Përgjithshëm.
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 të përcaktuara me Ligjin për RTK-në, 2011/04-L-046.
Përbërja e Bordit të RTK-së pasqyron karakterin shumetnik dhe gjinor të Kosovës. Gjatë vitit 2016, Bordi i
RTK-së është plotësuar me anëtarë të rinj, pas përfundimit të mandatit të pesë (5) anëtarëve.
Anëtarët e Bordit të RTK-së janë:
1.

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

2.

Ivan Veljkoviq, nënkryetar: nëntor 2015- nëntor 2018;

3.

Hisen Berisha, anëtar: shtator 2015-shtator 2018;

4.

Mimoza Hasani-Pllana, anëtare: shtator 2015-shtator 2018;

5.

Lirim Geci, anëtar: shtator 2015-shtator 2018;

6.

Elif Tokmak, anëtare: prill 2013- prill 2016;

7.

Besa Bytyçi, anëtare: janar 2013- janar 2016;

8.

Faton Mehmetaj, anëtar: janar 2013- janar 2016;

9.

Naime Beqiraj, anëtare: nëntor 2013 - nëntor 2016;

10.

Afërdita Maliqi, anëtare: nëntor 2013- nëntor 2016;

11.

Aleksandar Janiçeviq, anëtar: shkurt 2014- shkurt 2017

Pas kalimit të mandatit të disa anëtarëve të Bordit gjatë vitit 2016, ky organ është plotësuar me tre anëtarë
të rinj, ndërkaq dy anëtarë janë rizgjedhur me mandat të dytë:
1.

Fadil Miftari, anëtar: shkurt 2016- shkurt 2019;

2.

Naim Gashi, anëtar: shkurt 2016- shkurt 2019;

3.

Elif Tokmak: prill 2016- prill 2019

4.

Afërdita Maliqi, anëtare: dhjetor 2016 - dhjetor 2019;

5.

Naile Demiri, anëtare: dhjetor 2016 - dhjetor 2019;

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.
Kompetencat e Bordit të RTK-së sipas ligjit të RTK-së, konkretisht nenit 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
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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; dhe
- Vendos edhe për çështje të tjera të rëndësishme në përputhje me autorizimet dhe kompetencat që ka me
ligj dhe statut.
FUNKSIONALIZIMI
Gjatë vitit 2016, Bordi i RTK-së, në vazhdimësi, ka ushtruar kompetencat e veta në funksion të mbarëvajtjes
së punëve në RTK, në aspekt të çështjeve programore, mbikëqyrjes së shpenzimit të parasë publike, si
dhe për çështje të tjera me rëndësi.
Gjatë kësaj periudhe raportuese, Bordi ka mbajtur mbledhjet e rregullta të përcaktuara me Ligj, si dhe
mbledhje tjera të jashtëzakonshme, të cilat janë mbajtur si rrjedhojë e nevojave të zgjidhjes së rasteve
urgjente dhe në funksion të përpjekjes për t’iu përgjigjur sfidave të shumta me të cilat është
ballafaquar këtë vit RTK-ja.
Po gjatë këtij vitit, me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm, Bordi ka emëruar menaxhmentin e ri,
zëvendësdrejtorët dhe drejtorët e njësive të RTK-së. Po ashtu, Bordi ka zgjedhur edhe drejtorin e
kanalit të dytë të RTK-së, në gjuhën serbe.
Për të përmbushur obligimin ligjor të përcaktuar me ligjin bazik dhe për të sjellë mendimin e publikut në
RTK, Bordi ka zgjedhur anëtarët e Grupit Këshillues të Publikut.
Ndryshe, në përputhje me obligimet që i ka karshi Themeluesit, Bordi ka vazhduar me raportime të rregullta
tremujore, ka marrë pjesë aktivisht në procesin e plotësim-ndryshimit të Ligjit, si dhe zgjidhjes së
çështjes së digjitalizimit, pronës dhe financimit.
Përkitazi me zgjidhjen e çështjes së pronës, përveç ngritjes së kësaj çështjeje në Kuvend, Bordi ka zhvilluar
takime edhe me Ministrinë e Administratës Publike. Gjithashtu, në funksion të digjitalizimit sa më të
shpejtë të Arkivit, Bordi bashkë me DP-në ka zhvilluar takim edhe me Ambasadën e Turqisë në
Kosovë.
Në kuadër të zgjerimit të bashkëpunimit ndërkombëtar me institucione tjera homologe, RTK ka filluar
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negociatat për të nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Televizionin Nacional të Bullgarisë (BNT).
Përveç riformatizimit të komisioneve të rregullta, Bordi ka krijuar edhe grupe punuese përkatëse dhe ka
zhvilluar takime me komisionet parlamentare dhe me organizma tjerë.
Gjithashtu, Bordi bashkë me menaxhmentin, ka mbajtur punëtori për ndryshimin e rregulloreve të vjetra
edhe hartimin e rregulloreve të reja, që si rrjedhojë kanë shtuar efikasitetin e punës së stafit, kanë
nxitur shfrytëzimin sa më racional të parasë publike dhe gjithashtu kanë ndikuar në ngritjen dhe
fuqizimin e sistemit të kontrollit të brendshëm. Në këtë drejtim, këtë vit është funksionalizuar edhe
Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB), e cila ka kontribuar edhe më shumë në rritjen e efikasitetit të
mekanizmave të kontrollit të brendshëm, në funksion të shmangies së devijimeve të mundshme në
Transmetuesin Publik. Duke bërë këtë, Bordi ka pasur mundësi të fitojë siguri në saktësinë e të
dhënave të ofruara nga Menaxhmenti.
Me qëllim të shfrytëzimit ekonomik të burimeve, shtimit të efikasitetit dhe efektivitetit në RTK dhe duke u
mbështetur në raportet e audituara të NjAB-it, Bordi i RTK-së, brenda fushëveprimtarisë që ka, gjatë
vitit 2016 ka nxjerrë disa vendime, konkluza dhe rekomandime.
Më poshtë janë të listuara disa nga vendimet, konkluzat dhe rekomandimet që ka nxjerrë Bordi:
•

U miratua Planprogrami i Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së për vitin 2016;

•

U miratua Plani i punës dhe Prioritetet e Bordit të RTK-së për vitin 2016;

•

U miratua Plani Strategjik i NjAB-it për vitet 2016-2018;

•

U miratua Plani vjetor i Njësisë së Auditimit të Brendshëm;

•

U miratua kërkesa për auditim shtesë, e parashtruar nga Komisioni i Auditimit;

•

Drejtori i Përgjithshëm të dërgojë raportet me shkrim para mbledhjeve të Bordit;

•

Themelohet grupi punues për zgjedhjen e drejtorit të RTK2;

•

Të merren parasysh sugjerimet e anëtarëve të Bordit për skemën programore- të racionalizohen
emisionet, të cilëve u ka rënë shikueshmëria;

•

Skema programore të përshtatet në bazë të anketës së fundit;

•

Të anulohet konkursi për drejtorin e RTK2 dhe për udhëheqësin e Shërbimeve të Përbashkëta;

•

U miratuan rekomandimet e Komisionit të Bordit për Çështje Programore;

•

Të respektohet standardi gjuhësor në emisionet e RTK-së;

•

Uebsajti i RTK-së të respektojë standardet profesionale dhe të mos dalë jashtë kornizave të RTK-së;

•

Të përfshihet një emision dokumentar (udhpërshkrim), prodhuar nga RTK;

•

Lajmet e orës 23:00 apo “Blic” të rikthehen në terminin e njëjtë në RTK 1;

•

Në Skemën e re programore të bëhet ndarje proporcionale për informacion, edukim, kulturë e
argëtim;

•

Një nga emisionet e propozuara të jetë interaktiv me audiencë;

•

Brenda intervalit kohor 19:00- 19:30, të jetë një emision për fëmijë prej 15 minutash;

•

RTK2 i kërkohet që të përfshijë të gjitha redaksitë dhe të respektohet përqindja e emisioneve për
komunitetet tjera;

•

Bordi kërkon nga DP që të bëhet përfaqësimi proporcional i komuniteteve joshumicë në Radio;

•

Plotësohen dhe ndryshohen komisionet e Bordit (komisioni i digjitalizimit dhe i hulumtimit);

•

Bordi vendosi t’ia vazhdojë kontratën si U.D të ish Drejtorit të RTK 2, z. Zharko Joksimoviq, deri në
zgjedhjen e Drejtorit të ri;

•

U themelua grupi punues për përzgjedhjen e kandidatëve për Drejtor të RTK 2;

•

Bashkim Bekaj u votua për udhëheqës të Shërbimeve të Përbashkëta;

•

Kërkohet interpretimi ligjor nga Zyra ligjore lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për drejtor të RTK 2
nga ana e grupit punues;

•

Bordi emëron z. Nikolla Kërstiq për drejtor të RTK 2, me propozim të Grupi punues, pas interpretimit
nga Zyra ligjore e RTK-së;
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•

Caktohet Grupi për caktimin e kritereve për themelimin e Grupit Këshillues të Publikut;

•

Themelohet grupi punues për çështje të pronës;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon DP-së që RTK4, si kanal tematik, të ketë prodhim vetanak varësisht nga
mundësitë buxhetore;

•

Bordi RTK – së kërkon të sigurohet nga DP që muzika në RTK TV1 të ketë vendin e merituar, duke
përfshirë: emisionet muzikore, zhanret dhe orarin e caktuar të emitimit;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Menaxhmentit që të marrë parasysh nxjerrjen e Rregullores për
procedurat e menaxhimit financiar, siç parashihet me Ligjin për RTK-në dhe Statutin;

•

U aprovuan rregulloret si në vijim:
1.

Rregullorja për funksionimin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm (NjAB)

2.

Rregullorja për Normat e punës në sektorin programor dhe për bashkëpunëtorët e
jashtëm të RTK-së

3.

Rregullorja për Marketing në Radiotelevizionin e Kosovës, dhe

4.

Rregullorja për Menaxhimin e Financave në RTK.

•

Bordi emëroi: Mufail Limani- zëvendësdrejtor të Përgjithshëm, Safet Zejnullahu-zëvendësdrejtor i
Përgjithshëm, Lorik Arifaj - drejtor të Televizionit dhe Azem Bujupi- drejtor të Radios;

•

Të respektohet kodi i veshjes për prezantuesit në RTK;

•

Anulohet vendimi për drejtor të RTK 2;

•

Bordi kërkon nga Zyra Ligjore e MAShT, sqarim lidhur me validitetin e diplomave të Universitetit të
Mitrovicës dhe sqarim për nostrifikimin e diplomave nga Serbia;

•

U emërua Drejtori i RTK2 z. Serbolub Kuzic;

•

Bordi i RTK-së dënon sulmet ndaj objektit të RTK-së dhe ndaj shtëpisë së Drejtorit të Përgjithshëm
dhe kërkon nga organet kompetente zbardhjen e rastit dhe ndëshkimin e kryerësve të veprave. Bordi
inkurajon Menaxhmentin që të vazhdojë punën duke respektuar standardet profesionale;

•

Bordi miratoi dorëheqjen e Bashkim Bekajt nga pozita e udhëheqësit të Shërbimeve të Përbashkëta;

•

Bordi vendosi që Drejtori i Përgjithshëm ta ushtrojë detyrën e udhëheqësit të Shërbimeve të
Përbashkëta deri në plotësimin e kësaj pozite;

•

Bordi votoi Grupin Këshillues të Publikut në përbërje: Ali Cenaj, Faton Mehmetaj, Dush Gashi, Dushan
Petrovic dhe Mebusane Paçak;

•

Bordi miratoi Projeksionin e Buxhetit për vitin 2017;

•

Miratohet Kodi Etik i NjAB-it;

•

Unanimisht miratohet Plani vjetor i NjAB-it për vitin 2017;

•

U themelua Grupi Punues për Digjitalizimin e Arkivës;

•

U miratua Planprogrami për vitin 2017;

•

Bordi i RTK-së miratoi Raportin e auditimit për sistemin e prokurimit së bashku me rekomandimet.

•

Bordi i RTK-së miratoi Raportin e auditimit për shpenzimet nga kategoria e mallrave dhe Shërbimeve
së bashku me rekomandimet ;

•

Bordi miratoi Raportin e auditimit për dosjet e personelit së bashku me rekomandimet;

•

Bordi miratoi Raportin e auditimit mbi menaxhimin e kontratave me kompensim së bashku me
rekomandimet;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Menaxhmentit, që të marrë në konsideratë përmbushjen e obligimit
ligjor për planifikim të detajuar të aktiviteteve të prokurimit dhe përcaktimit të saktë të nevojave për
vitin pasues, siç parashihet me Ligjin për Prokurimin Publik;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Menaxhmentit, që të marrë në konsideratë mundësinë e përzgjedhjes së
Operatorit Ekonomik për ofrimin e shërbimit të auditimit të Pasqyrave financiare përmes procedurës
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së hapur ku të gjithëve do t’i ofrohej mundësi e barabartë për konkurrim;
•

Bordi i RTK-së i rekomandon Menaxhmentit, që të sigurojë fondet e domosdoshme për shlyerjen e
obligimeve të marra përsipër me kontratë për të siguruar qëndrueshmërinë programore dhe
financiare;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Menaxhmentit që të shqyrtojë mundësinë, që përmes angazhimit të
stafit aktual, të themelohet shërbimi i protokollit/arkivit;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Menaxhmentit që planifikimet e buxhetit në vitet e ardhshme të bëhen
në bazë të dhënave krahasuese me periudhën e njëjtë të vitit paraprak afarist, por edhe duke i
kostuar shpenzimet që kanë implikime buxhetore në bazë të vendimeve të mëvonshme të BD dhe
Menaxhmentit;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Menaxhmentit që të kufizojë, për aq sa është e mundur, angazhimin e
stafit përmes kontratave mbi vepër e posaçërisht më shumë se 120 ditë gjatë një (1) viti kalendarik, në
mënyrë që të evitohet rreziku i penalizimit nga Inspektorati i Punës;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Menaxhmentit që me rastin e planifikimeve për vitet e ardhshme aty ku
me kontrata i kemi shumat mujore të pjesëmarrjes planifikimi të jetë me real me ±5%;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Menaxhmentit që të zbatojë llogarinë e përkohshme, në të cilën do
regjistroheshin ndërrimet afariste për të cilat është krye një furnizim, shërbim apo punë e që faturat
akoma nuk janë lëshuar apo pranuar me konfirmim paraprak nga një përgjegjës i autorizuar
(mbikëqyrësi i kontratës);

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Menaxhmentit që regjistrimet në librat e kontabilitetit të bëhen në bazë
të dokumenteve të konfirmuara nga përgjegjësit apo mbikëqyrësit e kontratave;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Menaxhmentit të ndërmerren masa për kompletimin dhe sistemimin e
dosjeve me gjithë dokumentacionin e domosdoshëm. Në rast të mos përmbushjes së këtij obligimi, të
ndërpriten benefitet aktuale;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Menaxhmentit që të fuqizohet mekanizmi i vlerësimit të rezultateve në
punë (performancës), i cili do të identifikonte mangësitë eventuale dhe lejonte ndërmarrjen e masave
korrigjuese, aty ku kjo vlerësohet e domosdoshme;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Menaxhmentit që të parandalojë, siç parashihet me Rregulloren për
Marketing, mundësinë që klientët ta shesin hapësirën reklamuese të fituar përmes kompensimit tek
klientë aktual apo ish klientë;

•

Të sigurohet që secili i punësuar i RTK-së t’i përmbushë detyrat e veta të përcaktuara me kontratë.
Duke bërë një gjë të tillë, RTK mbrohet nga pagesa e dyfishtë për punë të njëjtë dhe njëkohësisht rrit
nivelin e llogaridhënies tek secili i punësuar;

•

Të definohet që aneks kontratat me korrespondentë nënshkruhen me qëllim të mbulimit të
shpenzimeve të tyre të angazhimit jashtë vendit, etj.

Drejtori i Pergjithshem
Drejtorin e Përgjithshëm të RTK-së e emëron Bordi i RTK-së në bazë të ligjit dhe sipas procedurave të
caktuara, të parapara me konkurs publik. Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së emërohet dhe shkarkohet me 2/3
e votave të anëtarëve të Bordit. Mandati i tij është tre (3) vjet me mundësi të rizgjedhjes, në bazë të
konkursit, vetëm edhe për një mandat pasues.
Bordi i RTK-së e zgjedh drejtorin e kanalit televiziv në gjuhën shqipe, drejtorin e kanalit televiziv në gjuhën
serbe, drejtorin e Radios dhe udhëheqësin e Shërbimeve të Përbashkëta në bazë të kualifikimeve
profesionale, pas procesit të hapur dhe transparent të punësimit dhe duke marrë në konsiderim
rekomandimin e Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së.
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Drejtoret
Drejtori i kanalit televiziv në gjuhën shqipe, drejtori i kanalit televiziv në gjuhën serbe, si dhe drejtori i radios
e udhëheqin pjesën profesionale të programit të institucionit dhe e harmonizojnë punën e kryeredaktorit.
Ata zgjidhen për tre (3) vjet me mundësi të rizgjedhjes.
Kryeredaktorët
Secili kryeredaktor i RTK-së zgjidhet nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së në bazë të konkursit publik dhe
sipas rekomandimit të drejtorit të kanalit televiziv në gjuhën shqipe, drejtorit të kanalit televiziv në gjuhën
serbe, si dhe drejtorit të radios. Kryeredaktorët e RTK-së shkarkohen nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së, në
pajtim me procedurat e përcaktuara me statut. Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së i raporton Bordit në mënyrë
të detajuar lidhur me procedurat dhe mënyrën e emërimit të kryeredaktorit.
Redaktorët
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 RTK-së.
Nivelet organizative:

1

2

3

4

5

SHËRBIMI PUBLIK
RADIO DHE TELEVIZIONI
KOSOVËS

NJËSIA PROGRAMORE
SEKTORI

PROGRAMI
SHËRBIMI

REDAKSIA
GRUPI, NJËSIA

VENDI I PUNËS
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NIVELI I PARË
RTK është një tërësi e vetme programore, ekonomike, teknike-teknologjike, punuese dhe organizative, e cila
e kryen veprimtarinë e prodhimit dhe të emetimit të radio-programit dhe të atij televiziv me rëndësi për
qytetarët e Kosovës, të përcaktuar në Ligjin për RTK-në. Drejtori i Përgjithshëm, në përputhje me ligjin, me
këtë rregullore dhe aktet e tjera, e organizon dhe udhëheq procesin e punës dhe punët e RTK-së.

NIVELI I DYTË
Njësia programore është një tërësi programore, punuese dhe funksionalisht e rrumbullakuar, në të cilën
kryhen punët e ndërlidhura dhe të ndërvarura, të cilat e sigurojnë realizimin e programit dhe të funksioneve
të tjera të përcaktuara me Ligjin për RTK-në.
Njësia programore është njësia redaktuese-programore e përbërë nga dy kanalet e Radios dhe katër
kanalet e Televizionit, në të cilën, sipas rregullave, përfshihen fushat programore, siç janë programet dhe
redaksitë.
Në sektorë janë të organizuara Shërbimet e përbashkëta ku hyjnë sektori i financave, burimet njerëzore,
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 - fusha 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 RTK 2, RTK 3, RTK 4, zgjerimit të ueb-faqes, ndryshimeve teknologjike, RTK ka pasur
ndryshime në strukturën organizative të RTK-së, respektivisht ndryshimin e Organogramit. Organogrami i
është bashkangjitur këtij raporti (Aneks 3).
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6. Aktiviteti për periudhën raportuese
Burimet njerëzore
RTK vitin 2016 e ka filluar me 711 (shtatëqindenjëmbëdhjetë) të punësuar të cilët janë të ndarë në
shërbime:

Sektori
Drejtoria
- Menaxhmenti
- Departamenti për strategji
dhe zhvillim
- Zyra për marrëdhënie me
jashtë dhe komunikim
- Marketingu
- Prokurimi
- TI
- Ueb-faqja
- Auditori
RTK 1 - TV
RTK 3 - TV
Radio Kosova
RTK 2 - TV
Shërbimet e Përbashkëta
TOTALI

Numri i të punësuarve
më 01.01.2016
65
7

Numri i të punësuarve më
31.12.2016
74
6

Ndryshimi

6
3

9
4

+03
+01

10
5
20
11
3
315
81
170
47
33
711

12
7
21
12
3
326
82
168
45
36
731

+02
+02
+01
+01
0
+11
+01
- 02
- 02
+03
+ 20

RTK vitin 2016 e ka përfunduar me 731 (shtatëqindetridhjetenjë) të punësuar të rregullt.

+ 09
- 01

RTK

RTK
RTK TV1, RTK TV3 dhe RTK TV4

Radiotelevizioni i Kosovës (RTK 1) gjatë vitit 2016 ka funksionuar në përputhje të plotë me Ligjin e RTK-së,
standardet profesionale si dhe rregulloret e brendshme të miratuara nga Bordi i RTK-së.
Këtë vit, RTK 1 ka arritur të prodhojë në mënyrë të vazhdueshme programe të larmishme nga të gjitha
fushat dhe në shtatë gjuhë, në përmbushje të plotë të mandatit të tij si televizion publik. Megjithatë RTK 1
është përballur me probleme kryesisht që lidhen me natyrën buxhetore pasi një pjesë e projekteve të
synuara si dhe mundësia për reformim të tërësishëm të emisioneve ekzistuese kanë qenë të paarritshme
për shkak të mungesave buxhetore.
Megjithatë, pavarësisht shtrëngimeve buxhetore, në RTK 1 është arritur të reformohen disa nga pjesë
programore ekzistuese si dhe të shtohen emisione të reja, duke përfshirë terminë programorë të patrajtuar
më parë e që në fakt përbëjnë interes të rëndësishëm për audiencën.
Për punën e detajuar të sektorëve veç e veç në vijim prezantohen raportet nga drejtuesit e
Departamenteve.
Programi i transmetuar në RTK 1 gjatë vitit 2016 (prej 07:00-00:00)
Ky raport siguron informacion sasior rreth programit të transmetuar gjatë vitit 2016 në RTK 1.
Në bazë të analizës programore për periudhën 2016, 67 për qind e programit të transmetuar në RTK1
është transmetim premierë, kurse 33 për qind është ritransmetim (reprizë).
Krahasuar me vitin 2015, programi premierë i transmetuar në RTK 1 është për 3 për qind më i ulët.
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Programi Premierë/Reprizë 2016 RTK 1 (07:00-00:00)

Programi Premierë/Reprizë 2015 RTK 1

Gjatë vitit 2016, përqindja më e madhe e hapësirës programore është mbuluar nga Redaksia e Programeve
të Përbashkëta (Programi i Mëngjesit dhe Imazhi), me gjithsej 27.1 %.
Raporti ndërmjet programeve të prodhuara nga stafi i RTK-së dhe atyre të importuara (vendore dhe të
huaja), për këtë periudhë të raportimit është 78 për qind me 22 %, në favor të programeve të prodhuara
nga RTK-ja.

RTK

Programi i prodhuar nga stafi i RTK-së dhe ai i importuar (vendor & i huaj)

Redaksia e Programeve të Përbashkëta përfshin rreth 27.1 për qind të programit të përgjithshëm premierë
të transmetuar gjatë vitit 2016.
Programi i Redaksisë së Informacionit kap shifrën rreth 20.3 %.
Redaksia e Lajmeve arrin shifrën në rreth 17 për qind të programit të përgjithshëm premierë të RTK 1.
Redaksia e PKEDF-së, ku hyjnë të gjitha emisionet me përmbajtje kulturore, edukative, arsimore,
dokumentarë dhe ato për fëmije e të rinj, për këtë periudhë ka mbuluar rreth 6.2 për qind të programit të
përgjithshëm premierë të RTK1.
Redaksia e PAMF-së, së cilës i përkasin programet argëtuese, muzikore, të serialit dhe të filmit, arrin shifrën
në rreth 13 %.
Sa i përket programit të redaksisë së sportit, të transmetuar gjatë vitit 2016, ajo arrin shifrën në rreth 6 %.
Programi premierë i minoriteteve, ai në gjuhën serbe, turke, boshnjake dhe rome arrin shifrën në 10 për
qind të programit të gjithëmbarshëm të RTK 1.

19

20

RTK

Programi sipas sektorëve

RTK

PROGRAMET E PËRBASHKËTA
MIRËMËNGJESI KOSOVË
Edhe gjatë vitit 2016, Programi i Mëngjesit ka arritur të ruajë shikueshmërinë dhe besueshmërinë, duke i
ofruar publikut përmbajtje me vlera. Stafi i Programit të Mëngjesit, edhe pse i përballur me sfida të
ndryshme, ka qenë i përkushtuar në realizimin e skemës programore të emisionit, duke përmbushur me
sukses objektivat e parapara. Gjatë vitit 2016, emisioni ka qenë tepër aktual, ka pasur intervista dhe storie
ekskluzive. Niveli i gazetarisë, redaktimit dhe prezantimit të emisionit ka qenë në përputhje me standardet e
RTK-së. Gjithashtu, gjatë këtij viti janë realizuar edhe shumë lidhje direkte, që e kanë freskuar dhe pasuruar
përmbajtjen e emisionit. Redaksia e Programit të Mëngjesit vazhdon të jetë model për punën dhe
përkushtimin, cilësinë dhe objektivitetin. Në rrethanat dhe kushtet në të cilat realizohet “Mirëmëngjesi
Kosovë”, është bërë mjaft dhe rezultatet janë evidente. Me disa investime në emision, cilësia mund të
ngrihet edhe më tutje.

Emisioni IMAZH
Viti 2016 ishte viti i pestë për emisionin IMAZH. Gjatë këtij viti, ashtu si në ato paraprake, IMAZH është
realizuar gjatë ditëve të javës, prej së hënës deri të premten, duke filluar prej orës 17:20 deri në orën 19:00.
IMAZH edhe më tej ka ruajtur profilin e tij të një emisioni për të gjithë familjen dhe me qëllim informimin,
prezantimin dhe diskutimin e tematikave të ndryshme me interes për audiencën e gjerë. Për sa i takon
përmbajtjes, ka ruajtur balancën ndërmjet kronikave të realizuara në terren nga gazetarët dhe intervistave
apo debateve të realizuara në studio. Në muajin shtator, ashtu si çdo vit, IMAZH është rifreskuar në
përmbajtje dhe janë ndryshuar të gjitha rubrikat e punuara nga gazetarët, por gjithashtu janë riformatuar
edhe intervistat apo debatet në studio. Kurse, në fund të vitit është vendosur që pjesa e parë e emisionit të
shndërrohet në debat për një tematikë kryesore politike të ditës. Edhe gjatë vitit 2016 IMAZH ka
përmbushur të gjitha objektivat që ia ka vënë vetes, në harmoni me kushtet dhe mundësitë e ofruara.
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Emisioni “Natën”

Programi i natës, me emisionin “Natën me Fatmir Spahiun” ka filluar sezonin e parë më 8 shkurt 2016, duke
vazhduar kështu edhe në sezonin e dytë nga data 10 tetor 2016 me transmetim të drejtpërdrejtë 3 herë në
javë (e hënë, e martë dhe e mërkurë) nga ora 23:00 me mysafirë të fushave të ndryshme, duke filluar nga
personalitete të ndryshme, politikanë, këngëtarë, aktorë e të tjerë. Në këtë program gjatë vitit 2016 janë
realizuar gjithsej 92 emisione, me nga 2-3 mysafirë të përzgjedhur e të ftuar në studio, me biseda dhe
ilustrime interesante me anë të fotografive, pastaj lidhjet LIVE nga terreni prej vendeve të ndryshme dhe
intervistuesve të rëndësishëm përbrenda emisionit. Gjatë transmetimit në studio është edhe bendi i cili
realizon muzikë live me këngëtarë të ftuar enkas për këtë emision. Programi vazhdon tutje me skenar të
pasur me humor, muzikë si dhe mysafirë të zgjedhur.

RTK

2. REDAKSIA E AKTUALITETIT
Redaksia e Aktualitetit gjatë vitit 2016 ka realizuar punën e saj, me një laramani emisionesh dhe
përmbajtjesh.
Në kuadër të kësaj redaksie transmetohen emisionet “Target”, “Zëri ynë”, “Medika”, “Subvencion”, “Pro e
contra”, “Bujku”, “Debat” dhe “Monitor”. Janë realizuar dhjetëra emisione, që kanë trajtuar aktualitete të
ndryshme, varësisht prej formatit.

Mbeten sfidë një varg mungesash, të pranishme përgjithësisht në RTK, që ndërlidhen me mungesën e
hapësirës së mjaftueshme dhe mangësitë teknike.
3. PROGRAMI ARGËTUES MUZIKOR
Redaksia e filmit dhe serialeve

Aktivitetet dhe angazhimet kryesore të redaksisë së filmit dhe serialeve gjatë vitit 2016 kanë qenë:
Përzgjedhja e filmave artistikë, caktimi i tyre për transmetim javor;
Mbikëqyrja e filmave gjatë transmetimit;
Realizimi javor i emisionit për film “Telekino”;
Përcjellja dhe raportimi për ecurinë e xhirimit të filmave të kineastëve vendorë të financuar nga QKK;
Përcjellja e suksesit të filmit “Shok” në Oscars;
Mbikëqyrja e transmetimit të serialeve në RTK;
Komentimi i EMMY Aëards - transmetimi i drejtpërdrejtë i ceremonisë
SPECIALE: Mbulimi i Festivalit PRIFILMFEST - raportimi live, çdo ditë sa ka zgjatur festivali;
Mbulimi i Festivalit DOKUFEST - Prizren;
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Realizimi i storieve për Festivalin e Filmit Izraelit;
Mbulimi i drejtpërdrejtë i ceremonisë së hapjes së kinemave CINEPLEXX;
Realizimi i promove të filmave.
Redaksia e Muzikës
Gjatë vitit 2016 Redaksia e Muzikës ka mbuluar këto ngjarje:
Koncerti i Vitit të Ri i Filarmonisë së Vjenës
Të gjitha koncertet e Filarmonisë së Kosovës
Koncerti “Flaka e Janarit 2016”
Koncerti solemn në 8-vjetorin e Pavarësisë
Brit Aëards 2016
Piano Fest Prishtina 2016
Koncert humanitar Rotary Kosova
Eurovision 2016
Koncerti i Parisit
Koncerti i Shon Burnett 2016
Shenjtërimi i Nënës Terezë nga Bazilika e Shën Palit - Vatikan
Koncerti i Ansamblit Kombëtar “Shota”
Kosova KamerFest 2016 Piano kuartet
Festivali i 55-të i Këngës në RTSH
Bartja dhe transmetimi i mbi 200 klipeve
Fillimit i emisionit të ri muzikor “RTKHits”
Redaksia Argëtuese

RTK

Aktivitetet kryesore të kësaj redaksie ishin:
Mbikëqyrja dhe konfirmimi i emisioneve javore “Vikendi” dhe “Super Sfida”;
Çka ka Shpija, serial javorë
Pleqtë, serial javorë
Konceptimi i projektit veror “Bazaar”;
Përgatitja dhe mbikëqyrja e 32 emisioneve në kuadër të programit veror;
Koordinimi dhe mbikëqyrja e mbi 100 kronikave të realizuara në kuadër të programit veror;
Angazhimi në kuadër të konceptimit dhe realizimit të programit të vitit të ri 2017.
4. Programi Kulturor, Edukativ, Arsimor - PKEA
Redaksia e Kulturës
Gjatë vitit 2016, Redaksia e Kulturës ka realizuar dy emisionet e përjavshme “Kult” dhe “Ars”. “Kult” është
emision javor i formatit magazinë televizive, që përcjell ngjarjet kulturore nga fushat e ndryshme të rrafshit
kulturor që zhvillohen në Kosovë, në të cilin përfshihen ngjarje nga fusha e letërsisë, shënimit të ngjarjeve të
ndryshme kulturore sipas kalendarit vjetor, prezantimit të premierave teatrore, promovimeve të veprave
nga fusha e letërsisë, risitë në degët e ndryshme të artit si dhe transmetimet e drejtpërdrejta të ngjarjeve
me interes publik, sipas planifikimit javor dhe vjetor. Janë transmetuar drejtpërdrejt konferenca të
rëndësishme dhe simpoziume me karakter kulturor-shkencor, shënime të përvjetorëve të ndryshëm si dhe
datave të shënuara në kalendarin kombëtar.

Po ashtu emisioni dyjavor “Muza” ka realizuar intervista me personalitete nga fusha të ndryshme,
kontributet e tyre, si dhe ka shënuar momente të karrierave të personaliteteve që kanë dhënë kontribut në
fusha të caktuara.
Emisioni “Arkivi”, është emision njëjavorë i cili rikthen në kohë dokumentarë dhe materiale të fushave të
ndryshme të realizuara dekada më parë, nga Regjisor e Gazetar të njohur të Kosovës. Dokumentarët dhe
materialet që shfaqen në emisionin Arkivi, diskutohen dhe komentohen me mysafirë në studio, kryesisht
protagonistë të kohës.
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Redaksia Edukative Arsimore

Në kuadër të kësaj redaksie janë realizuar emisionet me karakter arsimor edukativ. Emisioni “Kuizi 123 Fillo’,
emision javor, konkurrues në dije, sipas planprogrameve arsimore të Ministrisë së Arsimit të Republikës së
Kosovës. Emisioni ka karakter të zotërimit të njohurive nga lëndë të ndryshme në shkolla. Zhvillohet mes
nxënësve të shkollave fillore. Pjesëmarrëse janë shkollat nga i gjithë territori i Kosovës, dhe bëhen me
përzgjedhje të gjitha rajoneve në mënyrë që ato të përfaqësohen në mënyrë të barabartë.
Emisioni tjetër me karakter edukativ “Kutia Magjike” është emision dyjavor që u dedikohet moshave
parashkollore.
Emisioni “NE”, emision javor, i dedikohet moshës adoleshente që ka për qëllim preokupimet e këtyre
moshatareve si dhe shkathtësive të tyre në fushën e dijes, invencionit dhe jetës kulturore e argëtimit.
Emisioni i ri dyjavor “Filozofema”, i cili realizohet në bashkëpunim me Shoqatën e Filozofëve të Kosovës, sjell
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 të cilat aq shpesh krijojnë konfuzion tek të gjithë
njerëzit dhe më së shumti tek gjeneratat e reja. Ka filluar të transmetohet nga janari i këtij viti. Emisioni
”Filozofema” ka pasur një shikueshmëri të lartë.

RTK

Emisioni “Multimedia” është emision njëjavor, me karakter njohës me risitë nga bota e informatikës dhe
teknologjisë. Në kuadër të kësaj redaksie janë transmetuar edhe emisione të huajtura nga produksionet e
jashtme; nga bota e kafshëve, ambientit, trendëve të bashkëmoshatarëve si dhe shkencat ekzakte.

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.
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Emisioni për të rinj njëjavor “N’za” paraqet aktivitetet e të rinjve nga fusha e krijimit dhe jetës së përditshme
të rinjve në Kosovë dhe jashtë saj.

Redaksia e Dokumentarit
Në kuadër të kësaj redaksie brenda një viti janë realizuar dhjetëra dokumentarë dhe reportazhe, që kanë të
bëjnë me promovimin e trashëgimisë, turizmit, natyrës si dhe dokumentarë për ngjarje të ndryshme dhe
personalitete që kanë dhënë në një mënyrë ose tjetër kontribut në fusha të ndryshme.
Redaksia e Dokumentarit ka sinkronizuar më shumë se njëqind dokumentarë të huaj, të cilët janë
transmetuar gjatë vitit në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit mes RTK-së dhe ARTE TV-së.
Nga kjo redaksi janë realizuar cikle dokumentarësh sezonalë, që kanë përfshirë edhe aktivitetet kulturore në
diasporë e sidomos në fokus ka qenë mësimi plotësues në gjuhën shqipe. Është nënshkruar memorandum
bashkëpunimi me Lidhjen e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptarë në Zvicër.
Po ashtu, në kuadër të kësaj redaksie është realizuar, në bashkëpunim me televizionin publik çek (Ceske
Televize), dokumentari promovues për Kosovën dedikuar për publikun çek.
5. PROGRAMI I SPORTIT

EMISIONE TË SPORTIT DHE TRANSMETIME TË DREJTPËRDREJTA TË NGJARJEVE TË SPORTIT 2016
Programi i Sportit ka realizuar orë të tëra të programit sportiv.
Është përkujdesur që shikuesve t’u 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 e kombëtares së Shqipërisë dhe ndeshjet kualifikuese për EURO 2016.
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Kampionati Evropian i futbollit EURO 2016.
Ndeshjet kualifikuese për kampionatin botëror “Rusia 2018”, ato të Kosovës dhe Shqipërisë.
Përveç transmetimeve nga këto ngjarje ndërkombëtare, janë përgatitur edhe emisionet speciale (Emisioni
që u paraprin ndeshjeve kualifikuese për EURO 2016, Emisioni në kuadër të EURO 2016).
Lojërat Olimpike Verore RIO 2016, ku përveç transmetimeve nga kjo ngjarje, kemi realizuar edhe emisione
me mysafirë të ftuar.
Këtyre ngjarjeve u është dhënë vend meritor në programin e RTK-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 në emisionet e veta
informative ka përgatitur SPORT PLUS-in dhe emisionin javor Arena Sportive.
Në vazhdim paraqiten ngjarjet e sportit të cilat RTK i ka mbuluar gjatë periudhës janar-dhjetor 2016.
Sporti vendor
- Futboll vendor (Ndeshjet e Ligës së Parë)
- Hendboll vendor dhe ndeshjet ndërkombëtare
- Volejboll (Ndeshjet kampionale dhe finalet e kupës së Kosovës dhe ndeshje ndërkombëtare)
- Futsall (Ndeshjet kampionate, të kupës dhe turnetë përkujtimorë për figurat e UÇK-së).
Sporti ndërkombëtar
- Boks - Shefat Isufi, Haxhi Krasniqi dhe Arnold Gjergjaj
- Kik boks - Dardan Morina
- Fight Night
- Futboll - Ndeshjet e kombëtares së Shqipërisë dhe ndeshjet kualifikuese për EURO 2016.
- EURO 2016
- LOV RIO 2016
- Futboll - Kualifikimet për “Rusia 2018”.
6. Programi i Komuniteteve
Programi i Komuniteteve në RTK 1 gjatë vitit 2016 është realizuar me sukses, pavarësisht vështirësive të
mëdha operative, që ndërlidhen me probleme teknike, por edhe me mungesë të stafit të gazetarëve.
Mungesa e gazetarëve apo angazhimi i tyre i shtuar në përgatitjen e lajmeve ditore ka penguar shpesh
realizimin e kronikave nga terreni. Te rasti i magazinës “Nedeljni Kolaz”, zgjidhja është gjetur duke huazuar
materiale nga RTK 2.
Çdo ditë pune, Programi i Komuniteteve në RTK 1 ka realizuar edicionet e lajmeve në katër gjuhë (serbe,
turke, boshnjake dhe rome), me kronika të përgatitura dhe lajme nga vendi, rajoni dhe bota.
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Gjithashtu në këto gjuhë janë përgatitur e transmetuar magazinat e të gjitha redaksive. Në emisionet 45minutëshe të redaksive serbe, turke, boshnjake dhe rome ka pasur intervista dhe kronika me tema të
ndryshme të trajtuara në mënyrë profesionale dhe të mbuluara mirë.
Ndërsa, në emisionet javore 15-minutëshe ne redaksitë e ashkalinjve dhe egjiptasve janë trajtuar tema për
këto komunitete, nga ngjarjet me tema politike, ekonomike, nga arsimi dhe çështjet sociale.
Edhe këtë vit, gjatë muajit dhjetor janë realizuar emisionet festive nga pesë redaksi, gjë që e ka përmbushur
skemën e programit festiv me 5 orë program premierë, i realizuar me vështirësi të mëdha.
Ka kërkesë të komunitetit goran për një emision mujor. Ky emision në të ardhmen do të jetë pjesë e
Programit për Komunitete në RTK 1.
Shërbimi Programor
Njësia e programeve të huaja
Njësia e programeve të huaja e Shërbimit Programor ka vazhduar që edhe gjatë vitit 2016 të zhvillojë
kontaktet me kompanitë e jashtme distribuese dhe kanalet e huaja televizive për sigurimin dhe blerjen e
programeve, serialeve dhe filmave të ndryshëm për nevojat e televizionit, që paraqet aktivitetin themelor të
këtij departamenti. Në këtë drejtim është zhvilluar një bashkëpunim i kënaqshëm me njësitë e tjera të
televizionit.
Në tabelat e paraqitura më poshtë janë të pasqyruara në formë më të detajuar të gjitha aktivitetet e
Departamentit të Programeve të Huaja:
Koncerti i Vitit të Ri i Filarmonisë së Vjenës;
Eurovision Young Dancers;
Best of European Opera;
San Remo (Nata finale);
Kënga e Eurovizionit (gjysmëfinalja dhe finalja);
Placido Domingo Anniversary Gala (përmes EBU-së);
Summer Night Schonbrun Concert (përmes EBU-së);
Madrid Special Concert;
Eurovision Young Dancers Contest;
Emmy Aëards;
Bolshoi Balet Gala.
Transmetimet e drejtpërdrejta të evenimenteve artistike ndërkombëtare, të siguruara nga njësia e
programeve të huaja e Shërbimit Programor
Për nevoja programore të RTK-së janë negociuar dhe siguruar edhe disa programe dokumentare nga kanali
francez Arte. Po ashtu janë në proces të realizimit të kontratave dy seriale të filmit të vizatuar me kohëzgjatje
prej 26 minutave të titulluar “Little Prince” dhe “I.N.K.” nga kompania franceze PGS. Për shkak të specifikave
të veta, seriali INK duhet të sinkronizohet për shkak se ai u dedikohet fëmijëve më të vegjël. Vlen të ceket se
90 për qind të programeve franceze i financon CFI-ja franceze e cila ndihmon edhe pjesëmarrjen e
përfaqësuesve të RTK-së në marketet televizive ndërkombëtare. Kjo njësi e Shërbimit Programor është në
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kontakte të vazhdueshme me distributorë të ndryshëm në kërkim të programeve edukativo-arsimore për të
rinj. Jemi në fazën e testimit të metodës së re të pranimit të programeve televizive nga ARTE.
Serial/Film artistik:
Serial: The Agency (44 episode nga Studio Moderna);
Film artistik: 70 filma nga kompania Smart Solutions (Shqipëri);
Film artistik: 7 filma nga Studio Moderna;
Film artistik: 20 filma për Vitin e Ri;
Serial: LBS (13 episode nga Studio Moderna);
Serial: The good ëife (23 episode nga Studio Moderna);
Serial: Sex, love and secrets (nga Studio Moderna);
Serial: Nurse Jackie (12 episode nga Studio Moderna);
Serial: Accidentally on purpose (22 episode);
Serial: American Next Top Model (9 episode nga Studio Moderna);
Emision argëtues: Pakoja e cirqeve (10 programe nga Smart Solutions).
Njësia e postproduksionit
Aktivitetet e njësisë së postproduksionit përfshijnë sigurimin e shërbimeve të përkthimit dhe lekturimit të
materialeve, si në vijim:
- Dokumentarëve
- Filmave artistikë
- Serialeve
- Emisioneve të tjera sipas nevojës
Njësia e titrimit
Kjo njësi ka kryer të gjitha kërkesat e titrimit për nevoja programore të RTK-së dhe ka punuar në
bashkëpunim të ngushtë me redaktorët e programeve.
Njësia e arkivit
Arkivi, si njësi shumë e rëndësishme e Shërbimit Programor edhe e Televizionit të Kosovës në përgjithësi ka
bërë gjetjen dhe identifikimin e materialeve të ndryshme arkivore për palët e brendshme dhe të jashtme në
bazë të kërkesave nga personat fizikë dhe juridikë jashtë RTK-së.
Njësia e regjisë së ditës – MCR
Në njësinë e regjisë ditore MCR është bërë implementimi i skemës programore të RTK-së. Kryerjen e
suksesshme të këtij aktiviteti bazë e ka mundësuar bashkëpunimi i ngushtë me njësitë e tjera të televizionit,
veçanërisht me atë të skemës programore.
Gjatë kësaj periudhe në MCR është kryer edhe montimi i serverëve dhe janë bërë punë shtesë për
implementimin dhe funksionimin e mirë të programit në RTK 1, Programit satelitor, Programit të RTK 3 dhe
RTK 4, si dhe mundësimi i funksionimit të programit të digjitalizuar.
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Njësia e skemës programore
Njësia e Shërbimit Programor në tërësi i ka kryer aktivitetet e saj, si në vijim:
- Përgatitja e skemës programore ditore, javore dhe mujore në rrjetin tokësor dhe satelitor;
- Vendosja ditore dhe javore e skemës programore në rrjetin e brendshëm për kajrone;
- Përgatitja e skemës programore (Ëord) për nevojat e shtypit ditor;
- Bashkëpunimi me producentë dhe redaktorë të programeve e emisioneve për hartimin e skemës
programore;
- Koordinimi në baza ditore me dhomën e transmetimit/MCR dhe implementimi i ndryshimeve në skemë;
- Mbulimet adekuate në rastet e dështimeve të skemës programore.
Programi satelitor i RTK-së
Gjatë vitit 2016, Programi satelitor i RTK-së ka përgatitur dhe transmetuar një varg emisionesh që kanë të
bëjnë kryesisht me aktivitetet e shoqatave, klubeve dhe asociacioneve shqiptare në Evropë, por edhe me
veprimtarinë e shkollës shqipe për fëmijët e mërgimtarëve tanë në vende të ndryshme të Evropës.
Gjatë muajit shkurt janë realizuar disa emisione nga manifestimet e shënimit të pavarësisë së Kosovës, në
Gjermani e Zvicër. Janë përcjellë gjithashtu edhe një varg aktivitetesh edhe në shtete të tjera, si Norvegji,
Suedi, Austri, Zvicër, Gjermani, Belgjikë e Francë etj.
Nga emisionet e tjera që janë transmetuar në terminët e Programit Satelitor janë edhe emisionet: “Frymë e
re e bashkëpunimit”, kushtuar punës së Misionit konsullor të Republikës së Kosovës në Frankfurt të
Gjermanisë, bashkëpunimit të tij me asociacionet dhe bizneset shqiptare në Gjermani, pastaj emisionet
dokumentare “Vatrat e reja të shkollës shqipe në Argau të Zvicrës”, Manifestimi i nxënësve të shkollave
shqipe të Argaut me rastin e përfundimit të vitit shkollor, si dhe dokumentari “Eposi i Kreshnikëve”
promovuar në Zvicër, që janë realizuar nga Redaksia e Programit Satelitor.
Për shkak të gjendjes së vështirë financiare, nuk kanë mundur të realizohen të gjitha emisionet e
planifikuara. Mirëpo, herë pas here, disa nga bashkëpunëtorët e jashtëm kanë realizuar disa emisione lidhur
me punën e tyre, sidomos në Gjermani e Zvicër. Ndër këto emisione janë: Krijuesit shqiptarë në Hamburg,
Kampionati i diturisë së shkollave shqipe në Gjermani, Takimet letrare “Azem Shkreli” në Gjermani,
Ekspozita, Zbulimi i Shtatores së Nënës Terezë në Munih. Në nëntor Darka e Lamës, Akademia në Shtutgart,
ndërsa në muajin dhjetor është transmetuar emisioni nga akademia në Villach të Austrisë me rastin e 28
Nëntorit, ekspozita e Jasharëve në Hamburg, emisioni “Diaspora”.
Në programin satelitor janë transmetuar edhe disa akademi përkujtimore që janë mbajtur në Evropë, siç
është ajo për Akademik Fehmi Aganin dhe Agim Ramadanin, si dhe akademia për dëshmorët e Luginës së
Preshevës, që janë mbajtur në Zvicër.
Redaksia e Programit satelitor të RTK-së, edhe gjatë vitit 2016 ka vazhduar bashkëpunimin me Kanalin
Satelitor të RTSH-së, me ç’rast në RTK janë transmetuar disa dokumentarë të RTSH-së siç është ai për
Shkollën e vallëzimit “Shota” në Zvicër dhe dokumentari për Shkurte Fejzën, ndërsa RTSH ka transmetuar
dokumentarin e RTK-së për Avdi Fejzën dhe Rexhep Takun.
Me gjithë kufizimet financiare dhe kadrovike, programi satelitor, gjatë vitit 2016, për aq sa kanë lejuar
mundësitë, është arritur që të përmbushen kërkesat e shikuesve tanë në mërgatë.
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RTK TV-PRODUKSIONI
Stafi i RTK TV-Produksionit ka përfituar nga trajnimet e realizuara në kuadër të donacionit dhe
bashkëpunimit midis JICA-RTK. Këto trajnime kanë ndihmuar që të ngrihet cilësia e programit dhe pamjes
vizuale të programit në përgjithësi.
Aktivitet i veçantë ishte Programi i Natës, për të cilin stafi i Produksionit ka bërë përgatitjet e duhura të
Studio 5, në ndriçim, zërim dhe regji (kamera, serverë, dizajn grafik), ku është bërë një punë e madhe për
aftësimin e kësaj studioje.
Stafi i RTK TV-Produksionit ka realizuar një varg transmetimesh të rëndësishme dhe komplekse, siç është
ceremonia e inaugurimit të Presidentit dhe ngjarje të tjera me interes të veçantë.
Gjithashtu, janë krijuar kushtet që në të njëjtën kohë të shfrytëzohen të dy njësitë e montazhit.
Janë mbuluar po kështu edhe ngjarje të rëndësishme, siç është Kampionati Evropian i Futbollit EURO 2016,
gjatë të cilit janë transmetuar edhe nga 3-4 ndeshje brenda ditës. Transmetimi në HD ka qenë një sfidë më
vete dhe njëkohësisht është mirëpritur nga publiku.
Stafi ka qenë për dyzet ditë rresht i angazhuar për realizimin e Programit Veror, i cili është realizuar në
Prizren. Gjithashtu, ka pasur angazhim të plotë në emisionin "Natën me Fatmir Spahiun", "Çka ka shpija...",
kualifikimet për botërorin “Rusia 2018”, ndeshje në ligat vendore, emisionet RTK Hits dhe Imazhi i së shtunës
dhe angazhime të tjera, sipas kërkesave për kanalet 1 dhe 3.

TV TEKNOLOGJIA RTK TV 1-3
Transmetim dhe Lidhje
Gjatë vitit 2016 Njësia për Transmetim dhe Lidhje është përkujdesur për transmetimin e sinjalit të kanaleve
të RTK-së në të gjitha platformat, siç janë: transmetimi tokësor i kanalit RTK 1 për distribuimin e të cilit
përgjegjës është KTTN, transmetimin e RTK 1, RTK 2, RTK 3 dhe RTK 4 në platformat kabllore, si dhe
transmetimin e Programit Satelitor në satelitin Eutelsat 16 shkallë.
Po ashtu kjo njësi ka bërë realizimin e lidhjeve të drejtpërdrejta për të gjitha kanalet e RTK-së, duke përdorur
metoda të ndryshme të transmetimit si: transmetimet me fibër optike, transmetimet me 4G, me kablo
koaksial, linka mikrovalor dhe me Uplink satelitor. Për shkak të avancimit të shërbimeve 4G dhe rritjes së
mbulueshmërisë nga operatorët IPKO dhe Vala, gjatë këtij viti kemi aplikuar në masë të madhe metodën e
transmetimit 4G.
Gjatë këtij viti është filluar aplikimin e metodës së transmetimit me teknologjinë mobile, konkretisht me
Iphone6+. Është organizuar trajnim adekuat i gazetarëve dhe korrespodentëve nga stafi ynë teknik, me
ç’rast disa nga korrespondentët tanë janë pajisur me telefona mobilë të mençur, të cilët i përdorin si mjete
pune, duke mundësuar realizimin e lidhjeve të drejtpërdrejta dhe dërgimin me FTP të materialeve të
xhiruara nga terreni. Kjo metodë e punës ka rezultuar të jetë shumë efikase, ngase ka mundësuar që të
sjellim informatën shumë shpejt tek audienca direkt nga vendi i ngjarjes dhe nga zona të ndryshme të
Kosovës.
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Gjatë këtij viti, RTK ka bërë një investim shumë të rëndësishëm, duke mundësuar që për herë të parë RTK të
transmetojë sinjalin me rezolucion të lartë 1920x1080 HD. Është filluar me transmetimin e kampionatit të
futbollit “EURO 2016”, në të gjitha platformat kabllore. Po ashtu, ky transmetim HD vazhdon edhe sot e tutje
për të gjitha evenimentet apo materialet të cilat kanë formatin HD, si p.sh. transmetimi në formatin HD i
programit festiv të Vitit të Ri 2017.
Është kryer mirëmbajta e sistemeve të Uplinkut për transmetimin e programit RTK-sat, Uplinkut për
këmbime me EBU dhe Uplinkut mobil SNG. Është avancuar sistemi FEP i këmbimit me EBU, dhe ka vazhduar
përdorimi i Reuters dhe transmetimet e feed-ave për EBU.
Është bërë mbulimi dhe përcjellja e zgjedhjeve komunale në Drenas në muajin nëntor, duke mundësuar
transmetime live nga disa pika transmetuese me teknologjinë 4G dhe Fibër Optike.
Ka vazhduar koordinimi me njësinë e Ingest dhe delegimi i të gjitha sinjaleve të nevojshme për rekordim, që
pranohen nga njësia e Transmetimit si dhe programet që prodhohen nga studiot tona.
Është bërë realizimi i lidhjeve të rregullta në kuadër të Programit të Mëngjesit me DË nga Boni dy herë në
javë për RTK 1 dhe RTK 2.
Janë realizuar transmetimet e të gjitha seancave plenare të Kuvendit të Kosovës, transmetime të shumta të
drejtpërdrejta nga Presidenca, Qeveria, institucionet e ndryshme të vendit, transmetime nga OJQ,
transmetime nga sporti, kultura, politika, etj.

Metoda e transmetimit

Nr transm.

Transmetime me Fibër Optike-VPN

428

Transmetime me linka mikrovalorë

91

Transmetime me camplex (kablo koaksiale)

66

Feed për EBU

39

Transmetime me Skype

75

Transmetime me 4G

390

Transmetime me Uplink satelitor SNG

8
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Sa i përket transmetimit tokësor të RTK 1 gjatë këtij viti, KTTN që është përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrjetit
transmetues. Gjatë muajve tetor dhe nëntor ka kryer disa intervenime për sanimin e problemeve teknike në
transmetuesin e vendosur në “Vreshta”, dhe transmetuesit e tjerë, andaj mund të themi se kemi një
transmetim më cilësor të RTK 1 në rrjetin analog tokësor. Ndërsa për digjitalizimin e rrjetit tokësor jemi ende
në pritje të sigurimit të mjeteve financiare, për të filluar me implementimin e projektit.
Teknologjia mobile
Përkujdesja teknike dhe mirëmbajtja e OB-van bëhet sipas kushteve dhe mundësive që kemi (pa pjesë
rezervë). Pas blerjes së videomikserit HD për RTK 3, janë kryer disa ndryshime në OB-van, me ç’rast është
arritur një cilësi më e mirë e sinjalit dhe i janë ofruar produksionit më shumë mundësi për punë kreative.
Është instaluar videomikseri SD, i cili ka qenë duke u përdorur në kanalin RTK 3. Ai, pas largimit nga puna,
është servisuar dhe është në gjendje të mirë pune dhe mund të përdoret në OB-van për shkakun se nuk
është 24 orë në punë, sikurse në RTK 3.
Me OB-van gjatë vitit 2016 janë realizuar gjithsej 278 emisione, prej të cilave 163 janë transmetime të
drejtpërdrejta dhe 115 janë xhirime nga terreni, duke përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara teknike dhe
profesionale. Kryesisht punohet me tri kamera, ndërsa në rastet kur duhet kamera e katërt ajo merret nga
studiot 1&2.

Po ashtu janë kryer edhe procedurat për riparimin e kranit, i cili do të përdoret në xhirime duke filluar nga
janari i vitit 2017. Sistemi i grafikave, i cili përdoret në OB-van është mjaft i limituar në aspektin e mundësive
teknologjike, prandaj duhet të parashihet zëvendësimi i tij me një sistem më të avancuar.
Teknologjia e Studios & Mirëmbajtja dhe zhvillimi
Pavarësisht vështirësive për shkak të mungesës së pjesëve rezervë, ka vazhduar përkujdesja teknike e
rregullt nga inxhinierët për mirëmbajtjen dhe funksionimin në nivelin e duhur të teknologjisë së studiove,
tashmë shumë e amortizuar, si teknologjia në Master Control Room, Server Room, mirëmbajtja e pajisjeve
VTR, BetacamSX, VTR-DVcam, të cilat përdoren për injektimin e materialeve dhe digjitalizimin e materialeve
arkivore të formateve SX dhe DV. Ka vazhduar mirëmbajtja e videomikserëve, audiomikserëve dhe kamerave
të studiove, si dhe të gjitha pajisjeve përcjellëse. Po ashtu përkujdesja teknike dhe mirëmbajta e kamerave
të terrenit ENG. Së bashku me ekspertët japonezë, në kuadër të projektit të përbashkët RTK-JICA, inxhinierët
tanë kanë punuar në kuadër të grupit të parë dhe është përgatitur projekti për investimet teknologjike në
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njësinë e Master Control Room, RTK2 dhe IT.
STUDIO 1&2: Përkujdesja teknike për xhirimet dhe transmetimet e drejtpërdrejta të emisioneve të
ndryshme si: Programi i Mëngjesit, Imazh, Monitor, Bugajski Hour, Telekino, RTK Hits, Udhëve, Pa fund, N’za,
Arena sportive, komentimi dhe transmetimi LIVE i ngjarjeve sportive vendore dhe ndërkombëtare, realizimi
teknik i emisioneve Subvencion, Kapital, Target, Lotaria e Kosovës, Betimi në drejtësi, edicionet informative
të minoriteteve si dhe interpretimi për shurdhmemecet i të gjitha seancave të Kuvendit të Kosovës. Për
shkak të mungesës së kamerave duhet të bëhet bartja e tyre nga njëra studio në tjetrën dhe nuk ka
mundësi që në të njëjtën kohë të kryejmë xhirime në të dy studiot.
STUDIO - RTK3: Pajisjet teknike në studio siç janë kamerat, pavarësisht vjetërsisë së madhe që kanë, janë
mbajtur në gjendje shumë të mirë teknike.
Janë bërë investime, me ç’rast videomikseri ekzistues SD është zëvendësuar me videomikserin e ri HD, dhe
me këtë rast është ofruar më shumë cilësi, mundësi për punë kreative dhe është rritur siguria në punë. Po
ashtu është bërë edhe zëvendësimi i të gjithë monitorëve CRT me dy monitorë të rinj LCD 55 inch të lidhur
në Mulitivieëer. Këto investime kanë krijuar parakushtet që së shpejti kanali RTK 3 të fillojë edhe
transmetimin në formatin HD. Në këtë studio janë realizuar transmetime të rregullta të edicioneve të
lajmeve, realizimi teknik i debateve dhe intervistave me komentime dhe përkthime simultane, pastaj
realizimi i emisionit dhe debateve nga sporti, emisioni INFO3 LIVE, Moti, lajmet ndërkombëtare si dhe
emisione të tjera.
STUDIO 4: Përkujdesja teknike për realizimin e serialit vendor “Çka ka shpija”, si dhe emisioneve “Arkivi” dhe
“Tema”.
STUDIO 5: Përgatitja në aspektin teknik e studios për realizimin e programit të natës LIVE tri herë në javë.
Është investuar në blerjen e audiomikserit, me të cilin realizohet emisioni live me bendin e RTK-së.
Përkujdesja për ndriçimin dhe ngrohja e hapësirës së studios gjatë muajve të dimrit. Realizimi i programit
LIVE nga kjo studio është kryer me teknologjinë mobile OB-van.
Po ashtu në këto hapësira të Studios 5 janë realizuar edhe disa xhirime për kanalin e RTK 2.
Energjetika
Ka vazhduar mirëmbajtja e rregullt e sistemit elektroenergjetik në të gjitha objektet e RTK-TV, si dhe
bashkëpunimi me njësinë e ndriçimit për mirëmbajtjen e ndriçimit të studiove.
Mirëmbajtja e rregullt e gjeneratorëve: Gjatë këtij viti është kryer servisimi i rregullt i të gjithë gjeneratorëve,
që nënkupton ndërrimin e vajit, filtrave dhe antifrizit. Mund të konstatohet se gjendja e punës së
gjeneratorëve është e kënaqshme.
Mirëmbajtja e UPS-ve: Është siguruar edhe një pjesë e materialit për riparimin e UPS-315 kVA, mirëpo për
shkak të kohës së gjatë të përdorimit, ka pasur amortizim në shkallë mjaft të madhe, prandaj duhet të
shikohet mundësia e investimit në UPS të ri. Është kryer në mënyrë permanente mirëmbajtja e instalimit
elektrik të studiove, objektit të TV dhe objekteve në aneksin e RTK-së dhe është bërë zëvendësimi i trupave
ndriçuese klasike me trupa ndriçuese ekonomike dhe LED, pothuajse në të gjitha objektet dhe zyrat e RTKTV.
Mirëmbajtja e sistemit të klimatizimit në baza ditore. Meqenëse sistemi i klimatizimit të studiove kërkon një
mirëmbajtje të rregullt dhe specifike, mirëmbajtjen e tyre në të ardhmen duhet ta kryejë ndonjë kompani e
specializuar. Klimatizimi në Studio 2 punon me kapacitet jo të plotë, për shkak të një defekti në kompresor.
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Si në vitet paraprake, ashtu edhe gjatë vitit 2016, ka vazhduar rritja dhe fuqizimi i kapaciteteve të programit,
teknikës dhe produksionit, më shumë angazhim nga potenciali njerëzor, si dhe krijimi i bashkëpunimit më të
gjerë dhe afrimi me shikuesit. Përkrah fuqizimit të programeve ekzistuese, organizimit më të mirë të punës
në redaksi, studio dhe në terren, gjatë vitit kemi prodhuar edhe emisione të reja, me lloj të ndryshëm të
programit.
Sasia e programeve është rritur në krahasim me vitin e kaluar, kështu që për momentin produksioni ditor i
RTK 2 është mesatarisht 10 orë në ditë. Me gjashtë ekipe operative në terren dhe me një hapësirë të
studios (e cila përmban më shumë skenografi) është arritur që gjatë vitit 2016 të xhirohen dhe të emitohen
5249 kronika, që mesatarisht është gati 15 tv paketa në ditë.
RTK 2 në vitin 2016 ka prodhuar 1455:00:34 orë të programit (informativ, dokumentar, zbavitës), 1438
emisione në studio dhe jashtë saj, në të cilën kanë qenë 1483 mysafirë, mes të cilëve zyrtarët më të lartë
kosovarë, serbë dhe ndërkombëtarë nga fushat e ndryshme të jetës. Ajo çfarë është shumë e rëndësishme
është se përveç programit në gjuhën serbe janë forcuar edhe programet në gjuhët e minoriteteve të tjera
në Kosovë. Kështu janë prodhuar emisione në gjuhën boshnjake dhe turke, e kur kësaj i shtojmë që tashmë
është emituar program në gjuhën malazeze dhe rome, është e qartë që programi është mjaft i përzier dhe i
afërt gati me të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë.
RTK 2, përveç prodhimit të vet, ka vazhduar me marrjen e programeve nga produksionet e tjera në
përputhje me procedurat e blerjes të materialit televiziv.
Nga përmbajtjet e programeve të reja të produksionit tonë me të cilat është freskuar programi në vitin
2016, veçohen emisionet në vazhdim:
- “U fokusu”, program i prodhuar në kuadër të projektit JICA të cilin RTK e realizon së bashku me partnerët
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japonezë.
- "17 godina posle”, serial i emisioneve dokumentare për jetën e njerëzve në mbarë Kosovën, që xhirohet në
terren.
- "Nešto drugačije", emision kulturor-zbavitës në kuadër të programit të natës të RTK 2 (nuk është emituar
gjatë gjithë vitit për shkak të mungesës së autorit. Aktualisht po punohet mbi konceptin për ndryshimin e
formatit të këtij emisioni).
- “Bošnjački vidici”, emision kushtuar jetës dhe temave të interesit të komunitetit boshnjak në Kosovë.
- “Turkuaz”, emision kushtuar jetës dhe temave të interesit të komunitetit turk në Kosovë.
Përveç këtyre emisioneve që janë prodhuar në vitin 2016, është vazhduar me prodhimin e emisioneve
ekzistuese.
Gjithashtu, janë emituar emisione të produksioneve të tjera. Veçojmë:
- Emisione në gjuhën rome “Yekhipe” dhe “React”, të cilat i bën redaksia e gjuhës rome e RTK TV 1. Në vitin
2016 janë emituar 52 emisione, emitohen rregullisht një herë në javë. Kur bëhet fjalë për këtë emision, RTK
2 jep një kontribut për realizimin e saj, sepse kur ka nevojë emisioni realizohet në studion e RTK 2 dhe me
ndihmën e stafit teknik të këtij kanali.
- “Dobre vesti”, emision i produksionit NVO “Srpsko slovo” nga Graçanica.
- “Most“, emision informativ-debatues produksion i rrjetit të radiostacioneve lokale INC, TV “Most“ Zveçan,
RTK 2, Medija centar në Beograd.
- “Okruženje”, program informativ rajonal, produksion i Qendrës për Demokraci dhe Pajtim ne Evropën
Juglindore dhe Fondit Evropian për Ballkan.
- “VOA”, emision informativ produksion i Zërit të Amerikës, i cili është emituar në versionin e gjuhës serbe si
dhe boshnjake.
- “TV liberty", emision informativ produksion i "Evropa e Lirë".
Gjithashtu, për shkak të bashkëpunimit të mirë me produksionet dhe televizionet e tjera, janë marrë pa
pagesë për emitim serialet dokumentare “Ikona”, "Liturgija", shumë filma artistik dhe dokumentarë por edhe
emisione të tjera informative, sportive dhe të muzikës.
Tabelat në vazhdim tregojnë në mënyrë grafike rritjen e prodhimit të programeve.
TABELA PËRMBAN KRAHASIMIN E GJENDJES SË PRODHIMIT TË PROGRAMEVE MES VITIT 2016 DHE VITIT
2015
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PRODHIMI I PROGRAMIT

PRODHIMI I PROGRAMIT

2015 (numri i orëve)

2016 (numri i orëve)

Janar

70:05:57

110:57:30

Shkurt

71:06:19

92:55:38

Mars

81:00:12

137:19:14

Prill

81:11:02

130:19:16

Maj

75:06:11

132:51:52

Qershor

119:20:28

130:59:35

Korrik

105:44:58

118:23:13

Gusht

114:57:37

102:58:06

Shtator

117:54:37

133:53:58

Tetor

114:06:35

123:59:50

Nëntor

117:54:13

107:05:38

Dhjetor

128:59:10

133:16:44

GJITHSEJ NUMRI I ORËVE

1197:27:19

1455:00:34

MUA JI

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Gjithsej
Prodhimi i programeve në 2015 Prodhimi i programeve në 2016
Siç është theksuar në pjesën hyrëse, gjatë vitit 2016 nëpër emisionet kanë kaluar 1483 mysafirë. Është me
rëndësi të ceket, që shumica e mysafirëve të RTK 2 – TV, vijnë nga vendet e largëta të Kosovës (të populluara
kryesisht nga serbët dhe komunitetet e tjera jo-shumicë) që paraqet ngarkesë të shtuar, si në logjistik ashtu
edhe në vet organizimin dhe planifikimin e programit. Numri i mysafirëve sipas muajve është i paraqitur në
tabelë:

39

40

RTK

. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
Programi informativ
Programi informativ i RTK 2 përfshin edicionet e lajmeve dhe të ditarit, forcimi i të cilëve ka vazhduar në vitin
2016. Në RTK 2 emitohen dy edicione të lajmeve 15-minutëshe: në 12:00 dhe 15:00 dhe lajmet e shkurtra
pesëminutëshe në 08:00. Koncepti i këtyre emisioneve përfshin kronikat e redaksive nga terreni dhe lajmet
e agjencive. Edicioni i parë i lajmeve fillon në 08:00, kurse ditari i parë emitohet në 09:00 brenda programit
të mëngjesit.
Emisioni qendror informativ gjysmëorësh Dnevnik 2 në vitin 2016 çdo ditë prej orës 19:00-19:30 ka emituar
informacione nga Kosova, rajoni, bota, sporti, kultura. Ditari është realizuar me storiet nga ekipet e terrenit,
raportet, bisedat, kronikat e agjencive dhe nga këmbimi. Ka qenë primat në ngjarjet ditore dhe ngjarjet e
tjera të rëndësishme, ndërsa redaksia ka ndjekur në veçanti temat që kanë rëndësi për komunitetin.
Mesatarisht 8-10 ekipe dalin në terren për nevojat e programit informativ.
Gjatë vitit 2016 është emituar Dnevnik 3 në orën 22, i cili ka një koncept më të ndryshëm në krahasim me
emisionet e tjera informative.
Pas edicionit qendror informativ i cili fillon prej orës 19:00, ditari i tretë është emision informativ i cili
përmban të gjitha lajmet më të rëndësishme ditore nga Kosova, rajoni, bota si dhe lajmet që arrijnë në
redaksi deri në kohën e emitimit, ka ndodhur që RTK 2 ka dhënë lajme ekskluzive pikërisht në këtë ditar.
Koncepti i emisionit është dizajnuar me një pamje më të ndryshme të ambientit në studio, dhe me një
ndryshim në njoftimin e përmbajtjes së ditarit në mënyrë që të mos i ngjasoj plotësisht Ditarit Qendror. Ky
ditar përmban bllokun e veçantë sportiv në të cilin gazetari i sportit nga studio prezanton lajmet e sportit. Sa
i përket përmbajtjes, në të mund të gjenden lajmet më të rëndësishme nga vendi dhe bota, raportet më të
rëndësishme nga tereni, kurse ditari është i plotësuar edhe me raporte të reja të cilat bëhen pas emitimit të
ditarit 2 ose bëhen me qëllim që të mbesin për ditarin 3. Gjithashtu, për pasurim të përmbajtjes
shfrytëzojmë agjencitë siç janë EBU ose Reuters.
Ueb-faqja jonë ëëë.rtklive.com/rtk2, në vitin 2016 dukshëm ka funksionuar më mirë se sa në vitin e kaluar,
më shumë lajme të publikuara, që ka rezultuar me citimin e kanalit tonë gati çdo ditë, përkatësisht mediet
dhe agjencitë e tjera i marrin dhe i publikojnë lajmet tona. Lajmet nga fushat e ndryshme (Kosovë, rajon,
botë, ekonomi, sport, kulturë) azhurnohet në ueb-faqe çdo 24 orë, çdo ditë. Përveç kësaj, portali ka
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mundësuar që RTK 2 të afrohet më të gjithë ata që nuk kanë sinjal, si dhe të gjithë ata që jetojnë jashtë
Kosovës e interesohen për ngjarjet në këtë hapësirë.
Programi i mëngjesit
Programi i mëngjesit është emituar ditëve të punës dhe të shtunën (nga dhjetori 2015). Programi i
mëngjesit, është emision dy orësh me koncept informativo-argëtues, me analizimin e ngjarjeve më të
rëndësishme, bisedat me mysafirët në studio, thirrjet e drejtpërdrejta, prej temave politike deri tek ato
argëtuese. Gjatë vitit 2016 brenda programit të mëngjesit e emitojmë edhe rubrikën e veçantë "Recept
dana” (Receta e ditës) të cilën e xhirojmë veçanërisht për këtë emision. Programi i mëngjesit ka qenë
gjithashtu hapësirë e rëndësishme për njoftimet e ngjarjeve dhe promovim të personaliteteve nga bota e
kulturës, sportit. Programi i mëngjesit emitohet ditëve të punës në termin prej orës 08-10, ndërsa të
shtunën nga ora 10 deri në 12.
“Razgovor” – Bisedë
Emision informativo-politik me aktualitete shoqërore-politike “Razgovor” është emituar në mbrëmje nga ora
20:00, përkatësisht 21:00, ditëve të punës, një herë në javë. Janë emituar 53 emisione. U realizua koncepti i
intervistës me një dhe/apo me më shumë bashkëbisedues nga bota e politikës, ekonomisë, shoqërisë civile,
dhe të ngjashme. Në vitin 2016 në emisionin “Razgovor” janë paraqitur këndvështrime të temave të
ndryshme që kryesisht kanë të bëjnë me komunitetin serb por edhe komunitetet e tjera.
“Popodne” – Pasdite
Emision njëorësh në studio në vitin 2016 u emitua në termin prej orës 17:00 deri 18:00 ditëve të punës si
dhe të shtunën. Në 2016 u emituan 302 emisione. Ky program informativo-aktual ka përfshirë bllokun nga
fusha e politikës, shoqërisë, kulturës, muzikës, sportit. Konceptin e emisionit “Popodne” e përbënin dy pjesë:
prodhimi i kronikave tematike dhe rubrika në terren veçanërisht për këtë emision dhe mysafirët në studio.
Gjatë vitit 2016 nëpër këtë emision ka kaluar një numër i madh i mysafirëve, shpesh shumë të njohur nga
segmentet e ndryshme të jetës shoqërore.
"Poglavlje" – Kapitulli
Emisioni "Poglavlje" emitohet një herë në javë, debatues dhe shumë atraktiv për shikuesit tanë. Përveç asaj
se në të trajtohen temat më aktuale dhe më domethënëse, veçanti emisionit i jep formati i tij debatues, i cili
mundëson ballafaqimin direkt të pikëpamjeve dhe qëndrimeve të kundërta. E gjithë kjo kontribuon në një
dinamizëm të jashtëzakonshëm të emisionit e nganjëherë edhe shkëmbimit të mprehtë të opinioneve. Ky
emision është definitivisht njëri nga më të shikuarit në kanalin tonë.
"17 godina posle" - 17 vjet pas
Ky është një emision dokumentar nga produksioni i RTK 2, i cili ka filluar ta emitohet gjatë vitit 2016. Emisioni
xhirohet zakonisht në terren disa ditë, shpesh në lokacione atraktive. Në emision pasqyrohet në mënyrë
piktoreske jeta e njerëzve në Kosovë, 17 vjet pas përfundimit të konfliktit. Ky emision është mjaft kualitativ
dhe shumë i shikuar.
“Moj život, moja priča“ - Jeta ime, rrëfimi im
Në emisionin “Moj život, moja priča“ personalitetet e njohura por edhe që nuk janë të njohura, me jetë dhe
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karrierë interesante, paraqesin para publikut rrëfimin e jetës së tyre. Gjatë vitit 2016 gjithsej janë emituar 50
emisione. Edhe ky emision xhirohet kryesisht në teren dhe me më shumë kamera gjë që sjell atraktivitet. Ajo
çfarë e bën këtë emision edhe më të veçantë është se i dedikohet një publiku më të gjerë, sepse është
interesante për shikuesit e çdo moshe. Në emision shikuesve u janë paraqitur nga një kënd i ndryshëm
shumë njerëz nga fushat e ndryshme. Nga poetët, aktorët, muzikantët e kompozitorët deri tek politikanët,
mësuesit dhe mjekët.
“Nedeljom zajedno” – Të dielave së bashku
Ky emision emitohet çdo të diel në termin prej 15:15 deri 17:00. Emisioni ka karakter argëtues-informativ.
Karakteristika kyçe e këtij emisioni është se përveç temave dhe mysafirëve nga bota e kulturës dhe artit, në
studio ka qenë edhe ndonjë grup muzikor. Caku ka qenë që në këtë mënyrë të promovohet kreativiteti,
veçanërisht i të rinjve.
“Zdravi bili“
Emisioni “Zdravi bili“ është emision nga produksioni i RTK 2, i dedikohet ruajtjes së shëndetit të qytetarëve.
Gjatë vitit 2016 janë emituar 49 emisione. Për çdo temë që është diskutuar në emision kemi pasur ekspertin
e asaj fushe i cili i ka njoftuar shikuesit me temën e emisionit, duke treguar për rreziqet potenciale të
shëndetit të tyre, etj. Gjithashtu, si diçka më e re që është futur në konceptin e këtij emisioni gjatë vitit 2016
është xhirimi i emisionit në terren, gjegjësisht nëpër klinika apo vende të tjera prej të cilave shikuesit i
afrohen temës që është me rëndësi për ta në mënyrë praktike dhe nga vendi i ngjarjes. Kjo qasje
shkencore-këshillëdhënëse, ka mundësuar që ky emision të bëhet shumë i popullarizuar dhe i shikuar me
kënaqësi.
“Selo u venama“
Emisioni “Selo u venama“ është emision i produksionit të RTK 2 dhe i dedikohet bujqësisë dhe temave lidhur
me jetën në fshat. Domethënia e këtij emisioni është aty se numri i madh i shikuesve merret me bujqësi
sepse jetojnë në zona rurale anembanë Kosovës. Emisioni përveçqë paraqet bujqit, punët e tyre, këshillat e
ekspertëve, është i pasur me pamje të bukura të xhiruara gjatë punës për emision. Në këtë mënyrë, përveç
promovimit të potencialit bujqësor por duke vënë në dukje problemet e bujqve, tregon edhe një pamje të
bukur të pasurisë jomateriale të Kosovës. Me emision dilet nga studioja dhe ambienti natyror “nga vendi i
ngjarjes” i afron shikuesit. Emisioni ka karakter informativ-edukativ.
“Sportak“
Emisioni “Sportak“ është emision i produksionit të RTK 2, merret me tema të sportit. Gjatë vitit 2016 janë
emituar gjithsej 33 emisione, si dhe 18 ditarë olimpikë (Gjithsej 51 emisione). Koncepti i emisionit që përveç
lajmeve më aktuale nga sporti, në çdo emision të ketë edhe mysafir nga bota e sportit, i cili do të fliste për
temën e caktuar të sportit të zgjedhur për atë emision. Edhe ky emision varësisht nga mundësia dhe tema
ndonjëherë punohet në studion tonë e nganjëherë në terren.
“Moja prva šansa“ - Shansi im i parë
Siç tregon edhe emri ky emision u ka mundësuar nxënësve të shkollimit fillor dhe të mesëm të tregojnë
talentin e tyre si në muzikën popullore ashtu edhe në atë moderne, por edhe ta fitojnë shansin, ndoshta të
parin, që talentin e tyre muzikor ta tregojnë dhe të vazhdojnë me sukses të mëtutjeshëm. Pjesëmarrësit më
të mirë kanë pasur mundësi të garojnë për ndonjërën nga çmimet. Në vitin 2016 është emituar seriali i tretë
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i programit muzikor për fëmijë “Moja prva šansa“. Këtë vit është specifike ajo që prodhimin e kësaj serie e ka
mbështetur Zyra për Komunitete pranë Zyrës së Kryeministrit, nëpërmjet një OJQ-je me të cilën RTK 2 ka
nënshkruar memorandum bashkëpunimi. Finalistët e serialit fitojnë shpërblime, kurse fituesi përveç
popullaritetit fiton një këngë të kompozuar enkas për të, që është hapi i parë për zhvillimin e mëtutjeshëm
të karrierës muzikore.
"U fokusu" - Në fokus
Ky emision u krijua si produkt brenda projektit JICA të cilin RTK e realizon së bashku me partnerët nga
Japonia. Emisionin bashkërisht e realizojnë ekipet e RTK 1 dhe RTK 2. Emitohet një herë në javë dhe
përbëhet nga disa reportazhe të përgatitura enkas për këtë emision. Çdo emision e ka temën e veçantë dhe
të gjitha reportazhet kanë të bëjnë me temën e cila është përzgjedhur dhe për të cilën është rënë dakord
më herët.
Programi në gjuhën malazeze
Redaksia në gjuhën malazeze ka vazhduar punën brenda kanalit RTK 2 edhe gjatë vitit 2016. Kjo redaksi bën
emisionin “Jutro sa Montenegrinom”, e cila emitohet një herë në javë nga ora 10:00 deri 11:00, përmban
informacione të rëndësishme për këtë komunitet. Në këtë emision të studios emitohen kronika dhe
intervista me mysafirë në studio me tema nga jeta, të rëndësishme për malazezët në Kosovë. Përveç këtij
emisioni, rregullisht emitojmë edhe programin dokumentar dhe muzikor malazez të cilin na e ka dhënë
RTCG.
Programi në gjuhën boshnjake
Gjatë vitit 2016 ka filluar prodhimi dhe emitimi i emisionit në gjuhën boshnjake. Brenda këtij programi, një
herë në javë emitohet emisioni "Bošnjački vidici". Ky emision është i tipit kolazh dhe brenda tij emitohen
reportazhe dhe intervista të cilat kanë të bëjnë me temat që janë të rëndësishme për boshnjakët në Kosovë.
Programi në gjuhën turke
Përkrah programit boshnjak, në vitin 2016 është futur edhe programi për një grup tjetër etnik që jeton në
Kosovë. Pra, gjatë vitit paraprak është filluar me prodhimin dhe emitimin e emisionit në gjuhën turke, të
quajtur "Turkuaz". Emisioni emitohet një herë në javë dhe merret me çështjet e rëndësishme për
komunitetin turk në Kosovë.
Programi në gjuhën rome
Brenda programit në gjuhën rome në kanalin e RTK 2 prodhohet dhe emitohet programi në gjuhën rome.
Redaksia rome e RTK1 me dy emisione të ndryshme që emitohen një herë në javë, merret me çështjet që
janë në interes të komunitetit rom në Kosovë. Kanali ynë merr pjesë në realizimin e programit rom sepse
sipas nevojës jepet studio, stafi teknik dhe gjithçka tjetër që nevojitet për realizimin e tij.
Programi dokumentar RTK2
Në vitin 2016 RTK 2 ka prodhuar një numër të madh të emisioneve dokumentare me përmbajtje të
ndryshme: udhëpërshkrime, dokumentar etnologjik, emisione historike dhe të ngjashme. Këtë program
gjatë vitit të kaluar e kemi përforcuar me emisionin "17 godina posle" - 17 vjet pas.
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Programi sportiv
Programi sportiv në kanalin RTK 2 emitohet në edicionin e lajmeve dhe brenda një programi të veçantë.
Përveç lojërave olimpike, kampionatit botëror dhe evropian, në vitin 2016, u emituan transmetimet e
drejtpërdrejta dhe të shtyra të ndeshjeve të rëndësishme sportive botërore por edhe vendore.
Të gjitha ngjarjet sportive të emituara u organizuan ashtu që u transmetuan nga komentatorët e redaksisë
sonë të sportit.
Emisionet e tjera
Gjatë vitit 2016 janë emituar shumë seriale dhe emisione me përmbajtje të ndryshme, për të cilat RTK2 ka
pasur të drejtë emitimi. Ky program është pjesë e bashkëpunimit që kemi me produksionet e ndryshme dhe
nuk implikon shpenzime financiare.
Programi i filmave, serive, dramës dhe i fëmijëve
Në përputhje me marrëveshjet dhe lejet për emitim me shtëpitë distributive dhe mediet e tjera janë emituar
filma të ndryshëm artistik dhe dokumentarë, edukativ dhe seriale argëtuese. Brenda programit të fëmijëve
është prodhuar dhe emituar "Dečije vesti" - Lajmet për fëmijët. Ato janë të rëndësishme sepse përveç
tjerash u japin mundësi fëmijëve të jenë në televizion, por edhe ta forcojnë vetëbesimin dhe të folurit në
publik që mund të jetë shumë e dobishme për ta edhe më tutje në jetë. Kuptohet temat që zgjidhen për
“Dečije vesti" - Lajmet për fëmijët janë të përshtatura për fëmijë, por përveç fëmijëve me shumë kënaqësi i
shikon edhe publiku më i moshuar.
Transmetimi i drejtpërdrejtë
Transmetimet e drejtpërdrejta janë më shumë pjesë e produksionit të RTK 2. Kjo bëhet shpesh falë
përkrahjes së kolegëve me teknikën për reportazhe nga RTK-TV1 por edhe falë lidhjeve të internetit me
teknikën që e ka RTK-TV2. Në vitin 2016 në këtë mënyrë u emituan shumë manifestime të rëndësishme
kulturore, muzikore dhe sportive.
Prej ngjarjeve me rëndësi drejtpërdrejt është ndjekur festimi i Vidovdan, me lidhjen nga Gazimestani,
ndeshja futbollistike e KF Graçanica-Crvena zvezda, por edhe shumë ngjarje të tjera prej koncertëve
muzikorë deri te konferencat e rëndësishme rajonale dhe lokale, tryezat e rrumbullakëta, e të gjitha këto për
shkak të rëndësisë dhe interesit të shikuesve tonë.
Drejtpërdrejt transmetohen edhe mbledhjet e Kuvendit të Kosovës, mbledhjet e rregullta dhe të
jashtëzakonshme.
Programet e veçanta
Në vitin 2016 ka vazhduar prodhimi i emisioneve të veçanta me karakter informativ, edukativ, dhe argëtues.
Bëhet fjalë për emisionet të cilat i përshtaten specifikave të planit të programit siç janë emisionet sezonale
apo emisionet që i dedikohen përvjetorit të punës, festave apo programit të Vitit të Ri.

RTK

Programi i Vitit të Ri
RTK 2 për programin e Vitit të Ri, për pritjen e vitit 2017 ka përgatitur programin e vet. Ky program i ka
mbledhur interpretuesit e muzikës burimore, popullore, argëtuese. Gjithashtu, programin e kanë pasuruar
shoqëritë kulturore-artistike duke i luajtur vallet dhe muzikën e rajonit të tyre, por edhe veshjet popullore
karakteristike të tyre të cilat janë pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore dhe traditës. Programi i Vitit
të Ri ka qenë kombinim i emisione speciale të fundvitit në studio ("Ženski novogodišnji kutak", emision i
edicionit të fundvitit "Jutarnji program" "Popodne", "Nedeljom zajedno"), dhe programit special
"Novogodišnje veče” RTK2, të xhiruar në atmosferën gazmore, të përshtatur me kërkesat tona. Gjithashtu
brenda programit të Vitit të Ri janë prodhuar dhe emituar shumë emisione speciale. Kontribut të veçantë
tregon fakti se programi i sivjetshëm i Vitit të Ri ka qenë jashtëzakonisht kualitativ dhe është realizuar
pothuajse pa buxhet dhe pa mjete të shtuara financiare.
Shënimi me punë i përvjetorit të tretë të punës së RTK 2
Në qershor të vitit 2016 janë shënuar me punë tre vjet të funksionimit të kanalit RTK 2. Kjo u bë me
prodhimin dhe emitimin e emisioneve speciale me përmbajtje të ndryshme tematike.
Edukimi i të punësuarve në RTK 2
Edhe në vitin 2016 gazetarët dhe redaktorët e RTK 2 kanë marrë pjesë në trajnime dhe seminare për
zhvillim dhe përsosje profesionale, të cilat do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Këtu posaçërisht veçohen
trajnimet për trajnerë të akademisë DË si dhe organizatës EBU.
Projektet dhe bashkëpunimet
Gjatë vitit 2016, RTK 2 ka marrë pjesë në realizimin e projekteve shumë të rëndësishme. Me vazhdimin e
projektit JICA dhe emisionit "U fokusu", brenda tij ka filluar realizimi i emisionit të ri të quajtur "Umami". Ky
emision i koproduksionit të RTK 1 dhe RTK 2 do të emitohet gjatë vitit 2017.
Gjithashtu, edhe një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm në realizimin e të cilit ka qenë i përfshirë edhe
RTK 2, është projekti me emër "Zaigraj i ti kolo" i cili është realizuar në bashkëpunim me ansamblin "Venac"
nga Graçanica. Këtë projekt e ka mbështetur edhe organizata USAID. Brenda këtij projekti është xhiruar
emisioni serik me vallet dhe veshjet kombëtarë të serbëve që jetojnë në Kosovë. Kjo seri është e
rëndësishme për trashëgiminë kulturore dhe ruajtjen e identitetit kombëtar të serbëve që jetojnë në këtë
vend.
Disa marrëveshje bashkëpunimi të vazhduara edhe në vitin 2016
Kështu me Qendrën për Demokraci dhe Pajtim të Evropës Juglindore (organizatë me selinë në Selanik të
cilën e mban Parlamenti Evropian), ka vazhduar bashkëpunimin dhe RTK 2 emiton emisionin rajonal
“Okruženje”, e cila merret me tema rajonale nga fusha e pajtimit, kulturës, bashkëpunimit dhe të ngjashme;
Me redaksitë e DË, VOA dhe Evropa e Lirë në gjuhën serbe emitohen emisione javore të tipit të magazinës;
Me festivalin EXIT nga Novi Sadi, kemi të drejtën ekskluzive të përcjelljes së festivalit për territorin e Kosovës
etj.
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Mirënjohjet
RTK 2 edhe në vitin 2016 ka fituar çmime në festivalet e filmave dokumentarë dhe mirënjohje e falënderime
nga organizatat e ndryshme. Në festivalin GRAFEST në Graçanicë, punëtori i RTK-së, Zharko Joksimoviq, ka
fituar vendin e tretë për filmin dokumentar nga seriali "17 godina posle".
TV Produksioni RTK 2
Produksioni i RTK 2 gjatë vitit 2016 i ka përfunduar të gjitha detyrat e dhëna, qoftë për xhirimet në studio,
terren, xhirimin e kronikave klasike apo zgjidhjen e detyrave komplekse.
Mungesat që janë paraqitur gjatë vitit 2016 kanë qenë zakonisht të natyrës financiare, e lidhur me këtë
edhe, mungesa e furnizimit të sigurt me energji elektrike (UPS), kamerat jashtë përdorimit, vonimi me
digjitalizim, mungesa e pajisjeve për transmetime direkte nga e gjithë Kosova, nevoja për skenografi të re
dhe furnizim të studios, blerjen e emisioneve të reja, serive dhe filmave, vonesa me implementimin e FBPSsë, nevoja për shtimin e stafit në studio dhe regji etj. Problemet e resurseve njerëzore janë realizuar me
organizimin më të mirë të punës dhe ndarjen më të mirë të punëve.
Për shkak të mungesës së balancës ndërmjet numrit të gazetarëve nga njëra anë dhe numrit të xhiruesve
(kamera operative) nga ana tjetër, produksioni i RTK 2 me angazhimin e madh të njerëzve dhe teknikës ka
arritur që t`i plotësojë gati të gjitha kërkesat e gazetarëve dhe redaktorëve.
Përkrah mungesave të cekura, produksioni dhe të gjithë punëtorët e tjerë të RTK 2, me ndihmën e madhe të
kolegëve nga e gjithë RTK-ja, janë përmbushur detyrat e rregullta, janë bërë transmetimet e të gjitha
ngjarjeve të rëndësishme sportive në vitin 2016, është përfunduar projekti i madh “KUD Venac“, është
xhiruar gjithë programi i fundvitit dhe janë përcjellë në vendin e ngjarjes të gjitha ngjarjet e rëndësishme të
vitit të kaluar.
Për shkak të hapjes së linkut satelitor dhe internet stream-it, është rritur shikueshmëria e kanalit RTK 2, i cili
për momentin është në dispozicion shikuesve në të gjithë botën.
TV teknika RTK 2
Në vitin 2016 nuk ka pasur ndryshime domethënëse në kuptimin teknik në kanalin RTK 2, mangësitë nuk
janë rregulluar as nuk është rritur përparimi teknologjik.
Përmes projektit JICA, RTK 2 ka fituar pajisje në vlerë prej rreth 5000 eurosh. Pajisjet përbëhen nga:
-

Sony go pro kamerat 2 pjesë

-

Aksesiorza go pro kamerat 4+4 pjesë

-

Audio monitor për studio 1

-

Chroma key pëlhurë 1

-

Bartës për chroma key pëlhurë 1

-

Kartela të memories 16 pjesë

-

Adapter për kartela të memories për sony kamerë 8 pjesë

-

Mikrofon dhe mikrofon lavalier 3+3 pjesë

-

Pllaka amë për njësinë e montazhit 1 pjesë

RTK

-

Hard disqet ssd 2 pjesë

-

Kabllo - tranzicionerë - konektorë

Distribuimi i sinjalit
Sinjali i RTK 2 që nga fillimi i punës e deri më sot, përveç te operatorët kabllorë më të mëdhenj në Kosovë
“IPKO”, “KUJTESA”, “ARTMOTION”, distribuohet edhe përmes shumicës së operatorëve kabllorë në vendet ku
jetojnë banorët e komunitetit serb, boshnjak dhe goran.
Lista e operatorëve kabllorë lokalë ku ridistribuohet sinjali i RTK 2:
Rajoni Prishtinë
1.

Graçanica 1 (sistemi kabllor “Link”)

2.

Graçanica 2 (sistemi kabllor “Herc”)

3.

Shushicë

4.

Radevë / Skullan / Lepi

5.

Llapllasellë / Preoc / Çagllavicë

6.

Livagjë

7.

Dobratin

8.

Uglar

9.

Plemetin

10.

Gushtericë e Epërme/Poshtme

Rajoni Ferizaj
11. Shtërpcë 1 (sistemi kabllor “Progres”) / Sevce / Gotovushë / Brezovicë / Jazhincë / Beroc / Biti e
Epërme / Biti e Poshtme
12.

Shtërpcë 2 (sistemi kabllor “Herc”)

Rajoni Gjilan
13.

Partesh / Pasjan / Shillovë

14.

Ranillug / Gllogoc / Kormnjan i Poshtëm /Kormnjan i Epërm / Ropotovë

15.

Mogillë

Rajoni Prizren
16.

Prizren (KDS “Eagle”)

17.

Dragash / Ljubovishtë

18.

Krushevë / Glloboçicë / Zlipotok

19.

Skorobishtë

20.

Bellobrad / Brut / Zym / Golopek / Brezne / Buqe / Kosavë / Kapre / Buzes

21.

Reçan / Pllanjan / Nebregoshtë / Manastiricë / Llokvicë / Mushnikovë

22.

Lubinjë e Poshtme / Ljubinjë e Epërme

23.

Hoçë e madhe

24.

Rahovec (pjesa e qytetit e përbërë nga banorët e komunitetit serb dhe romë).
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Ende mbetet problemi aktual i mosmbulimit të territorit të Veriut të Kosovës (komuna Mitrovicë, Zveçan,
Leposaviq e Zubin Potok) dhe:
1.

Mitrovica Veriore / Zhitkoc / Zherovnicë / Zubin Potok

2.

Zveçan / Rudar / Graboc / Vallaq / Sërboc

3.

Leposaviq / Leshak / Sllatina Ibrit / Soçanicë

Mjediset serbe në të cilat ka operatorë kabllorë, por për shkak të mungesës së kushteve të caktuara në
terren sinjali i RTK 2 ende nuk transmetohet, ato janë:
1.

Banjskë

2.

Gojbulë

3.

Gorazhdec

4.

Syriganë

5.

Banjë / Cërkolez

Nga viti 2016, sinjali i RTK 2 emitohet edhe përmes platformës IPTV, “Diaspora TV”.
Në muajin qershor të vitit 2016 nga ana e sektorit të atëhershëm të RTK 2 për sistemin e emisionit dhe
distribuimin e sinjalit u instalua serveri kompjuter dhe u konfigurua dhe u lëshua platforma e re IPTV e cila i
ka plotësuar të gjitha mungesat e deritanishme sa i përket kualitetit të fotografisë dhe tonit të sinjalit të RTK
2 i cili u emitua nga televizionet kabllore. Përmes platformës së njëjtë u është mundësuar edhe kolegëve
nga sektori teknik i RTK 1 që me anë të kamerave të tyre JVC GY-HM650 ENG të cilat kanë IP encoder dhe
përmes telefonave smart dhe tabletave të bëjnë lidhje direkte nga terreni.
Platformën e përmendur ende e mban RTK 2 dhe në mënyrë sporadike përdoret për lidhje direkte nga
terreni dhe për transmetime të drejtpërdrejta për nevojat e programit RTK2 sepse sistemet që i marrim nga
RTK1 dhe i shfrytëzojmë për këto nevoja (UDP encoder dhe UDP decoder) shpesh kanë dështuar.
Në vitin 2016 në satelitin EUTELSAT ka filluar emitimi eksperimental i sinjalit digjital të kanaleve RTK 1, RTK 2,
RTK 3 dhe RTK 4. Shfrytëzuesit në vend dhe në botë të cilët kanë pajisjet e duhura (SAT resiverin dhe SAT
antenën) kanë mundësi ta ndjekin programin e RTK 2 por mungesa është aty se sinjali i RTK 2 emitohet
jashtë standardeve teknike dhe është i kualitetit të dobët për shkak të pajisjeve të vjetruara (fotografia
dridhet dhe ndërprerjet janë të shpeshta). Mbetet detyrimi që me blerjen e pajisjeve të reja në periudhat e
ardhshme këto mangësi të rregullohen.
Në vitin 2016 sektori i IT ka konfiguruar dhe ka vënë në punë platformën IPTV përmes së cilës sinjali i katër
kanaleve të RTK strimohet në ueb-faqen RTK. Në punën e kësaj platforme vjen deri te problemi i cili
kryesisht lidhet me atë se sinjali i kanaleve RTK 2, RTK 3 dhe RTK 4 strimohet pa ton.
Gjatë vitit 2016 është nxjerrë rregullorja nga ana e KPM-së (Komisioni i Pavarur i Mediave) e cila parasheh që
të gjithë operatorët kabllorë riemitimin e sinjalit të RTK2 duhet ta bëjnë patjetër në rrjetin e tyre kabllordistributiv, pra mbetet obligim i RTK2 që sinjalin për shpenzimin e saj dhe me standardet e përcaktuara
teknike ta distribuojë deri te qendrat kryesore të operatorëve kabllorë.
Nëse zgjidhet problemi i emitimit kualitativ të sinjalit të RTK2 përmes satelitit, është e mundur që me blerjen
e pajisjeve të duhura (SAT resiveri dhe SAT antena me LNB konverter) problemi i distribuimit të sinjalit të
RTK2 në televizionet lokale kabllore do të zgjidhej përgjithmonë sepse atëherë nuk do të kishte nevojë për
distribuimin e sinjalit përmes platformës IPTV, dhe as për pagesën e rrjetit të nevojshëm të internetit në
stacionet kabllore.
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RTK 3

Kanali i tretë i RTK-së, që nga themelimi në vitin 2014, është një nga shtyllat kryesore të televizionit publik,
duke mbuluar pjesën informative të programit, me theks të veçantë edicionet e lajmeve.
Pavarësisht kushteve të rënda në të cilin funksionon RTK 3, duke bërë që i gjithë programi informativ të
realizohet nga një studio e improvizuar në garazhe, stafi i Dhomës së Lajmeve që mban kanalin e tretë, ka
arritur që në vitin 2016, të prodhojë e të transmetojë program të ngjeshur informativ.
Në tërësi, stafi që prodhon program informativ 24-orësh për RTK 3 dhe RTK 1 ka 82 persona.
Gazetarët, kameramanët e montazherët, punojnë edhe për programe të ndryshme për kanalin e parë, sipas
nevojave të përgjithshme që ka RTK. Njëkohësisht, shumica e redaktorëve e prezantuesve kryejnë edhe
punë të tjera që kanë të bëjnë me përgatitjet e kronikave për transmetim.
Lajmet

RTK 3 është kanal tërësisht informativ që përgatit e transmeton çdo orë edicione lajmesh. RTK 3 transmeton
program në të gjithë operatorët e licencuar kabllorë në Kosovë, përfshirë edhe dy më të mëdhenj privatë si
IPKO (në kanalin 14) dhe Kujtesa (në kanalin 81).
Brenda ditës, RTK 3 transmeton 18 edicione të lajmeve, prej të cilave 8 edicione transmetohen edhe në RTK
1.
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Edicionet e lajmeve në RTK 3 transmetohen në orët 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 19:30 (edicioni qendror), 21:00 (lajme ndërkombëtare), 22:00 dhe 23:00.
Edicionet e lajmeve në RTK 3 dhe RTK 1 transmetohen në orët 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15;00, 17:00,
19:30 (edicioni qendror) dhe 23:00.
Kjo bën që gjatë një muaji, RTK 3 të transmetojë rreth 540 edicione lajmesh kurse gjatë vitit rreth 6570 të
tilla.
Informacioni
Pjesa informative në tërësi, zë vend të rëndësishëm në RTK 3. Përveç edicioneve të lajmeve, realizohen edhe
numër i madh kronikash të tjera informative. Ato transmetohen kryesisht ndërmjet edicioneve të lajmeve e
ku përfshihen informacione të ndryshme në formë reportazhesh nga vendi, rajoni e bota.
Gjithashtu, RTK 3 gjatë vitit 2016, përveç lajmeve, ka realizuar edhe debate të ndryshme në studio,
gjithmonë brenda kornizës së informacionit.
Emisioni INFO3 LIVE është transmetuar gjatë vitit 2016, çdo ditë nga e hëna deri të premten me të ftuar të
ndryshëm ku është diskutuar për temën kryesore të ditës. Gjatë vitit 2016, në studion e RTK 3 kanë
diskutuar për çështje të ndryshme rreth 730 mysafirë, në rreth 300 emisione të realizuara.
Me ndryshimet në skemën programore që pritet të realizohen së shpejti tani në vitin 2017, ky emision ka
ndryshuar format dhe tani është vetëm një i ftuar.

Transmetimet LIVE
RTK 3 si pikë të fortë ka edhe transmetimet e drejtpërdrejta të ngjarjeve të ndryshme. Që nga protestat e
tubimet në Kosovë e deri në ato jashtë vendit, sikurse ishte Forumi Ekonomik në Romë, duke shfrytëzuar
kapacitetet teknike, RTK 3 ka arritur që në kohë reale të përcjellë tek shikuesit ngjarjet e rëndësishme.
Kështu, vetëm për vitin 2016, RTK 3 transmetoi drejtpërdrejt më shumë se 200 ngjarje të ndryshme.
Puna e gazetarëve
Gazetarët e RTK 3, të cilët janë drejtpërdrejt të përfshirë në gjetjen, sjelljen edhe përpunimin e lajmeve,
bartin barrën shumë të rëndësishme të një nga shtyllave të RTK-së që është informacioni.
Me qëllim që të evidentojë dhe të dokumentojë punën e secilit, ndër të tjera ka krijuar edhe rregullin e
normës. Sigurisht, duhet ditur se puna e gazetarëve ndryshon dhe varet nga shumë rrethana.
Ka periudha kur numri i madh i ngjarjeve të rëndësishme bëjnë që gazetarët të kenë më shumë kronika
ditore të realizuara, por ka gazetarë që realizojnë reportazhe për të cilat kërkohet më tepër kohë.
Sidoqoftë, mesatarja e punës së gazetarëve brenda muajit sillet prej 13 kronika minimumi ndërsa
maksimumi është 24.
Vetëm për Vitin e Ri, gazetarët e RTK 3, përveç angazhimeve të përditshme për edicionet e lajmeve, kanë
arritur që të prodhojnë emisione, kronika e reportazhe vetjake, në kohëzgjatje prej 6 orë e 22 minuta
program.

RTK

RTK 4

Gjatë këtij viti, RTK 4 ka vazhduar punën normalisht sikurse dy vitet e tjera, duke transmetuar kryesisht
program të realizuar nga kanali RTK 1, arkivi i TVP-së dhe dy produkte të huaja premierë. Puna e RTK 4 ka
vazhduar duke u bazuar në përmbajtjen programore. Gjatë kësaj kohe janë transmetuar programe
edukative, arsimore, kulturore, dokumentarë historikë, shkencore dhe ngjarje sportive vendore dhe
ndërkombëtare.
Emisionet e transmetuara gjatë vitit 2016.
Emisionet edukative arsimore të transmetuara gjatë kësaj kohe në RTK 4 janë: Filozofema, Yjet e pashuara,
Ne, Kutia Magjike, Kuizi 123 Fillo, Alfabeti, Një Univers, Libri Hapur, Edukata Qytetare, Letërsia, Fizika,
Botanika dhe Tingulli.
Emisionet Kulturore të transmetuara (Telekino, Arkivi, Etnika, Ars, Pa Skenar, Kult Art, Tingulli, Muza).
Programet argëtuese të transmetuara në RTK 4 gjatë këtij viti janë: (Gjurmët, Vikendi, Ditari Peshkatarit,
Supersfida, Multimedia, Refleksi, Sonte, N’za, RTK HITS, Kamera e Fshehur dhe Just For Laughs. Sa u përket
produkteve premierë, mund të themi se tani për tani kemi vetëm 2 produkte, ato janë: Emisionet e DË-së
(Euromaxx dhe Projekt Zukunft) dhe Arkiva e TVP-së, ndërsa të tjerat janë produkte të RTK 1. RTK 4 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 RTK 4, janë po ata të cilët janë transmetuar të RTK 1 si (“Zyra për gjithçka”, “Çka ka
shpija”, “192”, “Pleqtë”, “The Mentalist”, “Antimafia” si dhe filmat e huaj. Gjatë vitit 2016 në RTK 4 janë
transmetuar edhe shumë seriale dhe filma për fëmijë dhe rini.
Gjithashtu gjatë këtij viti, janë transmetuar dokumentarë të shumtë, duke përfshirë edhe dokumentar
përkujtimorë, dokumentarë të prodhuar nga “ARTE” dhe “URTI” si dhe dokumentar hulumtues me titull “FBIFILES”.
Në kuadër të marrëveshjes që RTK ka me DË, janë transmetuar emisione të shumta të zhanreve të
ndryshme, përfshirë edhe EUROMAXX, PROJEKT ZUKUNFT si dhe MOTOR MOBIL.
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Ngjarjet sportive të cilat janë transmetuar në RTK 4 gjatë vitit 2016 janë:
1. Futboll: drejtpërdrejt - Kampionati Evropian i Futbollit, Euro 2016
2. Futboll: drejtpërdrejt - Liga dhe Kupa e Zvicrës
3. Futboll: drejtpërdrejt - Eliminatoret për kampionatin botëror “Rusi 2018”
4. Lojërat Olimpike Verore: drejtpërdrejt - “Rio 2016”
5. Volejboll - drejtpërdrejt: Kampionati i Kosovës - Femrat
6. Volejboll - drejtpërdrejt: Kampionati i Kosovës - Meshkujt
7. Volejboll - ndeshjet e Ligës së Kampionëve - Femrat
8. Futsall - drejtpërdrejt, ndeshjet e kampionatit të Kosovës

RTK RADIO

Dhoma e lajmeve
Prioritet në Dhomën e lajmeve ka qenë përcjellja e zhvillimeve ditore në vend po edhe në rajon dhe në botë.
Derisa për zhvillimet brenda vendit janë dërguar në vendin e ngjarjes gazetarët e Dhomës së lajmeve, për
zhvillimet në Republikën e Shqipërisë dhe Maqedonisë kanë njoftuar korrespondentët nga këto vende,
lidhur me zhvillimet në botë janë përdorur informacionet nga mediat botërore. Në mungesë të
korrespondentëve nëpër rajone të ndryshme të vendit (vetëm dy korrespondentë në vend) për zhvillime më
të rëndësishme, shpesh ngjarjet jashtë Prishtinës janë përcjellë nga gazetarët e Dhomës së lajmeve. Në
raportin vjetor të punës për vitin 2015, është potencuar se Dhoma e lajmeve ka nevojë për së paku edhe dy
gazetarë terreni.
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Përveç kronikave për zhvillimet ditore, vetëm në Dhomën e lajmeve janë përgatitur mbi 400 tema autoriale,
me dhjetëra intervista dhe materiale të zgjeruara me tema të ndryshme. Temat janë përgatitur për çështje
të ndryshme: politikë, ekonomi, arsim dhe çështje të tjera të përditshmërisë qytetare. Numri më i madh i
temave gjatë vitit të kaluar është shënuar në muajt e parë të vitit, ndërsa ka pësuar një rënie gjatë muajve të
verës, pak për shkak të pushimeve verore e pak për shkak të punës me numër më të vogël të gazetarëve.
Ndërkohë, nga Republika e Shqipërisë, edicionet janë pasuruar në vazhdimësi me kronika për zhvillimet atje.
Rreth 400 kronika janë përgatitur nga Shqipëria, afër 100 nga Maqedonia, 171 nga Prizreni dhe 176 nga
Rajoni i Dukagjinit. Sa i përket Prizrenit dhe komunave Deçan, Pejë Istog dhe Junik, në numrin e
përgjithshëm hyjnë jo vetëm temat po edhe ngjarjet ditore.
Radio ka transmetuar, në raste të rralla, edhe njoftimet e korrespondentëve të televizionit që më parë ishin
korrespondentë në radio, të Ferizajt dhe Podujevës.
Seancat e jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës, konferencat për shtyp të krerëve më të lartë të vendit
dhe intervistat e tyre dhënë për RTK-në, në të shumtën e rasteve janë transmetuar drejtpërdrejt edhe në
radio.
Brenda vitit që kemi lënë pas është zhvilluar edhe një proces elektoral (zgjedhjet e jashtëzakonshme për
kryetar komune në Drenas) por meqë bëhej fjalë vetëm për një komunë, nuk kemi pasur ndonjë problem
në përcjelljen e fushatës elektorale ani pse numri i gazetarëve, nuk është i mjaftueshëm.
Për redaksitë e tjera brenda Departamentit të informacionit me pak fjalë mund të thuhet me sa vijon:
Emisioni i aktualiteteve dhe debateve “Fokus”
Janë realizuar 233 emisione debati me tema të ndryshme. Për shkak të zhvillimeve politike kanë dominuar
temat për politikën, por në përpjekje të vazhdueshme për të diskutuar edhe temat për ekonomi dhe arsim e
shëndetësi.
Programi i mëngjesit
Kjo redaksi realizon program ditor me kohëzgjatje prej tri orësh, çdo ditë nga ora 06:00-09:00
Gjatë tërë vitit në studio ka pasur 354 mysafirë të profileve të ndryshme. Janë realizuar 136 intervista të
drejtpërdrejta përmes telefonit, 161 kronika të incizuara paraprakisht (përveç atyre të bashkëpunëtorëve të
jashtëm) dhe 4 reportazhe.
Ndër rubrikat e zakonshme të këtij programi janë realizuar: 41 Rubrika “Prezantojmë fshatrat e Kosovës;” 41
rubrika “Siguria ne Trafik” dhe 40 rubrika “Mëngjesi Ekologjik”.
Emisione e tjera që hyjnë në Departamentin e informacionit
“Ngjarje dite,” emision ditor nga e hëna në të premte i realizuar drejtpërdrejtë në studio, me lidhje të
drejtpërdrejta me gazetarët në terren, zyrtarë e përfaqësues të institucioneve, organizatave qeveritare e
joqeveritare nga vend e më gjerë, informacione të ndryshme lidhur me ngjarjet më aktuale ditore. Gjithsej
254 emisione brenda vitit 2016.
“Prishtina”
- Emision katërditor, nga e hëna në të enjten, me aktualitete nga kryeqyteti. Gjithsej 194 emisione brenda
vitit 2016.
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“Komunat”
- Emision javor me kronika nga terreni, i realizuar në bashkëpunim me korrespondentët tanë. Gjithsej 52
emisione.
“Jeta në fshat”
- Emision javor, i incizuar paraprakisht me materiale të përmbledhura nga terreni për tema të ndryshme,
bujqësi, blegtori dhe zhvillim rural. Gjithsej 52 emisione.
“Këshilla mjekësore”
- Emision javor i incizuar paraprakisht me të ftuar në studio, doktorë të disiplinave të ndryshme të
mjekësisë.
Radio Kosova 2
Viti 2016 në kanalin e dytë të Radio Kosovës është karakterizuar nga emisione të ndryshme të drejtpërdrejta
dhe incizuara, mysafirë të ftuar, intervista, lidhje të drejtpërdrejta telefonike, muzikë të zgjedhur vendore
dhe ndërkombëtare.
Gjatë vitit 2016, pos emisioneve të rregullta, janë trajtuar në mënyrë të veçantë datat me rendësi si: Dita e
Radios (13 Shkurt), Pavarësia e Kosovës (17 Shkurt), Dita e Kushtetutës së Kosovës (9 Prill) Dita e Evropës (9
Maj), Festa e Flamurit (28 Nëntor), festat e fundvitit (Viti i Ri) etj.
Redaksia e Programit të mëngjesit
Gjatë vitit 2016, në kuadër të emisionit të mëngjesit në periudhën janar-dhjetor janë realizuar 365 emisione
të drejtpërdrejta. Gjatë këtyre emisioneve të programit të mëngjesit janë realizuar 235 intervista me
personalitete nga fusha të ndryshme të jetës socio-kulturore në vend, 148 kronika, nga sfera të ndryshme e
me 424 mysafirë. Pos kësaj, emisioni i mëngjesit është karakterizuar nga laramania e temave të shumta e në
fusha të ndryshme, me rubrikat e veçanta dhe me risitë që kanë nisur në kuadër të ndryshimeve
programore në këtë pjesë të programit në Radio Kosova 2.
Kështu në programin e mëngjesit gjatë vitit 2016 janë realizuar me sa vijon:
366 emisione të drejtpërdrejta
235 intervista
1148 kronika
424 mysafirë
Redaksia e kulturës
Gjatë vitit 2016 edhe redaksia e kulturës ka realizuar program të larmishëm duke përcjellë pjesën më të
madhe të ngjarjeve kulturore në vend por edhe më gjerë. Kështu, gjatë pesë ditëve të javës sa janë mbajtur
emisione të ndryshme kulturore si: “Ars”, ”Universi Letrar”, ”Shqip”, ” Kult”, apo “Për një botë më të mirë”, janë
realizuar, tema, kronika e intervista të ndryshme. Gjatë kësaj periudhe janë mbi 240 emisione nga fusha e
kulturës me po aq mysafirë, tema të ndryshme intervista të incizuara apo edhe të drejtpërdrejta.
Gjatë vitit 2016 në redaksinë e kulturës janë realizuar:
240 emisione
220 mysafirë - intervista
300 tema të ndryshme
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Redaksia e të rinjve
Edhe në redaksinë e të rinjve janë realizuar emisione të ndryshme në kuadër të emisionit të përditshëm nga
e hëna në të premte. Kështu gjatë vitit 216, janë mbajtur mbi 240 emisione, ku kanë defiluar mbi 350
mysafirë, janë trajtuar tema të ndryshme nga aktualiteti, muzika, filmi, moda, teknologjia, ekonomia e
shëndetësia. Pothuajse në secilën rubrikë si “N’ishull”, “Sinjal”, ”Profesion N’Gramofon”, ”Ars Akustika”, ”Bota e
filmit” apo “Hite nëpër Vite”, i pranishëm ishte të paktën një mysafir. Kështu mbi 350 mysafirë ishin pjesë e
emisionit të përditshëm e të drejtpërdrejtë “Gramafon”, në redaksinë e të rinjve në emisionin e mesditës në
kanalin e dytë të radios.
Kështu gjatë vitit 2016 janë realizuar:
260 emisione
350 mysafirë
400 tema e kronika të ndryshme
Redaksia e Programit të natës
Gjatë vitit 2016, në redaksinë e Programit të natës janë realizuar emisione të ndryshme. Në pjesën e dytë të
vitit ka pasur një dinamizim të këtij programi. Në pjesën e programit të natës që fillon nga ora 22:00 deri në
orën 01:00, janë bërë ndryshime programore dhe janë futur risi, duke filluar edhe me emisione të reja si
“Sportikus”, “Para Famës”, dhe rifreskimi i emisioneve aktuale si: “Marathon Shoë”,”Hip Hop” etj.

Programi në gjuhët e komuniteteve, RTK-Radio
Programi për komunitete në Radio Kosova 2 emitohet çdo ditë prej 14:00-21:00.
Prej 14:00-16:00 është programi në gjuhën serbe, pastaj vjen programi dyorësh në gjuhën turke, programi
dyorësh në gjuhën boshnjake, dhe programi njëorësh në gjuhën rome.
Këto programe fillojnë me emisionin informativ - lajmet, pastaj vijnë aktualitetet e ditës nga bota dhe rajoni,
dhe emisionet autoriale. Çdo punëtor e ka emisionin e vet autorial.
Në programin në gjuhën serbe janë tri emisione autoriale, në turqisht emitohen pesë emisione autoriale, në
boshnjakisht tri dhe në gjuhën rome dy. Bëhet fjalë për emisionet javore. Janë emituar rreth 500 emisione
autoriale në të gjitha redaksitë.
Përveç kësaj, redaksitë tona përgatisin edhe rubrikat e zakonshme javore nga bota e kulturës, sportit dhe
artit, shkencës dhe mjekësisë.
Nga mesi i 2016 është filluar me emitimin e programit 15-minutësh për komunitetin ashkali, çdo të dytën
javë.
Në programet për komunitete gjatë vitit 2016 janë mbuluar të gjitha ngjarjet e rëndësishme në Kosovë dhe
më gjerë.
Redaksitë kanë ndjekur edhe ngjarjet brenda komuniteteve të tyre – serbe, boshnjake, turke, rome dhe
ashkali.
Nga programi në gjuhën serbe ngjarje të veçuara: pozita e serbëve tetë vjet pas pavarësisë, marrëdhëniet
mes Kosovës dhe Serbisë 8 vjet pas pavarësisë; jeta e serbëve nëpër komunat kosovare. Problemet me të
cilat ballafaqohen pjesëtarët e komunitetit serb në komunën e Prizrenit; jeta në Mushnikovë; zgjedhjet
parlamentare në Serbi - reagimet; reagimet për Ligjin për Trepçën; procesi i formimit të bashkimit të
komunave me shumicë serbe; protesta në Mushtisht dhe sulmet ndaj serbëve;
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Nga programi në gjuhën boshnjake veçojmë jetën dhe punën në Brod, jugu i Kosovës, liberalizimi i vizave të
Kosovës dhe Bosnjës; pozita e komunitetit boshnjak tetë vjet pas pavarësisë; problemet dhe
mosmarrëveshjet mbi ndërtimin e Qendrës Kulturore në Prizren.
Nga programi në gjuhën turke veçojmë: komuniteti turk në përvjetorin e tetë, studimi i gjuhës turke në
Universitetin e Prizrenit; jeta në Mamushë; Reagimet ndaj sulmit terrorist në Stamboll; gazetari Berkant Curi
ka qenë prezent në aeroportin e Stambollit natën e sulmit terrorist dhe nga aeroporti ka bërë reportazhin;
Ndikimi i ngjarjeve të fundit në Turqi në punën e agjencive turistike në Kosovë; redaksia turke gjatë vitit 2016
shënoi 65-vjetorin e arsimit në gjuhën turke në Kosovë, shoqatat kulturore dhe hapjen e programeve
mediatike.
Nga programi në gjuhën rome veçojmë strategjinë për vitet 2016-2020 për integrimin e komunitetit RAE;
reportazh nga familjet rome të Kosovës të cilët janë riatdhesuar nga vendet e BE-së, çfarë ndihma marrin
dhe çfarë jete bëjnë pas kthimit dhe ri-integrimit; për projektet e infrastrukturës dhe punësimit të
komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në komunën e Fushë Kosovës. Kronikë për zgjidhjen e vështirësive të
romëve, idetë e qytetarëve dhe shoqërive civile; Kontributi i familjeve rome që kanë asimiluar identitetin e
tyre për shkak të disa paragjykimeve të të tjerëve në mënyrë që të integrohet në komunitet, etj.
RADIO KOSOVA programacioni i programit të parë të Radio Kosovës
-Redaksia e programit argëtues - Programi OnAir
-Radio Kosova - Programi i Natës
-Redaksia e Programit Arsimor, Kulturor dhe për Fëmijë (RPAKF)
-Radio Kosova - Redaksia e sportit
Gjatë vitit 2016, në bazë të raporteve të redaksive të Departamentit të Programacionit, emisionet janë
realizuar sipas planit të parashikuar, duke u zbatuar skema programore në tërësi.
Ngjarjet e veçanta në Programin e Radio Kosovës gjatë vitit 2016:
Dita ndërkombëtare e Radios (13 Shkurt 2016) si dhe Pavarësia e Kosovës (17 Shkurt 2016)
Me këtë rast Radio Kosova ka organizuar program special në kuadër të javës së pavarësisë dhe ditës
ndërkombëtare të Radios. Përveç programit, Radio Kosova ka realizuar edhe koncertin e veçantë që është
transmetuar edhe në RTK-TV me ç`rast është dorëzuar edhe çelësi i arkivit të Radio Kosovës për këngëtarin
Ismet Peja. Duhet theksuar se në këtë organizim kanë marrë pjesë emrat më të njohur të muzikës popullore
shqipe të cilët u dëshmuan edhe si miq të Radio Kosovës.
Shënimi i manifestimit “Epopeja e UÇK-së”, në Radio Kosovë më 5, 6 dhe 7 mars:
Gjatë kësaj periudhe, Radio Kosova pati programe të veçantë kushtuar “Epopesë së UÇK-së” si dhe
transmetime të drejtpërdrejta të këtyre organizimeve:
- Parakalimi i FSK-së në kazermën “Adem Jashari”.
- Akademi kushtuar komandantit Adem Jashari
- “Nata e zjarreve”, bashkë me koncertin në Skenderaj
Kampionati Evropian i Xhudos në Rusi, ku Majlinda Kelmendi është nderuar me titullin e kampiones së
Evropës, kurse Nora Gjakova ka fituar medaljen e Bronzit. Radio Kosova ka përcjellë drejtpërdrejt edhe
ngjarjen por edhe konferencën në Aeroportin e Prishtinës “Adem Jashari”.
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Pranimi i Kosovës në UEFA dhe FIFA
Gjatë muajit maj 2016, janë zhvilluar shumë ngjarje sportive të cilat me një përkushtim të madh janë
përcjellë nga të gjithë anëtarët e Redaksisë së sportit. Në qendër të vëmendjes ishin dy ngjarje sportive në
fillim të muajit. Pranimi i Kosovës në UEFA dhe FIFA. Ka pasur emision të drejtpërdrejtë të realizuar nga
Budapesti (Radio Kosova në Budapest kishte dy reporterë në vendin e ngjarjes), por edhe përcjellja e
Kongresit që është mbajtur në Meksiko Siti, ku Kosova është pranuar në FIFA.
Një ngjarje tjetër që duhet veçuar është kampionati evropian i shahut “Gjakova 2016”. Në këtë kampionat
kanë marrë pjesë 240 shahistë më të dalluar të Evropës nga 37 shtete.
Kampionati Evropian i futbollit “Euro 2016”, në Francë
Gjatë kësaj periudhe, nga 10 qershor deri më datën 10 korrik, Radio Kosova ka bërë transmetimin e
drejtpërdrejtë të ndeshjeve të këtij kampionati duke i kushtuar rëndësi të veçantë pjesëmarrjes së
Shqipërisë.
Me këtë rast ekipi ynë ka përcjellë edhe kthimin e kombëtares në Tiranë.
Radio Kosova ka realizuar edhe transmetimin e drejtpërdrejtë nga vendi i ngjarjes të ndeshjes që bëri
historinë e sportit të Kosovës nga Turku e Finlandës: Finlanda-Kosova. I veçantë ishte edhe transmetimi i
ndeshjes Turqi-Kosovë nga vendi i ngjarjes.
Përveç përmbylljes me shumë sukses të Kampionatit Evropian të Futbollit u realizua edhe VERA ME RADIO
KOSOVËN
Gjatë muajit korrik, si zakonisht, filloi edicioni i ri i programit “Vera me Radio Kosovën”, i cili për dallim nga viti
i kaluar u realizua në Kosovë në disa qytete. Edhe ky edicion u vlerësua lart duke pasur parasysh faktin se
një ekip i tërë i programit dhe i teknikës ka realizuar këtë program nga qendra të ndryshme të qyteteve të
Kosovës. Me këtë rast u është kushtuar rëndësi edhe vlerave të turizmit vendor.
Si gjithmonë, Radio Kosova ka realizuar një skemë të veçantë programore duke e titulluar “Java e Pavarësisë
së Shqipërisë” ku përveç materialeve të shumta ekskluzive ka realizuar edhe programe të veçanta.

Statistika vjetore e Departamentit të Programit:
ON AIR
252 emisione të gjitha LIVE
264 mysafirë të ftuar në studio
553 intervista me emra të njohur të artit, kulturës etj
Metropol
231 emisione të drejtpërdrejta
Programi i Natës dhe Radio Shou
352 emisione të natës dhe 328 Radio Shou = 680 emisione gjithsej
534 mysafirë në studio
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Programi i sportit
Mozaiku sportive argëtues
-102 emisione
174 intervista dhe mbi 120 biseda live me telefon.
Janë transmetuar 191 ndeshje
Gjatë vitit kanë qenë të ftuar mbi 180 mysafirë në studio të Radio Kosovës.
Programi për fëmijë
248 emisione të realizuara live
Programe kulturore
97 emisione të realizuara
Totali:
930 emisione të realizuara - live
970 mysafirë në studio
727 intervista të realizuara enkas për Radio Kosovën
213 transmetime të drejtpërdrejta
Departamenti i Teknologjisë dhe Produksionit - RTK Radio
Këtë vit, përveç punëve të përditshme, në studiot e On Air-it dhe produksionit, për realizimin e kërkesave që
rezultojnë nga zbatimi i skemës programore, është punuar edhe në disa segmente të tjera:
Edhe këtë vit është bërë një punë e madhe në rehabilitimin respektivisht rivitalizimin e pajisjeve të studios –
miksetave në studiot e ON Air-it dhe studiove të produksionit të Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2.
Si rezultat i këtij rivitalizimi është arritur një siguri shumë më e madhe në punën e pajisjeve të cilat janë në
përdorim në vazhdimësi, pa ndërprerje, 24 orë në ditë, në studiot e On Air dhe produksionit në RTK Radio.
Rrjedhimisht të gjitha kërkesat programore të cilat rezultojnë me obligimet teknike për realizimin e
kërkesave programore, janë përmbushur në tërësi.
Praktikisht, gjatë këtij viti, në Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2 teknikisht janë realizuar:
1.

Raporte: 2871

2.

Emisione të incizuara: 1896

3.

Emisione të incizuara-minoritete: 6840

4.

Transmetimet e kombëtares së Kosovës: 3 transmetime

5.

Transmetimet e Superligës së Kosovës në futboll:114

Këtë vit, Radio pati një angazhim të theksuar me rastin e transmetimit të kampionatit evropian të futbollit
nga Franca. Me këtë rast, në fazën e grupeve, përveç ndeshjeve të kombëtares shqiptare, janë transmetuar
edhe të gjitha ndeshjet e kombëtareve të tjera – nga tri ndeshje në ditë. Në realizimin e këtyre
transmetimeve toni internacional (atmosfera) është huazuar nga TV.
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Është realizuar emisioni “Vera me Radio Kosovën” nga qytete të ndryshme të Kosovës. Të gjitha emisionet
janë realizuar me teknologjinë ISDN. Një emision është realizuar në teknologjinë analoge.
Po ashtu janë realizuar të gjitha kërkesat për realizimin e emisioneve të drejtpërdrejta nga Sheshi “Zahir
Pajaziti”, për emisionin Metropol dhe emisionin On Air.
Është realizuar edhe cikli i emisioneve të drejtpërdrejta “Sporti në Komunat tona”.
Në njësinë e Audio arkivit, në bazë kërkesave dhe rekomandimeve programore janë arkivuar: 1245 edicione
të lajmeve, 66 emisione dhe speciale, 17 seanca të Kuvendit të Kosovë, 30 intervista, 14 akademi
përkujtimore, 18 konferenca të ndryshme, 7 transmetime të ngjarjeve sportive dhe 8 materiale nga burime
të jashtme.
Në korrik ka pasur një varg problemesh teknike, të shkaktuara si rezultat i goditjes nga rrufeja. Me këtë rast,
pavarësisht tokëzimit që disponon objekti i RTK Radios, disa pajisje kanë pësuar dëme, sikur që kanë pësuar
dëme edhe operatorë të tjerë që operojnë në kuadër të objektit të RTK Radio: KTTN dhe IPKO.
Transmetimi i programit të Radio Kosovës në brezin e valëve të mesme AM dhe FM dhe AM. Transmetimi i
programit të RTK Radios në valët e mesme menaxhohet prej RTK-Radio. Në vazhdimësi ka vështirësi në
transmetimin e programit përmes transmetuesit të valëve të mesme në frekuencën 549KHz, në objektin
transmetues në Bakshi. Për këtë transmetues, nga prodhuesi – kompania RIZ Zagreb, është konfirmuar
zyrtarisht, se për shkak të vjetërsisë së këtij transmetuesi, tash e as në të ardhmen nuk janë në gjendje të na
furnizojnë me pjesë të ndërrimit (rezervë). Në lidhje me këtë, Menaxhmenti i RTK-së më 8.11.2016 ka ngritur
një komision, për vlerësimin e gjendjes teknike, financiare dhe ligjore për objektin transmetues në Bakshi.
Më 14.12.2016, komisioni ka dalë me përfundimin se puna e transmetuesit AM në Bakshi duhet të
ndërpritet. Me këtë rast, komisioni u sugjeron anëtarëve të komisionit nga Departamenti i financave dhe
Burimeve njerëzore që punëtorët të cilët janë të angazhuar në Bakshi, të transferohen në pozita adekuate
në bazë të normave ligjore në RTK.
Këtë vit janë blerë 12 Ëorkstation për studiot e ON Air dhe studiot e produksionit.
Valët FM
Sa i përket mbulimit të territorit të Kosovës në brezin FM, përmes rrjetit primar, me të cilin menaxhon KTTN,
edhe më tutje mbetet domosdoshmëri përmirësimi i mbulimit të territorit të Kosovës, dhe atë duke
investuar në teknologjinë e sistemit të lidhjeve dhe pajisjeve transmetuese. Për pikën transmetuese në
objektin e VUSH-RTK Radio, të cilën e menaxhon RTK Radio, në raporte të veçanta për këtë objekt, ka nevojë
për zëvendësimin e këtyre pajisjeve transmetuese të cilat janë në punë nga viti 1980. Për një pasqyrë më të
qartë rreth mbulimit të territorit të Kosovës, si dhe duke pasur parasysh vjetërsinë e pajisjeve transmetuese
në objektin transmetues FM në objektin e VUSH-RTK – Radio, është përpiluar edhe një raport me propozim
masat për rivitalizimin e teknologjisë duke përfshirë edhe dislokimin e këtij objekti, për shkak të degradimit
të ambientit në objektin transmetues në Vreshta.
Në lidhje me këtë, pas aprovimit të propozim-masave për këtë objekt transmetues - për dislokim, nga
Menaxhmenti i RTK-së, më datë 18.07.2016 është bërë kërkesa pranë KPM-së për aprovimin e ndryshimit të
parametrave të shënimeve teknike në licencat e frekuencave të objektit transmetues në RTK Radio-VUSH.
Ndryshimi i parametrave ka të bëjë me dislokimin e pajisjeve transmetuese nga ky objekt në objektin
transmetues në “Vreshta” në Prishtinë.
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Në lidhje me kërkesën e RTK Radios, të datës 18.07.2016 pranë KPM-së për dislokimin e pajisjeve
transmetuese nga objekti transmetues RTK Radio-Vush, në objektin transmetues VRESHTA, më datë
02.08.2016 jemi informuar nga KPM-ja se kërkesa në aspektin teknik është shqyrtuar si dhe janë kryer
matjet e nevojshme teknike dhe është konstatuar nga KPM-ja se kërkesa për ndryshimin e lokacionit të
transmetimit është në pajtueshmëri me parametrat teknikë të licencës për frekuencat transmetuese të
Radio Kosovës. Dhe së fundmi, komisioni i KPM-së ka marrë vendimin përfundimtar, në favor të kërkesës
për ndryshimin e lokacionit të transmetimit të programeve të Radio Kosovës (Ref: 1608/882/LIC/ni). nga
objekti transmetues VUSH në lokacionin e ri në Vreshta, Prishtinë.
Nga pika në transmetuese në Vreshta realizohet mbulueshmëri deri në dalje të Ferizajt dhe deri në hyrje të
Mitrovicës, për dallim nga pika transmetuese në objektin e RTK Radios, ku sinjali humbet menjëherë pas
Veternikut respektivisht pas lagjes “Arbëria” (Dragodani).
Meqenëse në objektin transmetues në Vreshta menaxhon kompania KTTN, ashtu si edhe me objektet e
tjera: Golesh, Zatriq, M. Gjelbër, dhe Cërnush e cila është e angazhuar për realizimin e mbulimit të territorit
të Kosovës përmes rrjetit tokësor, paraprakisht duhet të arrihet pajtueshmëri-marrëveshje ndërmjet
Menaxhmentit të RTK Radios dhe KTTN.
Këtë vit, nga KPM është bërë vazhdimi i licencave për frekuencat transmetuese të karakterit lokal.
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Rezultatet e hulumtimit të opinionit publik
mbi shikueshmërinë e RTK-së
RTK ka kontraktuar një kompani të pavarur dhe të specializuar (Novus Consulting) për hulumtimin e
opinionit publik për të matur shikueshmërinë 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 serbishtfolës.
Anketa ka qenë e ndarë proporcionalisht në të gjitha komunat, si në ato urbane po ashtu edhe rurale.
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Teknologjia Informative IT-RTK 2016
IT-Televizion

Muaji

Ditët e Totali
i
punës
intervenimeve
gjatë muajit

Intervenime
të lehta

Intervenime të
mesme

Intervenime
komplekse

Janar

31

310

275

20

15

Shkurt

29

410

350

35

25

Mars

31

396

346

30

20

Prill

30

290

240

20

30

Maj

31

327

272

30

25

Qershor

30

290

235

35

20

Korrik

31

320

265

30

25

Gusht

31

372

317

25

30

Shtator

30

290

225

30

35

Tetor

31

290

235

30

25

Nëntor

30

320

265

25

30

Dhjetor

31

295

225

35

35
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Raporti i punës së TI-së në RTK-RADIO 2016
Vitin që e lamë pas, njësia e TI-së në RTK-Radio përveç punëve të përditshme, në mirëmbajtjen e rrjetit,
serverëve dhe pajisjeve të tjera të TI-së ka kryer edhe shërbime për Studiot e On-air, Studiot e Produksionit
dhe zyrat e tjera në objektin e RTK-Radios.
Konsiderojmë se të gjitha kërkesat programore janë realizuar me sukses, gjithmonë duke u bazuar në
kapacitetet ekzistuese të TI-së në RTK-Radio.
Rrjedhimisht të gjitha kërkesat nga Studiot e On-air, Studiot e Produksionit dhe zyrat e tjera në objektin e
RTK-Radio në te cilat kam marrë pjesë edhe njësia e TI-se janë përmbush ne tersi.
Edhe këtë vit njësia e TI-së ka bërë një punë të madhe në rehabilitimin e rrjetit të brendshëm (LAN). Ky
rehabilitim ka përfunduar në katin e 2, 6 dhe 8. Gjatë këtij viti do të rehabilitohen rrjeti i brendshëm edhe
për katet e tjera, gjithmonë nëse do të kemi mbështetje financiare të realizimin e nevojave.
Element tjetër i rëndësishëm është edhe zëvendësimi i kompjuterëve (Ëorkstation) të vjetër me 12
kompjuter (Ëorkstation) te rinj ne studiot e On-air dhe Produksionit ne RTK-Radio. Vlen të theksohet se
pajisjet e vjetra kanë qenë në funksion për nevojat e RTK-Radio për më tepër se 8 vjet dhe ato pajisje kanë
punuar 24h/7.
Punë mjaft kualitative është bërë edhe në regjistrimin e të gjitha pajisjeve në RTK-Radio në sistemin e FBPSsë, me të cilin lehtësisht mund të identifikohen të gjitha pajisjet e TI-së në RTK-Radio.
Raporti vjetor 2016 i punës në Njësinë e FBPS-së.
Muaji

Ditët e
punës

Intervenime
mesatare gjatë
ditës

Total
i
intervenimeve
gjatë muajit

Intervenime
të lehta

Intervenime
të mesme

Intervenime
komplekse

Janar

31

19

589

303

220

66

Shkurt

28

19

1341

303

220

60

Mars

31

62

1922

1392

437

93

Prill

30

51

1530

1025

398

107

Maj

31

46

1426

940

325

161

Qershor

30

31

930

498

320

112

Korrik

31

19

589

303

220

66

Gusht

31

20

620

358

180

82

Shtator

30

25

750

456

210

84

Tetor

31

27

837

506

240

91

Nëntor

30

31

930

584

247

99

Dhjetor

31

33

1023

661

266

96
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ARKIVI MULTIMEDIAL
Gjatë këtij viti raportues, Arkivi Multimedial, si sektori më i ri në kuadër të Shërbimit të TI-së, ka vazhduar që
të konsolidohet, pavarësisht rrethanave jo të volitshme të zhvillimit dhe avancimit teknologjik. Qëllimi
themelor i rikonceptimit të arkivit ekzistues televiziv është avancimi i procesit të arkivimit, me theks të
veçantë në futjen në aplikim të formateve të reja multimediale të kohës.
Me synim që të hartohet dhe implementohet një plan sa më adekuat zhvillimor për shndërrimin e arkivit
aktual në një arkiv bashkëkohor multimedial, gjatë vitit raportues është bërë studimi i gjendjes aktuale në të
cilën gjendet dhe funksion arkivi televiziv, përfshirë këtu përmasat e hapësirave të arkivit, numrin dhe llojin e
pajisjeve të punës si dhe fondin e kasetave, me informata të sakta për formatin, strukturën dhe përmbajtjen
e tyre. Këto dhe informata të tjera janë shfrytëzuar për nevoja të procesit të ristrukturimit të arkivit dhe të
digjitalizimit të përmbajtjeve arkivore.
Në qendër të planeve zhvillimore të Arkivit Multimedial për vitin raportues ka qenë edhe fillimi i konvertimit
të përmbajtjeve programeve nga kasetat në formate të bazuara në fajlla (kompjuterikë). Për këtë arsye është
identifikuar dhe ndarë hapësira e veçantë, e cila është adaptuar për këtë veprimtari (është liruar nga gjërat
e panevojshme, është siguruar furnizimi me energji elektrike, rafti për vendosjen e SX playerëve, tavolina e
vogël e punës etj), mirëpo edhe më tutje nuk është arritur që ajo të pajiset me pajisjet e nevojshme
teknologjike për funksionimin e saj (kompjuterët, SX playerët, monitorët etj) si dhe të lidhet me rrjet të
internetit.
Sa i përket aspektit të ristrukturimit të brendshëm të TI-së, në kuadër të Arkivit Multimedial është integruar
dhoma e injektit.
Një nga zhvillimet më domethënëse në vitin 2016 është hartimi i rregullativës përkatëse për funksionimin e
Arkivit Multimedial. Në këtë kuadër është përpiluar Rregullorja për funksionimin e arkivit multimedial si dhe
janë dizajnuar një sërë procedurash për rregullimin e çështjeve konkrete gjatë procesit të punës.
Përpos rregullores për funksionimin e arkivit multimedial, tashmë ekziston e hartuar edhe 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 palëve të jashtme.
Në kuadër të pjesëmarrjes në takime ndërkombëtare lidhur me arkivat televizive, gjatë vitit raportues një
ekip i arkivit multimedial kanë marrë pjesë në seminarin ndërkombëtarë të arkivave Albanian Cinema
Project, që është mbajtur në Tiranë nga 17 deri më 28 tetor 2016.
Një ndër planet më ambicioze të Arkivit Multimedial për të ardhmen e afërt është edhe përfshirja e
shërbimeve të reja që kanë të bëjnë me publikimin e rregullt në internet të përmbajtjeve multimediale të
RTK-së.
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DIZAJNIMI I UEB-FAQES SË RE RTKLIVE.COM

Gjatë vitit 2016 është bërë dizajnimi dhe konceptimi i ri i ueb-faqes rtklive.com, është punuar me një
koncept modern dhe shumë funksional me qëllim që të përshtatet nga secila moshë e vizitorëve, po ashtu
të përshtatet me secilin lloj shfletuesi qoftë ai kompjuter PC, Tablet apo Smartphone. Dizajni është punuar
në mënyrë që gjatë zhvillimit të realizohet në formatin Responsive Design (Dizajni i përgjegjshëm).
Është bërë ndërlidhja e ueb-faqes me FBPS-në me qëllim të modernizimit të ueb-faqes si dhe mundësive të
reja për plasim sa më të shpejtë të materialeve multimediale në ËEB.
Duke pasur parasysh obligimet ligjore që ka RTK për gjuhët e komuniteteve të tjera është realizuar struktura
e re e ueb-faqes në mënyrë që të jetë më kreative ana e strukturimit dhe të mos bëhet ueb-faqja kaotike
për përdoruesin.
Është bërë ndarja e ueb-faqes në dy pjesë kryesore. RTKLIVE që do të përmbajë vetëm lajme (RTK 1, 2, 3, 4,
Radio, Ëeb) dhe Multimedia, që do të përmbajë krejt pjesën tjetër të prodhimit të Televizioneve dhe Radiove
video, të cilat plasohen në kanalin zyrtar të RTK-së në Youtube.
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DIZAJNIMI I APLIKACIONIT PËR ANDROID rtklive.com

Rtklive, aplikacioni mobile për sistemin Android është dizajnuar në frymë moderne dhe shumë funksionale
me qëllim që të jetë i lehtë për shfrytëzim.
Aplikacioni përmban të gjitha kategoritë e lajmeve nga portali rtklive.com, duke përfshirë edhe Live Stream
RTK 1, RTK 2, RTK 3, RTK 4, Radio Kosova dhe Radio Kosova 2.
DIZAJNIMI I PLUGINIT PËR APLIKACIONIN KODI (XBMC) RTK
Është dizajnuar plugini për aplikacionin KODI (XBMC) që mundëson shikimin live të të gjitha kanaleve të RTKsë, RTK 1, RTK 2, RTK 3, RTK 4, dhe dëgjimin e dy radiove, Radio Kosova dhe Radio Kosova 2.
KRIJIMI I KATEGORIVE DHE BLLOQEVE TË REJA
Dizajnimi dhe zhvillimi i kategorive të reja në rtklive.com duke i ambientuar me konceptin aktual të uebfaqes rtklive.com
-

Mbarëshqiptare

-

Histori

-

Kategoria Rajoni dhe Bota është ndarë në dy pjesë, në:

-

Rajoni

-

Bota

RTK

RTK FACEBOOK
Përkushtim i veçantë është ndarë për rrjetet sociale përkatësisht në Facebook duke përfshirë dizajnimin e
koverëve dhe shpërndarja e materialeve nga të gjitha Facebook faqet si Info 3 Live, Imazh, Goal Zone, RTK
Hits, Natën me Fatmir Spahiun në Facebook faqen zyrtare të RTK-së për promovimin sa më të mirë në
Facebook.com/rtklivecom
VIZITUESHMËRIA
Nëse e shikojmë trafikun e gjithëmbarshëm në bazë të vizitorëve atëherë rtklive.com ka 72.000 deri në
135.000 vizitorë në ditë që është trafik normal ditor. Në anën tjetër, nëse e shikojmë numrin e klikimeve,
duke pasur parasysh që secili vizitor mesatarisht navigon brenda ueb-faqes 15 deri në 22 lidhje për
informacione të ndryshme, atëherë mbërrihet numri afër një milion e gjysmë i klikimeve në ditë.
STATISTIKA:

01.01.2016 - 31.12.2016

Sessions:

16,839,231

Users:

4,341,597

Pagevieës:

49,950,381

Avg. Session Duration:

00:03:01

Bounce Rate:

52.98%

Neë Sessions:

24.80%

Vizitat nga TOP 10 Shtetet:
Kosova

40.86%

Gjermania

18.62%

Zvicra

7.95%

USA

3.63%

Austria

3.01%

Suedia

2.80%

Franca

2.62%

Anglia

2.32%

Maqedonia

2.30%

Italia

2.29%

Vizitorët besnikë dhe të rinj:
Vizitorë besnikë

75.2% 12,658,942 Sessions

Vizitorë të rinj

24.8% 4,180,289 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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Zhvillimi i Aplikacioneve
Projektet të cilat janë zhvilluar gjatë vitit 2016:
-Autopark
-Ëorkreporting
-RTK aplikacioni i lajmeve për Android
-RTK Kodi
-RTK Multimedia Android
-FFMPEG Conversions
-RTK aplikacioni i lajmeve për iOS

Autopark:
Ky është një softuer i bazuar në ueb, i cili është zhvilluar me gjuhën PHP dhe të dhënat ruhen në
MYSQL server. Softueri përdoret nga të gjitha njësitë e Autoparkut dhe ndahet në dy grupe: 1. Njësia e
Televizionit ku janë të integruara së bashku RTK 1; RTK 3; RTK 4 me një anë dhe RTK 2 në anën tjetër 2.
Njësia e Radios ku janë të integruar Radio 1 dhe Radio 2.
Softueri është i përshtatur sipas nevojave përkatëse të njësive të caktuara, d.m.th dallojnë në disa
specifika moduli i cili përdoret nga Njësia e Radios, me modulin që përdoret nga Njësia e Televizionit.
Autoparku lehtëson punën e monitorimit të shoferëve dhe veturave të RTK-së. Të gjitha të dhënat
rreth veturave dhe shoferëve ruhen në server. Shefi i autoparkut e ka mundësinë e editimit të të dhënave,
mirëpo çdo editim ruhet në histori (me qëllim të ndalimit të manipulimeve).
Mundësitë që ofrohen janë:
Regjistrimi i veturave (së bashku me të dhënat e tyre) si asete
Regjistrimi i sigurimit të veturave
Përgatitja e orarit të punës për shoferët
Regjistrimi i mbushjes me karburant
Regjistrimi i servisimit
Kontrollimi i shoferëve të caktuar në periudhë të caktuar kohore
Kontrollimi i veturës së caktuar në periudhë të caktuar kohore
Kontrollimi i kontrollit teknik i veturave
Workreporting:
Ky është një softuer i bazuar në ueb, i cili është zhvilluar me gjuhën PHP dhe të dhënat ruhen në
MYSQL server; Softueri është i qasshëm për të gjithë punëtorët e RTK-së të cilët kanë llogari të hapur në
FBPS. Ëorkreporting është një modul i punuar për raportim të punës në nivelin punëtor-supervizor. Parimi i
punës është i organizuar në hierarki. Punëtori e ka mundësinë që ta zgjedhë shefin të cilit duhet t’i
raportojë.
Shefi i sheh të gjitha raportet që ia kanë dërguar punëtorët e tij, dhe e ka mundësinë që t`i marrë e
t`i përpunojë këto raporte dhe t`i dërgojë tek eprori i tij në nivelin më të lartë. Ky softuer e ka lehtësuar
procesin e raportimit, duke i organizuar të gjitha raportet në një vend.
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RTK aplikacioni i lajmeve për Android:
Ky është një aplikacion i zhvilluar për të gjithë përdoruesit e telefonave mobilë të cilët përdorin
sistemin operativ Android. Aplikacioni RTK tashmë gjendet në Playstore dhe është i gatshëm për shkarkim.
RTK është aplikacion i cili u mundëson përdoruesve të androidit që t`i shohin të gjitha lajmet nga
portali RTKLive. Gjithashtu e ka opsionin që në kohë reale t`i përcjellë 4 kanalet televizive të RTK-së si dhe 2
stacionet e Radios. Po ashtu shfrytëzuesi mund të zgjedhë temat e caktuara për të cilat dëshiron të lexojë
lajme, mund të shpërndajë lajmin e caktuar në rrjete sociale (Facebook, Tëitter etj).
RTKMultimedia - aplikacioni për shikimin e videove të chanelit të RTK-së në Youtube për Android:
Ky është një aplikacion i zhvilluar për të gjithë përdoruesit e telefonave mobilë të cilët përdorin
sistemin operativ Android. RTKMultimedia është aplikacion i cili u mundëson përdoruesve të androidit që t`i
shikojnë të gjitha videot që gjenden në kanalin e RTK-së në Youtube. Aplikacioni është i strukturuar në
kategori të veçanta të videove. Videot janë të kategorizuara në playlista. Përdoruesi mund të zgjedhë
playlistat e caktuara prej të cilave dëshiron të shikojë video.
RTK Kodi:
Ky është një plugin për platformën KODI. Është një video Add On i cili instalohet në Kodi. Kodi është
një aplikacion i cili mund të instalohet në kompjuter personal, si dhe në Smart TV. Përdoruesit e Kodit e
kanë mundësinë që në kategorinë e Videove, të zgjedhin pluginet e caktuar. Ne listën e gjerë të video Add
On-eve tashmë gjendet edhe RTK Video Add On.
Ky plugin përmban në vete gjithsej 6 kanale:
4 prej tyre janë kanalet televizive të RTK-së
2 të tjerë janë radiostacionet
FFMPEG conversions:
Ky është një softuer i bazuar në ueb, i cili është zhvilluar me gjuhën PHP dhe të dhënat ruhen në
MYSQL server. Është i zhvilluar posaçërisht për nevojat e shefit të IT-së dhe personave të autorizuar nga ai.
Softueri është i zhvilluar për qëllime konvertimi. Këtu përfshihen dy lloje të konvertimit: FileToFile dhe
Stream
Kjo lehtëson procesin e stream-it të kanaleve të RTK-së, eliminon pjesën e hapjes së shumë
Command Prompt-ave si dhe lehtëson procesin e kontrollimit të rrjedhës së streamave.
Po ashtu është i konfiguruar që në mënyrë automatike të bëjë kontrollin e rrjedhjes së streameve, dhe në
rast bllokimi e ristarton procesin.
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YouTube

Uploaded Videos
Janar

300

Shkurt

268

Mars

268

Prill

268

Maj

265

Qershor

220

Korrik

200

Gusht

200

Shtator

290

Tetor

295

Nëntor

268

Dhjetor

268

Total

3110 VIDEO

Copyright issues

Vieës

Subscriber

400

75.000.000
105.000.000

40.000
50.000

400

75.000.000
105.000.000

40.000
50.000

Gjatë vitit 2016 janë ngarkuar rreth 3110 video materiale në kanalin e RTK-së në Youtube, gjithashtu janë
realizuar përafërsisht 75.000.000 deri 105.000.000 klikime dhe janë fituar rreth 40.000/50.000 subscriber.
Po ashtu në vitin 2016 ka filluar implementimi i pjesës multimedia në ueb-faqen rtklive.com dhe aplikacionin
e telefonisë mobile ku prej tash shikuesit do të kenë mundësi që video materialet e RTK-së t`i shohin si në
Youtube po ashtu edhe në rtklive.com, dhe në platformën mobile. Gjithashtu janë realizuar 5 seanca
testuese livestream për Kuvendin e Kosovës në Youtube.
Problemet me të drejtat e autorit janë një sfidë e madhe për RTK-në në pjesën online ku duhet të kihet
shumë kujdes për materialet që përdoren në disa emisione dhe lajme. Në vitin 2016 janë bërë ndërhyrje në
400 video materiale në mënyrë që të mos ketë penalizime. Të gjitha videot të cilat kanë qenë problematike
dhe vazhdojnë të jenë njësia Youtube i ka njoftuar redaksitë e tyre si TELEKINO, LAJMET QENDRORE etj.
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Departamenti për marrëdhënie ndërkombëtare
dhe komunikim me publikun 2016
Në muajt janar dhe shkurt të vitit 2016 janë zhvilluar biseda konstruktive me EBU-në për themelimin e
Akademisë së trajnimeve të EBU-së në RTK, e para e këtij lloji në rajon.
Trajnimi ka filluar në muajin maj dhe është bërë trajnimi i dhjetë gazetarëve-trajnues në kuadër të
Akademisë së EBU-së në RTK. EBU ka siguruar koston e udhëtimeve dhe të trajnuesve të EBU-së.
Gjatë vitit 2016 gjithashtu ka vazhduar projekti i nisur më herët me JICA në RTK ku janë duke u organizuar
trajnime të shumta për stafin me ndihmën e ekspertëve japonezë. Ekspertet japonezë kanë vlerësuar
projektin që po implementohet në RTK si më të suksesshëm ndër të gjitha projektet që mbështeten nga
qeveria japoneze. Me delegacionin e JICA-s janë vizituar hapësirat e RTK-së për t`u njohur me kushtet
ekzistuese të RTK 1, RTK 2 dhe RTK 3, e po ashtu edhe studiot ku xhirohet seriali “Çka ka shpija”, emisioni
“Arkivi” dhe studion e Programit të Natës.
RTK-ja është anëtare e rrjetit të transmetuesve publikë rajonalë, projekt ky që udhëhiqet nga Akademia e
mediumit publik gjerman Deutsche Ëelle. Trajnimi i stafit të RTK-së bëhet nga trajnerët e akademisë së
trajnimit të mediumit gjerman Deutsche Ëelle dhe ky projekt do të zgjatë edhe tre vjetët e ardhshëm, ku në
fund të çdo viti, RTK definon prioritetet dhe kërkesat e RTK-së për vitin pasues në fushën e trajnimit. Të
gjitha këto trajnime, ku pos stafit të RTK-së marrin pjesë edhe të dërguar nga mediet publike të rajonit,
është pa kosto financiare për RTK-në. Të gjitha shpenzimet i bart Akademia e DË-së.
Zyra për komunikim me publikun së bashku me OSBE-në, ka koordinuar organizimin e debateve me publik
për funksionimin e Transmetuesit Publik dhe gjetjen e mënyrave të financimit të transmetuesit publik, të
cilat janë mbajtur në katër qytete të Kosovës.
Në bashkëpunim me mediumin gjerman DË, është mundësuar akreditimi i Drejtorit të Përgjithshëm të RTKsë, për pjesëmarrje në konferencën “Global Media Forum” e cila është mbajtur më datë 13, 14 dhe 15
qershor 2016 në Bon të Gjermanisë.
Gjatë vitit 2016, RTK është vizituar nga disa shkolla fillore dhe studentë të gazetarisë. Koordinimi i këtyre
vizitave është bërë nga zyra për komunikim në funksion të edukimit të nxënësve dhe studentëve për
funksionimin e mediumit publik.
Gjatë vitit, ky departament ka pasur takime intensive me përfaqësuesit më të lartë të EBU-së dhe janë
dërguar disa letra, në lidhje me pranimin e RTK-së si anëtar me të drejta të plota në kuadër të EBU-së si dhe
bisedimet lidhur me përfaqësimin e Kosovës në Këngën e Evrovizionit. Në këtë drejtim, EBU ka dërguar
përgjigje duke pranuar të arriturat e RTK-së gjatë periudhës së kaluar por që ka kushtëzuar me
anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, më saktësisht anëtarësimin e plotë në ITU apo ne
Këshillin e Evropës.
Përveç kësaj, ky departament ka mbajtur takime të shumta dhe u ka dërguar letra disa institucioneve
evropiane që të mundësohet pjesëmarrja e Kosovës në Festivalin e Këngës së Evrovizionit.
Si rezultat i të gjitha këtyre aktiviteteve, EBU në fund të këtij viti ka konfirmuar se Kosova do të mund të
marrë pjesë në Festivalin e Këngës së Evrovizionit në vitin 2018, me kusht që të fitojë shteti i cili e ka njohur
pavarësinë e Kosovës.
Më datë 1 korrik, RTK ka marrë pjesë në takimin e donatorëve të IPA-s, në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës,
ku janë prezantuar projektet për digjitalizimin e transmetimit të brendshëm, tokësor dhe të arkivit.
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Departamenti për marrëdhënie ndërkombëtare dhe komunikim me publikun, ka vazhduar të përcjellë
dinamikën e zbatimit të marrëveshjes ndërmjet RTK-së dhe DË, lidhur me shkëmbimin e magazinave
televizive, që transmetohen në televizionet përkatëse, RTK-DË.
Gjatë shtatorit 2016 ka filluar puna në përpilimin e strategjisë për RTK-në, ku fillimisht është bërë draftformati, ku përveç të tjerave janë përfshirë edhe qëllimet strategjike programore dhe funksionale si dhe
analizat e përparësive, dobësive, mundësive dhe rreziqeve (SËOT). Në këtë drejtim është punuar intensivisht
në identifikimin dhe vizionin trevjeçar, i cili duhet të zbatohet deri në fund të vitit 2020.
RTK ka zhvilluar takime të shumta lidhur me gjetjen e mënyrës së financimit të pavarur të RTK-së. Takimet
janë zhvilluar me zyrtarë të Rregullatorit të Energjisë Elektrike ZRRE, me zyrtarë të KOST-it dhe
menaxhmentin e KEDS-KESCO. Bisedat për marrëveshje të mundshme janë në proces.
Zyra për komunikim, pas marrëveshjes së Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së, me Ambasadën e Shqipërisë
ka koordinuar mbajtjen e koncertit humanitar për ndihmë disa të prekurve nga kanceri. RTK e ka bërë
transmetimin e drejtpërdrejtë të këtij koncerti.

ZYRA LIGJORE

Zyra Ligjore e RTK-së ka zhvilluar aktivitetin e saj në çështje të ndryshme, sipas obligimeve të përcaktuara,
përfshirë çështje të ndryshme gjyqësore, çështje përmbarimore, interpretime ligjore, pjesëmarrje në
komisione të ndryshme, përpilimi i rregulloreve, komentet në ligje të ndryshme, përfshirë edhe Ligjin
për Radiotelevizionin e Kosovës, përpilimi i vendimeve të Komisionit Disiplinor; përpilimi i kontratave
të ndryshme dhe memorandumeve për bashkëpunim programor, shkresa të ndryshme e aktivitete të
tjera.
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1.

Çështjet gjyqësore

Gjatë vitit 2016, Zyra Ligjore ka ndjekur dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme lidhur me çështjet juridike
gjyqësore të cilat janë duke u zhvilluar në Gjykata si në vijim:
1.

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil janë duke u zhvilluar
njëmbëdhjetë (11) konteste gjyqësore;

2.

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike janë duke u zhvilluar
pesë (5) konteste gjyqësore;

3.

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Administrative është duke u zhvilluar
një (1) konflikt administrativ;

4.

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal është
duke u zhvilluar një (1) konflikt administrativ;

5.

Në Gjykatën e Apelit të Kosovës janë duke u zhvilluar tri (3) konteste gjyqësore.

Në vitin 2016 kanë përfunduar dy (2) konteste gjyqësore civile në favor të RTK-së.
II. Çështjet përmbarimore
1.

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë janë duke u proceduar shtatëmbëdhjetë (17) çështje juridike
përmbarimore;

2.

Në Gjykatën e Apelit të Kosovës janë duke u shqyrtuar ankesat lidhur me katër (4) çështje
përmbarimore;

3.

Në lidhje me tri (3) çështje juridike përmbaruese janë nënshkruar marrëveshje për pagimin e borxhit
me këste;

III. Interpretime ligjore
Me kërkesë të Menaxhmentit, Zyra Ligjore ka bërë këto interpretime ligjore:
1.

Interpretim ligjor i kontratës së punës të Drejtorit të Përgjithshëm;

2.

Interpretim ligjor i kontratës për sigurim shëndetësor (Kompania Sigal), lidhur me vazhdimin e
bashkëpunimit të mëtutjeshëm duke respektuar të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga kjo kontratë
për të dyja palët;

3.

Interpretim ligjor lidhur me kërkesën për ndihmë solidare për të punësuarin e RTK-së me kontratë
për punë dhe detyra;

4.

Shqyrtimi nga aspekti ligjor i kontratës për shitblerjen e hapësirës reklamuese, e lidhur ndërmjet RTKsë dhe N.T.SH. MOMENTUM;

5.

Interpretimi i Vendimit të Grupit Punues për zgjedhjen e Drejtorit të RTK 2;

6.

Interpretim ligjor lidhur me transmetimin e jashtëligjshëm të ndeshjes Angli – Uells nga kanali tokësor
i RTK-së në internet, nga një platformë me emrin ELITE HD;

7.

Shqyrtimi nga ana ligjore i marrëveshjes së lidhur ndërmjet RTK 2 dhe Agjencisë SPORTNETËORK, për
të drejtat e transmetimit të Lojërave Olimpike;

8.

Rishikimi nga ana ligjore i Kontratës mbi Shërbimin, e cila e zëvendëson Kontratën për Punë dhe
Detyra Specifike;

9.

Interpretim ligjor i kontratës së lidhur me OJQ Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese “BIRN”, për sa i
përket kohëzgjatjes së kontratës pas ripërtëritjes së saj;

10.

Interpretim ligjor sa i përket përfshirjes së të dhënave personale të të punësuarve në raportin e
dëmeve te kompania “Sigal”;

11.

Rishikimi në aspektin ligjor i Rregullores për normat e punës në sektorin programor dhe për
bashkëpunëtorët e jashtëm të RTK-së, Rregullores për marketing, si dhe Rregullores për menaxhimin
e financave në RTK;

12.

Interpretimi i kontratës së lidhur me kompaninë Reuters;
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Interpretim ligjor lidhur me atë se a mundet një redaktor i RTK-së të jetë njëkohësisht edhe anëtar i
ndonjë partie politike.

IV. Pjesëmarrja në komisione
Zyrtarët ligjorë kanë marrë pjesë në disa komisione dhe organizime të tjera, siç janë:
1.

Pjesëmarrja në komisionin për blerjen e veprave audio-vizuale, në cilësinë e anëtarit të komisionit;

2.

Pjesëmarrja në Komisionin Disiplinor, në cilësinë e anëtarit të komisionit;

3.

Pjesëmarrja në disa komisione për themelimin e marrëdhënies së punës;

4.

Pjesëmarrja në komisionin për vlerësimin e ofertave për auditim të jashtëm dhe për përzgjedhjen e
telefonisë mobile;

5.

Pjesëmarrja në komisionin për përzgjedhjen e kompanisë për auditim të jashtem në RTK;

6.

Pjesëmarrja në komisionin vlerësues për shqyrtimin e ofertave të shprehjes së interesit për
materializimin e kanaleve të RTK-së në Youtube;

7.

Pjesëmarrja në tryezën e OSBE-së, lidhur me financimin e RTK-së;

8.

Pjesëmarrja në dëgjimin publik lidhur me Rregulloren për shpërndarjen e shërbimeve mediale audiovizuale, draft-rregulloren për operatorin e multipleksit, draft-rregulloren për ofruesit e shërbimeve
mediale etj.;

9.

Pjesëmarrja në diskutimin publik për të drejtat e autorit.

V. Punët e tjera
Në kuadër të fushëveprimit të saj, Zyra Ligjore ka kryer edhe këto punë:
1.

Përpilimi i Rregullores për klasifikimin e dokumenteve zyrtare dhe Rregullores për përdorimin e
teknologjisë brenda institucionit;

2.

Komentet në draftligjin për Radiotelevizionin e Kosovës;

3.

Përpilimi i vendimeve të Komisionit Disiplinor;

4.

Përpilimi i kontratave të ndryshme dhe memorandumeve për bashkëpunim programor.

5.

Shkresë Inspektoratit të Punës, me të cilën njoftohen rreth veprimeve të ndërmarra lidhur me pozitën
e drejtorit të RTK TV2;

6.

Shkresë drejtuar ATK-së lidhur me TVSH-në;

7.

Shkresë drejtuar kryesuesit të KGJK-së, si dhe kryetarit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, lidhur me
deponimin e garancisë në gjykatë për parashtrimin e ankesave nga ana e RTK-së në procedurën
përmbaruese;

8.

Shkresë drejtorit të përgjithshëm të Doganës së Kosovës, me të cilën kërkohet që Donacioni JICAJaponi të lirohet nga TVSH dhe taksa doganore;

9.

Shkresa drejtuar Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, lidhur me kanalin e
RTK-së në YouTube;

10.

Shkresa të ndryshme drejtuar KPM-së.

Në raport nuk janë të përfshira konsultat e përditshme verbale me palët, pasi që janë të shumta dhe si të
tilla nuk mund të përfshihen në mënyrë të detajuar në raport.

RTK

SHËRBIMI I ADMINISTRATËS
dhe Burimeve njerëzore

RTK vitin 2016 e ka filluar me 711 (shtatëqindenjëmbëdhjetë) të punësuar të cilët janë të ndarë në
shërbime:
Sektori
Menaxhmenti
Departamenti për strategji
dhe zhvillim
- Zyra për marrëdhënie me
jashtë dhe komunikim
- Marketingu
- Prokurimi
- TI
- ËEB faqja
- Auditori
RTK 1 - TV
RTK 3 - TV
Radio Kosova
RTK 2 - TV
Shërbimet e Përbashkëta
TOTALI
-

Numri i të punësuarve
më 01.01.2016
7

Numri i të punësuarve më
31.12.2016
6

Ndryshimi

6
3

9
4

+03
+01

10
5
20
11
3
315
81
170
47
33
711

12
7
21
12
3
326
82
168
45
36
731

+02
+02
+01
+01
0
+11
+01
- 02
- 02
+03
+ 20

- 01
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RTK vitin 2016 e ka përfunduar me 731 (shtatëqindetridhjetenjë) 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 2016 dhjetë (10) të punësuar e kanë arritur këtë moshë, kontratat e punës për këta të
punësuar janë ndërprerë gjatë vitit 2016.
Bazuar në kërkesën e tre (3) të punësuarve, kontratat e punës për këta të punësuar janë ndërprerë gjatë
vitit 2016.
Gjatë vitit 2016, bazuar në vendimet e Komisionit disiplinor, për shkak të shkeljeve të rënda disiplinore, tre
(3) të punësuarve u është ndërprerë kontrata e punës për kohë të caktuar.

KONKURSET:
•

Konkurset e shpallura gjatë vitit 2016 të cilat janë proceduar në afate ligjore për këto pozita:

•
Sipas Ligjit për Radiotelevizionin e Kosovës Nr. 04/L-046, prej 03.02.2016 deri 19.02.2016 është
shpallur thirrja publike për emërimin e një (1) anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës nga radhët e
komuniteteve të tjera të pakicave (jo serbe) i cili ka filluar angazhimin e tij duke filluar prej 01.05.2016 me
mandat trevjeçar.
•
Më datë 23.02.2016-08.03.2016 është shpallur konkursi publik për vendet e lira të punës:
Kryeredaktor në RTK 1 - TV dhe Kryeredaktor në RTK 3 - TV.
•
Më datë 23.02.2016-08.03.2016 është shpallur konkursi publik për vendin e lirë të punës: Lektor - RTK
Radio.
•
Më datë 22.03.2016-22.04.2016 është shpallur konkursi publik për vendin e lirë të punës: Udhëheqës
i Shërbimeve të Përbashkëta në RTK, është emëruar njëri nga kandidatët i cili e ka filluar punën më datë
01.06.2016 mirëpo për shkaqe private e ka ndërprerë marrëdhënien e punës më 10.09.2016.
•

Më datë 06.05.2016-20.05.2016 është shpallur konkursi publik për vendet e lira të punës: Zv.drejtor i
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përgjithshëm 2 (dy) pozita, Drejtor i RTK Televizionit dhe Drejtor i RTK Radios.

•
Më datë 18.05.2016-01.06.2016 është shpallur konkursi publik për vendin e lirë të punës Zyrtar
Autorizues, për shkak të mospërmbushjes së nenit 5 paragrafi 2 i Udhëzimit administrativ Nr. 14/2011,
konkursi publik për këtë vend të punës është rishpallur më datë 15.06.2016-29.06.2016, mirëpo për shkak
se në këtë konkurs nuk ka pasur kandidatë të cilët i kanë përmbushur kriteret, ky konkurs është anuluar.
•
Më datë 16.06.2016-30.06.2016 është shpallur konkursi publik për vendet e lira të punës Udhëheqës
i Logjistikës në RTK 1 TV, Udhëheqës i Logjistikës në RTK Radio, por për shkak të mospërmbushjes së nenit 5
paragrafi 2 i Udhëzimit administrativ Nr. 14/2011, konkursi publik për këtë vend të punës është anuluar.
•

Më datë 16.06.2016-30.06.2016 është shpallur konkursi publik për vendin e lirë të punës: Regjisor 2.

•
Më datë 16.06.2016-30.06.2016 është shpallur konkursi publik për vendin e lirë të punës: Folës në
RTK-Radio.
•
Më datë 23.06.2016-08.07.2016 është shpallur konkursi publik për vendin e lirë të punës: Zyrtar i
prokurimit furnizues.
•
Më datë 23.06.2016-08.07.2016 është shpallur konkursi publik për vendet e lira të punës: Asistent
administrativ në RTK - Televizion, RTK-Radio dhe Bord të RTK-së.
•
Sipas Ligjit për Radiotelevizionin e Kosovës Nr. 04 / L-046, prej 15.08.2016 deri 29.08.2016 është
shpallur thirrja publike për emërimin e dy (2) anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës nga radhët
e komunitetit shqiptar të cilët kanë filluar angazhimin e tyre duke filluar prej 01.12.2016 me mandat
trevjeçar.
•
Më datë 01.09.2016-15.09.2016 është shpallur konkursi publik për vendin e lirë të punës: Drejtor në
RTK 2 TV.
•
Më datë 14.11.2016-28.11.2016 është shpallur konkursi publik për vendet e lira të punës: Zyrtar
autorizues në RTK, Zyrtar i të hyrave në RTK dhe Xhirues 2.
•
Sipas Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës Nr. 04 / L-046, prej 06.12.2016 deri 20.12.2016 është
shpallur thirrja publike për emërimin e një (1) anëtari të Bordit të Radio Televizionit të Kosovës nga radhët e
komunitetit pakicë serbe.
•
Më datë 28.12.2016-13.01.2016 është shpallur konkursi publik për vendet e lira të punës:
Kryeredaktor në RTK-Radio dhe Gazetar-Redaktor në ueb-faqe.

•
Gjatë vitit 2016 janë punësuar edhe 4 (katër) pjesëtarë të komunitetit pakicë turk. Të gjithë
bashkëpunëtorët dhe pjesëtarët e pakicave janë punësuar me kontrata të punës për kohë të caktuar.
BASHKËPUNËTORËT E JASHTËM:
RTK vitin 2016 e ka filluar me 190 (njëqindenëntëdhjetë) bashkëpunëtorë të angazhuar për realizimin e
serialeve, emisioneve, të cilët janë të ndarë në shërbime:
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Sektori

Numri i të angazhuarve më
31.12.2016
116

Ndryshimi

RTK 1 - TV

Numri i të angazhuarve më
01.01.2016
108

Radio Kosova
RTK 2 - TV
Të tjera
- TI
- Ueb-faqja
- Marketingu
TOTALI

33
43
06
01
03
02
190

34
48
17
09
06
02
215

+1
+5
+ 11

+8

+25

RTK vitin 2016 e ka përfunduar me 215 (dyqindepesëmbëdhjetë) bashkëpunëtorë të angazhuar për
realizimin e serialeve dhe emisioneve.
Gjatë vitit 2016 në RTK 1 – TV janë realizuar projektet:
1.

Viti i Ri 2016

Për realizimin e Projektit “Viti i Ri 2016”, përveç të punësuarve në RTK, janë angazhuar edhe 7 (shtatë)
bashkëpunëtorë të jashtëm.
2.

Rotary Club

RTK ka qenë sponsor medial i koncertit të organizuar nga Rotary Club, andaj për realizimin e transmetimit të
drejtpërdrejtë dhe prezantimin e koncertit, përveç të punësuarve në RTK, janë angazhuar edhe 4 (katër)
bashkëpunëtorë të jashtëm.

3.

Filozofema

Për realizimin e emisionit “Filozofema”, përveç të punësuarve në RTK, janë angazhuar edhe 4 (katër)
bashkëpunëtorë të jashtëm.
4.

Vikendi

Për realizimin e emisionit “Vikendi”, përveç të punësuarve në RTK, janë angazhuar 11 njëmbëdhjetë)
bashkëpunëtorë të jashtëm.
5.

Çka ka shpija

RTK

Për realizimin e emisionit “Çka ka shpija”, përveç të punësuarve në RTK, janë angazhuar
24 (njëzetekatër) bashkëpunëtorë të jashtëm.
6.

Sonte me Fatmir Spahiun

Për realizimin e emisionit “Sonte me Fatmir Spahiun” përveç të punësuarve në RTK, moderatorit Fatmir
Spahiu dhe të angazhuarve në Big Band-in e RTK-së janë angazhuar edhe 2 (dy) bashkëpunëtorë të jashtëm.
7.

Big Band

Për realizimin e emisioneve argëtuese, përveç të punësuarve në RTK, këtë vit janë angazhuar edhe 8 (tetë)
instrumentistë të cilët janë pjesë e Big Band-it.

Gjatë vitit 2016 në RTK – Radio janë realizuar projektet:
1.

Viti i Ri 2016

Për realizimin e projektit festiv “Viti i Ri 2016 ” janë angazhuar 20 (njëzet) të punësuar.
2.

Koncerti i Radio Kosovës për Ditën ndërkombëtare të Radios

3.

Programi festiv për Ditën e Pavarësisë

Për realizimin e Koncertit të Radio Kosovës për Ditën ndërkombëtare të Radios dhe Programit festiv për
Ditën e Pavarësisë janë angazhuar 20 (njëzet) të punësuar.
Gjatë vitit 2016 në RTK 2 – TV janë realizuar këto projekte:
1.

Viti i Ri 2016

Për realizimin e projektit festiv “Viti i Ri 2016”, përveç 20 (njëzet) të punësuarve në RTK 2 TV janë angazhuar
6 (gjashtë) bashkëpunëtorë të jashtëm.
2.

“Moja Prva Sansa”

Për realizimin e projektit është angazhuar 1 (një) bashkëpunëtor i jashtëm.
3.

Viti i Ri 2017

Në kuadër të projektit "Viti i Ri 2017", gjatë dhjetorit 2016, kanë qenë të angazhuar dy (2) bashkëpunëtorë të
jashtëm.
Administrata në RTK
Gjatë vitit 2016 në Shërbimin e administratës dhe burimeve njerëzore në RTK, përpos punëve rutinore, si
përgatitja, shpërndarja dhe regjistrimi i formularëve të pushimeve vjetore dhe mjekësore, azhurnimi i listave
të punëtorëve dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm, puna me palë rreth kërkesave për sqarime, shpjegime
dhe sugjerime sa u përket të punësuarve, azhurnimi 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, duke përgatitur oraret e seancave, njoftimin e personave që kërkohet të janë prezentë
lidhur me detajet e takimit, datën dhe kohën e seancës, mbajtjen e procesverbalit për seancën disiplinore
dhe vendosjen e tij në lëndën konfidenciale disiplinore.
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Zyrtarët e Administratës kanë përpiluar dhe kanë shpallur të gjitha konkurset publike, kanë ftuar kandidatët
në testime dhe intervista si dhe kanë marrë pjesë në cilësinë e anëtarit të komisionit intervistues si dhe në
cilësinë e procesmbajtjes me çka kanë mbajtur procesverbalet për të gjitha konkurset e shpallura deri në
përzgjedhjen e kandidatëve më të suksesshëm.
Gjatë kësaj periudhe, Shërbimi i administratës dhe burimeve njerëzore në RTK TV ka përpiluar raporte
dhe analiza të natyrës së administratës dhe burimeve njerëzore sipas nevojës dhe kërkesës së menaxherit
të Administratës dhe burimeve njerëzore në RTK.
Gjatë kësaj periudhe, menaxheri i Administratës dhe burimeve njerëzore në RTK ka qenë i angazhuar
në Grupin punues për plotësimin dhe amendamenitmin e Rregullores për Marketing, Rregullores për
menaxhimin e financave dhe Rregullores për normat e punës në sektorin programor dhe për
bashkëpunëtorët e jashtëm të RTK-së.
Duke filluar prej muajit qershor, asistentet në Administratë, të cilat janë përgjegjëse për lëshimin e
kartelave të RTK-së, kanë lëshuar kartela të RTK-së për të gjithë të punësuarit në RTK si dhe për
bashkëpunëtorë të RTK-së pasi duke filluar prej muajit korrik në RTK, regjistrimi i pranisë në punë
regjistrohet në mënyrë elektronike.
Zyrtarja e administratës dhe burimeve njerëzore në RTK e cila është përgjegjëse për mirëmbajtjen e të
dhënave elektronike të pranisë në punë, për çdo muaj ka përpiluar raporte mujore të pranisë në punë për
të gjithë të punësuarit në të gjithë sektorët e RTK-së dhe i ka dërguar tek udhëheqësit e sektorëve.
Duhet të ceket se gjatë kësaj periudhe për vendosjen e të dhënave për realizimin e pagave ka pasur
një angazhim më të shtuar për shkak të futjes së shënimeve të të punësuarve të rinj në sistemin e burimeve
njerëzore dhe angazhimit të artistëve dhe bashkëpunëtorëve tjerë për realizimin e serialeve, emisioneve
dhe të tjera.
RISISTEMIMET:
Gjatë vitit 2016 në RTK 1 - TV, 44 (dyzetekatër) të punësuar për nevoja programore janë risistemuar. Duhet
cekur se gjatë kësaj periudhe, përveç të punësuarve të risistemuar, edhe 3 (tre) të punësuar janë
risistemuar nga RTK Radio në RTK Televizion.
Gjatë vitit 2016 në RTK 2 - TV, 1 (një) i punësuar për nevoja programore është risistemuar.
AVANCIMET:
Gjatë vitit 2016 në RTK 1 – TV, bazuar në performancën dhe nevojat programore, janë avancuar gjithsej 23
(njëzetetre) të punësuar.
PUSHIMET E LEHONISË:
Gjatë vitit 2016 në RTK, 14 (katërmbëdhjetë) të punësuara në RTK 1 TV kanë parashtruar kërkesë për
pushim të lehonisë.
PUSHIMET PA PAGESË:
Gjatë vitit 2016 në RTK, 3 (tre) të punësuar në RTK1 TV dhe 2 (dy) të punësuar kanë parashtruar kërkesa për
pushim pa pagesë.
VENDIMET PËR NDIHMË SOLIDARE:
Gjatë vitit 2016 në RTK, në bazë të kërkesave të 14 (katërmbëdhjetë) të punësuarve në RTK 1 TV, 2 (dy) të
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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.

Sektori i Mbrojtjes dhe Shpëtimit
Në Sektorin e Mbrojtjes dhe Shpëtimit punohet 24/h pa ndërprerë, me dy ndërrime dhe i tërë stafi ka
respektuar punën dhe detyrat sipas rregullave që kemi për zbatim.
Kamerat e sigurisë - Në vitin 2016 ka pasur probleme me sistemin e kamerave të sigurisë në RTK 1, RTK 2
dhe RTK 3. Më vonë është rregulluar ky problem. Në RTK-Aneks ka 12 kamera (7 jashtë, 5 brenda) që e
mbulojnë me monitorim pjesën më të madhe të objekteve dhe hapësirave përreth. Në RTK 1 ka 28 kamera
(19 brenda, 9 jashtë) ku të gjitha janë funksionale. Ka nevojë për shtim të numrit të kamerave.
Aparatet e evidentimit - Prej datës 01.07.2016 ka filluar të zbatohet rregullorja e evidentimit hyrje-dalje me
kartelë duke i larguar listat.
Vërshimet - Në vitin 2016, më datat 02.07.2016 dhe 15.07.2016 në RTK-Aneks ka pasur rrezik nga vërshimi i
ujit por falë angazhimit të punëtorëve është evituar rreziku. Më datat 25.07.2016 dhe 01.08.2016 në RTKAneks ka pasur gjendje emergjente nga vërshimet kur na dolën në ndihmë edhe zjarrfikësit. Vërshimet kanë
qenë shumë të mëdha, gjendja ka qenë shumë e rëndë kështu që është dashur të bëhet edhe evakuimi i
punëtorëve me një kamionetë të zjarrfikësve. Uji është larguar me një pompë. RTK-Aneks mbetet shqetësim
sa herë që ka të reshura atmosferike.
Më 22.08.2016, rreth orës 21:45, ka ndodhur një shpërthim në oborrin e RTK-së, saktësisht afër antenave
satelitore. Për këtë janë njoftuar me kohë policia, zjarrfikësit, Menaxhmenti. Pas ekzaminimeve që janë bërë
nga policia, është konstatuar se ka qenë granatë dore F1. Në këtë sulm që i është bërë institucionit të RTKsë nuk ka pasur të lënduar, dëmet nuk kanë qenë të mëdha por tek punëtorët është shkaktuar frikë dhe
shqetësim i madh. Prej kur është sulmuar RTK e deri më tani, Policia e Kosovës është duke na përkrahur në
çështjen e sigurisë 24/h pa ndërprerë duke mos lejuar parkimin e veturave në rrugët afër RTK-së.
Protestat - Në vitin 2016 që lamë pas, Sektori i Mbrojtjes dhe Shpëtimit është përballur me dy protesta të
lëvizjes Vetëvendosje (VV) pranë hyrjes kryesore në RTK 1. Stafi i sigurimit ka vepruar sipas detyrave dhe
rregullave që kemi për zbatim duke na përkrahur edhe policia në çështjen e sigurisë ku protestuesit janë
shpërndarë të qetë dhe nuk kemi pasur probleme.
Aparatet kundër zjarrit – Më datë 10.10.2016 është bërë servisimi i aparateve kundër zjarrit dhe kontrollimi i
hidrantëve në të gjitha objektet e RTK-së.
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Qendra për aftësim profesional e RTK-së
Strategjia e organizimit të trajnimeve të brendshme është zbatuar kryesisht në projektin JICA-RTK prej më se
një viti, përmes trajnimeve në vendin e punës (redaktorët, gazetarët, ENG kameramanët, kameramanët e
terrenit, montazherët, producentët, regjisorët, organizatorët), por edhe përmes organizimit të punëtorive të
ndryshme.
Ndërsa ka filluar të zbatohet edhe projekti i ri Eurovision RTK Academy nga muaji maj 2016. Trajnerët e
përzgjedhur kanë mbajtur trajnime të brendshme në fushën e Multimedia Journalism Course. Në këtë
frymë, një grup prej katër pjesëtarëve të RTK-së gjithashtu është trajnuar nga Deutche Ëelle Academie.
Shumë nga aktivitetet e Qendrës janë realizuar në kuadër të projektit JICA-RTK.
Është dizajnuar moduli i trajnimit “Vlerat e transmetuesit publik” me pjesëtarët e grupit punues ËG 2 në
kuadër të projektit JICA.
Është bërë menaxhimi, koordinimi dhe monitorimi i trajnimit dyditor, “Vlerat e transmetuesit publik”, ku
morën pjesë gazetarë, montazherë, kameramanë dhe pjesëtarët e grupit punues ËG2, RTK 1 dhe RTK 2. Në
këtë trajnim është bërë edhe përgatitja e projektit ideor për magazinën “Fokus” bashkëproduksion i
kanaleve RTK 1 dhe RTK 2, që prodhohet në kuadër të projektit JICA –RTK.
Është punuar intensivisht në organizimin, planifikimin, koordinimin, mbikëqyrjen dhe monitorimin e
punëtorive me kanalet RTK1 e RTK2, në kuadër të projektit JICA-RTK.
Për çdo punëtori janë hartuar raportet përkatëse. Janë realizuar këto punëtori: punëtori për lajmet
ndërkombëtare me kanalet RTK 1 & RTK 2 (10 pjesëmarrës); punëtori për emisionet argëtuese në RTK 1 dhe
RTK 2 (12 pjesëmarrës); punëtorinë për emisionet e kulturës/arsimit në RTK 1 & RTK 2 (10 pjesëmarrës).
Trajnimi i parë “Komunikimi i brendshëm” është organizuar me gazetarë, kameramanë, montazherë dhe
producentë të kanalit RTK 1 dhe RTK 2. Gjithsej 25 punëtorë janë përfshirë në këtë trajnim, ku është
biseduar për përmirësimin e punës ekipore në RTK. Trajnimi ka zgjatur tri ditë.
Trajnimi i dytë “Teknikat e xhirimit” është organizuar dhe mbajtur me shumë sukses me kameramanë të
studiove dhe kameramanë ENG të RTK 1 e RTK 2, si dhe me regjisorë e producentë (15 pjesëmarrës).
Përveç trajnimit teorik, përmes shfaqjes së dokumentarëve, trajnimi është aranzhuar edhe në aspektin
praktik. Dy ditë punë terreni me kameramanët e RTK 1 dhe RTK 2, si dhe dy ditë ne studiot e RTK 1 & RTK 2.
Pjesëmarrës ishin 10 kameramanë nga të dy kanalet. Trajnimi ka zgjatur 6 ditë.
Trajnimi i tretë “Teknikat e montazhës” është mbajtur me montazherë. Kombinim i teorisë dhe praktikës,
trajnimi ka zgjatur 4 ditë. Aty janë trajnuar 10 montazherë të të dyja kanaleve. Ata kanë montuar material të
xhiruar enkas për nevoja të trajnimit.
Së bashku me kolegët e grupit punues ËG 2, është organizuar një takim pune ku janë ndarë detyrat për
emisionin “Fokus” në kuadër të projektit JICA. Është përcaktuar tema e emisionit për muajin prill, si dhe
gazetarët dhe kameramanët që do t`i punojnë storiet.
Një aktivitet tjetër është organizuar me qëllim të ndarjes së ideve për projektin e ardhshëm në kuadër të
projektit JICA. Një emision i ri televiziv do të prodhohet në kuadër të projektit JICA-RTK.
Në muajin prill, grupi punues ËG 2 në projektin JICA ka vizituar Japoninë, në një vizitë studimore dyjavore.
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Me këtë rast në Tokio janë vijuar disa trajnime: “Funksionimi i transmetuesit publik NHK në Japoni”, “Mbulimi
i katastrofave natyrore”, “Aspektet ligjore, financimi i transmetuesit publik” etj. Gjithashtu janë bërë vizita të
rëndësishme në televizionin japonez, arkivin e NHK-së, Sony etj.
Në vjeshtë është punuar në xhirimin e emisionit “Umami” i cili është vendosur të prodhohet në kuadër të
projektit JICA –RTK.
Gjatë dhjetorit janë organizuar këto aktivitete edukative: punëtori për “Efikasitetin e storieve të lajmeve”, me
gazetarë të RTK 1, RTK 2 dhe RTK 3 me pjesëmarrje të redaktorëve. “Trajnim për programin e mëngjesit”, me
gazetarë dhe redaktorë të programit të mëngjesit nga RTK 1 dhe RTK2. Gjithashtu është mbajtur një trajnim
pesëditor me ekspertë të JICA dhe TRT për grafikat, trajnim ky si parapërgatitje për të punuar me teknikën e
cila do të sillet donacion për RTK-në nga JICA.

Ofrimi i praktikës për studentë
RTK si transmetues publik ka hapur dyert për studentët e gazetarisë duke iu ofruar kryerjen e praktikës në
profesionet kyçe që lidhen me televizionin dhe radion.
Studentë të universitetit publik “Hasan Prishtina”, të kolegjeve AAB, UBT etj. kanë vijuar praktikën dyjavore
ose njëmujore në Dhomën e lajmeve, në emisionin Imazh dhe Programin e Mëngjesit (mbi 60 studentë) në
njësinë e kamerës, (mbi 30 studentë) të montazhit (16 studentë), IT (10 studentë) grafikë (12 nxënës të
dizajnit grafik).

Sektori i Energjetikës
Në këtë raport janë të paraqitura në mënyrë racionale punët dhe gjendja e pajisjeve dhe stabilimenteve
vitale elektro-energjetike të cilat janë në gjendje pune, pajisjet dhe stabilimentet të cilat janë në gjendje
gatishmërie për punë, si dhe pajisjet elektrike të cilat janë jofunksionale, për arsye të defekteve kapitale,
mosfunksionimi për arsye konfigurative dhe kapaciteteve të tyre.
Trafo fusha e tensionit të lartë 10/04 kV dhe transformatori 630 kVA – Gjatë vitit 2016 është bërë kërkesa
për atestimin e vajit transformatorik të trafos si dhe tokëzimin e trafostacionit në RTK. Gjatë këtij viti është
bërë shqyrtimi i nivelit të vajit transformatorik të trafos si dhe është shtuar vaji transformatorik sipas nivelit
të normuar.
Janë marrë masa mbrojtëse në kthinën e tensionit të lartë 10/04 kV, ku është izoluar dyshemeja me tepih
mbrojtës nga tensioni i lartë.
Gjeneratorët 315 kVA, 125 kVA dhe 315 kVa anex – Në rastin kur ka mungesë të energjisë elektrike nga
KEDS, atëherë është e nevojshme të furnizohemi nga burimet alternative, që për ne janë gjeneratorët.
Stafi punues në sektorin e energjetikës – Momentalisht përbëhet prej inxhinierit përgjegjës, një kryetekniku
dhe pesë teknikëve. Sektori i energjetikës për arsye teknologjike duhet të plotësojë 24 orë punë në ditë dhe
7 ditë në javë.
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Stafi duhet t’i mirëmbajë pajisjet elektrike të lartshënuara dhe njëherësh t’i përgjigjet çdo defekti elektrik
ditor që paraqitet në objektin e RTK dhe këtë e ka bërë me përgjegjësinë më të madhe, që askush të mos
jetë i pakënaqur me furnizim të energjisë elektrike.

Debati publik për raportin e punës së RTK-së
2016
Datë: 09/03/2017
Në bazë të ligjit të RTK-së, (neni 38 paragrafi 3 dhe 4), menaxhmenti ka organizuar debat publik për raportin
e punës së RTK-së për vitin 2016. Debati publik është mbajtur me datën 08.03.2017, në Teatrin e kolegjit
(AAB), pas njoftimeve publike dhe ftesës publike për pjesëmarrje në debat, njoftime këto të transmetuara
para debatit në televizion dhe ëebsite të RTK-së. Debati është transmetuar drejtpërdrejt në kanalin RTK-TV3, në radio Kosovë dhe është ritransmetuar në kanalin e parë të RTK-së një ditë më vonë.
Në pjesën e parë të debatit, Drejtori i përgjithshëm i RTK-së, para pjesëmarrësve bëri një përmbledhje të
përgjithshme të raportit të punës për vitin 2016, duke shpjeguar funksionimin RTK.
Ne fjalën hyrëse, Drejtori i përgjithshëm z. Mentor Shala potencoi se “RTK është transmetues publik që ka
mision, informues, argëtues edukativ dhe kulturorë. RTK, ka katër kanale televizive, dy kanale të radios dhe
ëebsite. Aktualisht RTK financohet nga buxheti i shtetit. Për këtë debat, ftesa ka qenë publike për
pjesëmarrje për të gjithë qytetarët. Jemi në transmetim të drejtpërdrejt në mënyrë që edhe publiku të
dëgjojë raportin e punës për vitin 2016. Debati është i hapur dhe pas prezantimit të drejtorëve të njësive, ne
do të merrim pyetjet, rekomandimet, vërejtjet dhe sugjerimet e publikut”.
Me tutje Drejtorët e njësive dhe menaxherët e departamenteve të RTK-së, me praninë edhe të dy
zëvendësdrejtorëve të RTK-së, Mufail Limani dhe Safet Zejnullahu: Lorik Arifaj, drejtor i tri kanaleve televizive,
RTK-TV-1-2-3, Srboljub Kuziq, drejtor i RTK-TV-2, Azem Bujupi, drejtor i radio Kosova 1-2, Erzen Këpuska,
udhëheqës i administratës dhe burimeve njerëzore dhe Adelina Valla menaxhere e financave, prezantuan
para publikut me “poëer-point”, raportet e punës për vitin 2016, secili në sektorin përkatës. Prezantimi i
drejtorëve të njësive dhe menaxherëve të departamenteve të RTK-së, zgjati një orë e gjysme.
Më pas, menaxhmenti i RTK-së pranoi pyetjet nga ana e publikut.
Pyetjet nga publiku:
Pyetje: Ka një reagim të sindikatës së RTK-së, që menaxhmenti po harton rregullore të brendshme, ndërsa,
sindikata nuk është ftuar në hartimin e këtyre rregulloreve?.
Përgjigjje Shala: “Ky është debat publik për raportin e punës së RTK-së për vitin 2016, megjithatë, po të
përgjigjem në këtë pyetje. “Rregulloret e brendshme të RTK-së, të çfarëdo natyre qofshin ato, bëhen nga
menaxhmenti i RTK-së dhe për këtë e mbanë përgjegjësinë para publikut, kuvendit dhe para BORD-it.
Rregulloret hartohen nga ekspertët e brendshëm të RTK-së, për fusha të caktuara dhe ato rregullore pasi që
të miratohen nga BORD-i hyjnë në fuqi dhe bëhen publike në ëebsite të RTK-së. Çdo rregullore hartohet në
bazë të ligjit të RTK-së”.
Pyetje: Pse duhet të ketë në RTK-të punësuar me kontrata mbi vepër, shembull, pse duhet të ketë gazetar
me kontratë mbi vepër.
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Përgjigje Shala: “Në RTK, tash për tash nuk ka kontrata mbi vepër, por, besojë, ato që po flisni ju janë
kontrata për shërbime që janë të bazuara në ligjin për marrëdhënie detyrimore. Pjesa më e madhe e këtyre
të angazhuarve janë aktorë me staf përcjellës dhe këngëtar që angazhohen për periudha të caktuara me
kontratë për shërbime. Ata nuk janë të punësuar në RTK, por, pas përfundimit të një projekti, apo një seriali,
apo, programit të Vitit të Ri, ata të angazhuar, nuk paguhen më nga RTK dhe nuk janë pjesë e stafit të
rregullt të RTK-së.
Pyetje: Shumë organizata ndërkombëtare flasin që në RTK, ka keqmenaxhim?
Përgjigje Shala: “Unë akoma nuk kam dëgjuar ndonjë organizatë ndërkombëtare e cila ka folur për
keqmenaxhim në RTK. Nuk e di për cilat organizata e keni fjalën, nëse i di, të lutëm na thuaj. Unë kam
dëgjuar reagime dhe vërejtje për çështje të ndryshme në RTK, por, për keqmenaxhim, jo. Megjithatë, ne
jemi të hapur për vërejtje, sugjerime, kritika, sepse në fund të fundit, RTK është transmetues publik dhe ne i
përgjigjemi, (pos, instancave të rregulluara me ligj), publikut. Ne mirëpresim çdo kritikë të publikut dhe për
këtë, në ëebsite të RTK-së e kemi këndin e ankesave, vërejtjeve, sugjerimeve dhe rekomandimeve nga
qytetarët, të cilat menaxhmenti i RTK-së i shqyrton dhe analizon me shumë kujdes”.
Në fund të debatit, drejtori i përgjithshëm i RTK-së para publikut, prezantoi edhe aspektin teknologjik në
funksion të programit.
Shala: “Zhvillimi i medieve të reja ka bërë që RTK detyrimisht të integrohet me këto medie të reja. RTK, ka
filluar me një fazë eksperimentale për realizmin e storieve televizive me telefona të mençur. Me një telefon
bëhet, xhirimi, shkrimi dhe montimi i materialit, madje me mundësi edhe të transmetimit të drejtpërdrejt.
Shumë emisione do të realizohet me telefona të mençur duke ulur kështu kostot financiare. Çështje tjetër
është digjitalizimi. Ne kemi punuar shumë që RTK me ligj ta kryej procesin e digjitalizimit të rrjetit, por në
këtë çështje duhet të përfshihet edhe qeveria, sepse digjitalizimi është projekt kombëtar. Me digjitalizim,
99% e territorit do të mbulohej me sinjal. Kemi filluar me investime në digjitalizimin e teknologjisë, por,
buxheti nuk është i mjaftueshëm. Problem, paraqet prona e RTK-së, kemi përshtatur garazhe për studio
televizive, mirëpo, investimi në këto garazhe është i rrezikshëm. Ka premtime që këtë vit do të gjendet
prona e RTK-së. Po ashtu kemi edhe digjitalizimin e arkivave dhe ne e kemi filluar këtë proces, për nevoja
programore, mirëpo, teknologjia e digjitalizimit të arkivave është shumë e vjetër dhe e kushtueshme për
mirëmbajtje. Gjithë arkiva vizive e Kosovës është një pasuri dhe ajo duhet ruajtur me kujdes dhe në këtë
duhet përfshirë edhe institucionet tjera të Kosovës, sepse, arkiva vizive nuk është e RTK-së, por e
Republikës së Kosovës.
Drejtori i televizionit, RTK-TV-1-2-3, Lorik Arifaj, shpjegon që në kuadër të RTK-së funksionon edhe Qendra
për Aftësim Profesional, e cila ka marrëveshje me fakultete për gazetari, ku një numër i konsiderueshëm i
studentëve vijojnë trajnimet në këtë qendër. Po ashtu, RTK e para në Kosovë ka themeluar akademinë e
trajnimeve të EBU-së, ku vetëm për nëntë muaj, 11 persona nga RTK, janë certifikuar si trajner dhe tash e
tutje, RTK ka trajnerët e vet për fusha të ndryshme.
Debati me publikun, (pas prezantimit të raportit të punës së RTK-së për vitin 2016), zgjati një orë dhe pasi
që nuk kishte më pyetje nga publiku, drejtori i përgjithshëm i RTK-së e mbylli debatin, duke u bërë ftesë
publike qytetarëve që çdo vërejtje, sugjerim, koment dhe rekomandim, ta adresojnë në RTK dhe
menaxhmenti i RTK-së të gjitha këto do t’i trajtojë me kujdes të veçantë.
Pjesëmarrja e qytetarëve në debatin publik ishte rreth 200 persona.
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Mendimi i bordit mbi debatin publik
Bordi i RTK-së konsideron se me Debatin publik për Raportin vjetor 2016 të mbajtur nga menaxhmenti,
është përmbushur obligimi që del nga ligji në fuqi. Organizimi i tillë bëhet për herë të parë që nga
themelimi i Transmetuesit Publik. Edhe pse pyetjet dhe kontributi i pjesëmarrësve nuk ishte në nivelin e
kënaqshëm, prezantimi i punës për vitin 2016 nga Drejtori i Përgjithshëm dhe drejtorët e njësive
programore si dhe raporti financiar i prezantuar nga udhëheqësja e financave dëshmon punën
voluminoze dhe transparencën e Transmetuesit Publik.

8 Raporti vjetor i prokurimit
Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara publike për vitin fiskal 2016,
është i bashkangjitur si aneks (Aneks 3).

9. Raporti vjetor 2016
shërbimi financiar (Narracioni)

Raporti reflekton aktivitetet e kryera për vitin 2016, 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
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për këtë periudhë. Përveq qëllimit raportues këta tregues pasqyrojnë punën për periudhen raportuese.
Pasqyrat Financiare në RTK janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit
Financiar (SNRF) dhe interpretimet e nxjerra nga Bordi i Standardeve Kontabël, Ndërkombëtar (BSNK) dhe
Komiteti Ndërkombëtar i Interpretimeve për Raportimin Financiar (IFRIC).
RTK përveç 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 për 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 2016, RTK është audituar nga
Auditori i jashtëm i pavarur. Raporti i auditimit është publikuar në ëeb-faqen e RTK-së.
Raporti vjetor, Pasqyrat financiare dhe Raporti i Auditorit i janë dërguar Themeluesit të RTK-së, ashtu siç
është e paraparë me Ligjin e RTK-së, si dhe Komisionit për Buxhet dhe Financa dhe të gjithë faktorëve
relevant.
Financimin e RTK-së për vitin 2016 e rregullon Ligji për buxhetin e Republikes se Kosoves nr. 05/L-109, Neni
8, paragrafi 6.

Të dhëna përmbledhëse të raportimit
Në periudhën raportuese Deparatmenti i Financave ka përgatitur:
•

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

•

Raporti Financiar Janar-Mars, Janar -Qershor 2016;

•

Modifikimi i Rregullorës për Menaxhimin e Financave në RTK;

•

Raportet Financiare Janar-Shtator 2016;

•

Përgatitja e Projeksioneve Buxhetore tre mujore, për Kuvendin e Kosoves dhe Komision per Buxhet
dhe Financa për transferimin e mjeteve të parapara me Ligj;

•

Projeksioni Buxhetor i RTK-së për vitin 2017;

•

Procesi i auditimit te brendshëm të RTK-së, ne kategorinë e mallrave dhe shërbimeve;

•

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

•

Përgatitja e Pasqyrave Financiare të RTK-së për vitin 2016;

•

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 31.12.2016;

•

Puna me auditorin e jashtem gjatë auditmit të ndërmjetëm 2016

•

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

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 31.12.2016;

•

Barazimi i Zyrtarit të pasurisë se RTK-së dhe kontabilitetit sipas gjendjes 31.12.2016;

•

Zhvlersesimi i Serialeve të RTK-së për periudhen 2016;

•

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 31.12.2016;

•

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 sektorëve që kanë ndodhur nga një lokacion në tjetrin,
është bërë një rishikim i gjendjes së të gjitha aseteve në RTK.

Si prioritet dhe bazë e mirfillte e raportimit është se pari evidentimi i shpenzimeve, materialit, investimeve si
dhe të hyrave në Librin Kryesor, natyrisht pas kontrollit dhe certifikimit të dokumentacionit, ku shifra e
kalkulimeve ka arritur afro rreth 2,221 në RTK1, pastaj afro 875 në Radio dhe 412 në RTK2, ku numri total i
kalkulimeve është 3,508.
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 1,810 transaksione në të
gjitha xhirollogarite në nivel të RTK-se, ku gjithsej janë një 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 çdo moment të gjendjes financiare të RTK-së.
Në radhën e detyrave të Departamentit të financave është edhe regjistrimi i klienteve të Marketingut në
nivel të RTK-së dhe njëkohesisht duke u përkujdesur që shënimet të përputhen brenda dy
departamenteve.
Pajisjet dhe investimet amortizohen siç parashihet me Standardet Financiare të Kontabilitetit, pasi qe RTK
mban kontabilitetin me Standardet e Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK).
Gjatë vitit 2016 është bërë pranimi i faturave për klasifikimin e aseteve dhe barkodimin e tyre, ndërrimin e
lokacionit te aseteve si dhe pas rekomandimit të komisioneve çregjistrimin e aseteve të dëmtuara dhe atyre
që nuk janë gjetur.
Më poshtë janë paraqitur investimet dhe çregjistrimet në njësi dhe vlera:
Investimet:
- RTK TV1

Asete 449 copë,

Vlera 322,833.51€,

- RTK TV2

Asete 1 copë,

Vlera 174.00€,

- RTK Radio

Asete 148 copë,

Vlera 22,015.00€

RTK

- RTK Total

Asete 598 copë,

Vlera 345,022.51€

Vlere 35,183.98€,

Ç,regjistrimet:
-

RTK TV1

Asete 286 copë,

-

RTK TV2

Nuk ka pasur,

-

RTK Radio

Asete 66 copë,

Vlera 4,737.31€,

-

RTK Toral

Asete 352 copë,

Vlera 3,921.29€,

Ndërrime të lokacioneve të Aseteve gjatë 2016-tës janë identifikuar 553 asete, dhe janë ngarkuar punëtorët
tjerë me ato asete, si dhe janë përcaktuar lokacionet e reja.
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