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HYRJE
Fjala e Kryetares së Bordit
Radiotelevizioni i Kosovës (RTK), gjatë vitit 2017, ka vazhduar të kryejë të gjitha obligimet që dalin nga Ligji
për RTK-në, Statuti, rregulloret e brendshme, por janë zbatuar me përpikëri edhe rregullativat e tjera ligjore
vendore e ndërkombëtare, të cilave u obligohet një transmetues publik.
RTK, sikur në vitet e fundit, edhe këtë vit është ballafaquar me sfida, për shkak të mungesës së
infrastrukturës ligjore, që do të rregullonte çështjen e financimit afatgjatë, problemin e pronës, digjitalizimin
e rrjetit, produksionit dhe arkivit.
Aktualisht, studiot e RTK-së janë të vendosura nëpër baraka, të cilat vazhdimisht rrezikohen nga vërshimet
dhe zjarret, prandaj është çështje urgjente që Kuvendi ta rregullojë me ligj pronën dhe mënyrën e ndërtimit
sa më të shpejtë të objektit të RTK-së. Përkitazi me këtë, me insistimin e vazhdueshëm të Bordit dhe
Menaxhmentit, Qeveria e Kosovës, respektivisht Ministria e Administratës Publike, ka ndarë një parcelë tek
Pallati i Drejtësisë, ku pritet të ndërtohet objekti i ri i RTK-së.
Një problem tjetër, të cilin po përpiqemi që ta zgjidhim, është digjitalizimi i rrjetit, arkivit dhe produksionit të
RTK-së. Me buxhetin aktual, sado simbolik, dhe me përkrahje të donatorëve, është digjitalizuar një pjesë e
produksionit, por kjo nuk është e mjaftueshme. Kosova është i vetmi vend në rajon i cili nuk ka filluar
digjitalizimin e rrjetit dhe kjo po vështirëson punën e Transmetuesit Publik. RTK ka bërë digjitalizimin e një
pjese të arkivit, i cili është trashëgimi audio-vizuale e Kosovës, por nevojiten fonde dhe pajisje shtesë për ta
digjitalizuar gjithë këtë pasuri nacionale.
Në aspektin programor, RTK është përpjekur maksimalisht t’i fuqizojë standardet profesionale dhe parimet
gazetareske dhe vazhdimisht ka zhvilluar dhe promovuar vlerat dhe parimet universale, si: saktësia,
paanshmëria, besueshmëria, të cilat janë vlera themelore mbi të cilat funksionin një transmetues publik.
Gjatë vitit 2017, janë mbajtur dy palë zgjedhje, parlamentare dhe lokale, të cilat janë mbuluar me
profesionalizëm, pavarësi editoriale dhe paanshmëri. Raporti i Misionit të Bashkimit Evropian për Vëzhgimin
e Zgjedhjeve e vë në pah pavarësinë editoriale të RTK-së gjatë raportimit në zgjedhje.
Puna kryesore e Bordit të RTK-së, gjatë këtij viti, ka qenë mbikëqyrja shumë rigoroze për zbatimin e
standardeve programore dhe financiare. Për të rritur efikasitetin në punë, ngritjen e kapaciteteve
profesionale dhe llogaridhënien, Bordi i RTK-së, në bashkëpunim me Menaxhmentin dhe Sindikatat, ka bërë
amendamentimin dhe miratimin e shumë rregulloreve të brendshme të RTK-së.
Në koordinim me Komisionin për Auditim të Bordit, Njësia për Auditim të Brendshëm (NjAB) ka kryer katër
auditive, ndërsa fushat e mbuluara, bazuar në analizën e rrezikut, kanë qenë: prokurimi, financat,
administrata dhe marketingu. Kjo ka ndikuar në rritjen e llogaridhënies brenda institucionit dhe uljen e
rreziqeve të likuiditetit, me të cilat mund të përballet një institucion.
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Komisioni për Çështje Programore i Bordit ka bërë mbikëqyrjen e zbatimit të standardeve profesionale dhe
zbatimit të Skemës Programore të miratuar në Bord. Në bashkëpunim edhe me grupin Këshillues të
Publikut, dhjetëra rekomandime të miratuara në Bord janë dërguar për zbatim në Menaxhment.
Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media i Kuvendit të Republikës së Kosovës, gjatë
këtij viti, ka ndërmarrë iniciativën për hartimin e një ligji të ri për RTK-në, i cili do të jetë kyç në zgjidhjen e
problemeve të vjetra me të cilat po përballet Transmetuesi Publik. Ne besojmë se me miratimin e këtij ligji,
sfidat do të tejkalohen dhe do të zgjidhen çështjet e financimit, pronës, digjitalizimit dhe zhvillimi teknik dhe
profesional.
Bordi dhe Menaxhmenti i RTK-së mbeten të përkushtuar në zbatimin e rregullativës ligjore, rritjen e
transparencës, zbatimin e standardeve profesionale dhe zhvillimin e Transmetuesit Publik konform
praktikave më të mira ndërkombëtare.

Afërdita Maliqi
Kryetare e Bordit të RTK-së
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2. Përmbledhje ekzekutive (DP)
Radiotelevizioni i Kosovës ka hyrë në vitin 2017 me të njëjtin buxhet si të vitit paraprak, me gjithë nevojat shumë
më të mëdha që ka Transmetuesi Publik për investime, si në program ashtu edhe në aspektin teknologjik.
Pavarësisht buxhetit shumë të vogël krahasuar me vëllimin e madh programor, RTK ka arritur që me sukses të
madh ta përfundojë edhe këtë vit. Vlen të theksohet implementimi i fazës së parë të projektit japonez prej 1.3
milion eurosh. Me finalizimin e këtij projekti, RTK bëhet transmetuesi i parë publik në botë me teknologjinë më të
avancuar në Dhomën e Regjisë (Master Controll Room). Implementimi i kësaj teknologjie na obligon që sa më
shpejt që të jetë e mundur të bëhet edhe digjitalizimi i produksionit (studiove, kamerave, montazhave etj.) në
mënyrë që teknologjia e produksionit të jetë kompatibile me Dhomën e Regjisë.
Për shkak të mungesës së mjeteve financiare, RTK nuk ka pasur mundësi për të investuar shumë në teknologji të
avancuar, kështu që kualiteti i fotografisë nuk ka qenë ai i dëshiruari, megjithëse programet e RTK-së ishin të
cilësisë së lartë, me një shikueshmëri mjaft të madhe. Vetëm në kanalin e RTK-së në Youtube brenda vitit 2017,
programet e RTK-së janë shikuar rreth 100 milionë herë (klikimet në Youtube). Gjithashtu, këtë vit rëndësi të
madhe i kemi dhënë shpërndarjes së programeve të RTK-së përmes formave të reja të mediave online. Në RTK
Facebook, faqe zyrtare, publiku ka mundur të shohë pothuajse të gjitha programet e RTK-së, drejtpërdrejt dhe më
vonë, ku ka pasur me qindra mijëra shikime nga publiku.
Gjithashtu, RTK ka krijuar edhe aplikacionet për Android dhe IOs, ku publiku mund të shohë transmetimin në kohë
reale të programeve të RTK-së por edhe programet veç e veç në çdo kohë. Vlen të theksohet se RTK ka
nënshkruar edhe një marrëveshje me Telekomin e Kosovës për shfrytëzimin e infrastrukturës së këtij të fundit për
implementimin e digjitalizimit terrestrial, që shkurton koston për afër 10 milionë euro për RTK-në. Gjithashtu, gjatë
këtij viti, me kërkesën e RTK-së, Ministria e Administratës Publike ka ndarë një lokacion për ndërtimin e objektit të
ri të RTK-së që është edhe njëri ndër projektet më kapitale dhe urgjente të RTK-së, duke pasur parasysh kushtet e
tmerrshme hapësinore në të cilat funksionon RTK. Me këtë rast,
RTK ka angazhuar një kompani arkitektësh, pas një procesi të hapur dhe transparent për hartimin e planit ideor
dhe studimit të fizibilitetit për objektin e ri të Transmetuesit Publik. Në aspektin programor, RTK është munduar që
në kuadër të skemës së vet programore të ketë programe sa më atraktive për shikuesit dhe dëgjuesit e saj dhe
tërë audiencën e saj edhe në mediat online. Pavarësisht kërkesave të RTK-së, të bazuara në nevojat e
departamenteve brenda Transmetuesit Publik, që arrinin vlerën rreth 17 milionë euro, Themeluesi ka ndarë vetëm
11.2 milionë euro për vitin 2017. Kjo ka bërë që shumë projekte që i ka RTK të mbeten të parealizuara, duke qenë
e detyruar të jetë shumë e kujdesshme në shpenzimin e buxhetit. Me gjithë këto vështirësi, RTK e përmbylli vitin
2017 pa asnjë humbje. Gjithashtu, këtë vit Menaxhmenti i RTK-së dhe Sindikatat e Pavarura kanë nënshkruar një
marrëveshje të ndërmjetësuar nga Ombudspersoni për respektimin e obligimeve që kanë të dyja palët njëra ndaj
tjetrës sipas Kontratës Kolektive dhe Ligjit për organizim sindikal.

Mentor Shala
Drejtor i përgjithshëm
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3. Korniza Ligjore

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

Ligjet e tjera me të cilat punon Transmetuesi Publik janë:

1.

Ligji i punës Nr. 03/L-212;

2.

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

3.

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

4.

Kodi Penal i Republikës të Kosovës;

5.

Kodi për Procedurën Penale në Republikën e Kosovës;

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Ligji 03/L-006 për Procedurën kontestimore;

10.

Ligji 04/L-077 për marrëdhëniet detyrimore;

11.

Ligji 04/L-139 për procedurën përmbarimore;

12.

Ligji Nr. 02/L-28 për 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;

RTK

Dhe 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, Udhëzim Administrativ (MPMS ) Nr. 05/2014 për ndryshimin dhe plotësimin
e Udhëzimit Administrativ;.

2.

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

3.

Udhëzim 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 audiovizuale;

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.

Rregullore për organizim të brendshëm;

2.

Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës;

3.

Rregullore për kompetencat dhe përgjegjësitë;

4.

Metodologjia e përcaktimit të ndërlikueshmërisë së vendeve të punës;

5.

Rregullorja për udhëtime zyrtare në RTK;

6.

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

7.

Rregullore për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore;

8.

Rregullore për dhënien në shfrytëzim të materialeve arkivore;

9.

Rregullore për mbrojtje nga zjarri;

10.

Rregullore për shpërblimin e punëtorëve në shërbimin publik;

11.

Rregullore për parandalimin e konflikt të interesit për punëtorët në RTK;

12.

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

13.

Rregullore për avancim;

14.

Rregullore e rendit shtëpiak;

15.

Rregullore e prokurimit në RTK;

16.

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

Përmirësimi i bazës ligjore në periudhën raportuese:

Gjatë vitit 2017 janë amendamentuar dhe miratuar nga ana e Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,
Rregulloret si në vijim:
-

Rregullore për normat e punës në sektorin programor dhe bashkëpunëtorë të jashtëm të RTK-së,

-

Rregullore për kompetenca dhe përgjegjësi,

-

Rregullore për organizim të brendshëm,

-

Rregullore për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore.

-

Rregullore për avancimin e të punësuarve,

-

Rregulloren për kompensim/shpërblim,

-

Metodologjia e përcaktimit të ndërlikueshmërisë së vendeve të punës,

Rregulloret e renditura më poshtë janë Rregullore të reja, të miratuara nga ana e Bordit të Radiotelevizionit
të Kosovës gjatë vitit 2017:
-

Rregullore për dhënie në shërbim të materialeve arkivore,

-

Rregullore për njësinë e auditimit të brendshëm,

-

Rregullore për punën e Bordit,

-

Rregullore për komunikim të brendshëm në mes të Bordit dhe Drejtorit të përgjithshëm.

•

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

Edhe gjatë vitit 2017, RTK është ballafaquar me çështjet dhe problemet të cilat janë të bartura nga vitet
paraprake dhe të cilat kanë mbetur peng i amendamentimit të Ligjit të RTK-së.
Çështja e parë ka të bëjë me zgjidhjen e financimit të qëndrueshëm dhe afatgjatë të Transmetuesit Publik,
çështje kjo e cila tash e disa vjet shkakton probleme serioze në funksionimin dhe mbarëvajtjen e punës së
institucionit. RTK ka parashtruar propozimin që financimi të bëhet drejtpërdrejt nga qytetarët përmes
parapagimit.
Çështja e dytë ka të bëjë me zgjidhjen e pronës, respektivisht selisë dhe ndërtesës së Transmetuesit Publik
të Kosovës. Duke ditur faktin se RTK që nga themelimi funksionon në ndërtesa të vjetra, me hapësira të
pamjaftueshme, të cilat nuk i ka në pronësi, është paraqitur nevojë e domosdoshme të ndërtohet një objekt
i ri në një lokacion të ri, ku RTK do të kishte funksionim të mirëfilltë.
Vështirësia e radhës me të cilën është ballafaquar RTK gjatë vitit 2017, vazhdon të jetë digjitalizimi i rrjetit,
digjitalizimi i brendshëm i produksionit si dhe digjitalizimi i arkivave. Kjo çështje kërkon vëmendje të veçantë
nga institucionet vendimmarrëse si dhe buxhet të mjaftueshëm, në mënyrë që të realizohen me sukses këto
projekte, pa të cilat funksionimi dhe mbarëvajtja e punës në RTK nuk do të jetë e mundur në të ardhmen.

RTK

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 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 detyruara të ndajnë pesëmbëdhjetë për qind (15%) të skemës
së tyre programore për gjuhët e komuniteteve e tjera të Kosovës. RTK ofron edhe programe satelitore për
kosovarët, të cilët jetojnë jashtë Kosovës.
Transmetuesi Publik i Kosovës ka mision informues, edukues, kulturor dhe argëtues dhe detyrohet që: të
nxisë, 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, më të arritura profesionale dhe
etike e që janë në përputhje të plotë me standardet dhe kodekset etike të gazetarisë hulumtuese, objektive,
të lirë dhe të pavarur;
- të kontribuojë në avancimin e 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.
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5. Fushëveprimi që e mbulon institucioni
Radiotelevizioni i Kosovës përbëhet nga organet drejtuese dhe të udhëheqjes, që janë Bordi i RTK-së dhe
Drejtori i Përgjithshëm.
Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës
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 transparente, të cilat janë të përcaktuara me Ligjin për RTK-në, 2012/04-L-046. Përbërja e
Bordit të RTK-së pasqyron karakterin shumetnik dhe gjinor të Kosovës.
Anëtarët e Bordit të RTK-së janë:
1. Afërdita Maliqi - kryetare e Bordit: 01.12.2016 - 01.12.2019;
2. Elif Tokmak - nënkryetare: 28.04.2016 - 28.04.2019;
3. Fadil Miftari - anëtar: 19.02.2016 - 19.02.2019;
4. Naim Gashi - anëtar: 19.02.2016 - 19.02.2019;
5. Naile Demiri - anëtare: 01.12.2016 - 01.12.2019;
6. Ismet Bexheti - anëtar: 31.08.2015 - 31.08.2018;
7. Ivan Veljkoviq - anëtar: 30.11. 2015 - 30.11.2018;
8. Hisen Berisha - anëtar: 31.08.2015 - 31.08.2018;
9. Lirim Geci - anëtar: 31.08.2015 - 31.08.2018;
10. Aleksandër Janiçeviq - anëtar: 11.02.2014 - 11.02.2017;
11. Mimoza Hasani Pllana - anëtare: 31.08.2015- 30.11.2017.
Pas skadimit të mandatit të anëtarit të komunitetit serb në shkurt të 2017-s, pozita ka mbetur e zbrazët,
sepse gjatë vitit raportues nuk është zgjedhur anëtari i ri nga Kuvendi i Kosovës, kurse procedurat për
plotësimin e një anëtari nga komuniteti shqiptar, pas shkarkimit nga Kuvendi, kanë filluar në dhjetor 2017.
Kompetencat e Bordit
Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës (RTK) punon dhe vepron në përputhje me dispozitat e Ligjit dhe 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 e tjera të përcaktuara me Statut;
Shqyrton dhe miraton programet, bazat dhe standardet programore në përputhje me politikën
programore, ligjin dhe standardet ndërkombëtare të informimit publik sipas propozimit të Drejtorit të
Përgjithshëm;
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Shqyrton dhe miraton projekt-programin e produksionit të RTK-së, i cili duhet të jetë në përputhje me
mundësitë financiare të RTK-së;
Shqyrton dhe miraton Skemën e përgjithshme programore;
Emëron dhe shkarkon Drejtorin e Përgjithshëm të RTK-së,
Emëron dhe shkarkon zëvendësdrejtorët e përgjithshëm, drejtorët e Radiove dhe
Televizioneve dhe udhëheqësin e Shërbimeve të Përbashkëta me shumicë të thjeshtë
votash, sipas propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm;
Miraton strukturën organizative dhe konceptin programor të RTK-së;
Shqyrton dhe miraton buxhetin vjetor dhe skemën për pagat e Menaxhmentit dhe të personelit tjetër si 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 voni 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 tij;
Mbikëqyr 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
Bordi i Radiotelevizioni të Kosovës, si organ drejtues-kolegjial, vepron në përputhshmëri me kompetencat e
përcaktuara me Ligjin dhe Statutin e RTK-së, ku janë të përshkruara edhe mënyra e punës dhe marrjes së
vendimeve, konkluzave dhe rekomandimeve.
Gjatë këtij viti raportues, në funksion të përmbushjes së objektivave, Bordi ka marrë veprime adekuate në
aspektin e përmbajtjes programore, në respektimin e standardeve profesionale dhe parimeve etike
gazetareske, në shfrytëzimin sa më racional të parasë publike, në fuqizimin e sistemit të kontrollit të
brendshëm, si dhe në shtimin e efikasitetit të punës së stafit.
Bordi ka bërë raportime të rregullta tremujore me komisionet përkatëse të Kuvendit të Kosovës, si dhe para
çdo tremujori ka dorëzuar planin e shpenzimeve të planifikuara. Gjithashtu, ka marrë pjesë aktivisht në
procesin e plotësim-ndryshimit të Ligjit për Radiotelevizionin e Kosovës. Bordi, për këtë periudhë, punën e
vet e ka mbështetur në Planin e punës për vitin 2017.
Veprimtaria e rregullt zhvillohet në mbledhjet e Bordit dhe takimet e komisioneve, që veprojnë në kuadër të
Bordit, si dhe të grupeve punuese ad-hoc për çështje të caktuara. Gjatë këtij viti, janë mbajtur dhjetëra
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takime të Bordit, komisioneve dhe grupeve punuese dhe tri punëtori për rregulloret e brendshme. Anëtarët
e komisioneve dhe grupeve punuese kanë mbajtur edhe shumë takime konsultative në zyrat e Bordit.
(Në tabelë nuk janë të përfshira komisionet dhe grupet punuese që kanë mbajtur më pak se dy takime).
Pasqyra tabelare e pjesëmarrjes së anëtarëve në mbledhje të Bordit dhe takimet e komisioneve dhe grupeve
punuese:

Emrat e
anëtarëve

Mbledhjet
gjatë vitit
2017

Komisionet Punuese
K.Auditim

3/3

Afërdita Maliqi

22/24

Elif Tokmak

18/24

Ismet Bexheti

24/24

2/2

Ivan Velkoviq

18/24

2/5

Naim Gashi

22/24

5/5

Fadil Miftari

23/24

0/3

Hisen Berisha

14/24

2/5

Lirim Geci

24/24

5/5

Naile Demiri
Mimoza
Hasani Pllana
Aleksandër
Janiçeviq

23/24
19/22

K. Çështje
Programor
e

Grupet Punuese
Plani i
Punës së
Bordit 2018

K.ad-hoc
për
auditor

2/2

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

1/3
3/3

Punëtoritë
2017

1/2

3/3
2/2

3/3

2/3
3/3
½

½

0/3

2/2

3/3
3/3
2/3

2/4

Gjatë vitit 2017, janë mbajtur 3 (tri) punëtori për plotësimin dhe ndryshimin e rregulloreve të brendshme të
mëhershme dhe të rregulloreve të reja, ku kanë qenë të përfshirë Bordi, Menaxhmenti, sindikatat dhe
departamentet e redaksive përkatëse, që kanë kontribuar në hartimin si dhe janë përgjegjës për zbatimin e
tyre. Janë miratuar gjithsej 12 (dymbëdhjetë) rregullore të brendshme.
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Pasqyra tabelare e rregulloreve, të cilat Bordi i ka miratuar gjatë periudhës raportuese:

Nr.

Emri i dokumentit

1.

Rregullore për organizimin e brendshëm për shërbimin publik të transmetimeve (RTK)

2.

Rregullore për kompetencat dhe përgjegjësitë

3.

Metodologjia e përcaktimit të ndërlikueshmërisë së vendeve të punës

4.

Rregullore për kompensim/shpërblim për të punësuarit e Radiotelevizionit të Kosovës

5.

Rregullore për avancimin e të punësuarve në Radiotelevizionin e Kosovës

6.

Rregullore për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore

7.

Rregullore për normat e punës në sektorin programor dhe për bashkëpunëtorët e jashtëm të
RTK-së

8.

Rregullore për dhënien në shfrytëzim të materialeve arkivore

9.

Rregullore për punën e Bordit të RTK-së

10.

Rregullore për komunikim të brendshëm mes Bordit të RTK-së dhe Drejtorit të Përgjithshëm

11.

Rregullore për funksionimin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm

12.

Organogrami i Radiotelevizionit të Kosovës

Gjatë periudhës raportuese, siç është e përcaktuar me ligj dhe statut, nga mbledhjet e mbajtura të Bordit,
janë marrë vendime për detyrat dhe përgjegjësitë, janë shqyrtuar propozimet e DP-së, duke u siguruar edhe
në zbatimin e vendimeve dhe rekomandimeve nga ana e DP-së.
Bordi i RTK-së, brenda fushëveprimtarisë që ka, gjatë vitit 2017 ka nxjerrë vendime, konkluzione dhe
rekomandime, disa nga cilat do t’i listojmë më poshtë:
Vendimet/ konkluzionet / rekomandimet e Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës gjatë vitit 2017 :
•

Bordi i RTK-së i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm që të ndërmarrë masat adekuate ndaj të gjithë
punonjësve që kanë bërë shkelje të legjislacionit të RTK-së;

•

Bordi i RTK-së kërkon nga Drejtori i Përgjithshëm që brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve ta njoftojë
Bordin me shkrim lidhur me veprimet juridike që ka ndërmarrë.

•

Miratohet Projeksioni Buxhetor për vitin 2017;

•

Unanimisht miratohet Skema Programore për vitin 2017;

•

Miratohet Plani i punës së Bordit dhe prioritetet për vitin 2017;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm që:
1) 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 do
të rritet niveli i llogaridhënies te secili i punësuar;
2) Të definohet që aneks-kontratat me korrespondentë nënshkruhen me qëllim të mbulimit të
shpenzimeve të tyre të angazhimit jashtë vendit;
3) Të shqyrtohet mundësia e unifikimit të kontratave të të gjitha rasteve të ngjashme. Një gjë e tillë
siguron kursime në buxhet dhe ekonomizim të burimeve aktuale të angazhuara;
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•

Kërkohet nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së, që të sjellë raport me shkrim nëse është zbatuar
vendimi i datës 27.12.2016 për shkëputjen e të gjitha aneks-kontratave për të punësuarit në RTK, deri
në nxjerrjen e Rregullores së re për shpërblime. Vendimi për shkëputjen e aneks-kontratave nga 1
janari 2017 është marrë me rastin e miratimit të Projeksionit buxhetor për vitin 2017;

•

Bordi i RTK-së kërkon nga NjAB-i ta sjellë një raport lidhur me zbatimin e rekomandimeve nga
Menaxhmenti gjatë vitit 2016;

•

Drejtori i Përgjithshëm obligohet të sjellë një raport për vijueshmërinë e punës së punonjësve dhe të
sqarojë dyshimet rreth mëditjes së punëtorëve, të cilët me vite nuk janë në punë;

•

Bordi i rekomandon Menaxhmentin që të inkurajojë stafin e brendshëm të gazetarisë investigative
(hulumtuese);

•

Bordi i RTK-së miratoi: Rregulloren për kompensim/ shpërblim, Rregulloren për avancim; Rregulloren
për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore; Rregulloren për dhënien në shfrytëzim të materialeve
arkivore.

•

U miratua raporti vjetor financiar për vitin 2016.

•

U miratua Raporti i të hyrave gjatë tremujorit janar-mars 2017, si dhe të hyrat dhe shpenzimet e
parapara për prill-qershor 2017;

•

Bordi i RTK-së emëron për ushtrues të detyrës në pozitën e Udhëheqësit të Shërbimeve të
Përbashkëta, znj. Elvana Prekazin deri në hapjen e konkursit;

•

Bordi i RTK-së kërkon nga Drejtori i Përgjithshëm, që konform standardeve profesionale, të mos
transmetojë konvertimin e qytetarëve në religjione të ndryshme;

•

Bordi i RTK-së kërkon nga Drejtori i Përgjithshëm t’i jepet hapësirë promovuese Grupit Këshillues të
Publikut (GKP);

•

Bordi i RTK-së kërkon nga DP të sjellë me shkrim një sqarim rreth kontratave me kompensim;

•

Bordi i RTK-së e ka miratuar propozimin për ndryshimin e nenit 13, pika 2 e Rregullores për
përgjegjësitë materiale dhe disiplinore;

•

Bordi i RTK-së miratoi Raportin e Auditimit për përllogaritjen e pagave;
Bazuar nga konkluzat e GKP-së, Bordi i RTK-së rekomandon që:

1.

RTK t’i japë më shumë hapësirë diasporës në skemën programore në kanalin satelitor;

2.

Të evitohen problemet teknike që kanë të bëjnë me ndërprerjen e sinjalit satelitor të RTK-së;

3.

RTK t’u japë më shumë hapësirë shqiptarëve nga Lugina e Preshevës në emisione informative dhe
emisione të tjera;

4.

Emisionet dokumentare të mos transmetohen në orët e vona të natës;

5.

Në seancat e Kuvendit të sigurohet përkthimi në gjuhën shqipe në RTK 1; si dhe

6.

Të azhurnohet ueb-faqja e RTK-së në gjuhën serbe.

•

Bordi i RTK-së miratoi të hyrat dhe shpenzimet e parapara të RTK-së për periudhën korrik-shtator
2017.

•

Bordi i RTK-së miratoi Raportin e auditimit të menaxhimit të pasurisë, së bashku me rekomandimet e
dala nga ky raport;

•

Bordi i RTK-së kërkon nga NjAB-i që të vlerësojë zbatimin e rekomandimeve të miratuara më parë.

•

Bordi i RTK-së kërkon nga Drejtori i Përgjithshëm që të marrë masat e domosdoshme ligjore e
profesionale për shmangien e shkeljeve të evidentuara në ueb-faqen e RTK-së. Njëkohësisht, Drejtori i
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Përgjithshëm duhet të sjellë raport me shkrim për të gjithë hapat e ndërmarrë përkitazi me
përmirësimet e shërbimit të uebit të RTK-së;
•

Bordi i RTK-së kërkon nga Menaxhmenti që gjatë plotësimit-ndryshimit të Rregullores për
sistematizimin e vendeve të punës të merren parasysh kriteret kryesore: arsyeshmëria, funksionaliteti
dhe ekonomizimi;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Menaxhmentit që të mos nënshkruajë kontrata të cilat mund të kenë
konsekuenca financiare në vitin vijues pa njoftimin paraprak të Bordit;

•

Bordi i RTK-së me votë unanime të anëtarëve të pranishëm ka zgjedhur kryetarin e ri të Bordit të RTKsë. Znj. Afërdita Maliqi u zgjodh kryetare e Bordit të RTK-së me mandat dyvjeçar.

•

Bordi i RTK-së unanimisht vendosi që Komisioni për Digjitalizim tash e tutje të quhet Komisioni për
Teknologji dhe Zhvillim;

•

Miratohet Raporti i shpenzimeve për periudhën janar-shtator 2017;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm që produksioni i RTK-së të përgatitë një spot
televiziv për punën, rolin dhe rëndësinë e Grupit Këshillues të Publikut. Spoti të përgatitet nga
produksioni i RTK-së në bashkëpunim me GKP-në;

•

Bordi i RTK-së i sugjeron Drejtorit të Përgjithshëm të marrë në konsideratë vërejtjet e GKP-së për
përdorimin e fjalëve fyese dhe denigruese në emisionet argëtuese;

•

Bordi i RTK-së i kërkon Drejtorit të Përgjithshëm që narracionin ta përfshijë në Projeksionin Buxhetor
2018;

•

Bordi i RTK-së miratoi në mënyrë unanime Projeksionin Buxhetor 2018.

•

U miratua Metodologjia e përcaktimit të ndërlikueshmërisë së vendeve të punës dhe Harmonizimi
horizontal i vendeve të punës;

•

U miratua Rregullorja për normat e punës në sektorin programor dhe për bashkëpunëtorët e jashtëm
të RTK-së;

•

U miratua Rregullorja e komunikimit mes Bordit dhe Drejtorit të Përgjithshëm;

•

U miratua Rregullorja e punës së Bordit të RTK-së;

•

Bordi i RTK-së amendamentoi Rregulloren për funksionimin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm
(NjAB);

•

Konform respektimit të standardeve profesionale, të parapara në Ligjin dhe Statutin e RTK-së, Bordi i
RTK-së i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm, që të ndalojë pjesëmarrjen e të punësuarve të RTK-së
nëpër debate politike;

•

Bordi i RTK-së ka vlerësuar se emisionet politike në RTK kanë nevojë për ngritje të standardit dhe
cilësisë profesionale;

•

Bordi miratoi Planin e Punës së Komisionit për Çështje Programore për vitin 2018;

•

Bordi i RTK-së i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm që Skema programore për vitin 2018 të
reflektojë hapësirë për programe edukative-arsimore dhe argëtuese për fëmijë dhe të rritur, si dhe
kategoritë specifike të shoqërisë si FSK dhe Policia;

•

U miratua Rregullorja për kompetencat dhe përgjegjësitë;

•

U miratua Organogrami;

•

Bordi i RTK-së me vota unanime e zgjodhi znj. Elif Tokmak nënkryetare të Bordit të RTK-së;

•

Bordi i RTK-së miratoi Rregulloren për Organizimin e Brendshëm të Shërbimit Publik të
Transmetimeve;

•

U miratua Plani i Punës së Bordit dhe prioritetet e Bordit për vitin 2018.

•

Bordi i RTK-së miratoi Planprogramin për vitin 2018;

•

Bordi i RTK-së kërkon nga Drejtori i Përgjithshëm që emisionet informative të plotësohen me rubrika
nga terreni dhe të jenë interaktive;
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•

Duke u bazuar në Skemën Programore të RTK-së, Bordi i RTK-së konkludon se emisionet debativeinformative dominojnë në “Prime Time”. Bordi i RTK-së kërkon reduktimin e emisioneve informativedebatuese në “Prime Time”;

•

Bordi i RTK-së kërkon nga Drejtori i Përgjithshëm që Skema Programore e RTK-së të publikohet në
ueb-faqen e RTK-së;

•

Bordi i RTK-së kërkon nga Drejtori i Përgjithshëm që reportazhet të jenë pjesë e Skemës Programore
të RTK 1;

•

Bordi i RTK-së kërkon nga Drejtori i Përgjithshëm që të evitohen rastet kur kryeredaktorët kanë edhe
emisione të tyre të përjavshme;

•

Bordi i RTK-së miratoi rekomandimet e dala nga Komisioni për Auditim:
a)

Raportin e Auditimit mbi të hyrat nga Marketingu; dhe

b)

Planin e punës së NjAB-it për vitin 2018.

Komisioni për Auditim i ka shqyrtuar dhe i ka përcjellë për miratim në Bord, katër raporte tremujore të
NjAB-it. Me këtë, është vërtetuar edhe saktësia e të dhënave të ofruara nga Menaxhmenti, si dhe Bordi
është siguruar nga DP në zbatimin e rekomandimeve të dala.
Rekomandimet e Grupit Këshillues të Publikut, si rrjedhojë e vërejtjeve dhe sugjerimeve të marra nga
publiku, Bordi i RTK-së i ka adresuar te DP, duke u siguruar që nga Transmetuesi Publik të merret parasysh
mendimi i publikut.

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB)
RTK ka themeluar Njësinë e Auditimit të Brendshëm (NjAB) në qershor të vitit 2016, të përbërë nga tre (3)
auditorë, e cila ushtron funksionin e saj në pajtim me Ligjin dhe Statutin e RTK-së, Ligjin për Auditim të
Brendshëm, si dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm.
NjAB i raporton Bordit, përmes Komisionit të Auditimit (KA), i përbërë nga pesë (5) anëtarë. NjAB ka për
qëllim t’i ndihmojë RTK-së në përmbushjen e objektivave përmes ofrimit të shërbimeve të cilësisë së lartë,
duke siguruar zbatimin e ligjshmërisë, përmirësimin e qeverisjes korporative dhe duke inkurajuar zbatimin e
menaxhimit të rrezikut si dhe përdorimit ekonomik, efikas dhe efektiv të resurseve, qoftë njerëzore apo
financiare, në dispozicion.
NjAB organizon punën bazuar në planin strategjik të auditimit si dhe planet vjetore, që të gjitha këto të
miratuara në Komisionin e Auditimit dhe në Bord.
Gjatë vitit 2017, NjAB ka kryer gjithsej katër (4) auditime të planifikuara dhe një (1) raport të përcjelljes së
zbatimit të rekomandimeve. Fushat e mbuluara, bazuar në analizën e rrezikut, ishin: prokurimi, financat,
administrata dhe marketingu.
Në vitin 2017, NjAB-i ka dhënë 21 rekomandime, prej të cilave 16 rekomandime ose (76 për qind) janë
zbatuar menjëherë, ndërsa 5 rekomandime ose (24 për qind), janë në proces të zbatimit, pasi nevojitet kohë
derisa të përsëritën proceset e njëjta. Për të gjitha rekomandimet e NjAB-it janë identifikuar njësitë dhe
personat përgjegjës që do t'i zbatojnë 100 për qind gjatë vitit 2018.

RTK

Rekomandimet e NJAB
Ne proces
24%
Te zbatuara
76%

1

2

Grupi Këshilluesi Publikut
Grupi Këshillues i Publikut, në një procedurë të rregullt e transparente, është themeluar në tetor të vitit
2016, si një trup kolegjial, i përbërë prej 5 anëtarësh, profesionistë të fushës dhe me përfaqësim të dy
anëtarëve nga komunitetet, siç parashihet edhe me Ligjin për Radiotelevizionin e Kosovës.
Gjatë periudhës raportuese, GPK ka mbajtur takimet e rregullta, ashtu siç është e paraparë me ligjet dhe
rregulloret e RTK-së (4 herë në vit), në të cilat ishin prezentë të gjithë anëtarët e grupit, dhe për çdo tre muaj
është përpiluar raporti me vërejtjet dhe sugjerimet e publikut, i cili është paraqitur para Bordit të RTK-së.
Grupi Këshillues i Publikut ka vepruar sipas planit të punës, i hartuar për vitin 2017. Në raportet tremujore
të Grupi Këshillues të Publikut janë nxjerrë konkluzionet dhe përfundimet, por edhe janë dhënë propozimet
dhe rekomandimet për Bordin e RTK-së. Fillimisht, Grupi Këshillues i Publikut është përballur me vështirësi,
por me kalimin e kohës, vështirësitë janë zbutur, sidomos pas emetimit të spotit promovues për Grupin
Këshillues të Publikut në të gjitha kanalet e RTK-së, si një adresë adekuate për adresimin e vërejtjeve dhe
sugjerimeve të publikut, ka filluar të funksionojë normalisht.
Grupi Këshillues i Publikut e ka linkun zyrtar http/www.rtklive.com, të hapur për publikun të titulluar
“MENDIMI I PUBLIKUT NË TRANSMETUESIN PUBLIK”, nëpërmjet të cilit qytetarët, në këtë rast shikuesit e
dëgjuesit e RTK-së, mund t’i bëjnë vërejtjet dhe sugjerimet e veta, të cilat fillimisht trajtohen në takimet e
rregullta të GKP-së dhe më pas i adresohen Bordit.
Drejtori i Përgjithshëm
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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Drejtorët
Drejtori i kanalit televiziv në gjuhën shqipe, drejtori i kanalit televiziv në gjuhën serbe, si dhe drejtori i Radios
e udhëheqin pjesën profesionale të programit të institucionit dhe e harmonizojnë punën e kryeredaktorit.
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 në gjuhën shqipe, drejtori i kanalit televiziv në gjuhën serbe, si
dhe drejtori i radios, me miratimin e Drejtorit të Përgjithshëm në pajtim me procedurat e përcaktuara me
këtë ligj dhe statutin e RTK-së.

Nivelet organizative:

1

2

3

4

5

SHËRBIMI PUBLIK
RADIO DHE TELEVIZIONI I KOSOVËS
NJËSIA PROGRAMORE
SEKTORI
PROGRAMI
SHËRBIMI
REDAKSIA
GRUPI, NJËSIA
VENDI I PUNËS
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NIVELI I PARË
RTK është një tërësi e vetme programore, ekonomike, teknike-teknologjike, punuese dhe organizative, e cila
e kryen veprimtarinë e prodhimit dhe të emetimit të radioprogramit 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 Sektor janë të organizuara Shërbimet e përbashkëta ku hyjnë sektori i financave, burimet njerëzore,
administrata dhe zyra ligjore.
NIVELI I TRETË
Programi është tërësia, në përbërje të njësisë punuese, e cila e siguron realizimin e programit të llojit dhe
tematikës së caktuar. Programin mund ta përbëjnë disa redaksi. Në nivel të njësisë programore janë të
organizuara shërbimi programor, produksioni, teknika dhe mirëmbajtja. Në përbërjen e tyre janë sektorët
apo grupet punuese.
NIVELI I KATËRT
Redaksia është një tërësi programore që siguron realizimin e emisioneve të llojit të caktuar të lëmit tematik.
Redaksia, në përbërjen e saj, mund të ketë më shumë rubrika – lëmenj tematikë.
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
ndryshimet në strukturën organizative të RTK-së, respektivisht ndryshimin e Organogramit. Organogrami i
është bashkangjitur këtij raporti (Anex 1).
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3. Aktiviteti për periudhën raportuese

Burimet njerëzore

RTK vitin 2017 e ka filluar me 731 (shtatëqindetridhjetenjë) 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

Numri i të punësuarve më Numri i të punësuarve më Ndryshimi
01.01.2017
31.12.2017
75
88
+ 13
6
6
0
11
4

11
4

0
0

11
7
22

13
9
24

11

19

+02
+02
+02
+08
-1

3

2

RTK 1 - TV

326

342

+16

RTK 3 - TV

82

81

- 01

Radio Kosova

167

169

+ 02

RTK 2 - TV

45

53

+ 08

Shërbimet e Përbashkëta

36

42

+06

TOTALI

731

775

+ 44

RTK vitin 2017 e ka përfunduar me 775 (shtatëqindeshtatëdhjetepesë) të punësuar të rregullt.

RTK

RTK

RTK TV1, RTK TV3 dhe RTK TV4

Në vitin 2017, RTK1 ka vazhduar punën, në përmbushjen e misionit të saj, karshi audiencës, duke
përmbushur obligimet që burojnë nga ligji i RTK-së.
Edhe këtë vit ka pasur zhvillime në programin informativ, por edhe në departamentet e tjera në mënyrë që
audienca të argëtohet më programet tona, të edukohet nga to, si dhe të përmbushë pritjet nga programet
kulturore.
Gjatë këtij viti është funksionalizuar edhe Departamenti i Gazetarisë Hulumtuese, ku fillimisht është
funksionalizuar emisioni i përjavshëm hulumtues “Udhëve” që ka sjellë një audiencë të munguar në RTK por
edhe shumë tema ekskluzive përgjatë hulumtimeve. Po ashtu, 2017-a është një vit ku në përmbajtje
programore janë pasqyruar shumë tema zgjedhore për shkak se të njëjtin vit janë mbajtur zgjedhjet
nacionale dhe dy runde të zgjedhjeve lokale, që nënkupton, përgatitja dhe realizimi i tërësishëm programor i
tri fushatave zgjedhore në të njëjtin vit. Po ashtu gjatë dy muajve korrik dhe gusht është realizuar programi i
verës si dhe në përfundim të vitit edhe program festiv për ndërrimin e moteve.
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PROGRAMET E PËRBASHKËTA
Programi i Mëngjesit

Programi i Mëngjesit, edhe gjatë vitit 2017, ka vazhduar me dinamikë të njëjtë, duke sjellë tek audienca
informacionet nga sfera të ndryshme të jetës në Kosovë por edhe në botë. Që nga fillimi i këtij viti është
aplikuar një koncept më i butë programor, duke reduktuar në masë të madhe tematikat politike, por më
tepër janë trajtuar tematika sociale, kulturore, edukative dhe argëtuese. Si emision, me të cilin nis dita,
gjithmonë, jemi kujdesur që t’i sjellim audiencës materiale të llojllojshme, të cilat janë të përshtatshme për
natyrën e këtij programi. Edhe gjatë vitit 2017, kemi vazhduar me informacionet për shëndetin, duke sjellë
kronika dhe rekomandime nga ekspertët shëndetësorë, për një jetë më të mirë.
Gjatë vitit, shikuesit e Programit të Mëngjesit kanë pasur mundësi që të informohen edhe për më të rejat e
shou-biznesit në vend por edhe në botë.
Një vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe sferës së kulturës dhe aktiviteteve kryesore të performuesve
artistikë, të cilët kanë arritur suksese në profesionin e tyre, sidomos atyre që artin kosovar e kanë
prezantuar nëpër botë.
Informacionet mbi aktivitetet kulturore (ciceroni kulturor), edhe gjatë vitit 2017, kanë qenë në dispozicion të
shikuesve, duke i mbajtur të informuar për ngjarjet kulturore që janë organizuar në nivel vendi.
Gjatë 2017-s, kemi bërë përpjekje që të freskojmë emisionin me rubrika të reja, të cilat kemi konsideruar që
janë me interes për opinionin publik. Kemi filluar rubrikën ‘ITech’, në të cilën prezantohen më të rejat nga
fusha e teknologjisë informative. Rubrikë tjetër e re, është edhe ‘Dikur dhe tash’, përmes së cilës flasim për
transformimet që kanë pësuar objektet, të cilat kanë lehtësuar në masë të madhe jetën e njeriut.
Edhe trendët e fundit në fushën e modës, kanë qenë të përfshira në Programin e Mëngjesit, respektivisht në
rubrikën ‘N’trend’, kemi realizuar kronika me disenjatorë vendorë, ku audienca ka pasur mundësi që të
marrë më shumë informacione për këtë sektor.

RTK

Një risi dhe freski për ‘Mirëmëngjesi Kosovë’, gjatë vitit 2017, ka qenë cikli i emisioneve të realizuara me
trajneren e Yoga-s dhe nutricisten e shëndetit holistik, Suada Pajaziti. Gjatë gjithë stinës së verës por edhe
në vjeshtë, shikuesit e Programit të Mëngjesit, çdo të diel, kanë pasur mundësi të mësojnë dhe të
praktikojnë Yoga, por edhe të mësojnë receta të ndryshme të ushqimeve të shëndetshme.
Përveç pjesës argëtuese, rekreative, në Programin e Mëngjesit, kemi realizuar dhe transmetuar kronika me
tematikë politike, sociale, ekonomike (mbi 300 kronika)
Të gjitha zhvillimet e rëndësishme politike në vend, janë trajtuar përmes kronikave të realizuara nga
gazetarët, por njëkohësisht kemi trajtuar edhe çështje të ndryshme sociale dhe tema për problemet me të
cilat ballafaqohet sektori i ekonomisë, shëndetësisë dhe i arsimit.
Krahas kronikave dhe materialeve të realizuara nga bota, në Programin e Mëngjesit, një vend të
rëndësishëm zënë edhe mysafirët e ftuar në studio. Gjatë vitit 2017, në studion e emisionit, kanë qenë të
ftuar mbi 1100 mysafirë, me të cilët është diskutuar për tema të ndryshme dhe zhvillime të cilat kanë
karakterizuar zhvillimet kryesore në vend përgjatë një viti.
Lidhjet e drejtpërdrejta, janë një pjesë tejet e veçantë, të cilat i kanë dhënë dinamizëm emisionit. Çdo ditë
në kuadër të Programit të Mëngjesit, janë realizuar lidhje të drejtpërdrejte nga tereni, ku gazetarët kanë
informuar për ngjarje të cilat kanë pasur ndikim të drejtpërdrejt tek qytetarët. Kemi realizuar lidhje direkt
nga aeroporti duke dhënë njoftime për fluturimet, nga pikat kufitare, institucionet që ofrojnë shërbime
publike (Ujësjellësi, Termokosi, QMF-të, QKUK, Spitalet Rajonale, Institucionet e Arsimit të Ulët, Mesëm dhe
të Lartë, Informacione për gjendjen e rrugëve etj).
Edhe gjatë këtij viti, ka vazhduar bashkëpunimi me kolegët nga Deutsche Welle, ku bashkëbisedohet për
zhvillime të ndryshme në Bashkimin Evropian, posaçërisht ato që kanë ndikim në rajonin e Ballkanit,
përfshirë këtu Kosovën.
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Emisioni i pasdites IMAZH

Në janar të vitit 2017, ky emision ka nisur me një koncept të ri, duke trajtuar tema nga shumë fusha,
përfshirë politikën, ekonominë, shëndetësinë, sportin, kulturën dhe shumë fusha të tjera.
Nga 4 janari i vitit 2017, IMAZH ka filluar të trajtoj edhe temat kryesore në vend, dhe kemi pasur në studio
njerëz të profileve më të larta, qofshin ata politikë të pushtetit e opozitës, të segmentit të sigurisë, e po
ashtu edhe të të gjitha fushave të tjera.
Emisioni IMAZH gjatë kësaj periudhe ka arritur që të krijojë opinion, pasi në shumicën e rasteve është cituar
gati nga të gjitha mediet për atë çfarë është thënë në këtë emision. Ka pasur debate e intervista ekskluzive,
të cilat janë bërë pastaj edhe pjesë e debateve mediale e shoqërore. IMAZHI ka funksionuar me konceptin
e trajtimit të temave shumë sensitive dhe interesante, edhe në pjesën e dytë, pasi që nga 17:15 deri në
18:00 janë trajtuar zhvillimet kryesore të ditës apo aktualitetit, kurse nga ora 18:00 deri në 18:50 janë
trajtuar tema të tjera shumë të rëndësishme, duke pasur mysafirë të shumtë e tema shumë unike.
Temat dhe kronikat e realizuara në IMAZH janë unike, sepse trajtohen në shumicën e rasteve jashtë
Prishtinës dhe përfshinë gati çdo cep të Kosovës.
Histori të shumë fshatrave të Kosovës kemi sjellë gjatë kësaj periudhe në rubrikën FSHATI; Traditën e gjithë
vendit e kemi sjellë në këtë periudhe në rubrikën TRADITA; Profesionet e shumta të njerëzve të ndryshëm
janë trajtuar në rubrikën PROFESIONI.
Personazhe të ndryshme dhe interesante kanë qenë pjesë e IMAZH-it në rubrikën PERSONAZHI.
Kultura, arti e sporti janë trajtuar sistematikisht në IMAZH, duke realizuar kronika e duke ftuar mysafirë në
studio nga këto fusha.
Inovacioni është bërë pjesë e IMAZH-it duke sjellë kronika për ata që realizojnë projekte të ndryshme
inovative.
Prodhimi i shumë produkteve të ndryshme është trajtuar në IMAZH në rubrikën PRODHIMI.
Si funksionojnë asambletë komunale dhe çfarë bëjnë asamblistët kanë qenë tema të përjavshme në IMAZH
në rubrikën ASAMBLISTI.
Gjërat më interesante e me unike nëpër botë janë trajtuar 5 ditë në javë në IMAZH në rubrikën TOP 10.
Sipas llogaritjeve të redaksisë, gjatë vitit 2017, emisioni IMAZH, ka trajtuar 2400 tema, ka pasur së paku 960
mysafirë në studio ndërsa së paku 100 jashtë studios përmes lidhjeve LIVE, si dhe janë realizuar dhe
transmetuar së paku 480 kronika të ndryshme.
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Programi i Natës

Programi i Natës ka vazhduar me sezonin e dytë 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 2017, janë realizuar gjithsej 60
emisione, me nga 2 ose 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 me intervista të rëndësishme
përbrenda emisionit duke e freskuar dhe pasuruar përmbajtjen e emisionit. Gjatë transmetimit në studio
ishte edhe bendi i cili ka realizuar muzikë live me këngëtarë të rinj për t’i promovuar në kuadër te emisionit.
Programi i Natës ka vazhduar me emisione duke arritur të ruajë shikueshmërinë dhe besueshmërinë, pra
duke i ofruar publikut përmbajtje programore kryesisht argëtuese.
Departamenti i Aktualiteteve
Emisionet e aktualiteteve kanë vazhduar në vitin 2017, me ndërprerje të përkohshme për shkak të
zgjedhjeve parlamentare dhe lokale, që ndikuan në skemën programore e si rrjedhojë edhe në
mostransmetimin e rregullt të tyre. Pavarësisht kësaj, emisionet kanë shkuar kryesisht mirë dhe kanë
trajtuar tema aktuale të rëndësishme për publikun.
Dy emisionet kryesore debatuese, “Monitor” dhe “Debat”, kanë vazhduar funksionimin e tyre në formate dhe
koncepte të rregullta, herë pas here varësisht nga nevoja në këto emisione janë zhvilluar intervista kryesisht
me personalitete të rëndësishme politike në vend.

Gjatë këtij viti ka filluar realizimi dhe transmetimit i emisionit të ri “Intervista me Blerimin”, që ka arritur të
jetë një format i qëndrueshëm dhe ku janë ftuar personalitete të ndryshme nga fusha të ndryshme
kryesisht politike.
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Funksionim normal kanë pasur edhe emisionet “Target” dhe “Subvencion“, ku janë trajtuar tema aktuale me
një sërë të ftuarish, ndërsa nuk kanë munguar edhe lidhjet direkte etj.

N’Kuvend - Me qëllim të informimit të drejtë e me kohë, të audiencës kosovare, por edhe më gjerë, RTK po
transmeton emisionin që në tërësi i kushtohet punës së organit më të lartë ligjvënës dhe përfaqësues në
vend, Kuvendit të Kosovës. Emisioni transmetohet një herë në javë, me fillim në orën 18:30 deri në 19:10,
dhe trajton tema me rëndësi e që kanë të bëjnë me punën, angazhimet e përgjegjësitë e të zgjedhurve të
popullit, kuptohet gjithnjë duke trajtuar tema aktuale dhe me interes për audiencën, por edhe me hapje
debati, shkëmbim idesh, mendimesh, nga ana e pjesëmarrësve, nga radhët e deputetëve që janë pjesë e
legjislativit.
Edhe emisionet e tjera janë realizuar rregullisht, përfshirë emisionin “Medica”, të cilin shumë shpejt do ta
transferojmë tek emisionet edukative dhe të cilit do t`i ndryshohet koncepti.

Emisioni “Bujku” është realizuar rregullisht. Po ashtu edhe emisioni “Zëri ynë”, ka vazhduar të trajtojë tema të
ndryshme nga diaspora.
Emisioni “Pro et Contra” është ndërprerë, sepse autori i tij është përfshirë në cilësinë e kandidatit në
zgjedhjet lokale, ndërkaq boshllëkun e emisionit e kanë mbuluar emisionet e tjera debatuese.
Gjatë këtij viti, ka pasur një ngritje të koordinimit dhe planifikimit.
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Redaksia Hulumtuese

Redaksia e emisionit hulumtues aktualisht është duke realizuar vetëm një emision "UDHËVE", por me synim
që të zgjerohet dhe të realizojë edhe emisione të tjera të këtij profili.
Gjatë vitit 2017 ka arritur të realizojë 20 emisione hulumtuese më tematika të ndryshme, kjo për arsye se ky
vit u karakterizua nga zgjedhje të njëpasnjëshme, prandaj vlerësimi se hulumtimet e emisionit mund të
instrumentalizohen për nevoja elektorale, mungesa reale e terminit të transmetimit në “Prime time”, për
shkak të debateve zgjedhore dhe angazhimi i stafit të kësaj redaksie në mbulimin e fushatës, kanë bërë që
të merret vendimi që ky emision të pushojë së transmetuari gjatë kohës së fushatës.
Megjithatë në këto 20 emisionet e vitit 2017, një pjesë e konsiderueshme e hapësirës i është kushtuar
hulumtimit dhe plasimit në opinion të aktiviteteve kriminale që kanë funksionuar në veri të vendit. Po ashtu,
redaksia ka punuar edhe në temat e tjera të cilat kanë interes të madh për publikun siç është rifreskimi i
temave nga koha e luftës, pra kryesisht krimeve të luftës që ka ndodhur në Kosovë, duke sjellë rrëfimet e
dëshmitareve te masakrave si dhe xhiruesve të luftës. Po ashtu, gjatë vitit 2017 emisioni "Udhëve" ka
punuar edhe emisionin që ka të bëjë me de-radikalizimin, meqë tashmë në Kosovë nuk është shqetësim
shkuarja e personave të tjerë në luftën e Sirisë, por sfida e tashme e vendit është se çfarë të bëhet me ata
që do të kthehen dhe mënyra e trajtimit dhe rehabilitimit të tyre.

Redaksia e emisionit "Udhëve" ka dalë edhe jashtë kufijve, ku në Luginën e Preshevës ka realizuar emisionin
"Mësimi për vdekjen para mësimit për jetën", emision që trajton mësim besimin në shkolla e që ka ngjallur
reagime të shumta të shoqërisë në Kosovë po ashtu edhe në Luginë.
Viti 2017 për emisionin"UDHËVE" ka qenë sfidues, meqë përgjithësisht temat që janë trajtuar janë sfiduese
dhe kanë të bëjnë me sigurinë e përgjithshme.
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Programi Kulturor Edukativ Arsimor
Redaksia e Kulturës
Gjatë vitit 2016, Redaksia e Kulturës ka realizuar emisionet e përjavshme ART - TEMA. Emision javor i
formatit - magazine televizive, që përcjell ngjarjet kulturore nga fusha të ndryshme të rrafshit kulturor që
zhvillohen në Kosovë, në të cilin përfshihen ngjarje nga fusha e letërsisë, shënimit të ngjarjeve të ndryshme
kulturore sipas kalendarit vjetor, prezantimit të premierave teatrore, promovimeve të veprave nga fusha e
letërsisë, risitë ne degët e ndryshme të artit si dhe transmetimet e drejtpërdrejta të ngjarjeve kulturore me
interes publik, sipas planifikimit javor dhe vjetor. Emisioni dyjavor “Ars” ka realizuar intervista me
personalitetet e ndryshme, ku ka prezantuar aktualitetet dhe ngjarjet e artit vizual, mbulimin e ekspozitave,
ka shënuar karrierat e personaliteteve protagoniste që kanë lënë gjurmë në artin shqiptar si dhe artistë
bashkëkohorë që japin kontribut në prezantimin e artit të Kosovës në botë. Po ashtu edhe emisioni që i
kushtohet librit dhe krijuesve të tij “Qyteti i librave” ka arritur të konsolidohet dhe të krijojë një audiencë të
respektuar të këtij zhanri programor.
Redaksia e Programit për Fëmijë dhe të Rinj

Në kuadër të kësaj redaksie janë realizuar emisionet me karakter arsimor-edukativ. Emisioni “Kuizi 123 Fillo’,
emision javor, konkurrues në dije, sipas plan-programeve arsimore të Ministrisë së Arsimit të Republikës së
Kosovës. Emisioni ka karakter të zotërimit të njohurive nga lëndë të ndryshme në shkolla. Zhvillohet në mes
të nxënësve të shkollave fillore, pjesëmarrëse janë shkollat nga i gjithë territori i Kosovës, dhe bëhen me
përzgjedhje të të gjitha rajoneve në mënyrë që ato të përfaqësohen të barabartë. Emisioni tjetër me
karakter edukativ “Kutia Magjike” është emision dyjavor që u dedikohet moshave parashkollore. Emisioni
“NE”, emision javor i dedikohet adoleshencës, ka për qëllim preokupimet e këtyre moshatareve si dhe
shkathtësive të tyre në fushën e dijes, inovacionit dhe jetës kulturore e argëtimit.
Emisioni njëjavor për të rinj “N’Za”, paraqet aktivitetet e të rinjve nga fusha e krijimit dhe jetës së përditshme
në Kosovë dhe jashtë saj.
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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Redaksia Edukative Arsimore
Emisioni 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 te gjeneratat e reja.

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 huaja nga produksionet e
jashtme; nga bota e kafshëve , ambientit, trendëve të bashkëmoshatarëve si dhe shkencat ekzakte.
Arkivi - Emisioni “Arkivi” në RTK, ka vazhduar me transmetime duke sjellë para audiencës xhirime të vjetra
filmike. Ky emision është i vetmi i kësaj kategorie dhe ka për qëllim informimin mbi jetën e cila është
zhvilluar që nga vitet e 60-ta. Emisioni “Arkivi-RTK” do të transmetohet çdo javë, të hënën rreth orës 21:00.
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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
personaliteteve që kanë dhënë në një mënyrë ose tjetër kontribut në fusha të ndryshme. Redaksia e
Dokumentarit po ashtu ka xhiruar për dokumentarin i cili do të fillojë të transmetohet nga shkurti i vitit
2018, për Historinë e Kosovës.

RTK Explores
Ky projekt i RTK-së synon që përmes dokumentarëve në formë reportazhi të hulumtojë vendet atraktive dhe
turistike, të prezantojë ushqimin tradicional dhe të promovojë prodhuesin vendor. Në kuadër të këtij
emisioni, kemi filluar të sjellim bukuritë e natyrës dhe vendet atraktive për vizitorë. Emisioni po
transmetohet të mërkurave rreth orës 22:00, çdo dy javë.
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Departamenti i Programeve Argëtuese
Redaksia e Programit Argëtues
Redaksia e Programit Argëtues në kuadër të Radiotelevizionit të Kosovës, edhe gjatë vitit 2017, i ka kryer
obligimet e veta të parapara me planin vjetor dhe rregullativat e tjera programore.
Redaksia, në suaza ditore ka prodhuar, mbikëqyrur dhe miratuar gjithë programin argëtues, si atë të
prodhuar nga institucioni ynë, ashtu edhe atë të prodhuar nga kontraktuesit e jashtëm për nevojat e RTK-së.
Edhe këtë vit bashkëpunimi me sektorët e tjerë programorë brenda RTK-së ka qenë në nivelin e duhur. Vlen
të veçohet se, Redaksia e Argëtimit ka qenë bartësi kryesor i organizimit dhe realizimit të emisionit veror
“Imazhi i Verës”, në bashkëpunim me redaksi të tjera brenda RTK-së.
Emisioni ka qenë i realizuar drejtpërdrejt dhe është emetuar 3 ditë në javë, gjatë muajve korrik e gusht.
Në muajin mars 2017, RTK ka nënshkruar kontratë edhe për një vit me kompaninë “Grand Media
Entertainment” për të realizuar emisionin “Super Sfida”. Redaksia e Programit Argëtues ka kryer obligimet e
veta sa i përket këtij projekti, me pranim për çdo javë të promos dhe materialit final nga produkti “Super
Sfida”, kontrollimin dhe dërgimin e materialit në departamentin e grafikës për përpunim të mëtutjeshëm si
dhe vendosjen e materialit në MCR për emetimin e promos dhe emisionit si produkt final.
Edhe gjatë këtij viti, deri në muajin dhjetor, ka vazhduar emetimi i emisionit “Vikendi”. Por siç dihet, për shkak
të vdekjes së aktorit Blerim Peci, që ka qenë bartësi kryesor i projektit, emisioni është ndërprerë së
realizuari.
Sivjet Programi i Vitit të Ri është realizuar nga një produksion i jashtëm, i kontraktuar nga RTK-ja. Stafi i
programit argëtues të RTK-së ka pasur rolin e mbikëqyrësit të programit. Është realizuar për shkak se në
këtë ofertë kanë qenë të përfshirë edhe aktorët STUPCAT e që blerja e të drejtave të transmetimit të tyre do
të ishte shumë e shtrenjtë. Programi është vlerësuar shumë nga audienca dhe profesionistët e fushës.
Redaksia e Filmit dhe Serialeve
Kjo redaksi ka realizuar emisionin e përjavshëm që i kushtohet kinematografisë “Telekino”. Po ashtu kjo
redaksi ka realizuar edhe shumë angazhime të tjera siç janë: Pranimi dhe dërgimi i filmave të rinj për titrim,
transmetimi i drejtpërdrejtë i çmimeve EMMY, emisione speciale dhe mbulimi i festivaleve DOKUFEST dhe
PRIFEST, raportimi direkt dhe realizimi i dy emisioneve nga Festivali i Filmit Kanë - Francë, raportimi dhe
mbulimi i drejtpërdrejtë i Festivalit të Filmit të Berlinit - Gjermani, Koordinimi i procesit të punës dhe
mbikëqyrja e serialeve para dhe gjatë transmetimit: “Çka ka Shpija”, “Egjeli”, “Pleqtë”.
“Çka ka shpija” mbetet një nga serialet më të pëlqyera të publikut, bazuar në klikimet në kanalin zyrtar të
RTK-së në You Tube. Laramania e personazheve e humori i përshtatur me situatat komike të popullit tonë,
kanë bërë që seriali të vazhdojë të jetë i pëlqyer dhe të shikohet mjaft shumë.
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Seriali “Egjeli”, i kontraktuar përmes kompensimit me marketing, ka pasur shikueshmëri dhe interesim të
madh ndërsa është realizuar në mënyrë filmike. Sezoni i parë është transmetuar në RTK, ndërkaq autorët
kanë vendosur që sezonin e dytë ta transmetojnë vetëm në platformë online, që ka rezultuar ndjeshëm me
ulje të klikimeve krahasuar me kohën kur seriali transmetohej në RTK.

Redaksia e Muzikës
Gjatë vitit janë transmetuar drejtpërdrejt 9 emisione, ndërsa janë xhiruar dhe transmetuar 45 emisione
muzikore.
Janë bartur dhe transmetuar më se 200 klipe të reja, janë plotësuar (janar-dhjetor) çdo ditë nga 1 orë
hapësira ne skemën programore, në rastet kur transmetimi i paraparë ka zgjatur më pak se planifikimi i
bërë nga organizatorët.
Për të gjitha xhirimet apo transmetimet janë përgatitur edhe promot.
Koncerti tradicional i Filarmonisë së Vjenës, 2017
Orkestra Simfonike e Filarmonisë së Kosovës, Pjesa e parë, 29 janar
Flaka e Janarit - 31 janar 2017
Epopeja e UÇK-së Nata e zjarreve, 7 mars
Eurosong 2017 Gjysmëfinalja e parë, 9 maj 2017
Eurosong 2017 Gjysmë finalja e dytë, 11 maj 2017
Eurosong Finalja e madhe, 13 maj 2017
70-vjetori i Ansamblit Folklorik Autokton Rugova, më 2 dhjetor
Koncert festiv për 9-vjetorin e Pavarësisë, Ansambli i Këngëve dhe Valleve “Shota” 17 shkurt
Koncert, Orkestra Simfonike e Filarmonisë së Kosovës Maurice Ravel Takashi Yoshimatsu, 28 shkurt
Brit Awards 2017
Epopeja e UÇK-së, Nata e zjarreve, 7 mars
Kori dhe Orkestra e Filarmonisë së Kosovës, 12 mars
EBBA Awards 2017, 4 prill
Chopin Piano Fest Prishtina 2017 Piano Duo, 13 prill
Chopin Piano Fest 2017 Z. Abazi - Ramadani soprano Faik Hondozi tenor Chris McCracken piano, 16 prill
Chopin Piano Fest Prishtina 2017 Besa Llugiqi Chris McCracken piano, 18 prill
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Orkestra Simfonike e Filarmonisë se Kosovës Dirigjent: TOSHIO YANAGISAWA Shkëlzen Baftiari - piano 28
prill
Koncert PROJEKTI I KRYEVEPRËS SË PABOTUAR EVROPIANE - L.v.Beethoven 3
Kori i Filarmonisë së Kosovës REMUSIKA, 23 maj
Orkestra e Filarmonisë se Kosovës Festivali ReMusika, 28 maj
Koncert kushtuar Ismet Pejës, 18 qershor
Ditët e diasporës Prishtinë, 2 gusht
Orkestra Simfonike e Filarmonisë së Kosovës dir. Boian Videnoff, 1 tetor
Orkestra Filarmonike e Vjenës Budapest - e montuar 17 tetor
Kamerfest Sihana Badivuke dhe Derek Han, 28 tetor
Filarmonia e Kosovës dir Toshio Yanagisaëa Yesim Gokalp, 31 tetor
Koncert festiv Trupa Artistike AKKA"Shota" I ftuar: Grupi polifonik "Bilbili"nga Vlora
Kori dhe Orkestra Simfonike dir. Rafet Rudi, 15 dhjetor
Koncert festiv Filarmonia e Kosovës, 23 dhjetor
Departamenti i Sportit
Ky departament është përkujdesur që shikuesve t’u sjellë programin më interesant dhe më cilësor, të sportit
vendor dhe atij ndërkombëtar, duke sjellë para shikuesve ngjarjet më të rëndësishme sportive vendore dhe
ndërkombëtare.
Ngjarjet ndërkombëtare kanë qenë: Kualifikimet për World Cup Rusia 2018, Kampionati Botëror i Atletikës,
Basketboll ndërkombëtar (Kosova), Sigal Prishtina.
Boks profesionist, Kick Boks profesionist.
Përveç transmetimeve nga këto ngjarje ndërkombëtare, janë përgatitur edhe emisionet speciale
Këtyre ngjarjeve u është dhënë vend meritor në programin e TVK-së.
Krahas programit të pasur sportiv me transmetime të drejtpërdrejta, Programi i Sportit është përkujdesur
që në programin e vet të ketë edhe ngjarje sportive nga vendi.
Programi i Sportit në emisionet e veta informative ka sjellë SPORT PLUS-i (me lajme të reja nga sporti vendor
dhe ai ndërkombëtar.

Po ashtu në programin e vet sporti e ka emisionin javor Arena Sportive.
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Lista e ngjarjeve sportive të cilat TVK i ka mbuluar gjatë periudhës janar-dhjetor 2017.
Sporti vendor
- Futboll - Kualifikimet e Kombëtares së Kosovës
- Atletikë - Gjysmëmaratona ndërkombëtare “Prishtina 2017”
- Futsall - Turne të ndryshëm vendorë dhe ndërkombëtarë
- Basketboll - Kombëtarja e Kosovës (Kualifikime për botërorin).
- Basketboll - Sigal Prishtina (Champions League dhe FIBA Europe Cup)
- Boks - Turneu “Adem Jashari.
- Tenis - turneu vendor (Dielli OPEN)
Sporti ndërkombëtar
- Boks Profesionist, Shefat Isufi për titullin e WBO Interkontinental
- Kik boks -Titulli i kampionit botëror në versionin “WKU”, Dardan Morina.
- VAKO - Titulli bites, Shpejtim Ahmetaj

- Futboll - Kualifikimet për World Cup 2018.
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Programi i Komuniteteve
Programi i Komuniteteve në RTK 1 aktualisht transmeton program që u dedikohet 7 komuniteteve të
ndryshme që jetojnë në Kosovë, 4 nga të cilat (serbe, turke, boshnjake dhe rome), realizon program ditor
(edicionet e lajmeve) dhe magazinë javore për këto komunitete si dhe magazinë javore dhe mujore për
komunitetet ashkali, egjiptian dhe goran.
Në emisionet 45-minutëshe të redaksive serbe, turke, boshnjake dhe rome janë realizuar intervista,
reportazhe dhe kronika me tema të ndryshme të trajtuara në mënyrë profesionale nga të gjitha segmentet:
politika, arsimi, ekonomia, shëndetësia , kultura dhe sporti.
Ndërsa, në emisionet javore 15-minutëshe (në redaksitë e ashkalinjve dhe egjiptasve) janë trajtuar tema që i
preokupojnë popullatën e këtyre komuniteteve, nga ngjarjet me tema nga politika, ekonomia, arsimi dhe
çështjet sociale. Në këto redaksi u është dhënë prioritet kronikave dhe reportazheve me temë arsimin, pasi
të gjitha të dhënat dhe sondazhet tregojnë se ajo duhet të jetë prioritet për një të ardhme më të mire të
pjesëtarëve të këtyre komuniteteve.
Për një vit realizohet dhe transmetohet një herë në muaj emisioni “Svetlo Gore” që i dedikohet komunitetit
goran. Në kuadër të këtij emisioni janë përgatitur kronika dhe reportazhe shumë të mira në komunën e
Dragashit, ku ky komunitet graviton.
Po ashtu gjatë këtij viti janë transmetuar drejtpërdrejt ceremonitë nga ditët nacionale të të gjitha
komuniteteve, të organizuara nga zyra për komunitete pranë Kryeministrisë, dhe u është kushtuar nga një
edicion i magazinave në këto gjuhë.
Siç e dini, ky ka qenë vit zgjedhor, prandaj edhe raportimi nga fushatat zgjedhore është realizuar në mënyrë
shumë profesionale në tri fushata, për çka ka raporte pozitive në mbulimin e zgjedhjeve dhe për punën
profesionale të stafit të Programit të Komuniteteve.
Po ashtu në fund të këtij viti është realizuar emisioni festiv i Vitit të Ri 2018, ku janë përfshirë të gjitha
redaksitë me një skenar të përbashkët, i pari i këtij lloji i realizuar që nga themelimi i RTK-së.
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Si në vitet paraprake, ashtu edhe gjatë vitit 2017, 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 lloje të ndryshme 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 ekipet tona operative në terren dhe me një hapësirë të studios
(e cila përmban më shumë skenografi) është arritur që gjatë vitit 2017 të xhirohen dhe të emitohen 4642
kronika, që mesatarisht është gati 15 tv paketa në ditë.
RTK 2 në vitin 2017 ka prodhuar 1625 orë të programit (informativ, dokumentar, zbavitës), 1414 emisione
në studio dhe jashtë saj, në të cilën kanë qenë 1288 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.
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Nga përmbajtjet e programeve të reja të produksionit tonë, me të cilat është freskuar programi në vitin
2017, veçohen emisionet në vazhdim:
1. Sesimiz – Emision në gjuhën turke, fillimi i transmetimit në mars 2017.
2. Selo u venama (format i ri) – fillimi i transmetimit në prill 2017.
3. Crnogorski mozaik – fillimi i transmetimit në qershor 2017.
4. Čujte i počujte – fillimi i transmetimit në nëntor 2017.
Gjithashtu, janë emituar emisione të produksioneve të tjera. Veçojmë:
1. Drive it (DW Deutsche Welle) fillimi i transmetimit në shkurt 2017.
2. Okruženje - Sezona VI – fillimi i transmetimit në tetor 2017.
3. Euromaxx (DW Deutsche Welle) - fillimi i transmetimit në tetor 2017.
4. Slobodno Srpski - fillimi i transmetimit në nëntor 2017.
Gjithashtu, është realizuar projekti me emër "Zaigraj i ti kolo" në bashkëpunim me ansamblin "Venac" nga
Graçanica. Seriali përbëhet nga 15 dokumentarë, të cilat kemi filluar të transmetojmë në dhjetor 2017.
Përveç këtyre emisioneve që janë prodhuar në vitin 2017, është vazhduar me prodhimin e emisioneve
ekzistuese. Gjithashtu, janë emituar emisione të produksioneve të tjera.
Programi informativ
Programi informativ i RTK 2 përfshin edicionet e lajmeve dhe të ditarit, forcimi i të cilëve ka vazhduar në vitin
2017. Në RTK 2 emitohen tri edicione të lajmeve: në 08:00, 12:00 dhe 15:00. Edicioni i parë i lajmeve fillon
në 08:00, kurse ditari i parë emitohet në 09:00 brenda Programit të Mëngjesit.
Emisioni qendror informativ gjysmëorësh `Dnevnik 2` në vitin 2017, çdo ditë prej orës 19:00-19:30, ka
emituar informacione nga Kosova, rajoni, bota, sporti, kultura. Ditari është realizuar me storiet nga ekipet e
terrenit, raportet, bisedat, kronikat e agjencive dhe nga këmbimi. Ka qenë primat në ngjarjet ditore dhe
ngjarjet e tjera të rëndësishme, ndërsa redaksia ka ndjekur në veçanti temat që kanë rëndësi për
komunitetin.
Gjatë vitit 2017 është emituar `Dnevnik 3` në orën 22:00, 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 emetimit, kështu që ka ndodhur që RTK 2 ka publikuar lajme ekskluzive pikërisht në
këtë Ditar.
Programi i Mëngjesit
Programi i Mëngjesit është emituar ditëve të punës dhe të shtunën. Programi i Mëngjesit është emision
dyorësh me koncept informativ-argëtues, me analizimin e ngjarjeve më të rëndësishme, bisedat me
mysafirët në studio, thirrjet e drejtpërdrejta, prej temave politike deri tek ato argëtuese. Programi i
Mëngjesit ka qenë gjithashtu hapësirë e rëndësishme për njoftimet e ngjarjeve dhe promovim të
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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
Emisioni 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 63 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 2017 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 2017 u emitua në termin prej orës 17:00 deri 18:00 ditëve të punës si
dhe të shtunën. Në 2017 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 2017, 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.
"Trajanje"
Ky është një emision dokumentar nga produksioni i RTK 2, i cili ka filluar të emitohet gjatë vitit 2017. Emisioni
xhirohet zakonisht në terren disa ditë, shpesh në lokacione atraktive. Në emision pasqyrohet në mënyrë
piktoreske jeta e njerëzve në Kosovë. Ky emision është mjaft kualitativ dhe shumë i shikuar.
“Moj život, moja priča“ - Jeta ime, rrëfimi im
Në emisionin “Moj život, moja priča“ personalitetet e njohura por edhe që nuk janë të njohura, me jetë dhe
karrierë interesante, paraqesin para publikut rrëfimin e jetës së tyre. Gjatë vitit 2017 gjithsej janë emituar 42
emisione. Edhe ky emision xhirohet kryesisht në terren dhe me më shumë kamera gjë që sjell atraktivitet.
Ajo çfarë e bën këtë emision edhe më të veçantë është se i dedikohet një publiku më të gjerë, sepse është
interesant për shikuesit e çdo moshe. Në emision shikuesve u janë paraqitur nga një kënd i ndryshëm
shumë njerëz nga fushat e ndryshme, nga poetët, aktorët, muzikantët e kompozitorët deri tek politikanët,
mësuesit dhe mjekët.
“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. Qëllimi ka qenë që në këtë mënyrë të promovohet kreativiteti,
veçanërisht i të rinjve.
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“Zdravi bili“
Emisioni “Zdravi bili“ është emision nga produksioni i RTK 2, i dedikohet ruajtjes së shëndetit të qytetarëve.
Gjatë vitit 2017 janë emituar 45 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 2017
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“
“Sportak“ është emision i produksionit të RTK 2, merret me tema të sportit. Gjatë vitit 2017 janë emituar
gjithsej 24 emisione. Koncepti i emisionit është që përveç lajmeve më aktuale nga sporti, në çdo emision të
ketë edhe mysafir nga bota e sportit, i cili flet 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.
"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 2017. Kjo redaksi bën
emisionin “Crnogorski mozaik”, i cili emitohet një herë në javë, dhe 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 2017 ka vazhduar prodhimi dhe emetimi 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.
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Programi në gjuhën turke
Përkrah programit "Turkuaz", në vitin 2017 është futur edhe programi është filluar me prodhimin dhe
emetimin e emisionit në gjuhën turke, të quajtur "Sesimiz". Dy emisionet emitohen një herë në javë dhe
merren 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 RTK 1 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 studioja, stafi teknik dhe gjithçka tjetër që nevojitet për realizimin e tij.
Programi dokumentar RTK2
Në vitin 2017 RTK 2 ka prodhuar një numër të madh të emisioneve dokumentare me përmbajtje të
ndryshme: udhëpërshkrime, dokumentarë etnologjikë, emisione historike dhe të ngjashme.
Programi sportiv
Programi sportiv në kanalin RTK 2 emitohet në edicionin e lajmeve dhe brenda një programi të veçantë.
Përveç ngjarjet më të rëndësishme sportive, kampionateve botërore dhe evropiane, në vitin 2017, u
emituan transmetimet e drejtpërdrejta dhe të shtyra të ndeshjeve të rëndësishme sportive botërore por
edhe vendore.
Të gjitha ngjarjet sportive të emetuara u organizuan ashtu që u transmetuan nga komentatorët e redaksisë
sonë të sportit.
Emisionet e tjera
Gjatë vitit 2017 janë emituar shumë seriale dhe emisione me përmbajtje të ndryshme, për të cilat RTK2 ka
pasur të drejtë emetimi. Ky program është pjesë e bashkëpunimit që kemi me produksionet e ndryshme
dhe nuk implikon shpenzime financiare.
Filma, Seriale, Programi artistik, Programi për fëmijë
Në përputhje me marrëveshjet dhe lejet për emetim me shtëpitë distributive dhe mediet e tjera janë
emituar filma të ndryshëm artistikë dhe dokumentarë, edukativë dhe seriale argëtuese. Brenda programit të
fëmijëve është prodhuar dhe emituar "Čujte i počujte" si dhe përralla për fëmijët.
Transmetimet e drejtpërdrejta
Transmetimet e drejtpërdrejta janë gjithnjë e më shumë pjesë e produksionit të RTK 2. Kjo bëhet shpesh
falë përkrahjes së kolegëve me teknikën për reportazhe nga RTK-TV1 por edhe falë lidhjeve të internetit me
teknikën që e ka RTK-TV2. Në vitin 2017, në këtë mënyrë u emituan shumë manifestime të rëndësishme
kulturore, muzikore dhe sportive.
Drejtpërdrejt transmetohen edhe mbledhjet e Kuvendit të Kosovës, mbledhjet e rregullta dhe të
jashtëzakonshme.
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Programet e veçanta
Në vitin 2017 ka vazhduar prodhimi i emisioneve të veçanta me karakter informativ, edukativ, dhe argëtues.
Bëhet fjalë për emisionet të cilat u përshtaten specifikave të planit të programit, siç janë emisionet sezonale
apo emisionet që i dedikohen përvjetorit të punës, festave apo programit të Vitit të Ri.
Programi i Vitit të Ri
RTK 2 për programin e Vitit të Ri, për pritjen e vitit 2018, 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 emisioneve speciale të fundvitit në studio, emisione i edicionit të fundvitit "Jutarnji
program","Popodne", "Nedeljom zajedno"), dhe programit festiv të xhiruar në atmosferën gazmore.
Gjithashtu brenda programit të Vitit të Ri janë prodhuar dhe emituar shumë emisione speciale. Programi i
sivjetshëm i Vitit të Ri ka qenë jashtëzakonisht kualitativ dhe është realizuar pa mjete të shtuara financiare.
Shënimi i përvjetorit të katërt të punës së RTK 2
Në qershor të vitit 2017 janë shënuar katër vjet të funksionimit të kanalit RTK 2. Kjo u bë me prodhimin dhe
emetimin e emisioneve speciale me përmbajtje të ndryshme tematike.
Gjatë vitit 2017 kemi vazhduar me emetimin e programeve nga produksionet e tjera.
“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 emetim serialet dokumentare, shumë filma artistikë dhe dokumentarë por edhe emisione të
tjera informative, sportive dhe muzikore.
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
2017
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Siç është theksuar në pjesën hyrëse, gjatë vitit 2017, nëpër emisionet kanë kaluar 1288 mysafirë. Është me
rëndësi të ceket që shumica e mysafirëve të RTK 2 – TV, vijnë nga vendet e largëta të Kosovës (të populluara
kryesisht nga serbët dhe komunitetet e tjera joshumicë) që paraqet ngarkesë të shtuar, si në logjistikë ashtu
edhe në vetë organizimin dhe planifikimin e programit. Numri i mysafirëve sipas muajve është i paraqitur në
tabelë:
TABELA

Edukimi i të punësuarve në RTK 2
Edhe në vitin 2017, gazetarët dhe redaktorët e RTK 2 kanë marrë pjesë në trajnime dhe seminare për
zhvillim dhe përsosje profesionale, të cilat do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Duke qenë të vetëdijshëm
për rëndësinë e trajnimin profesional, ne do të vazhdojmë t'i dërgojmë në trajnime rregullisht sa herë që të
jetë e mundur. Këtu posaçërisht veçohen trajnimet për trajnerë të Akademisë DW si dhe EBU.
Projektet dhe bashkëpunimet
Gjatë vitit 2017, 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 u transmetua 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 2017
Kështu ka vazhduar bashkëpunimi me Qendrën për Demokraci dhe Pajtim të Evropës Juglindore (organizatë
me seli në Selanik të cilën e mbështet Parlamenti Evropian), 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 DW, VOA dhe Evropa e Lirë në gjuhën serbe emitohen emisione javore të tipit të magazinës;
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Me festivalin EXIT nga Novi Sadi, kemi të drejtën ekskluzive të përcjelljes së festivalit për territorin e Kosovës
etj.
Mirënjohjet
RTK 2 edhe në vitin 2017 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 parë për filmin dokumentar.
Përmirësimi i punës
Përveç progresit në cilësinë dhe sasinë e prodhimit vetanak gjatë vitit 2017, ne u përpoqëm që me
skenografi dhe sigla të reja për programin informativ të jemi më cilësorë vizualisht.
Produkcioni RTK 2
Produksioni i RTK 2 gjatë vitit 2017 ka punuar në kuadër të kapacitetit të tij dhe i ka përfunduar të gjitha
detyrat e dhëna.
Fillimi i vitit shënoi temperatura të ulëta që paraqet rrezik për kamerat dhe pajisjet audio për shkak të
mungesës së pajisjeve mbrojtëse.
Kamerat filluan të prishen dhe kishin nevojë për servisim. Në pranverë kemi servisuar kamerat ndërsa
pajisjet e tjera (tripod dhe pajisjet audio) i kemi mirëmbajte vetë. Situata u përmirësua kur u siguruan pesë
kamera me pajisje përcjellëse nga projekti JICA. Çdo xhirues ka përgjegjësi për kamerën e vet dhe kujdesi
për pajisje është rritur dukshëm.
Gjithashtu përcaktimi i rregullave rreth përdorimit e kompjuterëve për montazh ka rritur performancën dhe
e ka përmirësuar qëndrimin ndaj ruajtjes dhe përdorimit të aseteve të RTK-së.
Problemi i vazhdueshëm është mungesa e UPS që është e lidhur me prishje në pajisjet teknike. Përveç
kësaj, reduktohet koha e funksionimit të pajisjeve për të cilët nuk kemi pjesë rezervë.
Në fund të vitit 2017, me qëllim të rritjes së sigurisë së zyrave dhe pajisjeve, u instaluan kamera sigurie në
studion e RTK 2, regjinë dhe arkiv.
Numri i punëtorëve në produksion është rritur dhe kjo na jep hapësirë për realizimin e emisioneve të reja
dhe për të rritje të produksionin në çdo aspekt.
Falë organizimit të mirë dhe përkushtimit të të gjithë punësuarve të RTK 2, më 2017 transmetuam shumë
ngjarje sportive, kemi përcjellë zgjedhjet parlamentare dhe lokale, realizuam programin e Vitit të Ri, si dhe
emisionet e rregullta në studio dhe terren.
Xhiruesit dhe montazherët i kanë përfunduar trajnimet brenda projektit JICA.
Ka vazhduar bashkëpunimi me produksionet e DW, Evropa e Lirë, RTCG, televizione rajonale etj.
Punët që na presin në vitin 2018 janë kryesisht të lidhura me ndryshimin e skenografisë në studio, i
grafikave për emisione dhe zgjerimi i hapësirave të punës.
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Teknika RTK 2
Në vitin 2017 nuk ka pasur ndryshime të rëndësishme në kuptimin teknik në kanalin RTK 2. Janë bërë planet
për zbatimin e projektit JICA dhe pajisjet teknike janë pranuar. Përgatitja për implementimin e sistemit të ri
është në vazhdim e sipër.
Gjatë 2017-s u mbajt trajnimi i stafit teknik, ku inxhinierët e RTK 2 zhvilluan trajnime mbi procesin e punës
dhe pajisjet. Në aspektin teknik nga projekti JICA, u zbatua pjesa e pajisjeve të lidhura me produksionin, e
këto janë kryesisht kamerat ENG Sony me mundësinë për transmetim të drejtpërdrejtë dhe pajisje shtesë
(çanta, tripod dhe bateri ). Kamerat janë testuar për live stream me sukses.
85% e kërkesave programore janë përmbushur, por pjesa e mbetur nuk ishte e mundur të realizohet për
shkak të mungesës së pajisjeve dhe sistemit.
Burimet njerëzore në teknikën e RTK 2 janë përforcuar pjesërisht, më 2017 kemi angazhuar një teknik të
zërit.
Është planifikuar një mini OB-van me mundësinë e transmetimit të drejtpërdrejtë përmes rrjetit 4G, por për
arsye financiare nuk ishim në gjendje ta realizonim.
Problemet që janë paraqitur gjatë punës në 2017:
- Mungesa e UPS (40kw) për RTK 2 ka vënë në rrezik teknikën. Presim që vitin e ardhshëm të blihet UPS nga
fondet tona.
- Kemi pasur disa prishje në pajisjet e studios për shkak të elektro-shokut. Njëri prej 4 kompjuterëve për
montazh është djegur dhe shumë pajisje të tjera janë servisuar.
- Janë raportuar vazhdimisht prishjet në kompjuterë për montazh, për shkak të mungesës së komponentëve
siç janë hard-disqet dhe kartelat grafike. Në periudhën e ardhshme është e nevojshme blerja e harddisqeve dhe kartelave grafike.
- Prishjet në procesorë dhe mungesën e tyre do të zgjidhim përmes projektit JICA dhe instalimin të Sistemit
FBPS.
- Ende ka mungesë të pajisjeve audio dhe mikrofonave.
- Kërkesat që janë miratuar nga Menaxhmenti i RTK-së pritet të zbatohen gjatë vitit duke përfshirë
implementimin e projektit JICA:
- Përgatitja dhe adaptimi i hapësirës regjia RTK 2
- Blerja e routerit 4G për transmetime drejtpërdrejta
- Blerja e mikrofonave dhe pjesëve rezervë
- Blerja e hard-disqeve për kompjuterë
- Blerja e kartelave grafike
- Në punime e sipër është përgatitja e depos për ruajtjen e pajisjeve teknike të RTK 2.
Përveç aktiviteteve të zakonshme të punës, në vitin 2017 kemi pasur angazhime shtesë në projektin JICA.
Gjatë vitit 2017 vazhdoi bashkëpunimi i mirë i RTK 2 me sektorët e RTK 1: teknikës, TI-së, inxhinierët,
transmisionin, produksionit, skenografisë si dhe të sektorëve të tjerë.
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Distribuimi i sinjalit RTK 2
Operatorët kabllorë lokalë:
Me qëllim të zgjidhjes së problemeve me të cilat kanali RTK 2 u përball sa i përket të distribuimit e sinjalit
tek operatorët kabllorë në territorin e Kosovës, kemi instaluar 10 IPTV settop box "Infomir MAG254" në
stacionet e tyre.
Gjithashtu, për shkak të sigurisë së transmetimit të sinjalit dhe mirëmbajtjes së rregullt, një kompjuter me
editing kartelë, i cili përdoret për transmetim e sinjalit të programit, është transferuar dhe instaluar në RTK
2.
Sinjali i kanalit RTK 2 tani nga RTK 2 nëpërmjet kompjuterit për streaming dhe përmes platformës IPTV që
ndodhet në dhomën e serverit RTK 1 transmetohet në settop box në stacione kabllore dhe shpërndarët më
tej për të gjithë përdoruesit nëpërmjet rrjetit të operatorëve kabllorë.
Meqenëse operatorët kabllorë filluan të instalojnë stacione digjitale kabllore në fillim të vitit 2017 që me
teknologjinë e transmetimit nuk përputhen me stacionet analoge kabllore, për nevojat e shpërndarjes së
sinjalit RTK 2 në këto stacione është vendosur një encoder SD-SDI UDP "Haivision Barracuda".
Nëpërmjet këtij encoder, sinjali i RTK 2 shtrihet deri në dy stacione digjitale kabllore që janë në përputhje
me enkoderin deri te "HERC Štrpce", i cili me sinjalin mbulon Shtërpcën me fshatrat përreth, në Graçanicë,
Dobrotin, Shushicë, Livagjë dhe Gushtericë dhe NEGENET Prishtina ", e cila me sinjalin e saj mbulon
Llapllasellë, Preoc, Çagllavicë.
Nëse e shpërndajmë sinjalin tonë tek operatorët e tjerë kabllorë me stacione digjitale na nevojitet enkoderi i
ri UDP "Ëisi Chameleon" që është kompatibil me stacionet e përmendura, si dhe një router MikroTik.
Sa u përket problemeve që kemi pasur me pagim të internetit për funksionimin e IPTV settop box (të cilën
kemi qenë të obliguar të paguajmë), ky problem është zgjidhur pasi operatorët kabllorë, duke kuptuar
situatën tonë kanë rënë dakord të na japin internetin me shpenzimet e tyre.
Lista e operatorëve kabllorë lokalë ku distribuohet sinjali i RTK 2:
Rajoni Prishtinë
1.

Graçanicë

2.

Shushicë

3.

Llapllasellë / Preoc / Çagllavicë

4.

Livagjë

5.

Gushtericë e Epërme/Poshtme

6.

Dobratin

7.

Radevë / Skullan / Lepi

8.

Plemetin

9.

Priluzhë

Rajoni Ferizaj
1.
Shtërpcë 1 (sistemi kabllor “Progres”) / Sevce / Gotovushë / Brezovicë / Jazhincë / Beroc / Biti e
Epërme / Biti e Poshtme
2.

Shtërpcë 2 (sistemi kabllor “Herc”) me fshatrat përreth
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Rajoni Gjilan
1.

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

Rajoni Prizren
1.

Prizren (KDS “Eagle”)

2.

Dragash / Ljubovishtë

3.

Krushevë / Glloboçicë / Zlipotok

4.

Restelicë

5.

Skorobisht

6.

Reçan / Pllanjan / Nebregoshtë / Manastiricë / Llokvicë / Mushnikovë

7.

Lubinjë e Poshtme / Ljubinjë e Epërme

8.

Hoçë e Madhe

9.

Rahovec (pjesa e qytetit e përbërë nga banorët e komunitetit serb dhe rom).

Operatorët kabllorë që, për shkak të mospagesës të internetit për IPTV settop box-në vitin 2017, nuk kanë
ritransmetuar RTK 2 janë:
1.

Operatori kabllor që me rrjetin e tij mbulon Uglar / Bresje

2.

Operatori kabllor që me rrjetin e tij mbulon Partesh / Pasjan / Shillovë

Ende ekziston problemi i mosmbulimit të veriut të Kosovës (Mitrovicë, Zveçan, Leposaviq dhe Zubin Potok):
1.

Mitrovica Veriore / Zhitkoc / Zherovnicë / Zubin Potok

2.

Zveçan / Rudar / Graboc / Vallaq / Sërboc

3.

Leposaviq / Leshak / Sllatina Ibrit / Soçanicë

4.

Banjskë

Me mirëmbajtjen e rregullt të sistemit dhe platformës së distribuimit së sinjalit, nuk kemi pasur probleme
drastike në transmetimin e sinjalit të kanalit të RTK 2 në stacionet televizive kabllore në vitin 2017 në
territorin e Kosovës.
Operatorët kabllorë kombëtarë:
Operatorët kabllorë kombëtarë rregullisht ritransmetojnë kanalin RTK 2 përmes fibrave optike dhe pajisjet e
tyre për transmetim janë instaluar dhe vendosur në Server Room në RTK 1. Me mirëmbajtjen e rregullt prej
kolegëve nga RTK 1 nuk kemi pasur probleme të rëndësishme në transmetimin e kanalit RTK 2.
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RTK 3

Informacione të përgjithshme
Kanali i tretë i RTK-së, vetëm gjatë vitit 2017, ka realizuar me planifikim 238 transmetime të drejtpërdrejta
nga vendi i ngjarjes, ndonëse në këtë shifër nuk përfshihen edhe dhjetëra transmetime të tjera direkt që
kanë mundur të jenë urgjente si në edicione të lajmeve, gjatë ditës së zgjedhjeve lokale e nacionale, apo
emisioneve të tjera speciale si Dita e Pavarësisë, 28 Nëntori etj. (Shih evidencën në fund të raportit).
Siç edhe është e njohur, ky vit ishte elektoral. Andaj, kjo ka bërë që vëmendja kryesore doemos të drejtohet
nga përgatitjet për mbulimin sa më të balancuar e korrekt të fushatës zgjedhore. Paralelisht me angazhimin
e stafit të caktuar për mbulimin e zgjedhjeve të balotazhit, pjesa tjetër ka vazhduar të realizojë programin
sipas skemës programore.
Janë realizuar emisione si ai i përditshmi informativ “Info 3 LIVE” që në vetvete përmban edicion lajmesh,
përfshirë edhe të ftuar në studio, për të diskutuar për çështjen kryesore të ditës.
Njëkohësisht, është realizuar edhe emisioni 'Ballkan' që transmetohet çdo javë dhe i cili përmban kronika të
realizuara nga korrespondentët e RTK-së në vendet e rajonit, nga Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia, Serbia
(Beogradi) e Presheva.
Gjatë këtij viti janë realizuar edhe dhjetëra kronika të tjera me përmbajtje informative si Foto-Lajme e video
social, të cilat përcjellin lajmin në forma të ndryshme, në mënyrë që RTK të jetë sa më afër audiencës së vet.
Gjithashtu, ”Bota në 24 orë”, është një emision tjetër që përgatitet nga Redaksia e Lajmeve Ndërkombëtare
dhe transmetohet në orën 21:00 nga e hëna në të premte.
Sidoqoftë, një angazhim shtesë, gjatë këtij viti ishte edhe realizimi nga ana e gazetarëve të shumë
reportazheve, kronikave e intervistave për Vitin e Ri (Shih evidencën në fund të raportit)
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E gjithë kjo punë e angazhim ka ndodhur paralelisht me kryerjen e detyrave të përditshme që gazetarët dhe
tërë stafi redaktorial i Dhomës së Lajmeve.
Brenda ditës, RTK 3 transmeton 18 edicione të lajmeve, prej të cilave 8 transmetohen edhe në RTK 1.
Kjo bën që gjatë një muaji, RTK 3 të transmetojë rreth 540 edicione lajmesh, kurse gjatë vitit rreth 6570 të
tilla.
Emisionet e nisura në fillim të vitit 2017, si “Politika n'7 ditë”, “Arsimi n'7 ditë” e “Kultura n'7 ditë”, “Refleksion”,
e duke iu shtuar më vonë edhe ai “Ballkan”, kanë vazhduar transmetimet, paralelisht me angazhimin e
gazetarëve e redaktorëve në punët e tyre të tjera sipas orarit të caktuar.
Ndërprerja e tyre është bërë për disa muaj për shkak të verës dhe zgjedhjeve të përgjithshme e atyre lokale,
ndërkohë që kanë rifilluar në javët e fundit të vitit 2017.

Vitin 2017, RTK 3 e nisi duke transmetuar më shumë se 5 orë program premierë të përgatitur për Festën e
Vitit të Ri. I gjithë ky material është përgatitur nga gazetarë e redaktorë, krahas detyrave të tyre të
përditshme në lajme (shih evidencën në fund të raportit). Gjatë atij tremujori janë realizuar 60 transmetime
direkte të planifikuara e shumë të tjera sipas nevojës. Gjithashtu, janë përgatitur e transmetuar edhe
emisionet e planifikuara të përjavshme si 'Arsimi n'7 ditë', 'Politika n'7 ditë', 'Refleksion', 'Kultura n'7 ditë', e
'Bota në 24 orë'. Nga stafi i RTK 3 janë përgatitur dhe transmetuar nga 8 edicione të lajmeve në ditë,
përfshirë edhe edicionin qendror në orën 19:30. Kjo do të thotë se mesatarisht brenda 30 ditëve të muajit,
RTK 3 transmeton 240 edicione lajmesh, që në totalin e tre muajve, shifra arrin në 720 edicione informative.
I gjithë ky vëllim i punës është realizuar brenda kësaj periudhe kohore, pavarësisht se vendi ka qenë në
fushatë elektorale dhe janë mbajtur zgjedhjet e parakohshme të 11 qershorit. Për këtë arsye, në RTK3, nga
23 maji 2017, apo një javë para datës së fillimit të fushatës zgjedhore, ka filluar të transmetohet emisioni
special “Analizë Zgjedhore”. Ky emision i përditshëm është transmetuar çdo mbrëmje, përfshirë edhe kohën
e fushatës elektorale që zyrtarisht kishte nisur nga 29 maji deri më 9 qershor 2017.
Me fillimin e fushatës zgjedhore më 29 maj 2017, ekipi i Dhomës së Lajmeve në RTK 3 ka filluar dhe ka
vazhduar të mbulojë fushatën elektorale në tërë vendin. Paralelisht, emisioni “Analizë Zgjedhore” ka
vazhduar të sjellë çdo mbrëmje opinione të ndryshme përkitazi me fushatën elektorale.
Pas fillimit zyrtarisht të fushatës, RTK 3 ka realizuar edhe një program special kushtuar zgjedhjeve në vend e
që është transmetuar çdo ditë në orën 13:00.
Që aktivitetet e liderëve politikë në vend të jenë sa më shumë të prezantuara, në mënyrë që
qytetarët të jenë sa më të informuar, stafi i RTK 3, si bartës i peshës së informacionit në RTK,
përveç në edicionin qendror të lajmeve të orës 19:30, ka dizajnuar dhe ka transmetuar edicionin special të
lajmeve “Kosova vendos”. Në këtë edicion lajmesh, kushtuar vetëm zgjedhjeve të parakohshme në vend,
janë transmetuar kronika më të zgjeruara nga fushata e partive politike për zgjedhjet e 11 qershorit.
RTK 3 ka vazhduar të transmetojë informacione në mënyra të ndryshme duke sjellë si:
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-32 transmetime LIVE të ngjarjeve të ndryshme, nga muaji korrik e deri më 14 shtator 2017, “Video lajme”
(lajmi transmetohet me video dhe njëkohësisht me titra), Foto-lajme (lajmet transmetohen në formë të
shkruar që t'u përshtatet shtresave të caktuara të shoqërisë), “Bota në 24 orë” (Edicion i veçantë lajmesh
nga bota), transmetime të drejtpërdrejta nga ngjarje të ndryshme e transmetimi i edicioneve të zgjeruara
informative të orës 10:00, 13:00 e 17:00 dhe kryesor në 19:30.
Në muajin shtator, filloi fushata njëmuajshe për zgjedhjet lokale të 22 tetorit, andaj për këtë çështje, RTK 3
kishte bërë përgatitjet e duhura për të mbuluar sa më mirë dhe korrekt këtë fushatë e cila më vonë u
vlerësua edhe në raportet e monitoruesve vendorë e ndërkombëtarë si mjaft e balancuar e korrekte. Viti
2017 ishte gjithashtu shumë i ngarkuar për RTK 3. Gjatë tre muajve, Dhoma e Lajmeve ka realizuar dhjetëra
programe, edicione lajmesh e programe premierë.

Transmetimet e shumta direkte të realizuara nga stafi i RTK 3 si dhe mbulimi i shumë ngjarjeve kanë qenë
pikat kryesore mbi të cilat është mbështetur puna dhe angazhimi i RTK 3.
Sidoqoftë, një angazhim shtesë, gjatë këtij tremujori është edhe realizimi nga ana e gazetarëve i shumë
reportazheve, kronikave e intervistave për Vitin e Ri, ku janë përgatitur më shumë se 3 orë program
premierë (shih evidencën në fund të raportit).
Ky vit ishte elektoral, andaj kjo ka bërë që vëmendja kryesore e këtij stafi, doemos të drejtohet nga
përgatitjet për mbulimin sa më të balancuar e korrekt të fushatës zgjedhore.
Në total, në edicionin informativ “Kronika Zgjedhore”, stafi i RTK 3 ka transmetuar 472 kronika televizive nga
tubimet elektorale të subjekteve politike.
Në ndarjen sipas partive politike, RTK ka transmetuar 105 kronika televizive nga aktivitetet elektorale të LDKsë, 91 kronika nga aktivitetet e PDK-së, 80 kronika nga aktivitetet e VV-së, 79 kronika nga aktivitetet e AAK-së,
56 kronika nga aktivitetet e AKR-së, 39 kronika nga aktivitetet e Nismës për Kosovën, 6 kronika nga subjekti
Alternativa, 6 kronika nga aktivitetet e kandidatit të pavarur, Bekim Jashari, 5 kronika nga aktivitetet e
kandidatit Xhavit Drenori dhe 5 kronika të subjekteve të tjera më të vogla politike. Gjithashtu, në mënyrë
korrekte e të balancuar janë paraqitur aktivitetet politike edhe në aspektin e minutazhës, aq sa asnjë nga
subjektet politike apo shikuesit nuk kanë dërguar ndonjë ankesë.
Sidoqoftë, RTK 3/RTK 1 kanë bërë të mundur që më 22 tetor, në ditën e zgjedhjeve, të transmetojnë
program të drejtpërdrejtë nga ora 7:00 deri në orën 24:00.
Gjithashtu, mbulimi i fushatës së balotazhit të muajit nëntor në vetvete ishte një sfidë meqë në garë mbetën
gjysma e komunave të vendit, apo 19 sosh.
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Megjithatë, ekipi i Dhomës së Lajmeve, që ishte në numër solid, bëri të mundur mbulimin në formë të
shkëlqyer të gjitha aktiviteteve të partive politike në vend.
Gjatë kësaj dite u realizuan dhjetëra lidhje direkt nga qytete e institucione të ndryshme të vendit.
Sidoqoftë, kësaj dite i parapriu mbulimi i shkëlqyer i fushatës elektorale, ndaj së cilës në adresë të RTK-së
nuk erdhi asnjë ankesë nga partitë politike apo kandidatët e pavarur.
Gjithashtu, vlerësim të posaçëm ndaj mbulimit të fushatës nga RTK kanë dhënë edhe vëzhguesit e BE-së të
cilët monitoruan tërë këtë proces.
Duke folur për mbulimin medial të balotazhit, në raportin e Alojz Peterle , shef i Misionit të Vëzhgimit të
Zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian, përmendet në mënyrë të veçantë RTK-ja si mediumi që ka ndjekur
standarde të larta të paanësisë në raportim.
Gjatë këtij tremujori, janë realizuar programet mbi arsimin, politikën, ekonominë, kulturën, çështjet sociale,
rajonin e botën, janë rikthyer në transmetim.
Sfidë për vitin 2018 mbetet kalimi nga sinjali SD në HD. Janë bërë përgatitjet dhe pritet që në tremujorin e
parë të vitit 2018 të nisë transmetimi HD.
Gazetarët në vitin 2017 janë aftësuar për të xhiruar dhe montuar vetë me sistemin Mobile Journalism, që
paraqet një përpjekje optimiste për të rritur prodhimin e programit premierë nga terreni..
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RTK 4

Bazuar në formatin e programit, RTK 4 transmeton program me përmbajtje kulturore, edukative, arsimore,
muzikore, shkencore, argëtuese, sportive dhe për fëmijë.
Sipas përqindjes, RTK 4 duhet të transmetojë program edukativ, arsimor, kulturor - 40%, program argëtues,
muzikor dhe sportiv - 40%, program për fëmijë - 10%, hapësirë reklamuese - 10%.
Burimet programore duhet të jenë, program origjinal 60% (ku përfshihet program vetanak, bashkëprodhim
dhe i blerë), program i ritransmetuar 30% (kryesisht program nga arkivi i RTK-së), program i shkëmbyer 10%,
me transmetuesit e vendit apo të jashtëm.
RTK 4, edhe gjatë vitit 2017, ka vazhduar të transmetojë rreth 80% program të ritransmetuar, kryesisht nga
kanali RTK 1, program i shkëmbyer 5% dhe rreth 15% program i blerë dhe vetanak.
Gjatë këtij viti është transmetuar program i cili ka ruajtur përmbajtjen programore RTK 4, gjatë kësaj kohe
janë transmetuar, programe edukative, arsimore, kulturore, dokumentar historik, shkencore, dhe ngjarje
sportive vendore dhe ndërkombëtare.
Emisionet e transmetuara gjatë vitit 2017
Emisionet edukative arsimore të transmetuara gjatë kësaj kohe në RTK 4 janë: Filozofema, Yjet e pashuara,
Ne, Kutia Magjike, Kuizi 123 Fillo, Alfabeti, Libri hapur, Edukata qytetare, Letërsia, Fizika, Botanika dhe
Tingulli.
Emisionet kulturore të transmetuara (Telekino, Arkivi, Etnika, Ars, Artema, Tingulli, Muza).
Programet argëtuese të transmetuara në RTK 4 gjatë këtij viti janë: (Gjurmët, Vikendi, Ditari Peshkatarit,
Super Sfida, Multimedia, 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 DW-së (Euromaxx dhe Projekt Zukunft) dhe Arkiv i TVP-së.
RTK 4 ka vazhduar me transmetimin e programeve muzikore-argëtuese të zhanreve të ndryshme, si
(muzikë burimore, folklorike, qytetare, serioze, klasike, video-klipet vendore dhe të huaja).
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Filmat dhe serialet të cilët janë transmetuar në RTK 4, janë po ata të cilët janë transmetuar në RTK 1 si “Çka
ka shpija”, “Antimafia” si dhe filmat e huaj.
Filmat dhe serialet për fëmijë të transmetuar gjatë vitit 2017:
Panda
Winks
Princi vogël
Knice
Dokumentarët e transmetuar gjatë kësaj periudhe kohore janë:
Dokumentarë përkujtimorë.
Dokumentarët të prodhuar nga “ARTE”, “URTI”
Emisionet informative të DW-së të transmetuara:
EUROMAXX- Premierë
PROJEKT ZUKUNFT-Premierë
MOTOR MOBIL-Reprizë
Ngjarjet sportive të cilat janë transmetuar në RTK 4 gjatë vitit 2017 janë:
Futboll- drejtpërdrejt: Kualifikimet “Rusi 2018”
Basketboll- drejtpërdrejt: Kualifikimet “Euro2018”
Basketboll- drejtpërdrejt: Sigal Prishtina-Vllaznimi
Hendboll- drejtpërdrejt: Shqiponja (Pejë) - Etar (Bullgari)
Po ashtu më 15 nëntor 2017, i është dorëzuar Departamentit të Prokurimit formulari për planifikimin
paraprak për nevojat e kanalit RTK 4 me koston financiare për vitin 2018, planifikim ky i cili do të
përmbushte nevojat tekniko-teknologjike dhe programore, në mënyrë që RTK 4 të përmbushë misioni për
të cilin është themeluar.
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PROGRAMI SATELITOR
Në programin satelitor janë realizuar dhe transmetuar emisione kryesisht me aktivitetet e bashkatdhetarëve
në shtetet ku jetojnë dhe veprojnë. Kemi nisur me dy emisione të reja kushtuar diasporës. Ndërsa, si ngjarje
që mund të veçohen kanë qenë manifestimet e ndryshme nëpër Evropë me rastin e 17 Shkurtit - Pavarësisë
së Kosovës, 28 Nëntorin, emisione arsimore për fëmijë, kulturë, art, emisione nga akademi përkujtimore për
dëshmorë si dhe emisione nga konsullatat.

Gjatë këtij viti kemi nisur me dy emisione të reja kushtuar diasporës; Emisioni – “Linja Shqip”, synim i të cilit
është që të jetë një urë komunikuese mes diasporës me vendlindjen. Në këtë emision ka pasur aktivistë,
personalitete përfaqësues të shoqatave nga Gjermania, Zvicra, Austria, Suedia dhe SHBA. Po ashtu,
reportazhet nga komunat e që kanë si target shikuesit në diasporë ku në këto reportazhe janë pasqyruar
vende ku bashkatdhetarët mund t’i vizitonin. Ndërsa, te ndeshjet sportive të cilat nuk e kanë të drejtën e
transmetimit në satelit, atëherë është krijuar një skemë tjetër për programin satelitor.
Në fillim të muajit janar ka qenë programi special për Vitin e Ri, i cili është përgatitur nga kanali i parë.
Ndërsa, më 31 janar 2017 është transmetuar dokumentari kushtuar heronjve Zahir Pajazi, Hakif Zejnullahu
dhe Edmond Hoxha.
Gjatë muajit shkurt janë realizuar katër emisione ku secili ka qenë në kohëzgjatje rreth 30 minuta. Tri
emisione janë realizuar nga aktivitetet në Gjermani, ndërsa një prej tyre ka qenë në Zvicër. Emisionet
kryesisht i janë kushtuar shënimit të pavarësisë së Kosovës, ndërsa njëri ka qenë për aktivitetin e të rinjve në
futboll.
Në muajin mars janë realizuar gjashtë emisione nga aktivitetet e bashkatdhetarëve dhe institucioneve të
RKS në Gjermani dhe Austri. Emisionet kanë pasur karakter kulturor, edukativo-arsimor si dhe një
dokumentar në Berlin me rastin e ditëlindjes së veprimtarit Adem Demaçi.
Ndërsa, sa u përket datave 24, 25 dhe 26 mars, me rastin e ndeshjeve futbollistike, në programin satelitor
janë transmetuar emisione të kolegëve nga departamentet programore të RTK-së.
Në muajin maj janë transmetuar dy emisione të realizuara nga ekipi i RTK-së në Gjermani; Funksionimi i
Konsullatës së Republikës së Kosovës në Shtutgart si dhe akademia përkujtimore për heroin Sali Çekaj.
Gjatë muajve maj e qershor, në terminët kur ka pasur ndeshje sportive, kemi krijuar skemë tjetër
programore me rreth 10 orë program.
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Në muajin korrik rëndësi të veçantë u kemi kushtuar ditëve të vikendit. Në terminët e paradites dhe ato në
mbrëmjes, janë transmetuar festivalet e muzikës për fëmijë, muzikë popullore dhe emisione edukativoarsimore, kulturore.
Gjatë muajit gusht janë transmetuar pesë emisione premierë nga aktivitetet e bashkatdhetarëve në
Gjermani dhe Kosovë. Po ashtu, manifestimi qendror “Ditët e Diasporës” është transmetuar më 1 gusht nga
Prekazi, në kompleksin memorial “Adem Jashari”, ndërsa më 2 gusht, në Prishtinë është bërë ndarja e
çmimeve “Mërgimtari i vitit” dhe Gazetari i vitit për diasporën”.
Gjatë këtij muaji, veçohen tri emisione premierë të realizuara nga programi satelitor; Qendra kulturore
shqiptare në Shtutgart e transmetuar më 4 gusht, reportazhi nga Suhareka i transmetuar më 26 gusht si
dhe një emision nga lëmi i sportit, finalja e kupës FFSHGJ në Munih.
Për dallim prej muajve të kaluar, gjatë muajit gusht, skema e programit satelitor, i është përshtatur skemës
verore. Prandaj, duke e ditur që skema verore apo më saktë emisionet ishin të natyrës argëtuese, kemi
vlerësuar se janë me interes edhe për publikun në diasporë.
- RISI PROGRAMORE - Në muajin shtator, kemi filluar me risi programore, emisionin më të ri kushtuar
diasporës “Linja Shqip”, dhe Reportazhi nga vendbanimet e Kosovës. Të dyja këto emisione paraprakisht
regjistrohen, ndërsa kohëzgjatja e tyre është deri në 30 minuta.
Në muajin shtator është arritur një marrëveshje ndërmjet menaxhmentit dhe TV Syri Blue nga Zvicra për
transmetimin e një emisioni me karakter kulturor-argëtues i titulluar “Mixha Ibish”. Emisioni “Mixha Ibish”,
realizohet nga TV –Syri Blue në Zvicër, ndërsa RTK vetëm e transmeton.
Në muajin shtator është transmetuar një reportazh nga SHBA-ja për shqiptaro-amerikanin Mark Gjonaj si
dhe një film artistik i metrazhit të gjatë në gjuhën shqipe.
Gjatë muajit tetor, janë transmetuar tri emisione “Linja Shqip”, me aktivistë, përfaqësues të shoqatave nga
Zvicra, Gjermania dhe Austria.
Një reportazh nga komuna e Suharekës.
Sa u përket emisioneve që nuk janë prodhim i RTK-së, është transmetuar emisioni “Mixha Ibish” i cili për
shkak të zgjedhjeve lokale është transmetuar ditën e diel prej orës 14.00.
Për dallim prej muajve të kaluar, gjatë muajit tetor skema e rregullt programore ka lëvizur për shkak të
zgjedhjeve lokale. Prandaj, nuk kemi ndërhyrë sepse është konsideruar që debatet zgjedhore janë me
interes edhe për publikun në diasporë.
Gjatë muajit nëntor, është transmetuar një emision premierë “Linja Shqip” ku mysafir në studio ka qenë
avokatja e mirënjohur nga SHBA-ja.
Janë transmetuar tri emisione TV “Diaspora” në të cilat ka pasur edhe reklamë.
Tri emisione të prodhimit të TV Syri nga Zvicra, “Mixha Ibish”, edhe pse fillimisht ka pasur probleme rreth
terminëve për transmetim.
Ndërsa, në javën e parë të nëntorit për tri ditë me radhë është mbuluar hapësira e ndeshjeve eliminatore të
kampionatit evropian në futboll.
Emisioni "Darka e Lamës" nga Gjermania është transmetuar në fund të muajit nëntor.
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Gjatë muajit dhjetor, janë transmetuar dy aktivitete të bashkatdhetarëve në Gjermani dhe Zvicër. Me ftesë
të Lidhjes Shqiptare në Botë si dhe Lidhjes së Arsimtarëve dhe Prindërve (LAPSH) në Zvicër, ekipi i RTK-së ka
realizuar një emision special si dhe një kronikë nga aktivitetet në fjalë. Aktiviteti nga Gjermania është
transmetuar në edicionin e lajmeve 19:30, ndërsa manifestimi i nxënësve të shkollave shqipe të kantonit të
Argaut është transmetuar në kuadër të emisionit “Linja Shqip” më 15 dhjetor. Po ashtu, në fund të muajit
dhjetor është transmetuar një reportazh nga Mitrovica.
Vlen të ceket se në diasporë në vazhdimësi ka aktivitete, mirëpo për të ndjekur këto aktivitete ka qenë e
pamundur për shkak të gjendjes jo të mirë financiare në RTK. Siç e dini për disa nga aktivitetet e ndjekura
shpenzimet janë mbuluar nga organizatorët.
NË VAZHDIM DISA NGA EMISIONET - NGJARJET E TRANSMETUARA MË 2017;
•

Emisioni -LINJA SHQIP- Janë realizuar tetë (8) emisione në studio dhe një në terren me personalitete
nga Gjermania, Zvicra, Suedia, Austria e SHBA.

•

Manifestimet kushtuar Pavarësisë së Kosovës në diasporë.

•

Emision nga SHBA për shqiptaro-amerikanin Mark Gjonaj.

•

Emision kushtuar Zahir Pajazitit, Edmond Hoxhës e Hakif Zejnullahut.

•

Funksionimi i Konsullatës së Republikës së Kosovës në Shtugart.

•

Akademia përkujtimore për heroin Sali Çekaj në Gjermani.

•

Manifestimi qendror “Ditët e Diasporës”, transmetimi direkt nga Prekazi.

•

Emision kushtuar 82 vjetorit të lindjes së veprimtarit Adem Demaçi në Berlin.

•

Lidhja Shqiptare në Botë - Akademi në Zvicër.

•

Funksionimi i shkollës shqipe në Zvicër –LAPSH.

•

Lidhja Shqiptare në Botë - Akademi përkujtimore në Frankfurt.

•

Ministria e Diasporës - Ndarja e çmimeve “Mërgimtari i viti” dhe gazetari i vitit për diasporën”.

•

Qendra Kulturore Shqiptare në Shtugart, Akademi Përkujtimore për Pal Paluca e Gaspër Karacin.

•

Finalja e kupës FFSHGJ në Munih.

•

Emisioni "Darka e Lamës" Gjermani.

Janë realizuar pesë reportazhe; reportazh nga komuna e Suharekës, reportazh nga komuna e Gjilanit,
reportazh nga komuna e Mitrovicës dhe një reportazh nga Kalaja e Novobërdës.
FILM ARTISTIK
•

Film artistik në gjuhën shqipe, tematika e të cilit ka qenë historia e një familjes shqiptare në Suedi.

57

58

RTK

TEKNOLOGJIA - TV
Transmetim dhe Lidhje
Përkujdesja teknike për dërgimin e sinjalit të kanalit RTK 1 tokësor deri në KTTN, dhe pastaj KTTN e bën
shpërndarjen e sinjalit në tërë territorin e Kosovës. Përkujdesja teknike për distribuimin e kanaleve RTK1HD, RTK1/2/3/4 me enkoder në të gjitha platformat kabllore si dhe dërgimi i sinjalit RTK1-SAT në satelitin
E16A.
Njësia e Transmetimit dhe Lidhjeve ka realizuar transmetimet e drejtpërdrejta për të gjitha kanalet e RTK-së.
Gjatë kësaj periudhe kohore janë realizuar gjithsej mbi 2244 transmetime të drejtpërdrejta nga Njësia e
Transmetimit dhe Lidhjeve. Për realizimin e këtyre transmetimeve janë përdorur metoda të ndryshme
transmetuese si: transmetimet me fibër optike, transmetimi me teknologji 4G, transmetimi me Uplink, linka
mikrovalor dhe kabllo koaksial.
Lloji i transmetimit

Numri i
transmetimeve

Transmetime me Fibër optic-VPN

446

Transmetime me linka mikrovalorë

36

Transmetime me camplex ( kabllo
koaksiale)

33

Transmetime ndërkombëtare

498

Transmetime me Skype

31

Transmetime me 4G

1191

Transmetime me Uplink satelitor
SNG

9

Gjithsej transmetime

2244

Realizimi i lidhjeve të rregullta në kuadër të Programit të Mëngjesit me Deutsche Welle dy herë në javë për
RTK1 dhe RTK2. Pranimi i sinjaleve të ndryshme nga terreni, sinjaleve ndërkombëtare, sinjalet nga studio
dhe delegimi i tyre në të gjitha regjitë e kanaleve dhe në Inject për rekordim.
Numri më i madh i transmetimeve live është realizuar me ENG kamera duke përdorur teknologjitë 4G. Po
ashtu shumë efikas është treguar transmetimi me teknologjinë mobile 4G, me telefona të mençur nga
korrespodentët tanë, si dhe dërgimi i materialeve me FTP nga telefonat mobilë.
Me inxhinieret tanë janë organizuar trajnime për stafin e RTK-së, për përdorimin e teknologjisë mobile
(telefonave të menqur) për transmetime live dhe dërgimin e materialeve me FTP nga terreni.
Për shkak të kostos së lartë për segmentin satelitor të realizuar me Uplink fiks në satelitin E16A, më datë 31
mars 2017 është bërë ndryshimi i frekuencave të transmetimit të kanalit RTK-Sat. Tani kanali RTK-Sat
transmetohet në platformën “Digitalb”, me sinjal të pakoduar në frekuencat: Eutelsat 16A, 16.0 degE;
Frequency:10762.25 Mhz; Modulation: DVB-S2 8PSK; Symbol Rate:30000 Ksym; Polarization:Horizontal;
Service Name: RTK-1. Dërgimi i sinjalit nga RTK deri në Digitalb-Tiranë bëhet me encoder. Gjatë këtij viti, RTK
për herë të parë ka marrë përgjegjësitë e Transmetuesit nikoqir (Host Broadcaster), me ç’rast ka marrë
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obligime dhe përgjegjësi për realizimin teknik dhe distribuimin e sinjalit të ndeshjes basketbollistike të
përfaqësueses së Kosovës në kuadër të kualifikimeve botërore FIBA 2019.
Teknologjia mobile
Përkujdesja teknike dhe mirëmbajtja e OB-van, xhirimi dhe realizimi teknik i programit konform kushteve
dhe mundësive teknike që kemi. Gjithsej gjatë këtij viti janë realizuar 250 emisione me OB-van, prej të cilave
137 transmetime live dhe 113 xhirime. OB-van është duke funksionuar me pasje teknike me standarde të
tejkaluara, aktualisht në OB-van kemi tri studio kamera SD të cilat janë të amortizuara në masë shumë të
madhe dhe që janë në përdorim që nga viti 2001.
Teknologjia e Studios & Mirëmbajtja dhe zhvillimi
Është kryer mirëmbajtja e teknologjisë së studiove në RTK 1, RTK 2, RTK 3 dhe RTK 4, Master Control Room,
Server Room, pavarësisht mungesës të pjesëve rezervë (për kamera të studiove, video-mikser, audio video
distribucione, kamera të terrenit Betacam SX dhe DVCAM, VTR Betacam SX, VTR Dvcam etj) ngase pajisjet
janë stërvjetruar dhe pjesët rezervë për to nuk gjenden fare në treg. Gjatë vitit 2018 është planifikuar blerje
e kamerave ENG dhe heqja nga përdorimi i kamerave me shirit Betacam SX dhe DV CAM tejet të
amortizuara , të cilat janë në përdorim që nga viti 2001.
Janë bërë të gjitha përgatitjet teknike që në fillim të vitit 2018 të fillohet me transmetimin e kanalit RTK 3 në
formatin HD me rezolucion 1920x1080 në të gjitha platformat kabllore.
STUDIO1: Xhirimet dhe transmetimet e drejtpërdrejta të emisioneve nga kjo studio me standarde teknike të
pranueshme si emisionet: Arena Sportive, Debat, Subvencion, Target, Betimi për drejtësi, lajmet në gjuhët e
komuniteteve etj.
STUDIO 2: Transmetimi i drejtpërdrejtë i Programit të Mëngjesit dhe programit të pasdites “Imazh”,
magazinat në gjuhët e minoriteteve, xhirimi i emisionit Monitor, Bugajski Hour, Telekino, RTK Hits dhe
Udhëve, N’Kuvend, N’za, Intervista me Blerimin etj.
STUDIO – RTK 3: Mirëmbajtja e pajisjeve teknike në studio dhe PCR, transmetime të rregullta të edicioneve
të lajmeve nga studio e RTK 3, lidhje direkt të shumta, dhe realizimi teknik i debateve dhe intervistave me
komentime dhe përkthime simultane, emisioni INFO3 LIVE, lajmet e botës, Fundjava në kulturë, Fundjava në
Botë, Ballkan, Moti etj.
STUDIO 4: Përkujdesja teknike për xhirimin e serialit “Çka ka shpija” dhe “Arkivi”.
STUDIO 5: Kemi vazhduar me realizimin e Programit të Natës, i cili transmetohet tri herë në javë
drejtpërdrejt duke filluar nga ora 23:00 dhe është transmetuar deri në maj 2017.
Energjetika:
Është realizuar mirëmbajtja e rregullt e sistemit elektro-energjetik në tërë objektet e RTK-TV1/2/3/4.
Përkujdesja për ndriçimin e studiove dhe objekteve. Përkujdesja e veçantë dhe e shtuar për ngrohjen e
hapësirave të studiove për shkak të temperaturave të ulëta. Kontrollimi dhe mirëmbajtja e sistemit të
klimatizimit.
Kontrollimi, mirëmbajtja dhe servisimi i rregullt i gjeneratorëve dhe UPS-ve nga stafi ynë teknik. UPS 315KvA
është jashtë funksionit për shkak të problemeve teknike. Kostoja e riparimit është e lartë dhe meqenëse
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është mjaft i amortizuar është planifikuar të blihet një UPS i ri, i cili do të furnizonte të gjitha njësitë teknike
me energji elektrike të pandërprerë.
Janë blerë bateritë e UPS-it ekzistues 20KVA i cili furnizon MCR dhe TX dhe është bërë ndërrimi i tyre me
sukses.
Kanë përfunduar procedurat e prokurimit dhe në janar 2018 pritet të bëhet liferimi i UPS-60KVA për nevojat
e kanalit RTK 2 dhe UPS-20KVA për projektin JICA-RTK.
PRODUKSIONI TV
Vitin 2017 e kemi filluar si çdo vit paraprak me vlerësimet e programit të vitit të kaluar dhe
mundësitë e përmirësimeve eventuale.
Gjatë muajit shkurt, përveç emisioneve, stafi i produksionit ka bërë përgatitjet e duhura të Studio 5, në
ndriçim, zërim dhe regji, për Programin e Natës. Është bërë një punë e madhe për aftësimin e kësaj
studioje.
Planifikimet javore brenda në studio dhe në terren janë duke vazhduar sipas skemave programore të TVRTK-së.
Sektori i produksionit në RTK 1 & RTK 3, gjatë muajit mars, është angazhuar intensivisht në vijimin e
trajnimeve të organizuara në bashkëpunim sipas projektit JICA. Punëtoritë kanë qenë për xhirueskameramanë, montazherë e gazetarë dhe kanë qenë një mundësi e mirë për përmirësimin e cilësisë për
punë profesionale dhe ekipore. Në anën tjetër, produksioni ka zhvilluar prodhimin sipas planifikimit dhe
kërkesave të adresuara.
Gjatë muajit prill ka pasur një numër të konsiderueshëm të transmetimeve të xhiruara dhe të drejtpërdrejta
në terren. Kryesisht të gjitha kanë qenë të realizuara në mënyrë profesionale edhe pse me kushte pak a
shumë të kufizuara.
Gjatë muajit maj janë realizuar sipas planifikimit mujor të gjitha kërkesat e drejtuara në sektorin e
produksionit. Po ashtu janë përgatitur skenografitë për fushatën zgjedhore të muajit qershor.
Gjatë muajit qershor është mbuluar tërësisht fushata zgjedhore me transmetime dhe debate në studio e po
ashtu edhe me emisionin “Analizë Zgjedhore”. Është realizuar edhe edicioni special “Kronikë Zgjedhore”.
Gjatë muajve korrik dhe gusht, në kohën e pushimeve verore, është përgatitur skena dhe është realizuar
emisioni i verës “Imazhi Veror”.
Gjatë muajit shtator, sektori i produksionit është marrë kryesisht me përgatitjet e skenave për
emisionet që janë planifikuar që të startojnë sa më parë. Është punuar për emisione dhe janë bërë
përgatitjet e duhura rreth stafit dhe teknikës si në ndriçim dhe zërim. Po ashtu gjatë muajit shtator ka filluar
xhirimi i serialit “Çka ka shpija” ku është angazhuar një pjesë e madhe e sektorit të produksionit për
mbarëvajtjen sa më të mirë të punës në Studio 4. Pjesa tjetër ka vazhduar në baza të planifikimeve ditore,
javore e mujore sipas kërkesave editoriale e programore të RTK 1 dhe RTK 3.
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Gjatë muajit tetor është vazhduar me të njëjtin intensitet të punës me emisionet dhe kërkesat
editoriale të RTK 1 dhe RTK 3. Ka pasur disa ngjarje nga Redaksia e Sportit dhe programet argëtuese si dhe
nga sektorët e tjerë. Pjesa tjetër ka vazhduar në baza të planifikimeve ditore, javore e mujore sipas
kërkesave editoriale e programore të RTK 1 dhe RTK 3.
Gjatë muajit nëntor kanë nisur angazhimet për xhirimet e programit të Vitit të Ri 2018. Gjatë muajit nëntor
është mbuluar tërësisht fushata zgjedhore (balotazhi).
Sektori i produksionit, gjatë muajit dhjetor, ka realizuar xhirimet e planifikuara për programin e Vitit të Ri
2018, për pjesët që i kanë takuar RTK-së.
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Puna që veçon Radio Kosovën gjatë vitit 2017:
- Informacioni në realizimin e skemës së veçantë në situata të caktuara, si: zgjedhjet, ngjarjet e veçanta
brenda dhe jashtë vendit etj.
- Programi në realizimin e projekteve të Radio Kosovës, si: Vera me Radio Kosovën, Dita Ndërkombëtare e
Radios si dhe festat shtetërore e kombëtare por transmetimet e drejtpërdrejta nga vendi i ngjarjes.
I.

DEPARTAMENTI I INFORMACIONIT

•

Dhoma e Lajmeve

Edicionet e lajmeve janë realizuar sipas orarit të rregullt në të dy programet, me ndonjë përjashtim kur për
shkak të transmetimit të drejtpërdrejtë të ndonjë ngjarjeje me rëndësi të veçantë, pavarësisht realizimit,
edicioni nuk është lexuar fare.
Prioritet në Dhomën e Lajmeve ka qenë përcjellja e zhvillimeve ditore në vend po edhe në rajon dhe në
botë.
Viti është karakterizuar nga ngjarje mjaft të mëdha si: rënia e qeverisë, dy palë zgjedhje brenda vitit, vonesa
në krijimin e institucioneve qendrore, problemet politike për shkak të qëndrimeve të ndryshme për disa
çështje me rëndësi vitale për shtetin etj. Në të gjitha këto zhvillime Radio Kosova ka qenë prezente në
vendin e ngjarjes në çdo kohë dhe në çdo vend.
RTK Radio ka realizuar program të veçantë në përcjelljen e fushatës zgjedhore (zgjedhjet e parakohshme
parlamentare, zgjedhjet lokale dhe balotazh), duke u dhënë hapësirën e rezervuar sipas ligjit, të gjithë
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garuesve në këto procese. Të gjitha obligimet e Radios në raport me KPM-në dhe KQZ-në janë kryer në
kohë.
Përveç kronikave të shumta për zhvillimet ditore, Dhoma e Lajmeve ka përgatitur edhe tema të ndryshme:
482 Tema
Programi i Mëngjesit
- 730 orë program të realizuar
- 350 mysafirë të pranishëm drejtpërdrejt në emision
- Mbi 800 kanë qenë të përfshirë në forma të ndryshme, qoftë drejtpërdrejt në studio, në lidhje telefonike e
kronika të përgatitura në terren.
- Mbi 370 materiale të ndryshme janë përgatitur si dokumentarë të shkurtër, reportazhe e kronika.
Emisioni i aktualiteteve dhe debateve “Fokus” ka trajtuar temat më aktuale rreth zhvillimeve në vend.
- 245 emisione të realizuara (vëmendje: asnjë emision nuk ka dështuar)
- 30 debate politike me kandidatë komunash, gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale.
Emisioni është pezulluar për shkak të pushimeve vjetore më datën 14 gusht, ndërsa është rikthyer më 4
shtator. Gjatë kësaj kohe në terminin e fokusit është ritransmetuar cikli i dokumentarëve “Çlirimi i së
vërtetës” përgatitur nga redaksia për arsim dhe kulturë në RTK Radio.
Emisioni “Ngjarje dite” ka ndjekur po ashtu aktualitetin ditor me një formë ndryshe të informacionit në kohë
reale, por më të shkurtër dhe më dinamik.
Gjatë vitit janë realizuar:
251 emisione.
“Komunat”
- Emision javor me kronika nga terreni. Ky emision dikur realizohej në bashkëpunim me korrespondentë të
Radios nëpër komuna, por meqë aktualisht kemi vetëm dy korrespondentë, emisioni është kombinuar me
informacione të marra nga faqet zyrtaret Komunave dhe me intervista të drejtpërdrejta të zyrtarëve
komunalë.
“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 me të ftuar në studio, mjekë të disiplinave të ndryshme të mjekësisë.
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II. DEPARTAMENTI I PROGRAMACIONIT
Gjatë vitit 2017, 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 2017
Statistika vjetore e Departamentit të Programit:
ON AIR
349 orë transmetime të drejtpërdrejta
243 emisione të drejtpërdrejta
349 orë moderim i drejtpërdrejtë
192 intervista të drejtpërdrejta në studio
243 përditësime të On Air në Facebook
200 komunikime dhe biseda paraprake me secilin mysafir
192 intervista të postuara në internet
3300 lajme/info në vit
243 raporte ditore të punës
50 raporte javore të punës
N`stacion
241 emisione të drejtpërdrejta
357 Intervista
711 Informacione
Metropol
218 emisione të drejtpërdrejta
1906 orë transmetim
Programi i Natës dhe Radio Show
314 emisione të natës dhe 236 Radio Show
628 orë transmetim + 118 orë transmetim
Programi i Sportit
Gjithsej: 126 emisione me 404,75 orë program
Kronika sportive: 57, me 14 orë e 25 minuta
Minutat e sportit: 56, me 4 orë e 40 minuta
Gjithsej 423, 4 orë të realizuara në programin sportiv, duke mos llogaritur kohën e materialeve të emetuar
në pjesët e tjera programore.
Programi për fëmijë
249 emisione të realizuara live
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Programe kulturore
84 emisione të realizuara
Statistikat e përgjithshme të realizimit të emisioneve nga Departamenti i Programacionit në RTK-Radio 1
gjatë vitit 2017:
-1711 emisione të realizuara
-3424 orë transmetim të emisioneve
-1012 mysafirë në studio
-1517 intervista të realizuara për Radio Kosovë
III.

RADIO KOSOVA II

Gjatë vitit 2017, kanali i dytë të Radio Kosovës është karakterizuar nga llojllojshmëria e emisioneve që nga
mëngjesi deri në mbrëmje. Redaksitë përkatëse kanë sjellë emisione të ndryshme, qoftë të drejtpërdrejta
apo incizuara, mysafirë të ftuar, intervista, kronika, lidhje të drejtpërdrejta telefonike, muzikë të zgjedhur
vendore dhe ndërkombëtare.
Pos pjesës së rregullt, bazuar në skemën programore gjatë vitit 2017, në mënyrë të veçantë stafi i Radios
është kujdesur për datat me rëndësi si: Dita e Radios (13 shkurt), Pavarësia e Kosovës (17 Shkurt), Dita e
Evropës (9 Maj), Festa e Flamurit (28 Nëntor), festat e fundvitit (Viti i Ri) etj.
1)

Redaksia e Programit të Mëngjesit

Gjatë vitit 2017 në Programin e Mëngjesit janë realizuar më sa vijon:
- 360 emisione të drejtpërdrejta
- 279 intervista
- 150 kronika
- 347 mysafirë
2)

Redaksia e kulturës

Gjatë vitit 2017 janë realizuar 204 emisione nga fusha e kulturës me po aq mysafirë, tema të ndryshme
intervista të incizuara apo edhe të drejtpërdrejta. Po ashtu janë realizuar edhe tema dhe kronika të
ndryshme ndërsa vlen të veçohen intervistat me:
3) Redaksia e të rinjve
Gjatë vitit 2017 janë realizuar:
- mbi 204 emisione të drejtpërdrejta, me mbi 300 mysafirë, janë realizuar tema dhe kronika të ndryshme.
4)

Redaksia e Programit të Natës

Gjatë vitit 2017 janë mbajtur:
-

450 emisione.

IV.

REDAKSITË E KOMUNITETEVE

Gjatë vitit 2017, programet në gjuhën serbe, turke, boshnjake, rome dhe programe të dedikuara për
komunitetin ashkali, raportuan dhe analizuan ngjarjet më të rëndësishme në Kosovë, në rajon dhe në botë,
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përmes lajmeve, raporteve, analizave dhe intervistave. Theksi ka qenë gjithmonë në jetën dhe në
preokupimet e komuniteteve në Kosovë. Përveç ngjarjeve politike, kjo redaksi ka raportuar edhe gjendjen e
arsimit, ngjarjet kulturore dhe sportive, si dhe risitë nga shkencat, mjekësia dhe shou-bizi.
Programi në gjuhën serbe ka përcjellë zhvillimet politike në vend dhe rajon, proceset e bisedimeve,
zgjedhjet qendrore dhe ato lokale, pozitën e komuniteteve pakicë, ritmin e kthimit të tyre dhe akomodimin
në Kosovë, përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe të tjera. Në këtë aspekt kanë qenë aktive
redaksitë e të gjitha komuniteteve.
Programi "Kronikë Komunale", gjatë vitit 2017 ka monitoruar aktivitetet e komunave ku jetojnë serbët.
Në emisionin "Ngjarjet e javës", janë analizuar të gjitha ngjarjet më të rëndësishme në Kosovë, rajon dhe në
botë. Krahas kontributit të secilit punonjës veç e veç, për Redaksinë e Komuniteteve, i rëndësisë së veçantë
ka qenë edhe bashkëpunimi me RTK 2.
Ka funksionuar edhe fuzionimi me tekstet për ueb-faqen e RTK-së në serbisht, të cilat redaktohen nga
kolegë të RTK 2 dhe, gjithashtu, një faqe e përbashkët Facebook me redaksitë e tjera të komuniteteve në
radio.
Në programin në gjuhën boshnjake në vitin 2017, janë përcjellë të gjitha ngjarjet më të rëndësishme në
Kosovë, Sanxhak, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe më gjerë si dhe janë trajtuar temat të ndryshme nga arsimi,
kultura dhe integrimi i këtij komuniteti në shoqëri.
Programi në gjuhën turke në Radio Kosovë gjatë vitit 2017 ka përfshirë të gjitha ngjarjet më të rëndësishme
politike, ekonomike, arsimore, kulturore dhe sportive në vend, rajon dhe botë. Në terminë të ndryshëm, në
studio kanë qenë mysafirë personalitete dhe përfaqësues të komunitetit turk në Kosovë.
Gjatë vitit 2017, programi në gjuhën turke ka transmetuar:
280 emisione autoriale me më shumë se 600 intervistues.
Redaksia në gjuhën rome në RTK-Radio gjatë tërë vitit 2017 rëndësi të veçantë i ka kushtuar jetës së
përditshme, sfidave, sukseseve dhe problemeve të komunitetit rom, duke përcjellë edhe implementimin e
politikave të ndryshme për integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas, në Strategjinë 2017-2021
për integrimin e romëve në Kosovë. Ka pasur edhe program special për holokaustin gjatë Luftës së Dytë
Botërore, biseda me njerëz nga Kosova të cilët kanë vizituar kampin Aushvic etj. Janë përcjellë projekte të
ndryshme për studentët romë të organizatës “Roma Versitas Kosovo” dhe në muajin gusht edhe vizita e
studentëve romë nga Kosova në Aushvic të Polonisë.
Janë përcjellë edhe të gjitha aktivitetet politike, kulturore e edukative të komuniteteve rom, ashkali dhe
egjiptas, përgjatë gjithë vitit.
Statistikisht, çdo javë janë përgatitur nga katër emisione autoriale, intervista javore, reportazhe dhe kronika
të ndryshme.
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V. REDAKSIA E MUZIKËS
Programi i Parë dhe i Dytë i Radio Kosovës
Gjatë vitit 2017, redaksia e muzikës, përveç listave të rregullta muzikore, si dhe përshtatjes së pikave
muzikore për të gjitha emisionet e tjera, sipas skemës programore ka realizuar.
- Gjithsej 109 emisione.
- 3 orë në ditë lista muzikore për programet e minoriteteve.
- Transmetim i Festivalit të Këngës në RTSH. Një promo për festivalin.
- Incizim i emisioneve për programin e Vitit të Ri 2018. Gjithsej 10 orë.
- Janë edituar këngë nga kompjuteri – të huaja. Gjithsej 9764 këngë
- Janë edituar këngë shqipe të zhanreve të ndryshme. Gjithsej 566 këngë
- Promo gjithsej 14
- Sigla gjithsej 23
- Siglat për zgjedhje 21

VI.

DEPARTAMENTI TEKNOLOGJISË DHE PRODUKSIONIT

Gjatë këtij viti, në Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2 teknikisht janë realizuar:
1.

Raporte: 2195

2.

Emisione të incizuara: 3168

3.

Transmetimet të drejtpërdrejta: 116

4.

Programi i minoriteteve, gjatë ditëve të punës realizohet në bllok, gjithsej 7 orë si dhe 15 minuta në
çdo dy javë për komunitetin ashkali. Po ashtu gjatë vikendit realizohen 2 x 7 orë program i incizuar.

Me rastin e Zgjedhjeve Parlamentare 2017 dhe Zgjedhjeve Lokale 2017 janë realizuar:
1.

Kronika zgjedhore: 90

2.

Debate: 30

Në rastin e Zgjedhjeve Lokale debatet me kandidatë janë realizuar në terren - në komunat përkatëse.
Është realizuar emisioni “Vera me Radio Kosovën” nga qytete të ndryshme të Kosovës. Të gjitha emisionet
janë realizuar me teknologjinë ISDN si dhe analoge në rastet ku nuk ka pasur mundësi të realizohet linja
ISDN.
Ky projekt është realizuar ditëve të vikendit nga data 08.07.2017 deri më datë 13.08.2017.
Po ashtu janë realizuar të gjitha kërkesat për realizimin e emisioneve të drejtpërdrejta nga pika të ndryshme
varësisht nga kërkesat programore.
Në njësinë e Audio arkivit, në bazë kërkesave dhe rekomandimeve programore, janë arkivuar të gjitha
edicionet të përcaktuara paraprakisht për arkivim ditor, ndërsa dhe si kërkesa të veçanta:
1.

152 audio-materiale të edituara e të arkivuara;

2.

106 audio-materiale të proceduara për shfrytëzim për nevoja programore;
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3.

Janë proceduar kërkesat për materiale nga palët e jashtme: 19 kërkesa për materiale nga palët e
jashtme, të proceduara.

Në rrjedhën e angazhimeve duhet potencuar po ashtu realizimin teknik të programit festiv për datat 31
dhjetor 2017, si dhe 1 e 2 janar 2018.
Me këtë rast në Radio Kosova 1, janë punuar dhe transmetuar:
-

13 speciale me kohëzgjatje 3 orë e 48 min/

-

3 - promo të gjata

-

18 promo të shkurtra

-

39 - Barcoleta me kohëzgjatje 1 orë

Gjithashtu janë punuar edhe:
-

19 emisione festive, me kohëzgjatje 19 orë e 22 min,

-

2 emisione festive kanë qenë me muzikë live të regjistruar me 3 orë e 50 min, si dhe

-

Është transmetuar edhe Koncerti i Vitit të ri i Filarmonisë së Vjenës me kohëzgjatje 2 e 30 min

Ndërsa në Radio Kosova 2 janë punuar:
-

26 materiale dhe emisione me kohëzgjatje 8 e 5 min,

-

10 materiale në Maraton Show me kohëzgjatje prej 1 e 6 min

Ne redaksinë e minoriteteve përpos materialeve qe janë punuar për redaksitë e tyre vlen te theksohet që
janë bere edhe:
-

2 incizime live për redaksinë turke 30 min, dhe

-

për redaksinë e Ashkalinjve me 1 orë por që është transmetuar 20 min

•

Transmetimi i programit të Radio Kosovës në brezin frekuencor FM dhe AM si dhe në platformat
Online edhe këtë vit është përcjellë me vështirësi

•

Sfida të tjera në objektin e RTK-Radio

- Për shkak të vjetërsisë së instalimeve në objektin e RTK-Radio, vazhdimisht jemi duke pasur probleme me
infrastrukturën e vjetruar të instalimeve në objekt.
STATISTIKAT E PËRGJITHSHME TË REALIZIMIT NË RTK-RADIO 1 DHE 2
- 3382 emisione të transmetuara
- 4154 orë program
- 2009 mysafirë në studio
- 800 mysafirë indirekt
- 1796 intervista
- 30 debate
- 370 materiale
- 482 tema
- 2195 raporte
- 152 arkivime
- 9764 këngë të edituara të huaja
- 566 këngë shqipe të edituara.
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VII. NJËSIA E MBROJTJES DHE SHPËTIMIT
Marrë në përgjithësi, situata e sigurisë në ndërtesën e RTK Radio Kosova dhe Bakshi gjatë vitit 2017 ka qenë
nën kontroll dhe pikat kanë qenë të mbuluara sipas orarit paraprak dhe nuk kemi pasur ndonjë problem
nga aspekti i sigurisë dhe stafit.
Vështirësitë më të mëdha gjatë këtij viti kanë qenë:
- çështja e parkingut të veturave
- çështja e kamerave të sigurisë
- çështja e investimeve në disa pika kyçe në objekt që kanë të bëjnë me sigurinë.

VIII. NJËSIA E LOGJISTIKËS
Gjatë vitit 2017 janë kryer këto detyra
•

Koordinimi dhe mbikëqyrja e aktiviteteve dhe ecurisë së punës.

•

Identifikimi dhe zgjidhja e problemeve në të gjitha njësitë.

•

Monitorimi i mirëmbajtjes së objektit (pastërtisë)

•

Monitorimi i mirëmbajtjes së veturave zyrtare (pastërtisë, regjistrimit, sigurimit, kontrollimit teknik dhe
servisit)

•

Kontrollimi i shpenzimeve të mallit të nevojshëm, të naftës, të ujit, të energjisë elektrike në RTK-Radio
dhe aneksin e Bakshisë.

•

Njoftimi i palës së tretë gjatë nevojave për rregullimin e liftit, heqja e mbeturinave nga hapësirat e RTKRadios, nevojat urgjente gjatë shpërthimit të ujit në objekt ose rrezikut nga shtyllat e rrymës ne
aneksin e Bakshisë.

•

Ruajtja e imazhit të institucionit publik gjatë kontakteve me individët e palës së tretë (Kontaktorët,
zyrtarët e KEDS-it, kompania e pastrimit, ujësjellësit dhe furnizuesit).

•

Vërtetimi nëse vonesa e veturave gjatë kohës në terren ka qenë shkak i ndonjë aksidenti në trafik apo
prishja teknike, rishikimi i kilometrazhit në përputhje me sasinë e naftës së shpenzuar.

•

Vlerësimi në vazhdimësi i punëtorëve të njësisë së autoparkut, energjetikës, shtëpiakut dhe
mirëmbajtjes.

Mosrealizimi i disa prej objektivave ka qenë shkak i mungesës së mjeteve të punës kryesisht ne sanitari dhe
energjetike.
Rregullimet:
- Njësia e energjetikës ka qenë aktive vazhdimisht në riparim. Ecuria e punës në këtë njësi ka qenë e mirë
gjatë gjithë kohës.
- Në njësinë e shtëpiakut ka qenë punë e ngadalshme, por është arritur riparimi i të gjitha banjave në
përgjithësi, rregullimi i gypave të ngrohjes, asnjë arritje në vendosjen e cilindrave nëpër dyert e studiove për
çështje sigurie.
- Në njësinë e autoparkut janë kryer të gjitha sigurimet, kontrollimet teknike, servisimi i veturave në gjendje
të kënaqshme, edhe pse ka pasur mangësi të tepërta.
Gjatë kësaj periudhe, mirëmbajtja e objektit ka qenë e kënaqshme.
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Mediat online

Rtklive.com

Ueb-faqja e RTK-së, www.rtklive.com, gjatë vitit 2017, pati një zhvillim të mirë si në përmbajtje ashtu edhe
në staf.
Zhvendosja e uebit nga Radioja në ambientet e Televizionit përmirësoi uebin cilësisht dhe numerikisht,
kryesisht për shkak të afërsisë me vendin ku prodhohen lajmet dhe informacionet e tjera.
Faqja www.rtklive.com poston sot mesatarisht nga 400 deri në 500 lajme në ditë, ndërsa prej tyre 30 deri në
40 për qind janë lajme të saj, që kanë burim apo janë të prodhuara nga sektorët e Radios dhe Televizionit të
Kosovës.
Sipas rregullores, ueb-faqja nuk prodhon lajme por emiton ato që prodhohen në Radiotelevizionin e
Kosovës, merr lajme nga agjencia e parapaguar e RTK-së, www.kosovapress.com dhe faqet e tjera,- varësisht
nga informacionet e publikuara dhe situatat që po kalojmë.
Postimi i lajmeve me burim RTK-në në ueb u rrit për shkak të faktit se filloi postimi i secilit lajm nga
emisionet që konsiderohen të rëndësishme nga ana e stafit të ueb-faqes.
Duke filluar nga intervistat e mëngjesit, ku emitohen 4 deri në 5 intervista,- këto intervista filluan të gjejnë
vend rregullisht në faqe të uebit dhe për këtë është i angazhuar një staf prej dy gazetarësh, dhe intervistat
publikohen si në variantin e shkruar ashtu edhe në atë video, intervista të cilat u bënë mjaft të kërkuara nga
ana e personave të intervistuar për shkak të lehtësisë kohore për të operuar më videon e publikuar.
Veç 5 intervistave mjaft të rëndësishme, gjatë këtij viti filloi publikimi i të intervistuarve të tjerë nëpër
emisionet e shumta të Radiotelevizionit të Kosovës.
Duhet saktësuar se uebi publikon rregullisht lajmet e Radios dhe temat që dërgohen nga stafi i saj, por
Televizioni mbetet burimi parësor dhe kryesor.
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Gjithsesi, zhvillimi kryesor në ueb mbetet emetimi i të gjitha emisioneve dhe lajmeve Live, një produkt
shumë i kërkuar.
Emitohet i gjithë programi i rëndësishëm, edicionet informative duke filluar nga ora 13 e deri ato të fundit,
emisionet më të rëndësishme dhe intervistat e drejtpërdrejta apo të incizuara më herët.
Janë duke u bërë përpjekje që të gjitha kanalet, RTK 1, RTK 2, RTK 3 dhe RTK 4 të emitohen gjatë gjithë kohës
Live në ueb, Facebook, Youtube, ku është pothuajse pjesa më e madhe e audiencës. Kjo parashihet të bëhet
brenda dy muajsh, si një zhvillim normal për përhapjen sa më të madhe të produkteve të RTK-së tek
njerëzit.
Stafi i ueb-faqes për momentin funksionon me 11 persona, një numër jo i madh kur kihet parasysh fakti që
punohet me dy ndërrime dhe vikendeve është orar i plotë i punës. Numri i gazetarëve ishte më i madh në
fillim të vitit, por 5 prej tyre tashmë janë larguar..
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Departamenti i Teknologjisë Informative IT
IT

Njësia e Ueb-faqes
Intervenime të përgjithshme në rtklive.com
•

Përpunim të fotografive;

•

Mbështetje teknike tek stafi i gazetarëve në rtklive.com;

•

Ndërrimi i promove gjatë javës;

•

Publikime të konkurseve të Televizionit dhe Radios si dhe RTK 2;

•

Publikim apo ndryshim në Marketing;

•

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

•

Hapje të e-mailave;

•

Mbyllje të e-mailave;

•

Ndërrim të pasvordëve;

•

Mirëmbajtje Facebook llogaritë RTKLIVE, RTKLIVE EN, INFO 3 LIVE, Natën me Fatmir Spahiun, Goal Zone,
Imazh, RTK Hits;

•

Mirëmbajtje Twitter llogarinë;

•

Mirëmbajtje Google+;

•

Mirëmbajtje Tumblr - rtklive.tumblr.com, etj.

INSTANT ARTICLE - FACEBOOK
Me kërkesë të Drejtorit të Përgjithshëm është zhvilluar pjesa e code-it të RSS për pranimin e lajmeve në
modulin e Facebook-it i quajtur INSTANT ARTICLE. Me këtë aktivizim të këtij moduli lajmet e Rtklive të cilat
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hapen nga Facebook, aplikacioni në Android apo iOS, janë më të përshtatshme për lexim dhe njëkohësisht
shfaqen reklama në mes të tekstit - lajmit ku nga ato reklama RTK fiton të hyra financiare të cilat
automatikisht në periudhë mujore barten në llogari të RTK-së.
Informatat e llogarisë bankare të RTK-së është futur në sistem të Facebook Instant Article së bashku me
udhëheqësin e Youtube, dhe po ashtu prezent nga Financa ka qenë kolegu dhe përfaqësuesi nga
departamenti i Financave në RTK. Vlen të ceket se email kontaktues në sistemin e Facebook Instant Article
është financa@rtklive.com
DIZAJNIMI DHE ZHVILLIMI I UEBIT RTKLIVE.COM ME PAMJE TË RE PËR MINORITETET DHE VERSIONI
ANGLISHT
Janë realizuar faqet me dizajn të ri sikurse gjuha shqipe për versionin anglisht dhe minoritetet.
Adresa për versionet e ridizajnuara janë:
-

Rtklive.com/en

-

Rtklive.com/bs

-

Rtklive.com/tr

-

Rtklive.com/ro

MARKETING MANAGER
Në kuadër të Rtklive është punuar dhe instaluar moduli për menaxhimin e ueb-marketingut, i cili mundëson
përditësimin e ueb-banerëve në forma të ndryshme me mundësi më të avancuara rreth informatave të
klikimeve, opsioni i futjes së ueb-banerit me impressions apo datë të caktuar kohore.
DIZAJNIMI I PREZANTIMIT TË APLIKACIONIT ANDROID PLAY STORE
Rtklive aplikacionit mobil për sistemin Android i është dizajnuar pjesa e prezantimit në marketin PLAY STORE
me përshkrim dhe fotografi se si duket dhe përdoret aplikacioni në frymë moderne dhe shumë funksional
me qëllim që të jetë i lehtë për shfrytëzim.
DIZAJNIMI I APLIKACIONIT PER IOS rtklive.com
Rtklive aplikacioni mobil për sistemin Apple iOS është dizajnuar në frymë moderne dhe shumë funksional
me qëllim që të jetë i lehtë për shfrytëzim.
Aplikacioni përmban të gjitha kategoritë e lajmeve nga portal rtklive.com, duke përfshirë edhe Live Stream
RTK 1, RTK 2, RTK 3, RTK 4, 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

-

Libër & Ide

-

Opinionet e Janosh Bugajskit

-

Shëndetësi

-

Kuzhina

MENDIMI I PUBLIKUT NË TRANSMETUESIN PUBLIK
Në kuadër të ueb-faqes rtklive.com është krijuar formulari për aplikim online në dy gjuhë: shqip dhe
serbisht për Mendimin e Publikut në Transmetuesin Publik, ku do të plotësohen fushat nga aplikuesit, pasi
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të mbushet formulari nga aplikuesi të dhënat të dërgohen në e-mail për procedim të mëtejmë nga personi i
autorizuar në RTK. Grupi Këshillues i Publikut është emëruar dhe funksionon në bazë të Nenit 36 të Ligjit Nr.
04/L-046 për Radiotelevizionin e Kosovës dhe Nenit 29 të Statutit të Radiotelevizionit të Kosovës.
Grupi Këshillues i Publikut shqyrton vërejtjet dhe sugjerimet e shikuesve dhe dëgjuesve të Radiotelevizionit
të Kosovës.
TEMAT KRYESORE TË LAJMIT (TAGS)
Temat kryesore të lajmit apo TAGS është një shtesë që u bashkëngjitet lajmeve. Gazetarët, gjatë krijimit të
një lajmi të ri, e kanë mundësinë që atij lajmi t’ia bashkëngjisin një numër të caktuar të temave.
Si tema mund të caktohen fjalët kyçe të lajmit, si p.sh.: ngjarja kryesore që përmendet aty, emrat e përveçëm
si p.sh. aktorët kryesorë të atij lajmi etj.
Lexuesit temat i shfaqen si tagje në fund të lajmit dhe me anë të klikimit në secilën prej tyre i shfaqen te
gjitha lajmet tjera të cilat përmbajnë atë temë.
Kjo i ofron një ndihmesë lexuesit, i cili e ka më të lehtë të gjejë lajmet për të cilat është i interesuar, pa pasur
nevojë të bëjë kërkim manual në tërë faqen.
RTK FACEBOOK
Përkushtim i veçantë është ndarë për rrjetet sociale përkatësisht në Facebook, duke përfshirë dizajnimin e
koverëve dhe shpërndarjen e materialeve nga tëgjitha Facebook faqet si Imazh, Info 3 Live, 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 gjithmbarshëm në bazë të vizitorëve, atëherë rtklive.com ka 70.000 deri në
140.000 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 13 deri në 25 lidhje për
informacione të ndryshme, atëherë mbërrihet numri afër një milion e gjysmë i klikimeve në ditë.
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Njësia e TI-së

Muaji

Ditët e Totali
i Intervenime
punës
intervenimeve të lehta
gjatë muajit

Intervenime të Intervenime
mesme
komplekse

Janar

31

310

275

20

15

Shkurt

28

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

Intervenime të lehta:
Rregullimi i problemeve me printerë, mausa, tastierë, rename të TV-Monitorimit, probleme me furnizim me
energji elektrike të kompjuterëve, hapja e PIN kodeve telefonike, probleme me dëgjuese të kompjuterëve,
intervenime në Voiceover dhe dhomat e lajmeve në lidhje me FBPS në RTK 1 dhe RTK 3, ndërrimi i
passvordëve (domain, wifi), hapja e emailave për punëtorët e RTK-së, ndërrimi i pasvordëve të emailave dhe
rregullimi i problemeve me e-mail të konfiguruar në outlook, pastrimi i kompjuterëve - disk cleanup,
defragmentimi, update të ndryshme, rregullimi i problemeve me rrjet etj.
Intervenime të mesme:
Rregullimi i problemeve me drajvera, programe aplikative, punët me sistemin e raporteve telefonike mujore,
rregullimi i problemeve me aparate telefonike, programimi i centralit telefonik dhe instalimet e lidhjeve
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telefonike, montimet e kompjuterëve të rinj - zhvendosur më saktësisht në këtë grup i kemi radhitur të gjitha
problemet me softuerë, të cilët i përdorim për punë të përditshme në RTK-TV.
Trajnimi i gazetarëve, redaktorëve, lektorëve për shfrytëzimin e shërbimeve të IT-së.
Intervenime komplekse:
Formatizimi i PC-ve, ndërrimi i pjesëve të prishura në serverë të ndryshëm, intervenime të ndryshme në
motherboard, switcha, hapja e klientëve të rinj në Domain Controler dhe rregullimi i atributeve, konfigurimi i
filtrave të ndryshëm router server, planifikimi dhe ndërtimi i rrjeteve të reja, konfigurime të wireless
roterëve, intervenimet në pajisje kompjuterike televizive si inscriber, autocue, video server etj., konfigurimi
harduer dhe softuer, konfigurimi i switch-ave Layer 2 për sigurinë në rrjetin e RTK-së (IP Port security dhe
Port Based on MAC address - i gjithë rrjeti 10, 20 është e siguruar Based on MAC address dhe VLAN të
ndryshëm) më saktësisht në këtë grup i kemi radhitur të gjitha problemet me harduer, të cilin e kemi në
përdorim për punë të përditshme në RTK 1, RTK 2, RTK 3 dhe RTK 4.

Në tabelën e mësipërme nuk i kemi llogaritur punët e përditshme:
● Upgrade të Domain Controllerit dhe Backup Domain Controllerit në Windows 2012;
● Montimi dhe konfigurimi i rrjetit të Wirelessave;
● Instalimet e reja me lidhje telefonike;
● Mirëmbajtjen e Firewall Routerit dhe Load Balance Routerit, përmes të cilit menaxhohet shpërndarja
e internetit;
● Upgrade i SQL Serverit të vjetër;
● Mirëmbajtjen e file serverëve, FTP serverit, SQL serverit;
● Mirëmbajtja e sistemit të monitorimit të programit tokësor dhe satelitor;
● Mirëmbajtja e sistemit të kamerave në RTK 1 (NVR) dhe aneks (RTK 2, RTK 3, prokurim, depo) NVR2;
● Mirëmbajtja e softuerit të Centralit telefonik dhe Systemit të tarifimit;
● Mirëmbajtja dhe konfigurimi i Switchave në rrjetin e RTK 1, RTK 2, RTK 3.
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Njësia e FBPS-së

Muaji

Ditët e Intervenime
Totali
i Intervenim
punës
mesatar gjatë intervenimeve
e të lehta
ditës
gjatë muajit

Intervenime Intervenime
të mesme
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

Intervenime të lehta:
● Instalimi i Video Plugin për Përdorues;
● Ndihmë në Captur-im (incizim) nga studio-t;
● Ndihmë me Filtrimin e Materialit në Arkiv;
● Ndihmë me Përdorimin e VOICE OVER;
● Ndihmë në Përdorimin e FBPS (Qasja, Modulet etj).
Intervenime të mesme:
● Ndihmë me Software Premier, Playout Software, FBPS, dërgimin e materialit ne FBPS);
● Ndihmë në përpilimin e skemave programore në FBPS;
● Fshirja e Materialit të Panevojshëm për RTK 4 në File Server sipas kërkesës;
● Tërheqjen e materialeve prej FBPS në Disk/CD sipas kërkesave;
Në grupin e intervenimeve Komlekse:
● Intervenime në Playout Server (Hardware Upgrade), Intervenime në CG;
● Intervenime në Teleprompter Njesi;
● Intervenime në Capture Server;
● Migrimi i Video Materialit Mujor në File Server të ri (Menaxhimi i Hapësirës);
● Intervenime në Njësitë e Montazhit.
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Përshkrimi i Punëve në Shërbimin e Teknologjisë Informative në RTK-TV FBPS
● Mirëmbajta e FBPS Sistemit;
● Mirëmbajta e NLE Njësive si dhe Krijimi i NLE Njësive të reja sipas kërkesës;
● Mirëmbajtja e Playout Njësive si dhe Krijimi i njësive të reja;
● Mirëmbajta e Serverëve të FBPS;
● Zgjerimi i Kapaciteteve të FBPS Storage;
● Krijimi i Përdoruesve në FBPS;
● Caktimi i të drejtave të përdoruesit në FBPS në bazë të pozitës së punës;
● Monitorimi i aktiviteteve të përdoruesve në FBPS (Logs);
● Mirëmbajtja e Domain Controler-it, Krijimi i Përdoruesve të ri;
● Krijimi i lidhjeve të reja për qasje në Materiale FTP, Lidhje brenda rrjetit etj.;
● Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i hapësirës ne Capture Server 24h me 4 kanale rekordimi;
● Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i Hapësirës për Capture Server të Studiove;
● Mirëmbajtja e CG dhe Teleprompter Njësive;
● Gjatë vitit 2016 kemi qenë të angazhuar në ndërtimin, implementimin, funksionimin dhe mbarëvajtjen
e sistemit FBPS. Gjatë kësaj kohe është bërë montimi, instalimi i njësive të reja dhe konfigurimi i
njësive të injectit, montazhave, playout dhe voice over;
● Hulumtimi në lidhje me zgjedhjen e parametrave të mpeg2 standardit të punës në RTK;
● Hulumtimi në lidhje me zgjedhjen e parametrave të mpeg2 standardit të punës në RTK për sinjalin
HD dhe futja e tij në funksion;
● Rregullimi i presetave të formateve të videove, të cilat përdoren në RTK;
● Hulumtimi dhe rregullimi i standardit me të cilin rekordon njësia e capturave 24 orë, si dhe instalimi i
ftp serverit për lidhje me njësitë e montazhave;
● Montimi, Instalimi, konfigurimi dhe standardizimi i njësisë së capturës për youtube;
● Mirëmbajtja dhe ndihma në lidhje me problem të montazhave, inject njësive dhe voiceover;
● Konfigurimi dhe mirëmbajtja e njësisë së captures prej shiritave filmike;
● Konfigurimi dhe instalimi i njësive të captures për studio dhe OBVAN;
● Konfigurimi i FTP-së të brendshme të FBPS-së, si dhe lidhja e saj me Reuters, Kosovapress, EBU etj.;
● Rregullimi dhe dizajnimi i formave të injectit;
● Mbikëqyra e punëtorëve dhe procesit të punëve dhe teknologjisë në dhomën e injectit;
● Krijimi i moduleve te reja ne FBPS;
● Instalimi i resurseve të nevojshme për digjitalizimin e MCR-së, nga klasike në CINEGY.
Njësia e Arkivit Multimedial
Arkivi Multimedial, përmes Arkivit Digjital dhe Inject Room, njësi këto që funksionojnë në kuadër të tij, ka
vazhduar që edhe gjatë vitit 2017 të ofrojë shërbimet e veta në funksion të përmbushjes së nevojave
programe të RTK-së si dhe të plotësimit të kërkesave nga palët e jashtme. Përpos këtyre njësive moderne,
në kuadër të Arkivit Multimedial është paraparë për të funksionuar edhe arkivi klasik i RTK-së (i bazuar në
shirita), gjithnjë në funksion të krijimit të një arkivi të mirëfilltë multimedial gjithëpërfshirës të kohës.
Inject Room është njësia më aktive e Arkivit Multimedial. Gjatë këtij viti raportues përmes kësaj njësie janë
sistemuar në FBPS (File Based Production System) 45.222 materiale. Përkthyer në vlera mesatare, gjatë një
ditë punë janë sistemuar mesatarisht 124 materiale, kurse gjatë një muaji 3769 sosh. Krahasuar me vitin
2016, kemi një rritje prej 8.2%, pra 366 materiale të injektuara më shumë. Ndërkaq, nëse krahasojmë këtë
vit raportues me atë 2015, mund të vërehet një rritje prej 23%, ose 1006 materiale të sistemuara më
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shumë. Në vitin 2015 janë sistemuar 44216 materiale, që dëshmon së shtimi i vëllimit të punës në këtë njësi
është i vazhdueshëm gjatë tre viteve të fundit.

Viti

Numri i
materialeve
të
sistemuara

2015

44.216

2016

44.856

2017

45.222

Një nga risitë që vlen të veçohet në kuadër të raportimit për këtë njësi është formulari digjital i kërkesës për
futjen e materialeve në sistem. Më parë një gjë e tillë është kryer përmes plotësimit të formularëve klasikë
(të letrës). Mirëpo, kjo formë e vjetër e kërkesave, pos tjerash pati nxitur edhe dyshime dhe shqetësime në
mesin e të punësuarve, pretendimet e të cilëve ishin se punët e tyre po përvetësohen nga të tjerët. Për
tejkalimin e përkohshëm të këtij problemi, në Inject Room ishte vendosur një libër i protokollit, ku
shënoheshin të gjitha punët e kryera në këtë njësi. Pas një periudhe disamujore, hyri në funksion formulari
digjital, i cili u dizajnua nga ana e administratorit të FBPS-së dhe programorit. Pas hyrjes në funksion të këtij
formulari, është hequr nga përdorimi libri i protokollit, i cili ishte vendosur si një masë e përkohshme.
Vendosja e përkohshme e librit të protokollit dhe zëvendësimi i formularit klasik të kërkesës me atë digjital,
ka ndikuar që të eliminohen shqetësimet dhe dyshimet e lartpërmendura.
Gjithashtu, në Inject Room gjatë gjithë kohës janë kryer edhe shërbime të tjera, si transferet e materialeve
në relacionet FTP-FBPS, FTP-NLE, USB-NLE, Youtube-NLE, Youtube-FBPS, etj. Pos këtyre shërbimeve, në
Inject Room po ashtu janë kryer edhe shërbime të nxjerrjes së materialeve nga sistemi, të cilat janë kryer
pas pranimit të kërkesave të miratuara me shkrim nga personat përgjegjës. Ky shërbim kryhet në bazë të
procedurave dhe kritereve të përcaktuara me Rregulloret e brendshme të RTK-së në fuqi. Së këndejmi, janë
pranuar 233 kërkesa të tilla. Krahasuar me vitin paraprak, pra atë 2016, vërehet një ngritje e lehtë të numrit
të përgjithshëm të këtyre kërkesave.
Njësia tjetër e Arkivit Multimedial, e cila aktualisht funksionon bashkë me atë të Inject Room, është Arkivi
Digjital. Sa i përket arkivimit digjital të materialeve, gjatë këtij viti janë arkivuar 6794 materiale në sistem.
Përkthyer në vlera mesatare, gjatë një ditë pune janë arkivuar mesatarisht 18 materiale, kurse gjatë një
muaji 566 sosh. Megjithatë, krahasuar me vitin paraprak (2016), kur janë arkivuar vetëm 6034 materiale,
mund të konsiderohet se gjatë vitit raportues 2017 është shënuar një rritje e lehtë prej rreth 11%.
Pavarësisht kësaj rritjeje të vogël dhe faktit se në këtë njësi për një kohë të gjatë ka qenë e angazhuar vetëm
një punëtore, mund të konstatohet lirshëm se vëllimi i punës në këtë njësi është shumë larg pritjeve dhe
parashikimeve reale. Për këtë arsye, në fund të vitit 2017, është kryer një testim 7 ditor lidhur me
mundësinë optimal të arkivimit të materialeve në FBPS. Sipas këtij testi, rezulton se një arkivist gjatë një orari
të punës mund të arkivojë së paku 40 e më së shumti 100 materiale. Bazuar në këto rezultate, është
përcaktuar norma minimale prej 40 materialeve në ditë, të cilët arkivistët janë të obliguar që ta përmbushin
dhe të inkurajuar që ta tejkalojnë.
Gjatë këtij viti, në njësitë e Arkivit Multimedial ka pasur disa lëvizje kadrovike. Sa u përket të punësuarve të
tjerë, në Arkivin Digjital dhe Inject Room gjatë vitit 2017, kanë qenë të angazhuar 4 të punësuar me kontratë
të rregullt pune, 4 me kontratë mbi vepër si dhe 2 të tjerë në cilësinë e praktikantëve.
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Një nga zhvillimet kapitale lidhur me njësitë në fjalë gjatë viti raportues, është zhvendosja e tyre në një zyrë
të re. Ndonëse zyra e re është e pajisur me inventar të ri, të punësuarit shprehen për një ambient jo shumë
të kënaqshëm të punës, si rezultat i hapësirës shumë të vogël dhe mungesës së ndriçimit adekuat natyror
në këtë zyre. Pos përqendrimit të madh të të punësuarve në këtë hapësirë, të punësuarit janë ankuar edhe
për ulëset fikse (jo lëvizëse) të tyre, të cilat nuk janë shumë të përshtatshme, për shkak se natyra e punës në
këto njësi për shkak të dinamikës, kërkon që ulëset të jenë lëvizëse. Problem tjetër paraqet edhe fakti se
arkivistët dhe operatorët e Injectit shfrytëzojnë të njëjtit kompjuterë, me ç’rast shpesh ka pengime të njëritjetrit në punë. Në zyrën e njësive në fjalë aktualisht janë dy televizorë, nga të cilët vetëm njëri është në
funksion. Po ashtu, janë edhe dy pajisje të leximit të kasetave DVCam të cilat janë në defekt.
Edhe kësaj radhe duhet të potencohet nevoja e ridizajnimit të kontratave të punës për të gjithë të
punësuarit, në kuptimin e adaptimit të përshkrimit të vendeve të punës në to me nevojat faktike të sektorit.
Në kuadër të risistemimit të vendeve të punës në arkivin multimedial, tashmë qëndron përpilimi i detajuar i
përshkrimit të vendeve të punës për të gjithë të punësuarit e vet, në pajtim me planet dhe objektivat
zhvillimore.
Për fund, vlen të përmendet edhe fakti se gjatë këtij viti raportues nuk ka pasur pjesëmarrje të të
punësuarve të Arkivit Multimedial në ndonjë organizim, seminar apo trajnim profesional brenda apo jashtë
Kosovës. Një pjesëmarrje e tillë rekomandohet për periudhën në vijim.
RTK views 2017
RTK-ja ka arritur që gjatë vitit 2017 të jetë e para në rajon krahasuar me transmetuesit e tjerë të cilët
shpërndajnë programet e tyre përmes formave të reja teknologjike. Vetëm në Youtube vizitueshmëria arrin
shifra rekorde në shumë programe të RTK-së (shih tabelën me poshtë)
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10 PLAYLISTAT MË TË KLIKUARA NË BAZË TË MINUTAZHËS
MINUTA
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NATEN ME FATMIR ÇKA KA SHPIJA SEZONI MIREMENGJESI
SPAHIUN, 94867
KOSOVE, 37090
IV 57474
UDHEVE, 144298
VIKENDI RTK, 10388
LAJMET QENDRORE,
176325
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KLIKIMET NE BAZE TE MINUTAZHES
LOKACIONI I KLIKIMEVE NË MINUTAZH
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Njësia e TI – RTK Radio
Gjatë vitit kalendarik 1 janar 2017 deri më 31 dhjetor 2017, 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 shumë
shërbime për:
•

Studiot e On-air,

•

Studiot e Produksionit dhe

•

Zyrat e tjera në objektin e RTK-Radio.

Mendoj se të gjitha kërkesat programore të cilat i janë paraqitur njësisë së TI-së në njësinë programore RTKRadio, janë realizuar me sukses.
Rrjedhimisht të gjitha kërkesat nga Studiot e On-air, Studiot e Produksionit dhe zyrat e tjera në objektin e
RTK-Radio në të cilat kam marrë pjesë edhe njësia e TI-së mund të themi se janë realizuar në tersi.
Gjatë viti 2017 njësia e TI-së në RTK-Radio ka ofruar këto shërbime gjatë 248 ditëve të punës:
•

Intervenime të lehta: 1190

•

Intervenime të mesme: 744

•

Intervenime të ndërlikuara: 818

Edhe këtë vit njësia e TI-së ka bërë një pune të madhe në rehabilitimin e rrjetit te brendshmen (Local Area
Network (LAN)) si dhe është bërë edhe evidentimin dhe shënimi i çdo lidhje (Switch←→PC).
Pra ky rehabilitim ka përfunduar në:
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•

Studio e RTK-Radio

•

Kati 2 (është ndërruar i tërë kabllimi i TI-së, falë donacionit të TIKA-s)

•

Kati 7 ka pasur ndryshime të pjesshme në kabllim, për shkak të rinovimit.

•

Kati 8 ka pasur ndryshime të pjesshme në kabllim për shkak të rinovimit.

Gjatë vitit që lamë pas, falë donacionit të TIKA-s në njësinë programore RTK-Radio është bërë edhe
zëvendësimi i 22 PC-ve me monitor dhe 22 UPS-ve. Njësia e TI-së në njësinë programore RTK-Radio ka
përfunduar me sukses instalimin e të gjitha aplikacioneve të nevojshme të këtyre mjeteve themelore të RTKsë, në mënyrë që këto mjete të jenë funksionale.
Vlen të theksohet se pajisjet e vjetra kanë qenë në funksion për nevojat e RTK-Radio për më tepër se 12 vjet.
Gjatë vitit 2017 njësia e TI-së në njësinë programore RTK-Radio ka pasur edhe disa probleme të cilat kanë
qenë të natyrës softuerike. Për t`i shmangur këto probleme, pasi nuk kemi pasur mbështetje në blerjen e
një aplikacioni (antivirusi) në mënyrë që të gjithë përdoruesit (PC-ët) në njësinë programore RTK-Radio të
jenë nën monitorimin e një serveri qendror, në mënyrë që infektimet e mundshme të jenë më transparente
dhe lehtë të detektueshme nga njësia e TI-së.
Hapi i parë të cilin e kemi ndërmarrë ka qenë largimi i të gjithë OS-ve të cilët nuk e përkrahin antivirusi e
Microsoft-it. Ky hap ka ndikuar në performancën e PC-ve pasi ato janë mjaft të vjetra, por ka qenë hap i
domosdoshëm. Vlen të theksohet se momentalisht nuk e kemi një kontroll qendror të PC-ve me një
antivirus të licencuar.
Problematikë tjetër gjatë këtij viti për njësinë e TI-së në njësinë programore RTK-Radio, është edhe Dhoma e
Lajmeve në katin e parë RTK-Radio, pasi që kjo dhomë është duke funksionuar me kompjuterë mjaft të
amortizuar dhe njëkohësisht shpesh këto pajisje kanë ndikuar negativisht në punën gazetarëve gjatë
montimit, ruajtjes apo përpunimit të materialeve te ndryshme.
•

Për shkak të vjetërsisë së mjeteve të punës (kompjuterëve), në Dhomën e Lajmeve në katin eparë në
njësinë programore RTK-Radio mendojmë se ne vitin 2018 është tepër e domosdoshme, blerja e së
paku 25 kompjuterëve në mënyrë që të kemi funksionim normal të punës së gazetarëve, të të gjitha
redaksive brenda njësisë programore RTK-Radio.

•

Problematikë tjetër të cilën e konsiderojmë edhe si emergjente është edhe blerja e një antivirusi të
licencuar me të cilin do të rritej siguria dhe kontrolli i pajisjeve brenda rrjetit të brendshëm të RTK-Radio
dhe problemet eventuale do të jenë shumë më shpejt të identifikueshme.

•

Për vitin 2018 konsiderojmë si të domosdoshme furnizimi me serverë për Domain Controller.

•

Po ashtu mendojmë në ndërrimin edhe të switch-ëve, në mënyrë që të kemi një funksionim dhe
qëndrueshmëri normale të rrjetit të brendshëm, gjithmonë duke u bazuar në kërkesat programore.

•

Gjatë këtij viti shpresojmë të fillojë edhe implementimi i FBPS-së edhe në njësinë programore RTKRadio, pasi implementimi e tij besojmë se do të ndikonte pozitivisht në ruajtjen dhe përpunimin e të
gjitha audio materialeve.

•

Si element shumë i rëndësishëm do të ishte edhe fillimi i zbatimit të digjitalizimit të brendshëm, me të
cilin mundësohet procedimi, komunikimi dhe ndërlidhja e te gjitha studiove të On-air dhe Produksionit

RTK

ndërmjet vete, d.m.th ndërtimi i një fushe komotuese digjitale, e cila do t`i largonte në masë të
konsiderueshme zhurmat brenda sistemit aktual të ndërlidhjes të cilën e posedon njësia programore
RTK-Radio.
•

Gjatë këtij viti mendojmë të kryejmë edhe rehabilitimi e rrjetin edhe në së paku 2 apo 3 kate brenda
objekti të TI-së.
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Departamenti për marrëdhënie ndërkombëtare

dhe komunikim me publikun

Akademia e Trajnimeve e EBU-së, e zhvilluar në RTK, e para e këtij lloji në rajon, ka vazhduar edhe gjatë
muajve të parë të vitit 2017 dhe është cilësuar si trajnimi më i suksesshëm e këtij lloji në rajon.
Gjatë vitit 2017 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. Gjatë këtij viti, sipas projektit JICA, kanë
vijuar trajnimet dhe janë mbajtur punëtoritë për xhirues-kameramanë, montazherë e gazetarë dhe kanë
qenë një mundësi e mirë për përmirësimin e cilësisë për punë profesionale dhe ekipore. Ekspertet japonez
kanë vlerësuar projektin që po implementohet në RTK si më të suksesshëm ndër të gjitha projektet që
mbështeten nga qeveria japoneze.
RTK-ja është anëtare e Rrjetit të Transmetuesve Publikë Rajonalë, projekt ky që udhëhiqet nga Akademia e
mediumit publik gjerman “Deutsche Welle”. Trajnimi i stafit të RTK-së bëhet nga trajnerët e akademisë së
trajnimit të mediumit gjerman “Deutsche Welle” dhe ky projekt do të zgjatë edhe tri vitet e ardhshme, 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 DW-së. Gjatë periudhës
raportuese, Zyra për marrëdhënie ndërkombëtare dhe komunikim me publikun, ka koordinuar aktivitetet
ndërmjet akademisë e DW-së dhe RTK-së, për trajnimet që janë zhvilluar gjatë vitit 2017 nga trajnerët e DW
Academy. Janë gjithsej pesë trajnime që janë zhvilluar gjatë vitit 2017 ku fokusi kanë qenë programet për të
rinj dhe fëmijë. Trajnimet janë kryer nga trajner të DW-së, pa kosto financiare për RTK-në. Trajnimet:
(Përpilimi i projekteve për EU funds, integrated newsroom, ToT me diplomat e DW Akademisë për trajnerë
dhe vizita nga gazetarët refugjatëve dhe raportime për RTK 1 dhe RTK 2).
Është lidhur marrëveshje bashkëpunimi me Ambasadën e Sllovenisë në Prishtinë dhe në bazë të këtij
bashkëpunimi, është organizuar koncerti i violinistit të njohur slloven, Miha Pogačnik, me ç`rast është
prezantuar projekti i titulluar “Europe, Unfinished Masterpiece”.
Gjatë këtij viti, Radiotelevizioni i Kosovës ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi edhe me HRTRadiotelevizionin Kroat; TRT Radiotelevizionin e Turqisë dhe BNT - Televizionin Nacional të Bullgarisë. Që të
tri këto marrëveshje janë bazë për thellimin e bashkëpunimit të institucioneve tona në fushat e ndryshme të
interesit të përbashkët, duke përfshirë shkëmbimin programor, trajnimet, ndihma në ekspertiza, vizita
zyrtare, bashkëproduksione, etj.
RTK për herë të parë ka marrë pjesë edhe në punëtoritë e organizuara nga EBU në lidhje me transformimin
digjital të dhomave të lajmeve të transmetuesve si dhe aspektet praktike të shkëmbimit programor.
Janë zhvilluar takime me përfaqësuesit e OSBE-së dhe EU-së në Kosovë lidhur me çështjet e ndryshme,
duke përfshirë edhe komentet e tyre lidhur me draftligjin për RTK-në. Gjithashtu janë zhvilluar kontakte me
komisionarin për të drejtat e njeriut të Këshillit të Evropës, Nils Muiznieks, lidhur me memorandumin e
misionit në Kosovë.
Gjatë vitit ka pasur takime intensive me përfaqësuesit më të lartë të EBU-së dhe janë shkëmbyer shumë
letra në lidhje me pranimin e RTK-së si anëtare e plotë me të drejta të plota në kuadër të EBU-së, si dhe
bisedimet lidhur me përfaqësimin e Kosovës në Këngën e Evrovizionit. Edhe pse janë pranuar të arriturat e
jashtëzakonshme të RTK-së gjatë periudhës së kaluar, ka pasur kushtëzime me anëtarësimin e Kosovës në
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organizatat ndërkombëtare, më saktësisht anëtarësimin e plotë në ITU apo në Këshillin e Evropës. Nisur nga
kjo, përpjekjet e shumta të RTK-së që të mundësohet së paku pjesëmarrja e Kosovës në Festivalin e Këngës
së Evrovizionit kanë mbetur peng i zhvillimeve të lartpërmendura.
Nën mbështetjen e EBU-së, janë mbajtur takime dhe shkëmbim i njohurive midis RTVSLO, RTSH dhe RTK.
Në Asamblenë e Përgjithshme të EBU-së, të mbajtur në Gjenevë në dhjetor, RTK për herë të parë ka marrë
pjesë me të drejtë vote në mbledhjen e Grupit të shteteve të Evropës Juglindore, ku edhe është bërë
zgjedhja e Kryesuesit, me ç’rast është përzgjedhur Udhëheqësi i Marrëdhënieve Ndërkombëtare të
Radiotelevizionit Shqiptar, me mandat katërvjeçar.
Departamenti për marrëdhënie ndërkombëtare dhe komunikim me publikun, ka vazhduar të përcjellë
dinamikën e zbatimit të marrëveshjes ndërmjet RTK-së dhe DW, lidhur me shkëmbimin e magazinave
televizive, që transmetohen në televizionet përkatëse, RTK-DW.
Në bashkëpunim me COPEAM, Radiotelevizioni i Kosovës ka marrë pjesë në takimin e mbajtur në Zagreb, në
lidhje me trashëgiminë kulturore, ku është prezantuar projekti “Making a Story from Archives”, ku
përfaqësuesit e RTK-së kanë qenë në jurinë profesionale.
Nën organizimin e EBU-së, në Sofje kemi marrë pjesë në takimin vjetor të Asamblesë së Transmetuesve
Ndërkombëtarë Publikë ku RTK është anëtare e rregullt.
Janë koordinuar takimet me përfaqësuesit e distributorëve jashtë Kosovës, duke përfshirë Maqedoninë
lidhur me distribuimin e sinjalit të RTK-së në këto vende.
Është punuar në organizimin e debatit publik për raportin e punës së RTK-së. Debati është mbajtur më
datën 08.03.2017, në ambientet e Kolegjit AAB.
Së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm të RTK-së pjesëmarrje në konferencën “Freedom media in Western
Ballkan”, e mbajtur ne Vjenë.
Sipas kërkesës së Zyrës së Kryeministrit të Kosovës është hartuar raporti për qasje në dokumente zyrtare si
dhe janë përgatitur raportet mujore të përpiluara nga secila njësi brenda RTK-së për nevojat e Bordit të RTKsë.
Përfaqësuesit e RTK-së kanë marrë pjesë në konferencën në Tiranë “Western Balkan Media Days”, të
organizuar nga EU, ku është diskutuar për rolin e transmetuesve publikë në rajon në procesin e
demokratizimit si dhe për sfidat për lirinë e medieve ne Ballkanin Perëndimor.
Pjesëmarrje në konferencën e transmetuesve publikë rajonalë në Bari të Malit të Zi, ku janë diskutuar
çështjet editoriale dhe edicionet qendrore të lajmeve në transmetuesit publik ne rajon.
Në kuadër të detyrave të punës, u është ofruar përgjigje të gjitha medieve dhe palëve të interesuara në
pyetjet e tyre për zhvillime të vazhdueshme në RTK.
Radiotelevizioni i Kosovës gjatë vitit 2017 është vlerësuar nga vëzhguesit e BE-së, për neutralitetin dhe
balancën që ka treguar në raport me prezantimin e partive politike gjatë dy palë zgjidhjeve të vitit 2017.
(shih më poshtë)
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Vlerësimi i vëzhguesve të BE-së

për RTK

“Monitorimi i medieve nga MVZ i BE-së tregoi se kanalet kryesore televizive ofruan mbulim mjaft të balancuar dhe
kryesisht neutral në tonin e lajmeve gjatë fushatës zgjedhore. Kanali televiziv publik RTK 1 siguroi mbulim të
balancuar në lajme me pothuajse të njëjtën hapësirë për koalicionet PAN dhe LAA, respektivisht 35 dhe 34 për
qind, dhe më pak mbulim për Vetëvendosje me 24 për qind. Në pajtim me ligjin, Transmetuesi Publik i transmetoi
spotet edukative të votuesve të siguruar nga KQZ-ja në kanalin e parë televiziv RTK 1, në gjuhën shqipe dhe në
transmetimet e RTK 2 në gjuhën serbe dhe në gjuhët joshumicë” .

Zgjedhjet Lokale 2017
Gjatë zgjedhjeve lokale të vitit 2017, RTK në mënyrë të balancuar ka mbuluar fushatën zgjedhore dhe kjo
është vërtetuar edhe nga raporti i vëzhguesve të Bashkimit Evropian.

“Kanali publik RTK 1 ka ofruar mbulueshmëri neutrale dhe të balancuar, LDK 17%, PDK dhe Vetëvendosje nga 16%
për secilën dhe AAK 14%, kjo në lajmet në prime-time ku kishte mbulueshmëri të partive politike dhe
institucioneve”.

Analizë e programit të RTK 1
Raport i bazuar në programin e transmetuar në RTK 1 gjatë vitit 2017 (prej 07:00-00:00)
Ky raport siguron informacion sasior rreth programit të transmetuar përgjatë vitit 2017 në RTK 1.
Në bazë të analizës programore për periudhën 2017, 66 % e programit të transmetuar në RTK1 është
transmetim premierë, kurse 34 % është ritransmetim (reprizë).
Krahasuar me vitin 2016, programi premierë i transmetuar në RTK 1 është për 0.5 % më i ulët.
Programi Premierë/Reprizë 2017 RTK 1 (07:00-00:00)

1. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/final_report_eom_kosovo_june_2017_albanian.pdf
2. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/final_report_kosovo_english_0.pdf
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Programi Premierë/Reprizë 2016 RTK 1

Shkalla e përqindjes programore nga më e larta deri te më e ulëta

(2015-2017)

Gjatë vitit 2017, përqindja më e madhe e hapësirës programore është mbuluar nga Redaksia e Programeve
të Përbashkëta (Programi i Mëngjesit dhe Imazhi), me gjithsej 27.4 %.
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Raporti ndërmjet programeve të prodhuara nga stafi i RTK-së dhe atyre të importuara (vendore dhe të
huaja), për këtë periudhë të raportimit është 81 % me 19 %, në favor të programeve të prodhuara nga RTKja.
Programi i prodhuar nga stafi i RTK-së dhe ai i importuar (vendor & i huaj)

Redaksia e Programeve të Përbashkëta përfshin rreth 27.4 % të programit të përgjithshëm premierë të
transmetuar gjatë vitit 2017.
Programi i Redaksisë së Informacionit kap shifrën rreth 22 %.
Redaksia e Lajmeve arrin shifrën në rreth 18.8 % 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 fëmijë e të rinj, për këtë periudhë ka mbuluar rreth 5.9 % 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 10.7 %.
Sa i përket programit të Redaksisë së Sportit, të transmetuar gjatë vitit 2016, ajo arrin shifrën në rreth 5.2 %.
Programi premierë i minoriteteve, ai në gjuhën serbe, turke, boshnjake dhe rome arrin shifrën në 10.1 % të
programit të gjithmbarshëm të RTK 1.

RTK

Programi sipas sektorëve
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Menaxheri për Teknologji dhe Transmetim
Në këtë raport përshkruhen në pika të shkurtra punët e kryera gjatë periudhës kohore janar-dhjetor 2017.
Marrëveshja në mes të RTK-së dhe PTK-së në lidhje me kontratën për shërbime të “GSM/Telefonisë Mobile
për nevoja të RTK-së” në lidhje me pikat specifike të kontratës për përmbushjen e tyre.
Marrëveshje që RTK të transmetojë programin satelitor përmes platformës Digitalb si alternativë, pas
ndërprerjes se kontratës me kompaninë (EutelSAT) përmes së cilës eshte transmetuar programi RTK - Sat.
Marrëveshja është arritur dhe se RTK tanimë transmetohet në platformën satelitore përmes platformës së
Digitalb. Në prill 2017 është arritur marrëveshja mes PTK-së dhe RTK-së në lidhje me kushtet e kontratës së
telefonisë mobile, ku si benefit i kësaj marrëveshjeje është nxjerrë falas nga “1Gb internet pako mujore” për
të gjithë punëtorët e RTK-së. Po në prill 2017 është arritur marrëveshja me Digitalb për transmetim të RTKsë në platformën satelitore të Digitalb. Është kërkuar një nën-marrëveshje nga Digitalb në bazë të së cilës
kanali satelitor RTK-Sat, transmetohet në formatin “clear” që do të thotë se mënyra e marrjes së sinjalit nga
platforma satelitore ka ngelur e pandryshuar, gjë që ka bërë të mundur që tranzicioni të bëhet pa pasur
nevojë që të investohet në pajisje shtesë. Me anë të kësaj marrëveshjeje janë kursyer (12x12.500) euro në
total 150.000 euro për një vit, të cilat RTK ka qenë e obliguar t’i paguajë për transmetim satelitor kompanisë
EutelSat. Është filluar me kontrollimin dhe korrigjimin në lidhje me aspektin teknik të projektit të digjitalizimit
tokësor, pasi që kanë kaluar 3 vjet nga përpilimi i projektit dhe se teknologjia tanimë ka ndryshuar paksa në
lidhje me këtë aspekt.
Propozohet marrëveshje bilaterale në fushën e teknologjisë informative mes RTK-së dhe PTK-së. Është
përpiluar draftpropozimi, “marrëveshja” e cila duhet të nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së dhe
kryeshefi i PTK-së. Nënshkruhet marrëveshja për bashkëpunim të ndërsjellë në mes RTK-së dhe PTK-së në
fushën e Digjitalizimit Tokësor (DVB/T2) dhe në fushën e teknologjisë informative (TI), me anë të së cilës në
fushën e DVB/T2 kursehen rreth 15 mil. euro..
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ADMINISTRATA

dhe Burimet Njerëzore

RTK vitin 2017 e ka filluar me 731 (shtatëqindetridhjetenjë) të punësuar, të cilët janë të ndarë në shërbime.
RTK vitin 2017 e ka përfunduar me 775 (shtatëqindeshtatëdhjetepesë) 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 2017 gjashtëmbëdhjetë (16) të punësuar e kanë arritur këtë moshë, kontratat e punës
për këta të punësuar janë ndërprerë gjatë vitit 2017.
Bazuar në kërkesën e dy (2) të punësuarve, kontratat e punës për këta të punësuar janë ndërprerë gjatë
vitit 2017.
Më datë 18.07.2017, për shkak të vdekjes së një (1) të punësuari, është ndërprerë kontrata e punës e të
punësuarit.
Gjatë vitit 2017, 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.
Gjatë vitit 2017, bazuar në performancën e dobët gjatë periudhës së kontratës për kohë të caktuar, dy (2) të
punësuarve pas skadimit të kontratës nuk iu është vazhduar kontrata e punës për kohë të caktuar.
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KONKURSET:
Administrata dhe Burimet Njerëzore gjatë vitit 2017, bazuar në kërkesat e njësive punuese, ka proceduar
konkurse publike, duke respektuar Ligjin e Punës dhe Udhëzimin Administrativ nr.14/2011 ndërsa prej
muajit nëntor 2017, duke respektuar Udhëzimin Administrativ nr. 07/2017 i cili e ka plotësuar Udhëzimin
Administrativ nr.14/2011.
Sipas Ligjit për Radiotelevizionin e Kosovës Nr. 04 / L-046, prej 08.12.2017 deri 22.12.2017 është shpallur
thirrja publike për emërimin e një (1) anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës nga radhët e
komunitetit shqiptar.
BASHKËPUNËTORËT E JASHTËM:
RTK vitin 2017 e ka filluar me 210 (dyqindedhjetë) bashkëpunëtorë të angazhuar për realizimin e serialeve e
emisioneve, të cilët janë të ndarë në shërbime si aktorë, regjisorë, skenaristë, producentë, përkthyes,
sigurim, muzikantë dhe bashkëpunëtorë profesionalë, të cilët janë të angazhuar për projekte specifike për
një afat të caktuar.

RTK vitin 2017 e ka përfunduar me 212 (dyqindedymbëdhjetë) bashkëpunëtorë të angazhuar.
Këta të angazhuar gjatë vitit 2017 në RTK 1 – TV kanë marrë pjesë në këto projekte:
1. Viti i Ri 2017
Për realizimin e projektit “Viti i Ri 2017”, përveç të punësuarve në RTK, janë angazhuar edhe 7 (shtatë)
bashkëpunëtorë të jashtëm.
2. Filozofema
Për realizimin e emisionit “Filozofema”, përveç të punësuarve në RTK, janë angazhuar edhe 4 (katër)
bashkëpunëtorë të jashtëm.
3. Vikendi
Për realizimin e emisionit “Vikendi”, përveç të punësuarve në RTK, janë angazhuar 12 (dymbëdhjetë)
bashkëpunëtorë të jashtëm.
4. Çka ka shpija
Për realizimin e emisionit “Çka ka shpija”, përveç të punësuarve në RTK, janë angazhuar 24 (njëzetekatër)
bashkëpunëtorë të jashtëm.
5. Big Band
Për realizimin e emisioneve argëtuese në RTK, përveç të punësuarve në RTK, këtë vit janë angazhuar edhe 8
(tetë) instrumentalistë të cilët janë pjesë e Big Band-it.
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6. Zgjedhjet Parlamentare 2017
Për përcjelljen e Zgjedhjeve Parlamentare 2017 dhe realizimin e shumë emisioneve debatuese për
Zgjedhjet Parlamentare 2017, përveç të punësuarve në RTK, këtë vit janë angazhuar edhe 8 (tetë)
bashkëpunëtorë në cilësinë e analistëve.
7. Zgjedhjet Lokale 2017
Për përcjelljen e Zgjedhjeve Lokale 2017 dhe realizimin e shumë emisioneve debatuese për Zgjedhjet
Lokale 2017, përveç të punësuarve në RTK këtë vit janë angazhuar edhe 7 (shtatë) bashkëpunëtorë në
cilësinë e analistëve.
8. Dita e Flamurit
Për realizimin e emisionit special “Dita e Flamurit” janë angazhuar të punësuarit e RTK Radios dhe nuk ka
pasur angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm.
Gjatë vitit 2017 në RTK – Radio janë realizuar projektet:
1. Viti i Ri 2017
Për realizimin e projektit festiv “Viti i Ri 2017” janë angazhuar të punësuarit e RTK Radios dhe nuk ka pasur
angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm.
2. Koncerti i Radio Kosovës për Ditën Ndërkombëtare të Radios
Është realizuar me angazhimin e të punësuarve të RTK Radios dhe nuk ka pasur angazhim të
bashkëpunëtorëve të jashtëm.
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 të punësuarit e RTK Radios dhe nuk ka pasur angazhim të
bashkëpunëtorëve të jashtëm.
4. Zgjedhjet parlamentare 2017
Për përcjelljen e Zgjedhjeve Parlamentare 2017 dhe realizimin e shumë emisioneve debatuese për
Zgjedhjet Parlamentare 2017 janë angazhuar të punësuarit në RTK Radio dhe nuk ka pasur të angazhuar
bashkëpunëtorë të jashtëm.
5. Programi veror i Radio Kosovës
Është realizuar në Bregdetin e Shqipërisë nga të punësuarit në RTK Radio dhe nuk ka pasur të angazhuar
bashkëpunëtorë të jashtëm.
6. Zgjedhjet Lokale 2017
Për përcjelljen e Zgjedhjeve Lokale 2017 dhe realizimin e shumë emisioneve debatuese për Zgjedhjet lokale
2017 në të gjitha Komunat e Republikës së Kosovës janë angazhuar të punësuarit në RTK Radio dhe nuk ka
pasur të angazhuar bashkëpunëtorë të jashtëm.
7. Viti i Ri 2018
Për realizimin e projektit “Viti i Ri 2018”, janë angazhuar të punësuarit në RTK Radio dhe nuk ka pasur të
angazhuar bashkëpunëtorë të jashtëm.
Gjatë vitit 2017 në RTK 2 –TV janë realizuar këto projekte:
1. Viti i Ri 2017
Për realizimin e projektit festiv “Viti i Ri 2017” përveç të punësuarave në RTK 2 TV, janë angazhuar 2 (dy)
bashkëpunëtorë të jashtëm.
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2. Zgjedhjet Parlamentare 2017
Për përcjelljen e Zgjedhjeve Parlamentare 2017 dhe realizimin e shumë emisioneve debatuese për
Zgjedhjet Parlamentare 2017, përveç të punësuarave në RTK 2 TV, këtë vit janë angazhuar edhe 7 (shtatë)
bashkëpunëtorë në cilësinë e analistëve.
3. Zgjedhjet Lokale 2017
Për përcjelljen e Zgjedhjeve Lokale 2017 dhe realizimin e shumë emisioneve debatuese për Zgjedhjet
Parlamentare 2017, përveç të punësuarve në RTK 2 TV, këtë vit janë angazhuar edhe 6 (gjashtë)
bashkëpunëtorë në cilësinë e analistëve.
4. Viti i Ri 2018
Për realizimin e projektit festiv “Viti i Ri 2018”, përveç të punësuarve në RTK 2 TV, janë angazhuar 4 (katër)
bashkëpunëtorë të jashtëm.
Administrata në RTK
Gjatë vitit 2017, në Shërbimin e Administratës dhe Burimeve Njerëzore në RTK, përpos punëve rutinore si:
përgatitja, shpërndarja dhe regjistrimi i formave të pushimeve vjetore dhe mjekësore, azhurnimi i listave të
punëtorëve dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm, puna me palë rreth kërkesave për sqarime, shpjegime dhe
sugjerime sa u përket të punësuarve, azhurnimi dhe kontrollimi i dosjeve personale të punëtorëve me
qëllim të evidentimit të mangësive në kuptim të plotësimit me dokumentacion të nevojshëm. 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.
Zyrtarët e Administratës kanë përpiluar dhe shpallur të gjitha konkurset publike, kanë ftuar kandidatët në
testime dhe intervista si dhe kanë marrë pjesë në cilësinë e anëtarit të Komisionit intervistues si dhe në
cilësinë e procesmbajtjes, me çka kanë mbajtur procesverbalet për të gjitha Konkurset e shpallura deri në
përzgjedhjen e kandidatëve më të suksesshëm.
−

Gjatë kësaj periudhe, Shërbimi i Administratës dhe Burimeve Njerëzore në RTK TV ka përpiluar raporte
dhe analiza sipas nevojës dhe kërkesës së Udhëheqësit të Administratës dhe Burimeve Njerëzore në
RTK.

−

Gjatë kësaj periudhe, udhëheqësi i Administratës dhe Burimeve Njerëzore në RTK ka qenë i angazhuar
në Grupin punues për plotësimin dhe amendamenitmin e Rregullores për normat e punës në sektorin
programor dhe bashkëpunëtorë të jashtëm të RTK-së, Rregullores për kompetenca dhe përgjegjësi,
Rregullores për organizim të brendshëm, Rregulloren për avancimin e të punësuarve, Rregulloren për
kompensim/shpërblim, Rregulloren për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore dhe Metodologjinë e
përcaktimit të ndërlikueshmërisë së vendeve të punës dhe plotësimi i Organogramit të Radiotelevizionit
të Kosovës. Me miratimin e Metodologjisë së përcaktimit të ndërlikueshmërisë së vendeve të punës dhe
Organogramit të Radiotelevizionit të Kosovës është definuar katalogu i vendeve të punës në RTK me
200 vende të punës, Udhëheqësi i Administratës dhe Burimeve Njerëzore në RTK duke filluar prej
01.12.2017 në sistem të burimeve njerëzore ka vendosur vendet e reja të punës dhe ndryshimet e
koeficienteve të së paku 200 të punësuarve, ndryshime të cilat kanë qenë produkt i ndryshimeve dhe
amendamentimit të Rregulloreve.

−

Administrata dhe Burimet Njerëzore në RTK, në baza javore dhe mujore, 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.
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RISISTEMIMET:
Gjatë vitit 2017 në RTK 1 - TV, 13 (trembëdhjetë) të punësuar për nevoja programore janë risistemuar.
Gjatë vitit 2017 në RTK Radio, 7 (shtatë) të punësuar për nevoja programore janë risistemuar prej tyre 2 (dy)
të punësuar janë risistemuar në RTK Televizion.
Gjatë vitit 2017 në RTK 2-TV, 5 (pesë) të punësuar për nevoja programore janë risistemuar prej tyre 4 (katër)
të punësuar janë risistemuar në RTK 1 TV.
AVANCIMET:
Gjatë vitit 2017 në RTK 1-TV, bazuar në performancën dhe nevojat programore, janë avancuar gjithsej 21
(njëzetenjë) të punësuar.
Gjatë vitit 2017 në RTK Radio, bazuar në performancën dhe nevojat programore, janë avancuar gjithsej 14
(katërmbëdhjetë) të punësuar.
Gjatë vitit 2017 në RTK 2-TV, bazuar në performancën dhe nevojat programore, janë avancuar gjithsej 2 (dy)
të punësuar.
PUSHIMET E LEHONISË:
Gjatë vitit 2017 në RTK, 17 (shtatëmbëdhjetë) të punësuara kanë parashtruar kërkesë për pushim të
lehonisë.
PUSHIMET PA PAGESË:
Gjatë vitit 2017 në RTK, 27 (njëzeteshtatë) të punësuar kanë parashtruar kërkesa për pushim pa pagesë.
QENDRA PËR AFTËSIM PROFESIONAL:
Aktivitetet e realizuara në vitin 2017 kanë qenë aktivitete tё brendshme, me fokus në trajnime tё
specializuara për gazetarë, producentë, montazherë, kameramanë si dhe të punësuar të rinj, trajnime nё
vend tё punёs (on Job training), aftёsime për sektorë specifikë, risi teknologjike etj.
Kjo strategji e organizimit tё trajnimeve tё brendshme ёshtё zbatuar me shumë sukses në disa projekte të
cilat janë realizuar gjatë vitit. Projekti MOJO apo Mobile Journalism ka mundësuar trajnimin e redaktorëve të
lajmeve, gazetarëve por edhe të departamenteve të ndryshme si programi i mëngjesit, redaksitë e
minoriteteve etj. Është një projekt frytdhënës, i cili do të vazhdojë të implementohet edhe më tutje, për
shkak të kërkesave të shumta nga redaksitë e RTK 1, RTK 2 dhe RTK 3. Projekti JICA-RTK në vitin e dytë të
implementimit, përmes trajnimeve nё vendin e punës (redaktorët, gazetarët, ENG kameramanët,
kameramanët e terrenit, montazherët, producentët, regjisorët, organizatorët), por edhe pёrmes organizimit
tё punёtorive tё ndryshme ka shënuar rezultate të prekshme. Ndërsa projekti Eurovision RTK Academy ka
nxjerrë në dritë gjeneratën e parë të trajnerëve të certifikuar nga EBU si dhe brezin e parë të gazetarëve të
cilët kanë diplomuar në kursin katërmujor Multimedia Journalism Course.
Një trajnim tjetër në tri cikle është realizuar me gazetarë të Radios në fushën e prezantimit dhe përdorimit
të gjuhës në radiotelevizion.
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Përmbledhje e aktiviteteve të realizuara:
Shumë nga aktivitetet e Qendrës janë realizuar në kuadër të projektit JICA-RTK. Një plan trajnimesh është
hartuar në koordinim me kanalet RTK 1, RTK 2, RTK 3, RTK 4 , programet e ndryshme si dhe njësitë e
kamerës, montazhës, producentëve, gazetarëve, produksionit me të cilët është dizajnuar moduli i
trajnimeve. Janë mbajtur trajnimet: “Fake News – efekti Trump” me pjesëtarët e grupit punues WG 2 në
kuadër të projektit JICA dhe gazetarë të lajmeve nga RTK 1, RTK 2 e RTK 3. Pastaj “Analizë e programit të
mëngjesit” me redaktorë përgjegjës, gazetarë e producentë të RTK 1 e RTK 2. Punëtori për programet
edukative me pjesëtarë të RTK 4.
Janë organizuar e mbajtur trajnimet e planifikuara edhe në këto tema: “Trajnimi për dokumentarë dhe
programe argëtuese”, me gazetarë , producentë të redaksisë së dokumentarit dhe redaksisë së të rinjve të
kanalit RTK 1 dhe RTK 2, “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 producent dhe
“Teknikat e montazhës” është mbajtur me montazherë. Kombinim i teorisë dhe praktikës, trajnimi ka zgjatur
5 ditë, në tri cikle trajnimesh të vazhdueshme në muajin mars, shtator dhe nëntor/dhjetor. Aty janë
trajnuar rreth 24 kameramanë/montazherë nga të dyja kanalet. Ata kanë montuar material të xhiruar
enkas për nevoja të trajnimit. Gjatë vitit, grupi punues WG 2 në kuadër të projektit ka prodhuar 11 emisione
“Në fokus”, i cili përgatitet në gjuhët shqip/serbisht dhe emetohet në RTK 1 dhe RTK2 si dhe është realizuar
emisioni “Umami”. Ndërsa, me kërkesë të Menaxhmentit të RTK-së, është vazhduar me trajnimin MOJO.
Më shumë se 50 redaktorë e gazetarë kanë kaluar nëpër këtë trajnim të rëndësishëm. Për nevoja të këtij
trajnimi është sajuar moduli përkatës dhe është siguruar një telefon i mençur për t`u përdorur nga ata që
trajnohen. Me projektin “Eurovision Academy”, është aftësuar gjenerata e dytë e gazetarëve në kuadër të
kursit “Multimedia Journalism”. Diplomimi do të mbahet në shkurt 2018. Vijuesit e këtij trajnimi janë
trajnuar në këto module: ”Puna në dhomën e integruar të lajmeve”, “Grumbullimi i lajmeve”, “Paraqitja para
kamerës”, “Intervista”, ”Raportimi televiziv”, “Raportimi për radio”, ”Koka dhe shkrimi i lajmit”, “Përdorimi i
internetit nga gazetarë”, ”Teknikat e xhirimit”, ”Mojo”, ”Teknikat e montazhës” etj.
Nga aktivitete të tjera veçojmë trajnimet e jashtme me Deutsche Welle të redaksisë për fëmijë të RTK-së.
Redaktorja e kësaj redaksie ka bërë prezantimin e programeve që prodhohen nga kjo redaksi, si dhe është
biseduar për rritjen e cilësisë së programeve dhe trajnimin e stafit.
Deutsche Welle Academy ka trajnuar edhe redaksinë e të rinjve dhe atë argëtuese për raportimin me
telefona të mençur. Njëri trajnim është mbajtur në Prishtinë e tjetri në Beograd.
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 100 studentë)
në njësinë e kamerës, (mbi 40 studentë) të montazhit (25 studentë e nxënës ), IT (8 studentë) grafikë (15
nxënës të dizajnit grafik) etj.
4 praktikantë kanë kryer praktikën në redaksinë rome në RTK 1, përmes një memorandumi bashkëpunimi
me organizatën joqeveritare VORAE.

RTK

SIGURIA NË PUNË
Detyra themelore e mbrojtjes në punë në RTK është parandalimi (preventiva) nga aksidentet e mundshme,
si dhe krijimi i kushteve më të mira të punës dhe mbajtja e ambienteve të punës dhe infrastrukturës në
kushte normale. Gjithnjë në proceset e punës bëhen normime të aktiviteteve punuese që për qëllim kanë
rregullimin e fushës së mbrojtjes në punë, mbrojtjen e shëndetit dhe mjedisit në punë. Ky raport vjetor
njofton me gjendjen dhe aktivitetet kryesore të punës gjatë vitit 2017. Në aktivitetet e shënuara në vazhdim,
Zyra për siguri në punë është angazhuar në mbikëqyrje dhe sugjerime profesionale dhe bashkëpunim me
ekipet punuese (serviset). Është me rëndësi të ceket se brenda vitit kalendarik çdo muaj janë bërë:
- inspektimet e rregullta në hapësirat e RTK-së; - organizim i trajnimeve çdo muaj me të punësuar (nga fusha
e mbrojtjes nga zjarri dhe preventiva); - mbikëqyrja e servisimit të aparateve për fikjen e zjarrit dhe
hidrantëve, (dy herë në vit bëhen servisimet); - Furnizimi vullnetar i zyrtarëve të mbrojtjes me literaturë të re,
me qëllim të avancimit të njohurive. Edhe ky vit kishte ngritje-rënie të performancës në punë, duke pasur
parasysh se shpeshherë, për shkak të pensionimeve, shfrytëzimit të pushimeve vjetore, shfrytëzimit të
ditëve të festave, nga angazhimi dhe kujdestaria në telefonin zyrtar në recepsion, zyrtarët e shpëtimit nuk
kishin kohë për patrullime në hapësirat e RTK-së, aq sa janë të parapara me standard, dhe thuajse nuk
kishin mundësi që të përcillnin veturën e reportazhit në shumicën e ngjarjeve në terren.

99

100

RTK

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, komente 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.
Çështjet gjyqësore
Gjatë vitit 2017, Zyra Ligjore ka ndjekur dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme lidhur me çështjet juridike
gjyqësore të cilat janë duke u zhvilluar në Gjykatën Themelore dhe Gjykatën e Apelit. Në vitin 2017 kanë
përfunduar gjithsej pesëmbëdhjetë (15) çështje përmbarimore.
Në kuadër të fushëveprimit të saj, Zyra Ligjore ka kryer edhe këto punë: Përpilimin e vendimeve të
Komisionit Disiplinor; Përpilimin e kontratave dhe memorandumeve të ndryshme; shqyrtimi nga aspekti
ligjor i kontratave të ndryshme; shkresa të ndryshme dërguar institucioneve jashtë.
REKOMANDIMET
Duke marrë parasysh që RTK po funksionon në kushte të jashtëzakonshme hapësinore si dhe mungesë të
theksuar të fondeve rekomandojmë që:
•

Të miratohet sa më shpejt që është e mundur Ligji i RTK-së, i cili do të zgjidhte çështjen e financimit të
qëndrueshëm, gjë që do të përmbushte nevojat programore dhe teknologjike të RTK-së.

•

Institucionet kompetente të caktojnë lokacionin dhe të ndajnë fondet për ndërtimin e objektit të ri të
RTK-së, i cili do të përmbushte standardet e kërkuara për transmetues.

•

Institucionet shtetërore të ndajnë fonde ose të garantojnë ndonjë formë të kredisë për digjitalizimin e
transmetimit, digjitalizimin e produksionit dhe digjitalizimin e arkivave të vjetra audio-vizuale.

RTK

Raporti Financiar

RTK

Departamenti financiar në kuader te RTK-së eshte pergjegjes per implementimin e Standardeve
Nderkombetare te Kontabilitetit (SNK) dhe Standardeve Nderkombetare te Raportimit Financiar (SNRF) si
dhe te gjitha procedurave dhe politikave kontabel te aprovuara nga RTK-ja.
Të gjitha transakcionet evidentohen në momentin e ndodhjes (përllogaritje) e jo në momentin kur pagesa
kryhet (bazuar në kesh). Udhëheqja e kontabilitetit bëhet duke shfrytëzuar softwer i cili e mundëson
udhëheqjen e kontabilitetit sipas SNK.
Për evidentimin e të gjitha transakcioneve financiare përdoret Plani Kontabël të cilin e krijon RTK në bazë të
nevojave të paraqitura.
Raporti reflekton aktivitetet e kryera - përmbushjen e punës vjetore të Shërbimit Financiar për periudhën
Janar - Dhjetor 2017, krahasuar me detyrimet e planifikuara dhe objektivat e caktuara.
Raporti gjithashtu siguron të dhëna duke specifikuar një sërë treguesish të arritur të dalë nga raportet e
përfunduara për vitin 2017.
Gjate periudhës raportuese RTK ka ndjek nje politike te kontrollit te shpenzimeve dhe synon që të ofroje
shërbime që kane vlerë më të madhe se mjetet e shpenzuara.
RTK përveq raportimit vjetor, ka përpiluar edhe raportet financiare periodike, të cilat rregullisht shqyrtohen
dhe miratohen në Menaxhmentin e RTK-së dhe Bordin e Drejtorëve të RTK-së. Ekzistojnë politikat e
shkruara financiare dhe procedurat strikte të kontrollit të shpenzimeve. Asnjë shpenzim nuk mund të
lejohet dhe paguhet pa aprovimin paraprak me shkrim të së paku dy personave të autorizuar.
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Në përpjekje të arritjes së transparencës sa më të madhe financiare për vitit 2017, RTK është audituar nga
Auditori i jashtëm i pavarur. Raporti i auditimit do të publikohet në web-faqen e RTK-së. Gjithashtu kopjet e
Raportit do te dërgohen, Themeluesit, dhe të gjithë faktorëve relevant, vendorë dhe ndërkombëtar.
1). PËRMBLEDHJE E TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE OPERATIVE:
a) TË HYRAT OPERATIVE
Financimin e RTK-së për vitin 2017 e rregullon Ligji për buxhetin e Republikes se Kosoves nr. 05/L-125, Neni
11, paragrafi 5.
Të hyrat kryesore të RTK-së për periudhën raportuese, kanë qenë nga Buxheti i Kosovës e që përbëjnë 83%
të të hyrave të përgjithshme të RTK-së. Të hyrat nga merketingu kan gjeneruar 15% të të hyrave dhe të
gjitha të hyrat tjera kan qenë 2% e të hyrave të përgjithshme.
Realizimi i të hyrave të RTK-së për periudhen Janar - Dhjetor 2017:

Nr.

Përshkrimi

Shuma €

1

Te hyrat nga Buxheti i Kosoves

11,000,000

2

Te hyrat nga Marketingu

3

Te hyrat tjera

1,937,728
241,707
Gjithsejt

13,215,435

RTK

b) SHPENZIMET OPERATIVE
•

Perqindja e realizimit të shpenzimeve nga RTK për periudhen raportuese Janar- Dhjetor 2017 sipas
ketegorive të veqanta buxhetore është si vijon: Shpenzimet e personelit 47.91%; Meditjet, kontributet,
kontrata kolektive 9.06%; Mallra dhe sherbimet- Programi 34.93%; Investime kapitale 6.08% dhe
Shpenzime komunale 2.03%.

•

Shpenzimet e RTK-së për periudhen Janar - Dhjetor 2017:

Nr.

Përshkrimi

Shuma

1

Shpenzimet e personelit

6,261,040

2

Meditjet, kontributet, kontrata
kolektive

1,183,325

3

Mallra dhe sherbime- Programi

4,564,550

4

Investime kapitale- Amortizimi

794,132

5

Sherbime komunale

264,918
Gjithsejt

13,067,965
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AMORTIZIMI I INVESTIMEVE KAPITALE
Ne kategorine e investimeve kapitale hyne llogaritja per amortizim te:
•

Paisjeve (aseteve)

529,110€ dhe

•

Investimeve (serialeve)

265,022€

Gjithsejt

794,132€

Paisjet dhe investimet amortizohen ashtu siq kerkohet me Standardet Financiare te Kontabilitetit, pasi qe
RTK mban kontabilitetin me Standardet e Nderkombetare te Kontabilitetit (SNK).
Kronologjia e rrjedhjes së aseteve nga 01.01.2017 deri më 31.12.2017:

RTK

Vlera fillestare
01.01.2017(€)

Vlera e
blerjeve (€)

Vlera e
amortizimit (€)

Çregjistrimet
€

Vlera aktuale
31.12.2017(€)

TV1

2,378,818.09

733,740.67

336,579.80

4,363.93

2,771,615.03

TV2

329,949.07

74,131.24

41,804.53

478 .02

361,797.79

Radio

1,449,743.99

86,769.00

150,725.92

3,343.36

1,382,443.71

Gjithesejt

4,158,511.16

894,640.91

529,110.26

8,185.31

4,515,856.50
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Kronologjia e rrjedhjes së serialeve nga 01.01.2017 deri më 31.12.2017:

Përshkrimi

Vlera neto
me 01
Janar 2017

Seriale,
drama, filma
dhe programe
tjera

4,191,739

Çka ka
shpija

Vikendi

192

Egjeli

Pleqtë

6,213

Totali

4,570,831

149,337

159,376

61,165

168,080

59,870

93,050

86,726

1,010,982

(109,252)

(38,916)

(60,483)

(56,372)

(265,023)

208,165

180,331

95,732

30,354

603,256
Blerjet
gjatë vitit
Zhvlerësimi
gjatë vitit
Vlera neto
me 31
Dhjetor
2017

4,795,995

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

Regjistrimi i ndrrimeve kontabel per vitin per te cilin perpilohen pasqyrat financiare;

•

Harmonizimi i librit kryesore dhe llogarite analitike me librin kryesore;

•

Pergatitja e te dhenave per perllogaritjen e rezultatit financiar;

6,213

5,316,790
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•

Ndermarrja e veprimeve te tjera para perpilimit te pasqyrave financiare me qellim te caktimit te drejte
dhe te sakte te te hyrave dhe shpenzimeve dhe prezantimit te sakte te pasurise ,obligimeve dhe
kapitalit;

•

Certifikimi i dokumentacionit nga ana e zyrtarit certifikues per te siguruar plotesimin e kushteve te
zbatueshme para ekzekutimit te pagesave, rregullsine e llogarive te pagueshme te dokumentacionit;

•

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

•

Raporti Financiar Janar-Mars, Janar -Qershor 2017;

•

Raportet Financiare Janar-Shtator 2017;

•

Modifikimi i Rregullorës për Menaxhimin e Financave në RTK;

•

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 2018;

•

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

•

Përgatitja e Pasqyrave Financiare të RTK-së për vitin 2017;

•

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 31.12.2017;

•

Puna me auditorin e jashtem gjatë auditmit të ndërmjetëm 2017

•

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

•

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

•

Barazimet me partneret e RTK-së sipas gjendjes 31.12.2017;

•

Zyrtari i pasurise bene evidentimin e vendndodhjes dhe barkodimin e paisjeve ne RTK si dhe regjistrimi
i tyre ne softwer;

•

Barazimi i Zyrtarit të pasurisë se RTK-së dhe kontabilitetit sipas gjendjes 31.12.2017;

•

Zhvlersesimi i serialeve të RTK-së për periudhen 2017;

•

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

•

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 31.12.2017;

•

Regjistrimi i klienteve të Marketingut në nivel te RTK-së;

•

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

•

Duke u bazuar në ndryshimet, dhe lëvizjet e sektoreve që kan ndodhur nga një lokacion në tjetrin, është
bërë një 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 2,237 në RTK1, pastaj afro 1,047 në Radio dhe 373 në RTK2, ku numri
total i kalkulimeve është 3,657.
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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 2,639 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.
Paisjet dhe investimet amortizohen siq parashihet me Standardet Financiare të Kontabilitetit, pasi qe RTK
mban kontabilitetin me Standardet e Ndërkombetare të Kontabilitetit (SNK).
Gjatë vitit 2017 është bër pranimi i faturave per klasifikimin e aseteve dhe barkodimin e tyre, ndrrimin e
lokacionit te aseteve si dhe pas rekomandimit të komisioneve ç’regjistrimin e aseteve të demtuara dhe atyre
që nuk janë gjetur.
Më poshtë janë paraqitur investimet dhe ç’regjistrimet në njësi dhe vlera:
Investimet:
•

- RTK TV1 Asete 494 copë,

Vlera 733,740.67€,

•

- RTK TV2 Asete 48 copë,

Vlera 74,131.24€,

•

- RTK Radio

Asete 180 copë,

Vlera 86,769.00€

•

- RTK Total

Asete 722 copë,

Vlera 894,640.91€

•

Ç,regjistrimet:

•

RTK TV1

Asete 58 copë,

Vlere 4,363.93€,

•

RTK TV2

Asete 5 copë,

Vlere 478.02€,

•

RTK Radio

Asete 90 copë,

Vlera 3,343.36€,

•

RTK Total

Asete 153 copë,

Vlera 8,185.31€,

Ndërrime të lokacioneve të Aseteve gjatë 2017-tës janë identifikuar 910 asete, dhe janë ngarkuar puntorët
tjerë me ato asete, si dhe janë përcaktuar lokacionet e reja.
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DEBATI PUBLIK PËR RAPORTIN E RTK-së 2017
Debati publik 14.03.2018
Në bazë të Ligjit të RTK-së, (neni 38, paragrafët 3 dhe 4), Menaxhmenti ka organizuar debat publik me
qytetarë për Raportin e Punës të RTK-së për vitin 2017. Debati publik është mbajtur më datën 14.03.2018,
në ambientet e objektit të RTK-TV-së, pas njoftimeve publike dhe ftesës publike për pjesëmarrje në debat,
njoftime këto të transmetuara dhe publikuara në televizion dhe ueb-sajtin e RTK-së.
Debati publik është transmetuar i tëri në programet e RTK-së si dhe një përmbledhje në edicionin e lajmeve
qendrore të RTK-së. Në pjesën e parë të debatit, Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së bëri një përmbledhje të
përgjithshme të raportit të punës për vitin 2017, duke shpjeguar funksionimin e RTK-së. Drejtori i
Përgjithshëm në fjalën hyrëse tha se viti 2017, “në aspektin e kushteve dhe zhvillimeve ishte i ngjashëm
sikurse vitet e shkuara, për shkak se buxheti ishte i njëjtë, prandaj RTK ka funksionuar me atë buxhet, por në
fund të vitit sukseset ishin të mëdha dhe të dukshme. Në skemën programore ka pasur emisione të reja,
përmes formave të reja teknologjike. RTK është e para rajon për nga klikueshmëria dhe vizitueshmëria dhe
emisionet e reja i kanë mundësuar RTK-së që të ketë interaktivitet me shikuesit.
Në aspektin e investimeve, RTK nuk ka pasur investime shumë të mëdha, sepse buxheti ishte i
pamjaftueshëm. Për nga projektet, në vitin 2017 RTK ka filluar me përdorimin e telefonave smart (të
mençur) për nevoja të lajmeve, ku një gazetar i kryen të gjitha punët, xhirimin, montazhën, tekstin dhe
është komplet autor i stories televizive. Hapësirat në RTK janë improvizuar për shkak të mungesës së
zgjidhjes së pronës së RTK-së, me çka do të kishte më shumë hapësira.
RTK ka hartuar projektet, atë të digjitalizimit, për transmetimin terresterial dhe për produksion. Po ashtu,
është bërë projekti i digjitalizimit të arkivave. Ekziston një video-arkiv i madh i Kosovës, i cili kërkon
digjitalizim, në të kundërtën ato materiale mund të dëmtohen dhe ta humbin kualitetin”. Më tutje, Drejtori i
Përgjithshëm, në prezantimin e tij, tha se “në përpjekje për të gjetur zgjidhje për pronën dhe ndërtimin e
objektit të ri të RTK-së, Ministria e Administratës Publike ka dërguar një shkresë në RTK, ku njofton për
ndarjen e një lokacioni për ndërtimin e objektit të RTK-së, afër Pallatit të Drejtësisë. Menaxhmenti
menjëherë është angazhuar dhe është në fazën finale të hartimit të projektit ideor për objektin, plan ky i cili
shpejt do të dërgohet në institucionet gjegjëse.
Është përfunduar faza e parë e një projekti japonez, që është “Master Contoll Room” i ri apo Dhoma e
Regjisë. Është një projekt i ri, teknologjia është shumë e avancuar dhe kjo është një arritje e RTK-së. Me
organizatën e investimeve japoneze JICA është vazhduar marrëveshja dhe projekti do të vazhdojë edhe për
një fazë të dytë. Për shkak të teknologjisë së re, RTK ka nevojë për kuadro të reja, sepse natyra e punës së
RTK-së është e tillë që duhet të ecet me hapin e kohës. Në Kosovë ka kuadër profesional nga të gjitha të
gjitha fushat dhe RTK-së i nevojiten kuadro të reja, që do të thotë punësime të reja. RTK, gjatë vitit 2017, ka
mbuluar dy palë zgjedhje në mënyrë shumë profesionale dhe korrekte dhe kjo është dëshmuar edhe në
raportin final të vëzhguesve të BE-së që ishin në Kosovë për të vëzhguar zgjedhjet.
Më tutje në debat, 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-1-3-4, Srboljub Kuziq, drejtor i RTK-TV-2, Azem Bujupi, drejtor i Radio Kosova 1-2, Erzen Këpuska,
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udhëheqës i Administratës dhe Burimeve Njerëzore dhe Adelina Valla, menaxhere e Financave, prezantuan
para publikut, raportet e punës për vitin 2017, secili në sektorin përkatës. Pas prezantimit të raportit nga
drejtorët e njësive programore, financave, administratës dhe burimeve njerëzore, Drejtori i Përgjithshëm e
hapi diskutimin për debat. Nuk kishte asnjë pyetje nga të pranishmit. Prezantimi i drejtorëve të njësive dhe
menaxherëve të departamenteve të RTK-së zgjati një orë e gjysmë.
Mendimi i Bordit për debatin publik
Debati publik, i organizuar me qytetarë, për Raportin e Punës të RTK-së për vitin 2017 është një përmbushje
e obligimit ligjor dhe dispozitave të përcaktuara me Ligjin dhe Statutin e RTK-së, ku Menaxhmenti i RTK-së
është i obliguar që një herë në vit të organizojë një debat publik mbi përmbajtjen e Raportit vjetor dhe të
përpilojë një raport mbi debatin, i cili si i tillë, bashkë me mendimin e Bordit për këtë raport, i dërgohet
Kuvendit të Kosovës.
Menaxhmenti ka bërë thirrje publike, përmes njoftimeve dhe ftesës publike për pjesëmarrje në debat, të
cilat janë transmetuar në Radiotelevizion dhe janë publikuar në ueb-sajtin të RTK-së.
Me gjithë hapat që ka marrë paraprakisht Radiotelevizioni i Kosovës, kontributi i pjesëmarrësve për këtë
debat nuk ka qenë në nivelin e dëshiruar.
Prezantimi nga Drejtori i Përgjithshëm, drejtorët e njësive programore, udhëheqësi i Administratës dhe
Burimeve Njerëzore dhe nga menaxheri i Financave reflektojnë punën e RTK-së gjatë vitit 2017.
Shtojcat:
Aneks 1: RTK-TV-3 transmetimet live:
Aneks 2: Produksioni TV
Aneks 3: Kopja e Organogramit të Radiotelevizionit të Kosovës, të miratuar nga Bordi
Aneks 4: Pasqyrat financiare dhe raporti i Auditorit të Pavarur
Aneks 5. Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara publike për vitin fiskal 2017
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