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1. Fjala hyrëse e Kryesueses së Bordit të RTK-së

Gjatë vitit 2019, Radiotelevizioni i Kosovës (RTK) është përpjekur të justifikojë rolin e tij, duke
përmbushur planin vjetor të punës dhe detyrimet e planifikuara, në përputhje Ligjin për RTK-në,
Statutin dhe rregulloret e brendshme. Ky vit ka qenë me plot sfida për RTK-në, jo vetëm në aspektin
financiar dhe menaxherial.
Pavarësisht kësaj, RTK-ja ka arritur të përmirësojë politikën e saj programore, ta ruajë stabilitetin
financiar dhe të arrijë ta përfundojë vitin në mënyrë të kënaqshme, edhe pse kushtet në të cilat
punojnë punonjësit e RTK-së nuk janë aspak dinjitoze. Përkundër kësaj, sa i takon aspektit programor
RTK-ja ka arritur ta pasurojë përmbajtjen e TV-së dhe Radios.
Po ashtu, në më pak se gjashtë muaj pas zgjedhjes së drejtorit të ri të përgjithshëm RTK-së, falë
përkushtimit dhe disiplinës, ai me stafin e tij ka arritur të shlyejë borxhe të mëhershme në vlerë prej
gati 1.6 milion euro.
Natyrisht, kjo duhet të vlerësohet nga të gjithë! Gjatë periudhës së raportimit, RTK-ja në përputhje me
detyrimet e saj si transmetues publik, ka kontribuar në avancimin e teknologjisë dhe lehtësimin e
qasjes së shikuesve në përmbajtjen tonë. Falë punës menaxheriale, aktivitetet e RTK-së në të gjitha
rrjetet sociale janë përmirësuar, siç është edhe platforma “YouTube”. Në këtë kontekst, Bordi i RTKsë ka kryer obligimet e veta ligjore.
Për periudhën raportuese, Bordi RTK-së ka mbajtur mbledhje të rregullta dhe të jashtëzakonshme,
duke sjellë vendime të cilat kanë ndikuar në performancën e transmetuesit publik. Gjatë kësaj
përudhe, Bordi i RTK-së ka miratuar ndryshimet në “Rregulloren Metodologjia e Përcaktimit të
Vendeve të Punës” në përputhje me Ligjin për pagat.
Në funksion të zbatimit të Ligjit për Radiotelevizionit të Kosovës, dhe kursimit të parasë, Bordi i RTKsë i ka rekomanduar drejtorit të përgjithshëm që të ndalojë shpërblimet shtesë dhe në baza mujore
për punonjësit e transmetuesit publik. Një rekomandim i tillë është përfillur nga ana e drejtorit të
përgjithshëm. Më tutje, bazuar në një procedurë të hapur dhe transparente, në prill 2019 Bordi i RTKsë ka zgjedhur Ngadhnjim Kastratin, drejtor të përgjithshëm me shumicën e votave, ndërsa nuk ka
arritur t’i zgjedhë drejtorët e kanaleve televizive dhe të radios, përfshirë kanalin RTK 2, për shkak të
mungesës se kuorumit.
Për dijeninë tuaj, Bordi i RTK-së ka formuar Grupin e Punës për përzgjedhjen e drejtorit të RTK 2, por
ky proces ishte anuluar me arsyetimin se kandidatët nuk i kishin përmbushur kriteret ligjore.
Dua të theksoj se zhvillimet brenda skenës politike në Kosovë, kanë ndikuar negativisht në punën e
Bordit të RTK-së, kryesisht në zgjedhjen e anëtarëve të Bordit të ri, për shkak të punës së ngecur të
Kuvendit të Kosovës. Gjithashtu, për shkak të situatës jo të favorshme dhe pengesave që ndodhin
brenda Bordit, puna është paralizuar pothuajse plotësisht që nga vera e vitit 2019. Rrjedhimisht, Bordi
i RTK-së nga fillimi i dhjetorit të vitit 2019, ka mbetur pa kuorum dhe vendimmarrje. Sidoqoftë,
kontaktet e ndërsjella, si dhe konsultimet me anëtarët e Bordit të RTK-së, kanë vazhduar me drejtorin
e përgjithshëm, por pa pasur mundësi që Bordi të marrë vendime dhe të mbante takime të rregullta.
Në këtë kontekst, vlerësoj se do të ishte në interes të funksionimit normal të RTK-së, kurdo që të
miratohet Ligji i ri për transmetuesin publik, të merret parasysh kjo situatë, duke ia mundësuar
anëtarëve të Bordit të cilëve u del mandati ta vazhdojnë atë deri në zëvendësimin e tyre nga ana e
Kuvendit. Me lejoni t’ju njoftoj se, pasi kryetarja e Bordit të RTK-së ishte emëruar në këtë post në
përputhje me Ligjin, pak para se Bordi të humbasë kuorumin, Bordi nuk ka arritur ta zgjedhë një
kryetar të ri, ku rrjedhimisht unë si nënkryetare kam pasur detyrim ta drejtojë këtë organ.
Si kryesuese e Bordit, vlerësoj se është e nevojshme të emërohen anëtarët e rinj të Bordit dhe atë në
me procedurë urgjente, sepse aktualisht puna e Bordit është paralizuar plotësisht. Po ashtu, është e

4
`

nevojshme mbikëqyrja e shtuar e themeluesit në kryerjen e procedurave transparente për zgjedhjen
e pozitave menaxheriale në RTK. Megjithëse, si kryetare e Bordit, unë nuk isha i vetmi person që
personalisht votova kundër buxhetit të RTK-së për vitin 2020 për shkak të mangësive në vetë buxhetin,
dhe jo për shkak të lartësisë së tij. Buxheti i RTK-së, nuk i plotëson nevojat reale për funksionin normal
të transmetuesit publik. Po ashtu, ky buxhet nuk është aspak zhvillimor. Në këtë aspekt, zvogëlimi i
buxhetit për vitin 2020 për gati 2.5 milionë, do ta rëndojë edhe më shumë funksionimin normal të
RTK-së, përkatësisht do ta paralizojë atë.
Pavarësisht kësaj, besoj se Kuvendi do të gjejë mënyrën për ta mbështetur zhvillimin e RTK-së, duke
përfshirë edhe buxhetin. Në fjalën time, dua të kërkoj nga themeluesi që gjatë trajtimit të Ligjit të ri
për RTK-në, vëmendje t’i kushtojë pjesëve të ligjit në lidhje me (mos)financimin e kanalit të dytë të
programit RTK në gjuhën serbe. Sigurisht, kërkohet qasje e hollësishme në raportet e auditorit të
brendshëm të RTK-së, që në shumicën e rasteve janë thelbësore me qasje të qarta dhe të hollësishme
për mangësitë e RTK-së, duke përfshirë: buxhetin, prokurimin publik, burimet njerëzore, marketingun,
automjetet zyrtare, etj.
Krejt në fund dua të them se RTK-ja dhe Bordi kanë përpara vetes shumë sfida. Një nga sfidat më të
mëdha për RTK-në janë borxhet e trashëguara, pavarësisht se një pjesë e këtij borxhi është shlyer nga
drejtori aktual. Si sfidë për RTK-së mbetet edhe ligji, ku duhet të bëhet një analizë e hollësishme e
përdorimit të fondeve dhe transparencës, duke përfshirë edhe në blerjen e programeve nga prodhime
të jashtme dhe të pavarura, në përputhje me Ligjin. Në këtë drejtim, menaxhmenti i RTK-së duhet ta
rris performancën e zbatimit të rekomandimeve të dala nga Bordi.
Gjithashtu këtë vit, çështja e ndërtimit të një objekti të ri RTK mbetet i hapur, megjithëse Ministria e
Administratës Publike ka ndarë një lokacion ku pritet ndërtimi i një objekti të ri të RTK-së. Ndërtimi i
objektit të ri nuk ka filluar ende. RTK-ja vazhdimisht është duke pasur telashe me Agjencinë Kosovare
të Privatizimit sa i takon shfrytëzimit të objekteve ku sot punon.
Gjithashtu, çështja e mosdigjitalizimit të rrjetit tokësor, nga analog në digjital mbetet sfidë për
zhvillimin e RTK-së, ku ky proces ishte dashur të kryhet më herët, në vitin 2015.
Në aspektin operacional, transmetimi aktual analog e kufizon audiencën të shikojë vetëm një (RTK1)
prej katër (4) kanaleve përmes një marrësi tokësor (antenës). Tre kanalet e tjera mund të shihen vetëm
përmes operatorëve kabllorë. Puna e Bordit të RTK-së do të vazhdojë të jetë transparent dhe e hapur
për bashkëpunim, kritika dhe rekomandime në të ardhmen. Shqyrtimi i punës së RTK-së mban
pikëpamjen dhe pozicionin tim si kryesuese e Bordit, dhe unë jam i gatshëm të përmirësoj
bashkëpunimin me themeluesin, menaxhmentin dhe të gjitha institucionet përkatëse vendore e
ndërkombëtare në mënyrë që RTK-ja të vazhdojë të jetë në shërbim të publikut dhe për publikun.

Marijana Simic,
kryesuese e Bordit të RTK-së
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2. Përmbledhje ekzekutive – Drejtori i Përgjithshëm

Pavarësisht sfidave, RTK, gjatë vitit 2019 ka vazhduar të përmbushë misionin e vet që e ka të
përcaktuar me ligj.
Zhvillimet politike në Kosovë, e në këtë rast shkuarja e vendit në zgjedhje të jashtëzakonshme, kanë
ndikuar që Bordi i RTK-së, nga muaji nëntor mos të jetë funksional në mungese të kuorumit.
Mungesa e përzgjedhjes së menaxhmentit të ri, si pasojë e mungesës së kuorumit të bordit, ka qenë
një barrë e madhe për mua për më shumë se 6 muaj.
Konkursi për pozitat e dy drejtorëve në RTK Televizion (RTK1, 3,4), Radio Kosovë, dhe të dy
zëvendësdrejtorëve u shpall me kohë, dhe kandidatët iu nënshtruan testeve me shkrim dhe
intervistave me gojë para komisioneve, dhe duke u bazuar në ligjin e RTK-së, emrat e suksesshëm iu
ofruan Bordit për emërim, por të njëjtit nuk u votuan as pas disa tentimeve për të bërë kuorumin, pasi
anëtarja e bordit Naile Demiri nuk merrte pjesë në mbledhje dhe bordi ishte pa kuorum.
Ndërsa konkursi për Drejtor të RTK 2, ishte anuluar për arsye se nuk kishte tre kandidatë të
përgjegjshëm për të vazhduar më tutje.
Po ashtu, ju njoftoj se edhe konkursi për kryeredaktorë të RTK1, RTK2, dhe RTK3, dhe RTK Radio, nuk
kishte mundur të procedohej tutje, ani pse kandidatët kishin përfunduar testet me shkrim dhe
intervistat. Kësaj here në mungesë të Drejtorëve, pasi Drejtorët e TV dhe Radios, i propozojnë Drejtorit
kandidatët për Kryeredaktorë.
Sigurisht që kjo ka qenë sfida kryesore, pra mungesa e menaxherëve kryesorë në RTK.
Duke parë këtë situatë, dhe bazuar në kontratën time të punës, kam autorizuar disa punonjës të RTKsë me përgjegjësi shtesë, të cilët pavarësisht përgjegjësive të shkurtuara janë munduar që të më
ndihmojnë në menaxhimin e RTK-së në përgjithësi.
Sigurisht se si çështje kryesore, pas marrjes së mandatit tim, ka qenë stabilizimi financiar i RTK-së,
duke shkurtuar shpenzimet nga produksionet e jashtme, dhe shfrytëzimin e kapaciteteve të
brendshme për zhvillimin e programit.
Si vendim i parë ka qenë ndalja e të gjitha shpërblimeve dhe anekseve (shtesave) për punëtorët e
brendshëm, e cila në muaj kapte shumë prej 20 mijë eurosh.
Një vendim i ditëve të para ka qenë ndërprerja një muaj para kohës e produksioneve të jashtme.
Do të ceki disa prej vendimeve të tjera:
- Reduktimin në masë 80 për qind të udhëtimeve jashtë vendit;
- Ndërprerjen e punësimeve;
- Uljen e pagesave të korrespodentëve;
- Ndërprerjen e produksioneve të jashtme;
- Reduktimin e avancimeve të stafit të brendshëm;
- Reduktimin e të angazhuarve me kontratë me shërbime;
- Uljen e shpenzimeve për Menaxhment për dreka dhe darka zyrtare;
Kanë qenë edhe shumë vendime të tjera, të cilat kanë ndikuar në stabilizimin financiar të RTK-së.
Ndërsa sa i përket zhvillimit të programit, si pikë kryesore kam pasur stabilizimin e Skemës
Programore, dhe besoj se kam arritur një gjë të tillë.
Duke u bazuar edhe në rekomandimet e Bordit, kam vendosur që të largoj nga Skema Programore disa
emisione politike në prime time, duke lënë vetëm një të tillë. Pra, nga skema janë larguar tri emisione.
Programi i verës, padyshim se ka qenë një prej programeve më të mira gjatë verës, duke u bazuar në
shikueshmërinë që ka pasur. Kostoja e këtij programi ka qenë shumë e vogël, madje me marketing për
shkak të hapësirës që kemi shfrytëzuar për xhirimin e këtij emisioni.
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Një program tjetër për të cilin kishim filluar përgatitjet ka qenë Programi i natës, i cili po ashtu duke
marrë parasysh shikueshmërinë, ka një kosto jo të madhe dhe të përballueshme për RTK-në.
Në përgjithësi është punuar në harmonizimin e plotë të Skemës Programore, dhe në të gjitha
departamentet vërehet një freskim i emisioneve të brendshme.
Po punohet vazhdimisht në angazhimin e përbashkët të stafit, në Radio dhe Televizion.
Sfida kryesore prej fillimit të mandatit ka qenë buxheti dhe borxhet e akumuluara për vite me radhë.
Ju njoftoj se nga marrja e mandatit në muajin maj të vitit 2019, për 8 muaj kemi paguar rreth 1.6
milion euro borxhe pa krijuar shpenzime shtesë, pra pa e rënduar buxhetin me kontrata të reja,
pavarësisht nevojave.
Përveç pagesave të borxhit, disa kontrata i kemi nënshkruar me marketing, të cilat sigurisht kanë qenë
në favor të RTK-së.
Jam munduar që të stabilizoj sektorin e marketingut, duke mos marrë emisione më me kompensim.
Sigurisht që nuk është e lehtë të menaxhosh 4 kanale të TV-së, 2 kanale të Radios dhe Mediet Online,
pa pas vartësit me përgjegjësi në këta sektorë për 10 muaj rresht. Pavarësisht këtyre problemeve, së
bashku me stafin e RTK-së kemi arritur që të mbajmë atë që është bërë më herët dhe të mundohemi
për zhvillim.
Kemi arritur ta stabilizojmë Skemën Programore, të fuqizojmë programin, dhe të aktivizojmë resurset
e brendshme për një program përmbajtjesor dhe cilësor. Kemi mbuluar fushatën zgjedhore në
mënyrën më të mirë të mundshme, duke u dhënë hapësirë të barabartë të gjitha subjekteve
pjesëmarrëse në zgjedhje, përveç një vërejtje tek portali, që ka pasur të bëjë me një lajm të marrë nga
mediet tjera.
Nota pozitive për mbulimin e fushatës zgjedhore kemi marrë edhe nga vëzhguesit e Bashkimit
Evropian. Të gjitha këto pa kosto shtesë për RTK-në.
Sfidë kryesore sigurisht që mbetet Ligji i RTK-së, financimi i qëndrueshëm, objekti, zhvillimi i programit
në hap me konkurrencën në treg në vend dhe në rajone më gjerë.

Ngadhnjim Kastrati,
Drejtor i Përgjithshëm i RTK-së
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3.

Korniza Ligjore

Baza ekzistuese ligjore që e rregullon Institucionin.
Radiotelevizioni i Kosovës rregullohet me Ligjin e RTK-së 04/L-046, Statutin e RTK-së,
Standardet Profesionale dhe Parimet Etike të Gazetarisë në programet e
Radiotelevizionit të Kosovës.
Ligjet 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 Medie;
4.
Kodi Penal i Republikës të Kosovës;
5.
Kodi për Procedurën Penale në Republikën e Kosovës;
6.
Ligji Nr. 02/L-065 civil kundër shpifjes dhe fyerjes;
7.
Ligji Nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe
përgjegjësitë;
8.
Ligji Nr. 04/L-194 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-048
për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë;
9.
Ligji 03/L-006 për Procedurën kontestimore;
10. Ligji 04/L-077 për Marrëdhëniet detyrimore;
11. Ligji 04/L-139 për Procedurën përmbarimore;
12. Ligji Nr. 02/L-28, për Procedure administrative;
13. Ligji 03/L-202 për Konfliktet administrative;
14. Ligji për qasjen në dokumentet publike Nr. 03/L-215;
8
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15.
16.
17.

Ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta Nr. 04/L-065;
Ligji për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë Nr. 04/L-137;
Ligji për Prokurimin Publik;

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

Aktet nënligjore:

1.

Udhëzimi Administrativ nr. 14/2011 për Rregullimin e procedurave për
themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik, Udhëzimi
Administrativ (MPMS) Nr. 05/2014 për ndryshimin dhe plotësimin e
Udhëzimit administrativ;
Udhëzimi Administrativ Nr. 13/2011 për përcaktimin e punëve me
ndikim të dëmshëm për të punësuarit si parakusht për kohëzgjatjen e
pushimit vjetor;
Udhëzimi administrative Nr. 11/2011 për sistemimin e punëve të
rënda dhe të rrezikshme, të cilat dëmtojnë shëndetin e femrave
shtatzëna dhe gjidhënëse;
KPM 2014/ 03 - Rregullore për nivelin dhe mënyrën e pagesës së
taksës për licencë;
KPM 2013 -01 - Rregullore për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve në
shërbimet mediale audio –vizuale;
KPM 2013-02 - Rregullore për të drejtat e autorit;
KPM 2013-03 - Rregullore për Komunikime komerciale audio –vizuale;
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.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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•

Aktet e brendshme nënligjore të institucionit:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rregullorja për organizim të brendshëm;
Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës;
Rregullorja për kompetencat dhe përgjegjësitë;
Metodologjia e përcaktimit të ndërlikueshmërisë së vendeve të punës;
Rregullorja për udhëtime zyrtare në RTK;
Rregullorja për procedurat dhe kriteret në përzgjedhjen e
përmbajtjeve audiovizuale të producentëve të pavarur;
Rregullorja për përgjegjësitë materiale dhe disiplinore;
Rregullorja për dhënien në shfrytëzim të materialeve arkivore;
Rregullorja për mbrojtje nga zjarri;
Rregullorja për shpërblimin e punëtorëve në shërbimin publik;
Rregullorja për parandalimin e konflikt interesit për punëtorët në
RTK;
Rregullorja për vlerësimin dhe realizimin e bisedave të rregullta
vjetore të Udhëheqësit me bashkëpunëtorë;
Rregullorja për avancim;
Rregullorja e rendit shtëpiak;
Rregullorja e Prokurimit në RTK;
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).

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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4. Përshkrimi i institucionit

Radiotelevizioni i Kosovës (RTK) është transmetues publik i Kosovës. RTK është person juridik jo
profitabil me status të institucionit të pavarur publik me rëndësi të posaçme, i cili i ofron shërbim
publikut në fushën e veprimtarisë mediale, të përcaktuar me këtë ligj dhe aktet e tjera përkatëse ligjore
dhe nënligjore.
Aktualisht Radio Televizioni i Kosovës përbëhet nga:
- Dy (2) kanale të radios të Kosovës dhe
- Katër (4) kanale televizive, prej të cilave kanali i dytë (RTK TV2) është kanal televiziv në
gjuhën serbe.
Kanali televiziv RTK TV 1 dhe RTK TV 2 janë të detyruara të ndajnë pesëmbëdhjetë për qind (15 për
qind) të skemës së tyre programore për gjuhët e komuniteteve të tjera të Kosovës. RTK ofron edhe
programe satelitore për kosovarët, të cilët jetojnë jashtë Kosovës.
Transmetuesi Publik i Kosovës ka mision informues, edukues, kulturor dhe argëtues dhe detyrohet
që:
- të nxisë, kultivojë, avancojë, prodhojë e bashkëprodhojë të gjitha modalitetet dhe
përmbajtjet e krijimtarisë audio-vizuale, të cilat i kontribuojnë zhvillimit dhe avancimit të
kulturës, artit, shkencës dhe të gjitha vlerave të tjera sublime të qytetarëve të Kosovës dhe
t’i afirmojë ato vlera jashtë Kosovës;
- të sigurojë kushte dhe mundësi për arritjet maksimale në krijimtarinë
audiovizuale;
- të përgatisë dhe të emitojë programe të tilla, që përshkohen më vlera, me të arritura
profesionale dhe etike, që janë në përputhje të plotë me standardet dhe kodekset etike të gazetarisë
hulumtuese, objektive, të lirë dhe të pavarur;
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- t’i kontribuojë avancimit të demokracisë, lirive dhe të drejtave të njeriut, dhe të harmonisë
e koekzistencës në Kosovë dhe më gjerë;
- të kultivojë respektin ndaj dinjitetit, integritetit dhe privatësisë së individit; nderit dhe
mirëqenies socio-ekonomike të tij/saj;
- të sigurojë të drejtën e përgjigjes së qytetarëve të interesuar;
- të mos transmetojë programe me intonacione, qoftë edhe diskrete dhe as dykuptimëshe,
sidomos të natyrës, animit dhe karakterit propagandues politik, fetar dhe /ose etnik;
- të veprojë sipas detyrimeve të përcaktuara me ligje të veçanta.
5. Fushëveprimi që e mbulon institucioni
Radiotelevizioni i Kosovës përbëhet nga organet drejtuese dhe të udhëheqjes: Bordi i RTK-së dhe
Drejtori i Përgjithshëm.

5.1 Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës

Bordi i Radio Televizionit të Kosovës është organ kolegjial - drejtues i transmetuesit publik. Ky organ
përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë. Përbërja e Bordit të RTK-së pasqyron karakterin shumetnik
dhe gjinor në Republikën e Kosovës.
Anëtarët e Bordit të RTK-së emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, në bazë të procedurave
të hapura dhe transparente, të cilat janë të përcaktuara me Ligjin për RTK-në, 2012/04-L-046.

Anëtarët e Bordit të RTK-së janë:
1.

Afërdita Maliqi, kryetare e Bordit: 01.12. 2016 - 01.12. 2019;

2.

Marijana Adamovic-Simic, nënkryetare: 15.03.2018-15.03.2021.

3.

Sali Bashota, anëtar: 15.10.2018-15.10.2021;

4.

Agron Gashi, anëtar: 15.10.2018-15.10.2021;

5.

Lirim Geci, anëtar: 15.10.2018-15.10.2021;

6.

Naile Demiri, anëtar: 01.12.2016 - 01.12.2019;

7.

Elif Tokmak, anëtar: 28.04. 2016 - 28.04. 2019;

8.

Fadil Miftari, anëtar: 19.02.2016 - 19.02.2019;

9.

Naim Gashi, anëtar: 19.02.2016 - 19.02. 2019;
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5.2 Kompetencat e Bordit

Bordi i Radio Televizionit të Kosovës (RTK) punon dhe vepron në përputhje me dispozitat e Ligjit,
Statutit dhe rregulloreve të RTK-së.
Kompetencat e Bordit të RTK-së, sipas ligjit të RTK-së, konkretisht nenit 29 janë:
• E aprovon statutin e RTK-së;
• E aprovon Rregulloren e punës së Bordit, si dhe rregulloret tjera të përcaktuara me Statut;
• Shqyrton dhe miraton programet, bazat dhe standardet programore në përputhje me
politikën programore, ligjin dhe standardet ndërkombëtare të informimit publik sipas
propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm;
• Shqyrton dhe miraton projekt–programin e produksionit të RTK-së, i cili duhet të jetë në
përputhje me mundësitë financiare të RTK-së;
• Shqyrton dhe miraton Skemën e përgjithshme programore;
• Emëron dhe shkarkon Drejtorin e Përgjithshëm të RTK-së,
• Emëron dhe shkarkon zëvendësdrejtorët e Përgjithshëm, drejtorët e Radiove dhe
Televizioneve dhe udhëheqësin e Shërbimeve të Përbashkëta me shumicë të thjeshtë
votash, sipas propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm;
• Miraton strukturën organizative dhe konceptin programor të RTK-së;
• Shqyrton dhe miraton buxhetin vjetor dhe skemën për pagat e menaxhmentit dhe të
personelit tjetër dhe siguron që shpenzimet e RTK-së nuk i tejkalojnë burimet e tyre
financiare. Buxheti i RTK-së është dokument publik, i cili pas shqyrtimit në Bord i
adresohet themeluesit për shqyrtim dhe miratim;
• Shqyrton dhe publikon më së largu deri më 31 mars të çdo viti raportin financiar vjetor të të
hyrave dhe të shpenzimeve për vitin paraprak të përgatitur nga menaxhmenti i RTK-së, i cili i
nënshtrohet një auditimi të jashtëm të pavarur. Raporti në fjalë më pas i dërgohet
Themeluesit për trajtim dhe veprim;
• Miraton planprogramin vjetor, sipas propozimit të Drejtorit të Përgjithshëm, në
përputhshmëri me ligjin dhe standardet ndërkombëtare dhe mandatin e RTK-së siç është
përcaktuar me këtë ligj;
• Miraton Kodin e Mirësjelljes për RTK-në dhe siguron zbatimin efektiv të saj;
• Mbikëqyrë paanshmërinë, objektivitetin dhe saktësinë e informacionit në programin e RTKsë;
• 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
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5.3 Funksionalizimi

Bordi i Radiotelevizioni të Kosovës, si organ drejtues-kolegjial, vepron në përputhshmëri me
kompetencat e përcaktuara me Ligj dhe Statut të 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 Radio Televizionin e Kosovës.
Bordi, për këtë periudhë, punën e vet e ka mbështetur mbi Planin e punës së Bordit për vitin 2019.
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 takime të Bordit, komisioneve dhe grupeve punuese, një punëtori për harmonizimin
e koeficientit në përputhje me ligjin e ri te pagave, dhe një punëtori për Planprogramin dhe Skemën
programore 2019. Anëtarët e komisioneve dhe grupeve punuese kanë mbajtur edhe shumë takime
konsultative në zyrat e Bordit.

(Në tabelë nuk janë të përshirë 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:
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Emrat e
anëtarëve

Mbledh Komisionet Punuese
jet
gjatë
K.
K. Çështje
vitit
Auditi
Programore
2019
m
3/3

Grupet Punuese
Grupi Punues për
raportin e Punës
së RTK-së, pjesa
e Bordit
3/3

Punëtori
të 2019
K.
Përzgjedhë
s për
pozitën DP.
7/7

2/2

7/7

0/2

7/7

2/2

Afërdita Maliqi

16/16

Marijana
AdamovicSimic
Lirim Geci

15/16

3/5

16/16

5/5

Sali Bashota

16/16

3/3

7/7

2/2

Naile Demiri

16/16

3/3

7/7

2/2

Agron Gashi

14/16

Elif Tokmak

7/7

Naim Gashi

1/1

1/1

Fadil Miftari

1/1

1/1

5/5

3/3

3/3

3/3

3/3

7/7

0/2

2/3

1/3

7/7

1/1

* Tre anëtarët e Bordit të RTK-së në fund të tabelës, e kanë përfunduar mandatin në fillim të vitit
2019

Gjatë vitit 2019, është mbajtur një punëtori për harmonizimin e koeficientit në përputhje me ligjin e
ri te pagave 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. Është
miratuar një rregullore.
Po ashtu është mbajtur një punëtori për Planprogramin dhe Skemën programore 2019
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Pasqyra tabelare e rregulloreve, të cilat Bordi i ka miratuar gjatë periudhës raportuese:
Nr.

Emri i dokumentit

1.

Metodologjia e Përcaktimit të Vendeve të Punës

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 zbatueshmërinë e vendimeve dhe rekomandimeve nga ana e DP-së.
Bordi i RTK-së, brenda fushë veprimtarisë që ka, gjatë vitit 2019 ka nxjerrë vendime, konkluza dhe
rekomandime, disa nga cilat do t’i listojmë më poshtë:

5.4 Vendimet/ konkluzat/ rekomandimet e Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës gjatë vitit
2019:
• Duke u bazuar në Ligjin për Radiotelevizionin e Kosovës nr.04/L-046, neni 29, paragrafi
2, nën paragrafi 2.9, Bordi i RTK-së rekomandon Drejtorin e Përgjithshëm të RTK-së për pezullimin e
shpërblimeve, shtesave dhe çdo formë tjetër të pagesës jashtë pagës mujore për të punësuarit në
RTK, përveç në raste të domosdoshme me aprovimin e Bordit të RTK-së.
• Bordi i RTK-së miratoi Planprogramin për vitin 2019.
• Bordi i RTK-së miratoi Skemën programore për vitin 2019.
• Bordi i RTK-së miratoi rekomandimet e dala nga raporti i GKP-së.
• Bordi i RTK-së caktoi z. Mufail Limani, ushtrues detyre të drejtorit të përgjithshëm të
RTK-së, deri në zgjedhjen e Drejtorit të Përgjithshëm, jo më shumë se 6 muaj.
• Bordi i RTK-së riorganizoi Komisionin për Auditim.
• Bordi i RTK-së mori vendim që z. Mentor Shala të emërohet ushtrues detyre i
zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të RTK-së, deri në zgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm, ose deri në
përfundimin e mandatit të ushtruesit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm.
• Bazuar në faktin se kanë përfunduar të gjitha procedurat ankimore pranë
Inspektoratit të Punës, Bordi i RTK-së merr vendim për rishpalljen e konkursit publik për pozitën e
drejtorit të përgjithshëm të RTK-së, me datë 15.03.2019
• Bordi i RTK-së, bazuar në Ligjin nr.04/L-046, Neni 29, pika 2.10, ka miratuar dhe ka
përcjellë për të Themeluesi (Kuvendi i Republikës së Kosovës) për trajtim dhe veprim Raportin vjetor
të punës 2018, së bashku me raportin financiar.
• Bordi i RTK-së miratoi Raportin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm (NjAB) për
menaxhimin e shpenzimeve nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve, së bashku me rekomandimet.
• Bazuar në Ligjin e RTK-së nr.04/L-046, neni 29, pika 2.6, dhe në interpretimin e Zyrës
Ligjore të RTK-së, Bordi i RTK-së më 19.04.2019 votoi për emërimin e drejtorit të përgjithshëm. Drejtor
i përgjithshëm i RTK-së emërohet, z. Ngadhnjim Kastrati me mandat trevjeçar.
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• Bordi i RTK-së bazuar në Statutin e RTK-së, neni 16, pika 6, me 7 vota për, zgjedh znj.
Marijana Adamovic-Simic, nënkryetare të Bordit, duke filluar nga data 01.05.2019.
• Bordi i RTK-se miratoi raportin e Grupit Këshillues të Publikut së bashku me
rekomandimet.
• Bazuar në Ligjin e RTK-së nr.04/L-046, Neni 35, paragrafi 1.2, Bordi i RTK-së themeloi
Grupin Punues për përzgjedhjen e drejtorit të analit televiziv në gjuhën serbe (RTK2).
• Bordi i RTK-së miratoi Raportin e NjAB-it për avancimet e personelit, së bashku me
rekomandimet.
• Pas prezantimit të fakteve nga drejtori i përgjithshëm, Bordi i RTK-së merr vendim që
kontratat e nënshkruara për pozitat të cilat nuk janë në Rregulloren Metodologjia e Përcaktimit të
Vendeve të Punës, të kthehen sipas pozitave paraprake.
• Pas prezantimit të tabelës së koeficienteve të Grupit Punues dhe nga drejtori i
përgjithshëm dhe kërkesave për ndryshim të koeficienteve dhe shtimin e pozitave të reja të punës,
Bordi i RTK-së nuk i miraton kërkesat e Grupit Punues.
• Në harmonizim me Ligjin për Pagat, Bordi i RTK-së miraton ndryshimin e
koeficienteve, nga koeficienti 7 (shtatë) e lartë të Rregullores Metodologjia e Përcaktimit të Vendeve
të Punës.
• Bordi i RTK-së miratoi Raportin e NjAB-it për shpenzimet e udhëtimeve zyrtare të
punësuarve, së bashku me rekomandimin.
• Bordi i RTK-së miratoi Raportin e NjAB-it për aktivitetet e prokurimit, se bashku me
rekomandimet.
• Bordi i RTK-së miratoi Planin vjetor të Njësisë së Auditimit të Brendshëm (NjAB) për
vitin 2020.
• Bordi i RTK-së miratoi Raportin tremujor qershor-shtator të Grupit Këshillues të
Publikut, së bashku me rekomandimet.
5.5 Komisionet e Bordit të RTK-së
Në kuadër të Bordit të RTK-së funksionojnë Komisioni për Auditim, ai për Çështje Programore dhe
Komisioni për Teknologji dhe Zhvillim. Këto komisione kryejnë funksione në përputhje me mandatin e
tyre. Komisioni i Auditimit shqyrton dhe i përcjellë për miratim në Bordin e RTK-së raportet e
audituara nga Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) në departamentet e transmetuesit publik. Puna
e këtij komisioni ka rezultuar efektive, për shkak se është vërtetuar edhe saktësia e të dhënave të
ofruara nga Menaxhmenti, si dhe Bordi është siguruar nga drejtori i përgjithshëm në zbatimin e
rekomandimeve të dala auditimet periodike. Ndërsa puna e Komisionit për Çështje Programore, ka të
bëjë me përcjelljen e skemës programore, analizimin e punës së Grupit Këshillues të Publikut. Ky
komision kohë pas kohe paraqet në Bord rekomandime në lidhje me skemën programore, të cilat me
pastaj i përcillen drejtorit të përgjithshëm të RTK-së për zbatim.
5.6 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 tre (3) anëtarë.
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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 2019, NjAB ka kryer katër auditime brenda departamenteve të RTK-së. Auditimet janë kryer
në këto departamente: Departamentin e Prokurimit, atë të Financave dhe në Departamentin e
Administratës dhe Burimeve Njerëzore.
5.7 Grupi Këshillues i Publikut
Grupi Këshillues i Publikut (GPK), 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 më ligjet
dhe rregulloret e RTK-së (4 herë në vit), në të cilat ishin prezent të gjithë anëtarët e grupit, dhe për
çdo tre muaj është përpiluar raporti më 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 2019. Në raportet tre
mujore 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 më vështirësitë e fillimit, por më kalimin e kohës, vështirësitë janë zbutur, sidomos pas
emetimit të spotit promovues për Grupin Këshillues të Publikut në të gjitha kanalet e RTK, si një adresë
adekuate për adresimin e vërejtjeve dhe sugjerimeve të publikut, ka filluar të funksionojë normalisht.
Grupi Këshillues i Publikut ka linkun zyrtar “http/www.rtklive.com”, të hapur për publikun të titulluar
“Medimi i publikut në transmetuesin publik”, nëpërmjet të cilit qytetarët, në këtë rast shikuesit e
dëgjuesit e RTK-së, mund t’i bëjnë vërejtjet dhe sugjerimet e veta, të cilat, fillimisht trajtohen në
takimet e rregullta të GKP-së dhe më pas i adresohen Bordit.
Grupi Këshillues i Publikut ka hapur edhe llogarinë e vetë zyrtare në rrjetet sociale (Facebook). Grupi
Këshillues i Publikut është mbështetur nga Bordi i RTK-së, që raportet dhe puna e tij të jenë sa më
efikase. GKP, çdo tre muaj prezanton në Bordin e RTK-së një raport të punës mbi të gjeturat dhe
vërejtjet e publikut.
5.8 Drejtori i Përgjithshëm
Drejtorin e përgjithshëm të RTK-së e emëron Bordi i RTK-së në bazë të ligjit e sipas procedurave të
caktuara, të parapara me konkurs publik. Drejtori i përgjithshëm i RTK-se emërohet dhe shkarkohet me
2/3 e votave të anëtarëve të Bordit. Mandati i tij është tri (3) vjet me mundësi të rizgjedhjes në bazë të
konkursit, vetëm edhe për një mandat pasues.
Bordi i RTK-së e zgjedh Drejtorin e Kanalit Televiziv në gjuhën shqipe, Drejtorin e Kanalit Televiziv në
gjuhën serbe, Drejtorin e Radios dhe Udhëheqësin e Shërbimeve të Përbashkëta, në bazë të
kualifikimeve profesionale pas procesit të hapur dhe transparent të punësimit dhe duke marrë në
konsiderim rekomandimin e Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së.
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5.9 Drejtorët
Drejtori i kanalit televiziv në gjuhën shqipe, drejtori i kanalit televiziv në gjuhën serbe si dhe drejtori i
radios e udhëheqin pjesën profesionale të programit të institucionit dhe e harmonizojnë punën e
kryeredaktorit dhe zgjidhen për tri (3) vite me mundësi të rizgjedhjes.
5.10 Kryeredaktorët
Secili kryeredaktor i RTK-së zgjidhet nga Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së në bazë të konkursit publik dhe
sipas rekomandimit të drejtorit të kanalit televiziv në gjuhën shqipe, drejtorit të kanalit televiziv në
gjuhën serbe si dhe drejtorit të radios. Kryeredaktorët e RTK-së shkarkohen nga Drejtori i Përgjithshëm
i RTK-së, në pajtim me procedurat e përcaktuara me Statut. Drejtori i Përgjithshëm i RTK-së i raporton
Bordit në mënyrë të detajuar lidhur me
procedurat dhe mënyrën e emërimit të Kryeredaktorit.

5.11 Redaktorët
Me rekomandimin e kryeredaktorit, redaktorin përgjegjës dhe redaktorin e njësisë përkatëse
programore, e zgjedh dhe e shkarkon drejtori i kanalit televiziv në gjuhën shqipe, drejtori i kanalit
televiziv në gjuhën serbe si dhe drejtori i radios, me miratimin e Drejtorit të përgjithshëm në pajtim me
procedurat e përcaktuara me këtë ligj dhe statutin e RTK-së.

Nivelet organizative:

1

2

3

4

5
SHËRBIMI PUBLIK
RADIO DHE TELEVIZIONI I KOSOVËS
NJËSIA PROGRAMORE
SEKTORI
PROGRAMI
SHËRBIMI
REDAKSIA
GRUPI, NJËSIA
VENDI I PUNËS
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NIVELI I PARË
RTK është një tërësi e vetme programore, ekonomike, teknike-teknologjike, punuese dhe organizative,
e cila e kryen veprimtarinë e prodhimit dhe të emetimit të radio programit dhe të atij televiziv me
rëndësi për qytetarët e Kosovës, të përcaktuar në Ligjin për RTK-në. Drejtori i Përgjithshëm, në
përputhje me ligjin, me këtë rregullore dhe aktet e tjera, e organizon dhe e udhëheq procesin e punës
dhe punët e RTK-së.
NIVELI I DYTË
Njësia programore është një tërësi programore, punuese dhe funksionalisht e rrumbullakuar, në të
cilën kryhen punët e ndërlidhura dhe të ndërvarura, të cilat e sigurojnë realizimin e programit dhe të
funksioneve të tjera të përcaktuara me Ligjin për RTK-në.
Njësia programore është njësia redaktuese-programore, e përbërë nga dy kanalet e Radios dhe katër
kanalet e Televizionit, në të cilën, sipas rregullave, përfshihen fushat programore, siç janë programet
dhe redaksitë.
Në Sektor janë të organizuara Shërbimet e përbashkëta, ku hyjnë sektori i financave, burimet njerëzore,
administrata dhe zyra ligjore.
NIVELI I TRETË
Programi është tërësia, në përbërje të njësisë punuese, e cila e siguron realizimin e programit të llojit
dhe tematikës së caktuar. Programin mund ta përbëjnë disa redaksi. Në nivel të njësisë programore
janë të organizuara shërbimi programor, produksioni, teknika dhe mirëmbajtja. Në përbërjen e tyre
janë sektorët apo grupet punuese.
NIVELI I KATËRT
Redaksia është një tërësi programore që siguron realizimin e emisioneve të llojit të caktuar të lëmit
tematik. Redaksia, në përbërjen e saj, mund të ketë më shumë rubrika – lëmi tematike.
NIVELI I PESTË
Vendi i punës është niveli themelor i procesit të punës, përmbajtja e të cilit përcaktohet me tërësinë e
detyrave të punës. Të gjitha vendet e punës janë të përshkruara me saktësi në Katalogun e vendeve të
punës, i cili është pjesë përbërëse e Aktit mbi sistematizimin.

TABELA/ORGANOGRAMI
Pas hapjes së kanaleve RTK2, RTK3, RTK4, zgjerimit të ueb-faqes, ndryshimeve teknologjike, RTK ka
pasur ndryshimet në strukturën organizative të RTK-së, respektivisht ndryshimin e Organogramit.
Organogrami i është bashkangjitur këtij raporti (Anex 1).
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6. Aktivitetet në periudhën raportuese
RTK1, RTK2, RTK3, RTK4, RTK SAT
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6.1 RTK 1

Në bazë të analizës programore të Njësisë së Hulumtimit, Analizës dhe Statistikës
për periudhën 2019, 64.5 % e programit të transmetuar në RTK1 është transmetim premierë, kurse
35.5 % është ritransmetim (reprizë), që nënkupton një ngritje prej 1.2 % në raport me vitin paraprak
sa i përket prodhimit të programit.

Programi Premierë/ Reprizë 2019 RTK 1 (07:00-00:00)

Gjatë vitit 2019, përqindja më e madhe e hapësirës programore është mbuluar nga Redaksia e
Programeve të Përbashkëta (Programi i Mëngjesit dhe Imazhi), me gjithsej, 29.8 %.
Ndërkaq, raporti ndërmjet programeve të prodhuara nga stafi i RTK-së dhe atyre të importuara
(vendore dhe të huaja), për këtë periudhë të raportimit është 85 % me 15 %, në favor të programeve
të prodhuara nga RTK-ja.
Programi i prodhuar nga stafi i RTK-së dhe ai i importuar (vendor & i huaj)
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Redaksia e Programeve të Përbashkëta përfshin 29.8 % të programit të përgjithshëm premierë të
transmetuar gjatë vitit 2019.
Programi i Redaksisë së Informacionit kap shifrën prej 20 %.
Redaksia e Lajmeve arrin shifrën në rreth 19.3 % të programit të përgjithshëm premierë të RTK 1, që
transmetohen nga RTK3.
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 6.8 % të programit të
përgjithshëm premierë të RTK1.
Redaksia e PAMF-së, të cilës i përkasin programet argëtuese, muzikore, të serialit dhe të filmit, arrin
shifrën në 7.3 %.
Sa i përket programit të redaksisë së sportit, të transmetuar gjatë vitit 2019, ajo arrin shifrën në 6.9
%.
Programi premierë i komuniteteve joshqiptare, ai në gjuhën serbe, turke, boshnjake dhe RAE (romë,
ashkalij dhe egjiptianë), dhe gorane arrin shifrën në 10 % të programit të gjithëmbarshëm të RTK 1.
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Programi sipas sektorëve

6.2 PROGRAMET E PËRBASHKËTA
6.2.1 Programi i Mëngjesit
Programi i Mëngjesit, edhe gjatë vitit 2019, ka vazhduar më dinamikë të njëjtë, duke sjellë tek
audienca informacionet më të reja nga sfera të ndryshme të jetës në Kosovë, por edhe në botë.
Si emision, me të cilin fillon dita, Redaksia e Programit të Mëngjesit gjithmonë, kujdeset që t’i sjellë
audiencës materiale të llojllojshme, të cilat janë të përshtatshme për natyrën e këtij programi.
Edhe gjatë vitit 2019-të, është vazhduar me informacionet për shëndetin, duke sjellë kronika dhe
rekomandime nga ekspertët shëndetësorë, për shëndet më të mirë për qytetarët.
Vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe sferës së kulturës dhe aktiviteteve kryesore të
performuesve artistikë, të cilët kanë arritur suksese në profesionin e tyre, sidomos atyre që artin
shqiptar e kanë prezantuar nëpër botë.
Informacionet mbi aktivitetet kulturore (ciceroni kulturor), edhe gjatë vitit 2019-të, kanë qenë në
dispozicion të shikuesve, duke i mbajtur të informuar për ngjarjet kulturore që janë organizuar në nivel
vendi.
Përgjatë vitit, shikuesit e Programit të Mëngjesit kanë pasur mundësi që të informohen edhe për më
të rejat e shou biznesit në vend, por edhe në botë.
Përgjatë 2019-ës, kemi bërë përpjekje që të freskojmë emisionin me rubrika të reja, të cilat kemi
konsideruar që janë me interes për opinionin publik.
Kemi realizuar rubrikën ‘5 rolet ikonike’, në të cilën, aktorë të skenës filmike dhe teatrore të Kosovës,
kanë folur për karrierën e tyre artistike dhe karakteret me te pëlqyera nga ta.
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Edhe trendët e fundit në fushën e modës, kanë qenë të përfshira në Programin e Mëngjesit,
respektivisht në rubrikën ‘N’trend’. Janë realizuar kronika me disenjator vendor, ku audienca ka
pasur mundësi që të marrë më shumë informacione për këtë sektor.
Për gjashtë muaj rresht, Programi i Mëngjesit ka sjellë, kronika nga gastronomia, ku çdo javë shefa të
kuzhinës, kanë prezantuar recetën e javës.
Përveç pjesës argëtuese, rekreative, në Programin e Mëngjesit, janë realizuar dhe transmetuar
kronika me tematikë politike, sociale, ekonomike (mbi 300 kronika).
Të gjitha zhvillimet e rëndësishme politike në vend, janë trajtuar përmes kronikave të realizuara nga
gazetarët, por njëkohësisht janë 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 Program të Mëngjesit, një vend të
rëndësishëm zënë edhe mysafirët e ftuar në studio.
Gjatë vitit 2019, në studion e emisionit, kanë qenë të ftuar mbi 1000 mysafirë, me të cilët është
diskutuar për tema të ndryshme dhe zhvillime të cilat kanë karakterizuar shtetin përgjatë vitit.
Lidhjet direkt, janë një pjesë e veçantë, të cilat i kanë dhënë dinamizëm emisionit.
Çdo ditë në kuadër të Programit të Mëngjesit, janë realizuar lidhje të direkt nga tereni, ku gazetarët
kanë informuar për ngjarje të cilat kanë pasur ndikim të drejtpërdrejt tek qytetarët.
Falë bashkëpunimit të ndërtuar me vite me drejtues të policisë, ujësjellësit, QKUK-së dhe KEDS-it dhe
aeroportit çdo ditë audienca jonë është njoftuar për shërbimet publike.
Edhe gjatë këtij vitit, 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.
Për produktivitetin e Programit të Mëngjesit, edhe gjatë vitit 2019-të, kanë treguar raportet e hartuara
nga Njësia e Hulumtimit dhe Statistikave Programore në RTK, të cilat tregojnë se 30% e programit të
përgjithshëm në nivel të televizionit, mbulohet nga Programet e Përbashkëta, ku bën pjesë edhe
Program i Mëngjesit.
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6.2.2 Programi i pasdites (IMAZH)

Viti 2019 ka qenë me plot aktivitete të cilat janë mbuluar nga emisioni IMAZH çdo ditë pune.
Në përgjithësi IMAZH-i në konceptin e tij që është i ndarë në dy pjesë ka trajtuar tema që kanë qenë
aktuale kryesisht ngjarje dite në pjesën e parë, kurse në pjesën e dytë janë trajtuar tema sociale me
mysafirë në studio dhe tema që e kanë mbështetur debatin e trajtuar në studio. Duke qenë se janari i
2019-s ka qenë me tema sociale e politike, ato edhe kanë marrë hapësirën më të madhe të trajtimit.
Grevat në arsim, ajo e kirurgëve dhe ligji për pagat kanë qenë temat që janë trajtuar më së shumti për
shkak se çdo ditë ka pas zhvillime të reja në këto segmente. Peticioni për bashkimin e Mitrovicës,
dialogu Kosovë-Serbi, pritjet e gjata të diasporës në kufij, protesta e studentëve për liberalizim vizash,
qeverisja në Prishtinë, privatizimi i Telekomit të Kosovës e tema të tjera janë trajtuar ne pjesën e parë.
Kurse në pjesën e dytë të IMAZH-it janë trajtuar tema për aktivitetet fizike të fëmijëve, për
paragjykimet, për influencën e personave VIP në jetën tonë, qytetarinë aktive, derisa ka pasur rrëfim
ekskluziv të Arianit Nikçit dhe vajzës së tij për aventurën e tyre në Antarktik. Po ashtu është folur edhe
për funksionalizimin e këshillimoreve.

Muaji shkurt ka vazhduar me trajtimin e temave kryesore që kanë pasur të bëjnë me zhvillimet e ditës
apo aktualitetit në vend. Peticionin për bashkimin e Mitrovicës i cili i ishte dorëzuar presidentit, heqja
e akcizës për prodhuesit e duhanit, zhvillimet në Shqipëri pas heqjes së mandateve nga opozita dhe
protestave në Tiranë, ligji për paga, intervista ekskluzive me deputetin Nait Hasani derisa është
diskutuar edhe me kirurgun Arbër Morina dhe me kryetarin e BSPK-së, Avni Ajdini të cilët kanë pasur
qëndrime të ndryshme për këtë ligj. Qëndrimet e partive politike për zhvillimet që kishin të bënin më
bisedimet dhe platformën për bisedime i kemi debatuar me përfaqësues të të gjitha subjekteve
politike.
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Në IMAZH gjatë këtij muaji ka qenë mysafir edhe Shpend Ahmeti, kryetar i Prishtinës, njëherësh ishbashkëkryesues i delegacionit shtetëror në bisedimet Kosovë-Serbi. Është debatuar edhe për
akreditimet e programeve në UP dhe në kolegjet private. Në pjesën e dytë, ka pasur tema e reportazhe
të jashtëzakonshme.
Duke qenë se çështja me zëvendësimin e orëve të humbura gjatë grevës së mësimdhënësve ka qenë
më interes për publikun, me këtë temë ka nisur muaji Mars.
Janë intervistuar në studio të IMAZH-it, ministri i Arsimit Shyqeri Bytyqi dhe kryetari i SBASHK-ut,
Rrahman Jasharaj. Reforma shtetërore, përvjetori i demonstratave të vitit 1981, problemet me KQZnë, qeverisja ne Vushtrri, Epopeja e Dukagjinit, puna e Inspektoratit në Prishtinë, akuzat e LVV-së për
qeverisjen në Prishtinë, sulmi ndaj Sllobodan Petroviqit, kërkesa për ndërprerjen e pensioneve për
veteranët e “rrejshëm” dhe Epopeja e UÇK-së kanë qenë temat kryesore të pjesës së parë, derisa në
pjesën e dytë ka pasur llojllojshmëri të temave si: profesionet e vështira, pjesëmarrja e qytetarëve në
vendimmarrje, për gruan dhe pozitën e saj në shoqërinë kosovare, burgun e të miturve dhe riintegrimin e tyre në shoqëri pas vuajtjes së dënimit etj.
Në muajin prill është debatuar për lirinë e shtypit, raporti i Reporterëve pa Kufi; Monumentet
Historike, kronika nga Hamami i Prizrenit dhe Tyrbja e Mazgitit, kërkesa për rritje të pagës minimale,
debat në studio me Oda Afarizmi dhe deputetë të Kuvendit, njerëz më dy e më shumë profesione, 3
mysafirë në studio që kanë 2 profesione dhe kronika me protagonistë të tjerë, rrëfim i Lahi Brahimajt
për Shkelzen Haradinajn në përvjetorin e vrasjes së tij; Beteja e Koshares dhe rënia e Agim Ramadanit,
bisedë me Anton Qunin; zejet në shuarje, emërimet në KQZ, bisedë më Bilall Sherifin e Nismës
Socialdemokrate; Dita Ndërkombëtare e Romëve; Anoreksia; Gjobat Mandatore; Paralajmërimet e
LVV për protesta; Kuvendi i të Rinjve të Prishtinës; Taksa 100%, heqja e produkteve serbe nga tregu;
Librat për fëmijë; mbyllja e lojërave të fatit; Zëvendësimi i orëve të humbura; Udhëtimi mbi shina (me
tren në Kosovës); Reformat shtetërore; Rrëfimet e mjekëve të luftës së UÇK-së, që kanë treguar
përvojat e tyre për atë që kishte ndodhur në luftë, e tema të tjera.
Samiti i Berlinit ka qenë tema me të cilën ka nisur muaji maj për të vazhduar me mocionin që
pretendohej se do bëhej për rrëzimin e Qeverisë, sistemin e drejtësisë në Kosovë, aksionin e Policisë
në veri të vendit, garat Nacionale të Diturisë, kompensimi i orëve të humbura në arsim, vizita e
Kryeministrit Haradinaj në Gjermani, zbatimi i marrëveshjeve Kosovë-Shqipëri, taksa kundër Serbisë e
shumë tema të tjera. Disa nga temat që janë diskutuar në pjesën e dytë gjatë muajit Maj kanë qenë; ”
Natalitetin”, “Bletarinë ne Kosovë, Java e Imunizimit”, “Teatrot për fëmije”, ”Stresi post traumatik”,
Noti, “Gara e parë ndërkombëtare në vrapim”, “Digjitalizimi i shkollave”, “Pajtimi i Gjaqeve,
Inovacioni” e “Mësimi Online”.
Qershorin ndërkaq e kemi nisur me përplasjet për raportin për dëbimin e 6 shtetasve turq për të
vazhduar me debat për largimet nga PDK-ja dhe zhvillimet politike, betejën e fituar ligjore të Mimoza
Kusari Lilës ndaj Ardian Gjinit për shpifje, analiza e takimit të KE-së në Strasburg, për konkluzionet për
vizat për Kosovën e zgjedhjet në LDK. Po ashtu, është diskutuar edhe për kriminalistikën, Ditën
Botërore të dhurimit të gjakut, ndërtimin e stadiumit Kombëtar, 20-vjetorin e çlirimit të Kosovës,
Investimet e diasporës në zhvillimin e Kosovës, regjistrimin e fëmijëve në klasën e parë dhe iniciativën
për hetim parlamentar për veteranët. Tema që janë trajtuar në këtë muaj kanë qenë edhe vizita e
Haradinajt në Berlin, vizita e delegacionit gjermano-francez në Prishtinë, mbrëmjet e maturës, debat
për ligjin për RTK-në, reformat në arsim në Kamenicë, funksionimi i OJQ-ve në Kosovë, kujdesi ndaj
liqeneve të Kosovës, Dita botërore e mjedisit, Festa e Fitër Bajramit, Përurimi i Autostradës "Arben
Xhaferi"…
Korrikun e kemi filluar me intervistë me boksierin Petrit Mazrrekaj, i cili ishte paraparë të ndeshjes me
djalin e Arkanit me 31 gusht. Është vazhduar me debat për arrestimet për patent shoferë por edhe për
zhvillimet politike siç ka qenë vizita e presidentit Macron në Serbi; mos akreditimi i disa universiteteve;
Ndërhyrjet politike në arsim; fati i koalicionit qeverisës; dorëheqja e kryeministrit Haradinaj, gjithçka
për këtë ngjarje është transmetuar live në IMAZH; Zhvillimet ne LDK dhe intervistë me Fatmir Sejdiun.
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Tema të tjera që janë trajtuar kanë qenë edhe mungesa e parkingjeve; Ndihma e GIZ-it gjerman për
arsimin në Kosovë; Një ditë vere në Prishtinë, cilat janë vendet ku mund të kalohet një ditë larg
zhurmës së makinave dhe ku mund të freskohen qytetarët; Sportet verore, paraglajdizmi e kalërimi.
Në shtator është trajtuar reforma në Kamenicë, dita e parë e fëmijëve në kopshte (çerdhe); Viti i Ri
shkollor, debat me zyrtarë të Kamenicës dhe SBASHK-ut; Intervistë me ambasadoren e Kroacisë në
përfundim të mandatit të saj. Duke qenë se ofrohej koha për zgjedhje, janë bërë analiza për koalicione;
Listat zgjedhore, votimin e diasporës. Po ashtu edhe tema që kanë pasur të bëjnë më muzikën; Këngët
që i kanë mbijetuar kohës; Ndryshime klimatike, Shtëpia e Dardanëve, përgatitjet për ndeshjen e
Kosovës me R. Çeke; Dita ndërkombëtare e të zhdukurve; Menaxhimi i parasë, sa kursejmë.
Kandidatura e Vjosa Osmanit për KM të Kosovës nga LDK ka qenë po ashtu temë që është trajtuar;
pastaj e drejta e konsumatorit; Festa e Kurban Bajramit; FSK me strukturë të re komanduese;
Aktivitetet e të rinjve gjatë verës e Ditët e diasporës.
Duke qenë se zgjedhjet do të mbaheshin në fillim të tetorit, në muajin shtator është trajtuar
parafushata elektorale. Në IMAZH ka pasur ballafaqim subjektesh por edhe intervista me kandidatë
për deputetë. Është analizuar roli i medies në fushatë dhe në zgjedhje, fushatën në rrjete
sociale, votimin e diasporës, përgatitjet për zgjedhje, rolin e prokurorisë dhe segmente të tjera të
sigurisë në zgjedhje, PZAP e sektorë të tjerë. Kryesisht këto kanë qenë temat për të cilat jemi marrë
në pjesën e parë pasi që ka qenë gjithçka e lidhur me zgjedhjet. Në pjesën e dytë të IMAZH-it janë
trajtuar tema që kanë pasur karakter social e kulturorë si, ekonomitë familjare, ndryshimet klimatike,
përdorimi i drogave në Shkolla; Dëshmia e Vasfije Krasniqit në Parlamentin Suedez për dhunën
seksuale të forcave serbe në Kosovë; Sporti i Shahut në Rahovec si sport i popullarizuar; Balistika si
degë specifike; si pranohet pleqëria; lansimi i fushatës “EC ME NE’; komedia në Kosovë; mini-golfi në
Kosovë; Fotografitë e Vjetra të Prishtinës; Dita Ndërkombëtare e ndihmës së Shpejtë; Siguria e
Nxënësve në Komunikacion; Krijimi i Aplikacionit të veçantë muzikorë; Fushata “ Më thuaj më kohë”;
Ekspozita “ Shpendët e Parkut të Gërmisë”; Përgatitjet për Vitin e Ri Shkollorë e tema të tjera. Secila
nga këto tema që janë trajtuar në studio kanë qenë të shoqëruara edhe me kronika nga terreni të
përgatitura nga gazetarët e Redaksisë së IMAZH-it.
Marrë parasysh që zgjedhjet u mbajtën me 6-tetor, kryesisht kjo ka qenë çështja që është trajtuar më
së shumti. Kurse nga 7 tetori me atë se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjeve, dhe për këtë ka pas debate
e biseda në studio qoftë me zyrtarë të partive që kanë fituar zgjedhjet, por edhe me ata që kanë
humbur në këto zgjedhje. Po ashtu, është diskutuar për mbarëvajtjen e procesit me ata që kanë pas
obligim organizimin e zgjedhjeve, derisa ka pasur edhe intervista ekskluzive siç ka qenë ajo me
kryetaren e KQZ-së, Valdete Daka, e cila bëri bujë të madhe me ato që tha për herë të parë se kush e
ka dëmtuar procesin elektoral. Gjatë tetorit është diskutuar edhe për kallëzimet penale që ka bërë
shoqata “98-99 “, nga Gjakova për krimet e luftës në Gjakovë nga forcat serbe, po ashtu edhe për 10vjetorin e Gjykatës Kushtetuese, dhe për këtë kemi diskutuar me ish-kryetarin e kësaj gjykate Enver
Hasanin. Temë tjetër që është trajtuar ka qenë edhe ajo e bllokimit të xhirollogarive të Telekomit, e
cila është në gjendje të rendë financiare. Ka pasur edhe tema të tjera që janë trajtuar në baza të
përditshme. Kurse në pjesën e dytë të IMAZH-it janë trajtuar tema sociale. Javën e parë kemi diskutuar
për tema si Tradita dhe përgatitja e turshive. Kjo temë është mbuluar edhe me kronikë të realizuar
nga Kooperativa Gratë e Krushës. Temë tjetër ishte edhe jeta studentore ne konvikte. Edhe kjo temë
është mbuluar me kronika nga terreni. Ndërsa në javën e dytë është diskutuar për Kujdesin për
shëndetin e zemrës, me kronikë të realizuar për punën në klinikën e Kardiologjisë në QKUK. Është
diskutuar edhe për kancerin e gjirit, pasi që muaji tetor është muaji i vetëdijesimit për kancerin e gjirit.
Kemi diskutuar po ashtu për ushqimin në ditën ndërkombëtare të tij, duke mbuluar emisionin me
kronika nga terreni bashkë me kyçje të drejtpërdrejtë nga tregu i qytetit. Kemi diskutuar edhe për
rëndësinë e ndihmës së parë me Drejtorin e Klinikës Emergjente të QKUK. Në javën e tretë për atë se
sa jemi të dhunshëm ne si shoqëri?; veshjet tradicionale, për rëndësinë e imunizimit si dhe rëndësinë
e gjidhënies. Të gjitha këto tema janë mbuluar me kronika nga terreni.
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Zgjedhjet e 6-tetorit kanë që temë thuaja qendrore edhe ne muajin nëntor pasi që ka vazhduar debate
për këtë çështje. Në studio ka pas zyrtarë të të gjitha partive politike por edhe analistë për ta analizuar
atë që ndodhte dhe pritej të të ndodhte. Vizita e Palmerit në Kosovë ka qenë një prej temave që është
trajtuar në IMAZH, po ashtu edhe ndeshjet e Kosovës në futboll. Ditët e fundit të nëntorit me tërmetin
që ndodhi në Shqipëri, përmes emisionit special. Është diskutuar edhe për ditën e forcës, për 28
Nëntorin dhe për takimet mes LDK-së dhe LVV-së për formimin e qeverisë së re.
Kurse në pjesën e dytë janë trajtuar tema sociale, siç kane qenë: Prodhimi dhe degustimi i verërave;
20 vjetori i punës së Radio Kosovës. Kemi diskutuar për cilësinë e ajrit në Kosovë, duke përfshirë kyçjen
direkt nga monitoruesit e ajrit në shesh të kryeqytetit, si dhe me kronika të përgatitura për temën.
Riciklimi i mbeturinave është trajtuar si temë së bashku me kronikat e përgatitura për parashkollorët
që riciklojnë mbeturinat si dhe krijimin e aksesorëve nga mbeturinat së bashku me lidhjen direkt nga
aktivitetet e nxënësve të një shkolle të Prishtinës. Trendi i emrave në Kosovë, java e kulturës japoneze;
komunikimin në rrjetet sociale ; kujdesi për fëmijërinë e hershme; Nostalgjia për klasiken; rrezikun për
fëmijët në vetura. Është diskutuar për (mos)respektimin e ligjit në vend, pastaj për prindërimin dhe
përkushtimin për fëmijët dikur dhe sot.
Muajin e fundit të vitit 2019, sërish ka dominuar politika, përkatësisht bisedimet mes Lëvizjes
Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për formimin e koalicionit qeverisës. Çështja e ligjit
të pagave që u shndërrua në një temë shumë të nxehtë është trajtuar në IMAZH me eksponent të
ndryshëm marrë parasysh faktin se nisin greva dhe u paralajmëruan protesta për shkak të pezullimit
të ligjit nga Gjykata Kushtetuese. Intervistimi i kryetari të PDK-së, Kadri Veselit në Hagë është trajtuar
në IMAZH, me mysafir në studio dhe me lidhje direkt nga Haga. Tendenca për të mohuar krimet e
Serbisë në Kosovë nga presidenti Vucic ka qenë një nga temat me të rëndësishme që është debatuar
në IMAZH, duke sjell fakte për krimet që kishte bërë Serbia në Reçak. Ndërrimi i udhëheqësisë së PSDsë po ashtu është trajtuar pasi që Shpend Ahmeti dha dorëheqje dhe kryetar u zgjodh Dardan Molliqaj.
Skandalet në FFK dhe kërkesa për zgjedhje të reja për kreun e FFK-së, dhe për këtë kemi pas
ekskluzivitet në studion e IMAZH-it, dhe ka qenë një nga emisionet me të ndjekura.
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6.2.3

Programi i Natës

Në fund të vitit 2019 është rikthyer program i Natës me drejtues aktorin Fatmir Spahiun-Bufi, pasi që
nga edicionet e kaluara program i Natës me Fatmir Spahiun ka qenë më i pëlqyeri dhe më i ndjekuri
nga audienca.
Është realizuar një studio mjaft e mirë dhe adekuate për këtë emision i cili transmetohet tri herë në
javë dhe ka në dispozicion edhe Bendin e RTK-së si dhe dy solistë mjaft të talentuar të skenës sonë.
Përkatësisht ky emision është realizuar në cilësinë e emisionit festiv për natën e dytë të Vitit të Ri me
një performancë Live të solistëve dhe me humor të zgjedhur.

6.2.4

Departamenti i Aktualiteteve

Gjatë vitit 2019 në kuadër të tri redaksive (politike, ekonomike, sociale) që janë sipas organogramit
të RTK-së, në Departamentin e Aktualiteteve, janë prodhuar dhe transmetuar përmbajtje të
ndryshme programore.
Emisionet gjatë kësaj periudhe kanë qenë si vijon:
•
•
•
•

•

•
•
•
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Debat (emision debatues politik)
N’Kuvend (emision për Kuvendin)
Subvencion (emision për ekonominë)
N’Shesh (emision debatues për aktualitete - aktualisht nuk transmetohet pasi që me
rekomandim të bordit dhe vendim të menaxhmentit debati është përqendruar në vetëm një
emision)
Intervista me Blerimin (emision me intervista javore me personalitete - aktualisht nuk
transmetohet pasi që me rekomandim të bordit dhe vendim të menaxhmentit debati është
përqendruar në vetëm një emision)
Monitor (emision debatues politik-nuk transmetohet më)
Medika (emision për shëndetësinë-prej vitit 2020 është në programin arsimor edukativ)
Bujku (emision për bujqësinë)

Gjithashtu, përveç këtyre emisioneve ka pasur edhe transmetime të ndryshme të ngjarjeve me peshë
në aktualitetin politik, ekonomik e social.
Në dy periudha, në kohën e kampionatit botëror të futbollit në qershor, gjatë sezonit veror dhe në
kohën e zgjedhjeve, ndryshimet në skemën programore i kanë pezulluar edhe emisionet e Aktualitetit.
Më pas transmetimi i tyre, pas zgjedhjeve të tetorit, ka vazhduar me disa ndryshime në termine.
Brenda mundësive dhe kapaciteteve të RTK-së, është mbuluar aktualiteti në tre sektorët e
Departamentit, në ekonomi, politikë dhe sociale.
Kryesisht edhe gjatë vitit 2019, kanë dominuar emisione foljore, pra të realizuara në studio në formën
e intervistave apo debateve.
Politika editoriale dhe standardet e mediumit publik në përgjithësi janë respektuar dhe nuk kemi pasur
ndonjë lëshim në këtë aspekt.
Emisionet i janë përmbajtur formatit të tyre, me përjashtime sporadike, kur nuk ka qenë e mundur një
gjë e tillë për shkaqe objektive (mungesë mysafirësh, pengesa teknike etj)
Nga ana tjetër, sfiduese mbeten përmbajtjet informative që realizohen jashtë RTK-së në bazë të
kontratave që janë ende të vlefshme.
Departamenti i Aktualitetit, brenda mundësive të tij, ka dhënë një kontribut të mirë në programin e
RTK-së gjatë vitit 2019.

6.2.5 Zgjedhjet parlamentare 2019
Gjatë periudhës së zgjedhjeve është mobilizuar stafi dhe është krijuar ekipi i posaçëm që merret me
mbulimin e fushatës, përcjelljen e ngjarjeve dhe realizimin e intervistave, debateve dhe analizave në
studio. Përveç rubrikës së rregullt të përmbledhjes së ngjarjeve ne edicionin qendror është realizuar
edhe një edicion i posaçëm Kronika Zgjedhore me kronika të ndara për secilin aktivitet. Secilit
subjekt garues i është dhënë hapësirë e barabartë me të tjerët dhe është zbatuar praktika e
rotacionit të subjekteve në renditje të lajmeve dhe kronikës.
Puna e televizionit u vlerësua edhe në Raportin përfundimtar të Vëzhguesve të BE-së, në faqe 5 tek
mediet dhe rrjetet sociale:
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“Mediet dhe rrjetet sociale i mundësuan votuesve qasje në informacion mbi pikëpamjet e ndryshme
politike. Gjatë fushatës zgjedhore dhjetëditore, transmetuesi publik, RTK, ofroi mbulim kryesisht të
ekuilibruar të garuesve në kanalet e veta të transmetimit.”

6.2.6

Redaksia hulumtuese

Redaksia e emisionit hulumtues "UDHËVE" gjatë vitit 2019 ka arritur të realizoj 35 emisione. Ajo i
është përmbajtur konceptit dhe karakterit hulumtues për qëllimin të cilën është krijuar.
Në bazë të titujve të emisionit mund të vërejmë që janë prekur tema të ndryshme nga redaksia
hulumtuese e emisionit “Udhëve”, si në aspektin e sigurisë, shëndetësor, dhe atë social. Shumica e
temave të trajtuara në vitin 2019 kanë zgjuar reagime të mëdha të shoqërisë. Në të shumtën e
rasteve emisioni “Udhëve” është cituar nga media vendore dhe rajonale, si dhe nga muaji Shkurt
2019 emisioni “Udhëve” ka filluar transmetimin në RTSH/2-TV.

Lista e emisioneve të realizuara gjatë vitit 2019:
1. DHUNA NDAJ BURRAVE,
2. TEKSTET SHKOLLORE ME GABIME
3. “LETRA E VALBONËS”,
4. “TAKOZVANI VEZA”,
5. KU ISHIM?,
6. NDIKIMI RUS,
7. MASHTRIMET ME TAKSËN,
8. GRABITJET ME ARMË,
9. E VËRTETA PËR DROGËN,
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10. MOHIMI I KRIMIT,
11. LUGINA E DIELLIT,
12. TRAFIK APO FRONT,
13. DRENICA II – e përditësuar,
14. “UDHËVE TË EVROPËS”,
15. MISTERI I KRIMIT,
16. E DREJTA E KUFIZUAR,
17. ULURIM NË HESHTJE,
18. KRIM I PANDËSHKUAR,
19. DOKUMENTIMI I KRIMEVE,
20. AUDITORI,
21. “TAKOZVANI VEZA” – e përditësuar,
22. GJENOCIDI,
23. MES DHUNËS E DREJTËSISË,
24. SHKALLËT E DISKRIMINIMIT,
25. TRADITA “TOLERON” DHUNËN,
26. BURKA,
27. SHKOLLAT PARALELE,
28. ËNDRRAT QË U VRANË,
29. ABUZIMI ME FËMIJET,
30. MIHËSIT E NËNTOKES,
31. RIINTEGRIMI NË KOSOVË,
32. RIINTEGRIMI NË RAJONË (SHQIPËRI, MAQEDONI DHE LUGINË),
33. DEBAT PËR DHUNIMET E LUFTËS (NË STUDIO),
34. VIKTIMAT E PASTREHË,
35. RRËFIMET.
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6.2.7 Programi kulturor edukativ arsimor (PKEA)
Përgjatë vitit 2019, Departamenti PKEA ka vazhduar me rrjedhën e përmbajtjeve kulturore,
edukative arsimore dhe vlerat e reja teknologjike si dhe përmbajtjet konceptuale te parapara për
transmetuesin publik RTK.

6.2.8 Redaksia e Kulturës
Gjate vitit 2019, Redaksia e Kulturës ka realizuar emisionet e përjavshme “Artema” dhe
“Qyteti i Librit” . Emision javor i formatit magazinë televizive , qe përcjell ngjarjet
kulturore nga fusha të ndryshme të rrafshit kulturor që zhvillohen në Kosovë , në të cilin përfshihen
ngjarje nga fusha e letërsisë, shënimi i ngjarjeve të ndryshme kulturore sipas kalendarit vjetor,
prezantimi i premierave teatrore, promovim i veprave nga fusha e letërsisë, risitë në degët e ndryshme
të artit, si dhe transmetimet e drejtpërdrejta të ngjarjeve me interes publik, sipas planifikimit javor
dhe vjetor. Janë transmetuar drejtpërdrejt konferenca të rëndësishme dhe simpoziume me karakter
kulturor - shkencor.
Shënimi i përvjetorëve të ndryshëm si dhe data të shënuara në kalendarin kombëtar. Emisioni dyjavor
deri në gjysmën e parë të vitit “Ars”, ka realizuar intervista me personalitetet e ndryshme, ka
prezantuar aktualitetet dhe ngjarjet e artit vizual, mbulimin e ekspozitave , ka shënuar karrierat e
personaliteteve protagonistë që kanë lenë gjurmë në
artin shqiptar, si dhe artistë bashkëkohorë që japin kontribut në prezantimin e artit të Kosovës në
botë.

6.2.9 Redaksia Edukative Arsimore
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Në kuadër të kësaj redaksie janë realizuar emisionet me karakter arsimor edukativ.
Emisioni “Kuizi 123 Fillo” , emision javor, konkurrues ne dije, sipas plan-programeve arsimore të
Ministrisë së Arsimit të Republikës se 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 qe ato të
përfaqësohen në mënyrë të barabartë.
Emisioni tjetër me karakter edukativ, “Kutia Magjike” është emision dyjavor që i dedikohet moshave
parashkollore. Emisioni “NE” , emision javor i dedikohet moshës adoleshente që ka për qëllim
preokupimet e këtyre moshatarëve si dhe shkathtësive të tyre në fushën e inovacionit dhe jetës
kulturore e argëtimit. Emisione të karakterit shkencor edukativ nga të rejat nga e gjithë bota. Emisioni
“Multimedia” është emision njëjavor, me karakter njohës me risitë nga bota e informatikës dhe
teknologjisë.
Në kuadër të kësaj redaksie janë transmetuar edhe emisione të huajtura nga produksionet e jashtme;
nga bota e kafshëve, ambientit, trendëve të bashkëmoshatarëve, si dhe tematika me interes nga
shkencat ekzakte

6.2.10 Redaksia e Programit për Fëmijë dhe të Rinj

Në kuadër të kësaj redaksie realizohen emisione për më të vegjlit, nga kopshtet e fëmijëve, aktivitetet
e tyre, festivalet për fëmijë me karakter festiv, si dhe festivalet e muzikës dhe këngëve për më të
vegjlit, siç janë emisionet “Kutia Magjike” dhe “Ne’. Emisioni për të rinj njëjavor “N’za”, për të rinj,
paraqet aktivitetet e te rinjve nga fusha e krijimit dhe jetës së përditshme të të rinjve në Kosovë dhe
jashtë saj. Ne kuadër të programit festiv janë realizuar dhe transmetuar tetë emisione për fëmijë dhe
dy për të rinj.

6.2.11 Redaksia e Dokumentarit

Në kuadër të kësaj redaksie brenda një viti janë realizuar dhjetëra dokumentare dhe
reportazhe, që kanë të bëjnë me promovimin e trashëgimisë, turizmit, natyrës si dhe
dokumentare 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 transmetuar dokumentarin
Histori e Kosovës (katër pjesë), si dhe në kuadër të RTK-së është realizuar një dokumentar për
“Batalionin Atlantiku”. Gjithashtu, është duke transmetuar (nga pakoja) dokumentarët e blerë me të
drejta transmetuese, në kuadër të terminëve të rregullt programorë të paraparë për këtë zhanër.
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Përmbajtjet e dokumentareve:
Dokumentarë nga bota e teknologjisë
Dokumentarë nga bota e kafshëve
Dokumentarë nga bota e shpezëve
Dokumentarë nga historia
Dokumentarë nga shkenca
Dokumentarë nga fusha e arkitekturës
Dokumentarë përshkrues nga natyra
Dokumentarë nga bota nën ujore

6.3 Departamenti i Programeve Argëtuese
6.3.1 Redaksia e Filmit dhe Serialeve
Redaksia e Filmit dhe Serialeve, vitin 2019-të e ka përmbyllur me sukses, duke plotësuar objektivat e
parapara dhe duke u fokusuar në mbulimin e ngjarjeve të rëndësishme kinematografike vendore dhe
ndërkombëtare për shikuesit filmdashës.
Në RTK, si edhe vitet e tjera, ka vazhduar më shumë sukses realizimi dhe transmetimi i serialit “Çka Ka
Shpija”, i cili ka arritur shikueshmëri rekorde si në platformat televizive por edhe ato online.
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Po ashtu, në kuadër të bashkëpunimit me produksionet e jashtme janë transmetuar edhe disa seriale
të tjera.
Janë përcjellë me interesim: Festivali “Dokufest” ,“PriFEST”, Festivali i filmit të animuar “Anibar”, Java
e Filmit Shqiptarë, Izraelit etj përmes përgatitjes së kronikave ditore dhe raportimeve nga vendi i
ngjarjes për Lajmet Qendrore.
Nga eventet ndërkombëtare janë mbuluar me kronika: Edicioni i 70- të i çmimeve Oscar, Festivali i
Filmit “Berlinale”, Festivali i Cannes, Festivali i Venedikut. Është emetuar drejtpërdrejtë ceremonia e
çmimeve të njohura televizive “Emmy Awards” dhe Brit Awards.
Është realizuar çdo javë rregullisht emisioni i filmit TELEKINO me kronika dhe mysafirë të përzgjedhur,
kineastë nga fusha kinematografike , producentë, aktorë, njerëz të suksesshëm të lëmit të filmit duke
i vënë në pah sukseset e tyre, përkrahur, promovuar e motivuar talentet e rinj.

6.3.2 Redaksia e muzikës

Redaksia e Muzikës në RTK -TV-1, i ka përmbushur të gjitha objektivat e veta për vitin 2019 duke
përmbushur një pjesë të rëndësishme të skemës programore të Televizionit të Kosovës nëpërmjet
festivaleve të ndryshme, ngjarjeve të jashtëzakonshme vendore dhe ndërkombëtarë, emisioneve të
rregullta, dokumentarëve muzikor, programin muzikor të vitit të ri.....
Gjate këtij viti janë transmetuar drejtpërdrejt dhe janë xhiruar dhe transmetuar dhjetëra programe
muzikore.
Me qindra klipe muzikore janë marrë me kohë dhe janë transmetuar në hapësirat e skemës
programore. Po ashtu me emisione muzikore janë plotësuar te gjitha terminët e emisioneve që nuk
janë përgatitur nga redaksitë e tjera sipas skemës programore.
Gjatë ditëve të festave janë përzgjedhur emisionet për transmetim.
Për te gjitha xhirimet apo transmetimet janë përgatitur edhe promot. Redaksia e muzikës ka
bashkëpunuar me te gjitha redaksitë , po ashtu edhe me të gjithë producentët e festivaleve të të gjitha
zhanreve.
Po ashtu gjatë vitit 2019 ka vazhduar transmetimi i emisionit të Muzikës folklorike “Rrënjët tona” si
dhe është realizuar emisioni “Zonë” në të cilin kanë defiluar emrat me të njohur të muzikës sonë
popullore dhe zbavitëse. PO ashtu janë realizuar shumë emisione të shkurtra me protagonistë të
muzikës klasike, si dhe janë realizuar dhe transmetuar shumë ngjarje të rëndësishme muzikore nga
arena vendore dhe ndërkombëtare.
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6.3.3 Redaksia e Programit Argëtues

Edhe gjatë vitit 2019 Programi Argëtues i Radiotelevizionit të Kosovës është realizuar me sukses,
bazuar në të gjitha kërkesat.
Janë kryer obligimet e Redaksisë të parapara me planin vjetor dhe objektivat programore në
Radiotelevizioni e Kosovës.
Në suaza të rregullta është mbikëqyrur i gjithë materiali i dedikuar për programi argëtues, qoftë ai i
prodhuar brenda RTK-së, po ashtu edhe materialet e prodhuara nga produksione të jashtme.
Për çdo ditë është miratuar për emetim i gjithë programin argëtues, duke u kontrolluar si në aspektin
teknik ashtu edhe përmbajtjesor.
Janë mbajtur takimet e rregullta me stafin për të koordinuar punët dhe angazhimet ditore e javore.
Edhe këtë vit bashkëpunimi me sektorët tjerë programor brenda RTK-së ka qenë në nivelin e duhur.
Vështirësitë në realizimin e detyrave kryesisht ndërlidhen me ambiente –hapësira dhe pajisje teknike
të pamjaftueshme për punë.

6.4 Departamenti i sportit
Programi i sportit është përkujdesur që shikuesve t’i sjellë programin më interesant dhe më cilësor,
të sportit vendor dhe atij ndërkombëtar.
Programi i sportit së bashku me menaxhmentin e RTK-së është përkujdesur që në programin e vet t’i
ketë të gjitha ngjarjet më të rëndësishme vendore dhe ndërkombëtare.
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Ngjarjet ndërkombëtare që janë transmetuar:
- Lojërat Evropiane Minsk 2019,
- Futboll - Ndeshjet kualifikuese EURO 2020
- Futboll - Ndeshjet kualifikuese U 21
- Futboll - Finalja e botërorit U 17.
- Beach soccer - Futboll ne rërë.
- Futboll - Kampionati botëror i femrave ne futboll.
- Futboll - Ndeshjet kualifikuese te femrave.
- Futboll - Champions League, ndeshjet e Ferronikelit (kualifikime)
- Futboll - Europa League - ndeshja e FC ”Prishtina”
- Futboll - Kampionati botëror i klubeve
- Nations League, ndeshjet përmbyllëse të Grupit A.
- Basketboll - Kampionati evropian Euro basket 2019 (Femrat).
- Basketboll - Kampionati botëror në basketboll - Kina 2019 (Meshkujt)
- Boks profesionist - Mbrëmja e zhvilluar ne SHBA ku janë transmetuar shumë meçe para
përballjes për titullin e botes JOSHUA-RUIZ.
- Boks profesionist meçi për titullin e botë, ku është paraqitur Shefat Isufi.
- Kik boks profesionist - Mbrojtja e titullit të botës, Dardan Morina.

Ngjarjet vendore që janë transmetuar:

- KOK - Shpallja e sportistë të vitit 2019
- KOK - Mbrëmja Gala
- FFK - Mbrëmja e shpalljes së futbollistit të vitit 2019
- Karate - Kampionati i Kosovës.
- Atletike - Gjysmëmaratona Prishtina 2019
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- Boks - Turneu ndërkombëtar ”Adem Jashari”.
- Volejboll - Kupa e Kosovës.
- Ping Pong - Ndeshje ndërkombëtare
- Tenis - turneu vendor (Dielli OPEN)
- SHGSK - Shpallja e laureatëve të vitit.

Përveç transmetimeve nga këto ngjarje ndërkombëtare, janë përgatitur edhe emisionet speciale.
Këtyre ngjarjeve i është dhënë vend meritor në programin e RTK-së.
Lojërat Evropiane në Minsk - janë transmetuar në kanalin tonë, afro 100 orë program.
Nga Minsku kemi pasur edhe lajmërime Live në shumicën e edicioneve informative, nga atje është
raportuar për pjesëmarrjen e sportisteve tanë në këto Lojëra Evropiane.
Prezenca e gazetarit tonë e ka bërë më interesant prezantimin e sportistëve kosovarë.
Futboll
Kualifikimet për EURO 2020 - ndeshjet e Kombëtares së Kosovës dhe të Shqipërisë

RTK ka transmetuar edhe ndeshjet e kombëtares së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë.
Kombëtarja e Kosovës ka zënë vend të rëndësishëm në programin tonë, duke përgatitur emisione
me analiza, para dhe pas ndeshjeve.
Komentatorët kanë komentuar shumicën e ndeshjeve nga vendi i ngjarjes ku janë lajmëruar Live dhe
kanë marrë deklarata të akterëve të ndeshjes.

Gjithashtu nga futbolli kemi pasur edhe transmetimet nga ndeshjet e Nations League, ato
përcaktuese për vendin e parë në Grupin A,apo më mirë të themi është përcaktuar kampioni i kësaj
gare të re nga UEFA.

BASKETBOLL
Viti 2019 i ka takuar basketbollit.
Në program ka qenë Kampionati Evropian i basketbollit për femra që është mbajtur në qershor.
Ndërkaq në shtator programi i RTK ka transmetuar një numër të madh të ndeshjeve nga Kampionati
Botëror për meshkuj që është mbajtur në Kinë.
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BOKS

Përveç ndeshjeve të futbollit këtë vit e kemi transmetuar një ngjarje të veçantë nga boksi, bë fjalë
për meçin e boksit JOSHUA-RUIZ.
Por në asnjë moment nuk duhet të harrohet edhe meçi Shafat Isufi –Saunders për titullin e botë në
WBO.

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 SPORTI (me lajme te reja nga sporti
vendor dhe ai ndërkombëtar).
Po ashtu në programin e vet sporti e ka emisionin javor “Arena Sportive”.
Në fund të vitit është përgatitur edhe Emisioni festiv Sporti 2019 si përmbledhje e të gjitha ngjarjeve
më interesante sportive.
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RTK2

Edhe gjatë vitit 2019, RTK-2 ka mbetur i përkushtuar në informimin objektiv dhe profesional dhe
afrimin tek shikuesi. Ka vazhduar punën në përmirësimin dhe forcimin e kapacitetit të programit,
teknikës dhe produksionit, me shumë angazhim nga potenciali njerëzor, edhe në kushte të
vështirësuara të cilat kanë pasur ndikim në program (numri i vogël i gazetarëve dhe redaktorëve dhe
me mospasjen e mundësisë së ndërrimit për shkak të pushimeve të lindjes dhe shkuarjes së
gazetarëve, vështirësitë në servisim të veturave të terrenit dhe furnizimit me derivate për shkak të
ndërrimit të furnizuesit, tentimeve jo të suksesshme në gjetje të mjeteve të produksionit dhe të tjera).
Me gjithë këto, me organizimin adekuat të punës, janë përmbushur të gjitha detyrat e parashtruara
dhe janë përcjellë të gjitha ngjarjet me rëndësi, si ne Kosovë ashtu edhe në rajon.
Me ekipet operative në terren dhe me një hapësirë të studios, gjatë vitit 2019 janë xhiruar gjithsej
1508 emisione, nga të cilat 382 në terren dhe 1126 në studio, ku kanë defiluar 1082 mysafirë nga fusha
të ndryshme shoqërore (kryesisht duke e përfshirë transportin nga ana e RTK2).
RTK 2 në vitin 2019 ka prodhuar 1515 orë program (informativ, dokumentar, zbavitës), ku përveç
emisioneve janë emituar dhe 4.560 kronika të ndryshme. Në vazhdim paraqitja tabelore e programit
të prodhuar dhe numri i mysafirëve në vitin 2019 sipas muajve:
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Disa nga emisionet me të cilat është freskuar programi në vitin
2019 janë si në vazhdim:

-

- “Ibar priče zbori” – serial prej 12 emisioneve për
vendbanimet përgjatë lumit Ibër, nisur nga burimi, në të cilat
në mënyrë të veçantë përshkruhen njerëzit, tradita dhe
zakonet e një vendi të caktuar.
- “Da se žene pitaju“ – serial i emisioneve për gratë e
suksesshme në Kosovë, për jetën dhe punën e tyre.
“Zdravi bili” – format i ri i emisionit, me fokus në banjat në Kosovë dhe në rajon.
“Biz Bize” – emision i ri në gjuhën turke.

Përveç programit të rregullt, ngjarje të tjera nga viti 2019 të cilat kanë kërkuar një kompleksitet janë:
Realizimi i programit të veçantë për Kërshëndella dhe Vitin e Ri (janë transmetuar premierë 5 spote
muzikore në produksionin e RTK2) si dhe koncerte të numërta; Transmetimi dhe komentimi i natës
finale të Evrovisionit; Përcjellja e zgjedhjeve për kryetarë të katër komunave në Veri të Kosovës (duke
përfshirë emisionin special); Festivali “Biberče”, “Medimus” e “Dokufest”; Shënimi i 6-vjetorit të punës
së RTK2; Transmetimi i Kampionatit Evropian (Minsk); Transmetimi i kampionatit Botëror në
Basketboll (Pekin) dhe analiza e ndeshjes; Zgjedhjet e Parakohshme në Kosovë; Realizimi i Programit
të Vitit të Ri 2020 dhe të tjera.
7.1 Programi i rregull dhe emisionet në RTK2:
”Informativni Program” – Programi informativ i RTK 2 përfshin edicionet e
lajmeve dhe të ditarit, forcimi i të cilëve ka vazhduar në vitin 2019. Në RTK
2 emitohen tri edicione të lajmeve: në 08:00, 12:00 dhe 15:00. Edicioni i
parë i lajmeve fillon në 08:00, kurse ditari i parë emitohet në 09:00 brenda
“Programit të Mëngjesit”. Emisioni qendror informativ gjysmë orësh
“Dnevnik 2” në vitin 2019, çdo ditë prej orës 19:00- 19:30, ka emituar
informacione nga aktualiteti politik nga Kosova, rajoni, bota, si dhe
informacione nga sporti, kultura dhe temat sociale. Ditari është realizuar me storiet nga ekipet e
terrenit të RTK2, 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 2019 është emituar ”Dnevnik 3”` në orën 22:00, i cili ka një koncept
më të ndryshëm në krahasim me emisionet e tjera informative. Ditari i tretë është emision informativ,
i cili përmban të gjitha lajmet më të rëndësishme ditore nga Kosova, rajoni, bota si dhe lajmet që
arrijnë në redaksi deri në kohën e emetimit, kështu që ka ndodhur që RTK 2 ka publikuar lajme
ekskluzive pikërisht në këtë Ditar.

“Jutarnji program” – Programi i mëngjesit është emision
dyorësh me koncept informativ-argëtues, qe transmetohet
ditëve të punës dhe të shtunën, me analizimin e ngjarjeve më
të rëndësishme, bisedat me mysafirët në studio, thirrjet e
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drejtpërdrejta, prej temave politike deri tek ato argëtuese. Përveç informacioneve, gjithashtu u ofron
shikuesve një vështrim të shtypit serb dhe shqiptar, rubrikën e sportit, rubrikën për shëndet, ushqim
dhe kuriozitete.
“Programi i Mëngjesit” emitohet ditëve të punës në termin prej orës 08:00-10:00, ndërsa të shtunën
nga ora 10:00 deri në 12:00.

“Popodne” – Emision njëorësh në studio në vitin 2019 u
emitua në termin prej orës 17:00 deri 18:00 ditëve të punës si
dhe të shtunën. 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 2019, nëpër këtë emision ka kaluar një numër i madh i
mysafirëve, shpesh shumë të njohur nga segmentet e ndryshme të jetës shoqërore.

“Nedeljom zajedno” – Ky emision me karakter argëtuesinformativ emitohet çdo të diel në termin prej 15:15 deri 17:00.
Karakteristika kyçe e këtij emisioni është se, përveç temave dhe
mysafirëve nga bota e kulturës dhe artit, në studio ka qenë
edhe ndonjë grup muzikor apo solist në studio, me të cilën
promovohet krijimtaria muzikore, veçanërisht tek të rinjtë.
"Poglavlje" – Emisioni debatues "Poglavlje" emitohet një herë
në javë dhe është shumë atraktiv për shikuesit tanë.
Përveç asaj se në të trajtohen temat më aktuale dhe
më domethënëse, veçanti emisionit i jep formati i tij debatues, i
cili mundëson ballafaqimin direkt të pikëpamjeve dhe
qëndrimeve të kundërta. E gjithë kjo kontribuon në një
dinamizëm të jashtëzakonshëm të emisionit e nganjëherë edhe shkëmbimit të mprehtë të opinioneve

“Razgovor” – Emisioni informativo-politik me aktualitete shoqërorepolitike “Razgovor” është emituar çdo të enjte nga ora 20:00. U realizua
koncepti i intervistës me një dhe/apo me më shumë bashkëbisedues nga
bota e politikës, ekonomisë, shoqërisë civile, dhe të ngjashme. Në vitin
2019 në emisionin “Razgovor” janë paraqitur këndvështrime të temave të
ndryshme që kryesisht kanë të bëjnë me komunitetin serb por edhe
komunitetet e tjera.
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„Moj život, moja priča” - Në emisionin “Moj život, moja priča“
personalitetet e njohura paraqesin para publikut rrëfimin e jetës së tyre.
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.

„Zdravi bili“ - Emisioni “Zdravi bili“ është emision nga produksioni i RTK 2, i
dedikohet ruajtjes së shëndetit të qytetarëve. Për çdo temë që është
diskutuar në emision kemi pasur ekspertin e asaj fushe, i cili i ka njoftuar
shikuesit me temën e emisionit, duke treguar për rreziqet potenciale të
shëndetit të tyre, etj. Gjatë vitit 2019 është freskuar koncepti i emisionit
kryesisht me xhirime ne teren, duke i përfshirë banjat ne Kosovë dhe në rajon.
Qasja shkencore-këshillimore e këtij emisioni ka sigurua shikueshmëri të madhe.
„Selo u venama“ - Emisioni “Selo u venama“ është emision që i
dedikohet bujqësisë dhe temave lidhur me jetën në fshat. Domethënia
e këtij emisioni është aty se numri i madh i shikuesve merret me bujqësi
sepse jetojnë në zona rurale anembanë Kosovës. Emisioni, përveç që
paraqet bujqit, punët e tyre, këshillat e ekspertëve, është i pasur me
pamje të bukura të xhiruara gjatë punës për emision. Përveç
promovimit të potencialit bujqësorë, emisioni i tregon edhe problemet me të cilat bujqit në Kosovë
ballafaqohen.

,,Tragom predaka” - serial dokumentarësh që tregon për jetën e njerëzve
në mbarë Kosovën, nëpërmjet të cilave njohim historinë, kulturën, zakonet
të fshatrave të ndryshme, me theks të veçantë në traditën, trashëgiminë
kulturore si dhe gjendjen aktuale.
"Trajanje" Ky është një emision dokumentar nga produksioni i RTK 2, 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.

“Nedeljni presek “ serial javor i cili paraqet një përmbledhje të
ngjarjeve më interesante të javës;

45
`

“Ribolovačke priče” emision për peshkimin i prodhuar nga RTK2, i cili
realizohet me ndihmën e shumë entuziastëve të peshkimit sportiv. Përveç
natyrës së bukur, qëllimi është për të treguar shikuesve vendet më të mira
për peshkim në Kosovë dhe rajon, me përshkrim të detajuar të pajisjeve të
caktuara për peshq të caktuar, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së
mjedisit; Autori i këtij emisioni është montazher.

„Sportak“ është emision i produksionit të RTK 2, merret me tema të
sportit. Edhe ky emision, varësisht nga mundësia dhe tema, ndonjëherë
punohet në studion tonë e nganjëherë në terren. Mysafirë janë njerëz nga
sporti.

"U fokusu" – Ky emision është një pjesë e projektit JICA,
të cilin RTK e implementon me partnerë nga Japonia.
Emisioni është bashkëprodhuar nga ekipet e RTK 1 dhe
RTK 2. Transmetohen një herë në javë dhe përbëhet nga
disa reportazhe, përgatitur enkas për të. Çdo emisioni ka
një temë të veçantë dhe të gjitha reportazhet kanë të
bëjnë me temën e zgjedhur dhe të paracaktuar.

“Zapisi sa izvora” – emision dokumentar nga veriu i Kosovës për jetën e
përditshme të qytetarit, traditën, kulturën dhe zakonet, të cilën e realizon
korrespondenti i RTK-së për nevojat e RTK 2 nga rajoni i Mitrovicës.
“Ljudi i sudbine” – emision dokumentar nga jugu i Kosovës për jetën e
përditshme të qytetarit, traditën, kulturën dhe zakonet, të cilën e realizon
korrespondenti i RTK-së për nevojat e RTK 2 nga rajoni i Prizrenit.

Programi në gjuhën malazeze – Redaksia në gjuhën malazeze në kuadër
të RTK 2 transmeton një herë në javë emisionin “Crnogorski mozaik”, i cili
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
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emisioni, rregullisht emitojmë edhe programin dokumentar dhe muzikor malazez të cilin na e ka dhënë
RTCG.
Programi në gjuhën boshnjake – Gjatë vitit 2019 ka vazhduar
prodhimi dhe emetimi i emisionit në gjuhën boshnjake. Brenda këtij
programi, një herë në javë emitohet dhe reprizohet emisioni
"Bošnjački vidici". Ky emision është i tipit kolazh dhe brenda tij
emitohen reportazhe dhe intervista të cilat kanë të bëjnë me temat që janë të rëndësishme për
boshnjakët në Kosovë.
Programi në gjuhën turke – Gjatë vitit 2019 ka vazhduar transmetimi i
emisioneve në gjuhën turke, të quajtura "Turkuaz" dhe "Sesimiz" si dhe
emisioni i ri “Biz Bize”. Të gjitha emisionet emitohen dhe reprizohen 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 emitohen emisionet "Yekhipe" dhe "React". që emitohen një herë
në javë. Redaksia rome përmes dy emisioneve të ndryshme, të cilat
transmetohen një herë në javë, merren me çështjet që janë në interes të
komunitetit rom në Kosovë.

Programi në gjuhën shqipe – Lajmet në gjuhën shqipe
transmetohen çdo ditë pune nga ora 14:00;

Programi sportiv – Programi sportiv në kanalin RTK 2 emitohet në edicionin e lajmeve dhe brenda një
programi të veçantë. Përveç ngjarjeve vendore më të rëndësishme në sport, në vitin 2019, u emituan
transmetimet e drejtpërdrejta të ndeshjeve të rëndësishme sportive evropiane dhe botërore.

-

-
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Në periudhën prej 21 deri më 30 qershor 2019 janë realizuar transmetimet e drejtpërdrejta
të kampionatit Evropian në Minsk dhe atë;
• Kampionati Evropian në atletikë
• Kampionati Evropian na basketboll për gra
Në periudhën prej 31. gusht deri më 15. shtator të vitit 2019 janë realizuar transmetime të
drejtpërdrejta të Kampionatit Botëror në basketboll për meshkuj, si dhe 16 emisione speciale
(të drejtpërdrejta) me analizë të ndeshjeve.

Të gjitha ngjarjet sportive të emetuara drejtpërdrejt, i kanë komentuar komentatorët e redaksisë sonë
të sportit në RTK2, me mbështetjen e stafit teknik në RTK2. .

Transmetimet e drejtpërdrejta – Me ndihmën e kolegëve me teknikën për reportazhe nga RTK-TV1
por edhe falë lidhjeve të internetit me teknikën që e ka RTK-TV2 në vitin 2019 janë dhjetëra orë të
transmetimeve të drejtpërdrejta të mbledhjeve të Kuvendit të Kosovës (të rregullta dhe të
jashtëzakonshme), panele të diskutimeve dhe ngjarjeve speciale.
“Programet e veçanta” - Në vitin 2019 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.
Evrovizija – Për herë të parë nga themelimi i kanalit, RTK2 në muajin maj e ka transmetuar finalen e
këngës së Eurovizionit. Falë përpjekjeve të prezantuesve, me ndihmën e gjithë stafit teknik të RTK 2,
u transmetuan 4 orë program live, ku përveç njoftimit dhe komentimit të interpretuesve, programi u
plotësua nga një bisedë me të ftuarit specialë nga bota e muzikës
Zgjedhjet për kryetar në katër komunat në Veri të Kosovës (Mitrovicë, Zubin Potok, Zveçan dhe
Leposaviq) RTK 2 me katër ekipe mobile në teren dhe me një ekip në Komisionin Qendrorë Zgjedhor
ka përcjell zgjedhjet për kryetar të katër komunave në veri të Kosovës, me 19 maj të vitit 2019.
Përveç transmetimeve nga tereni (live) në emisione informative, janë transmetuar edhe lajmet e
jashtëzakonshme në ora 10:00 dhe është realizuar emision special me analistë politik, nga ora 20:00.
Shënimi i gjashtë viteve të punës të RTK2 – Në qershor të vitit 2019 janë shënuar gjashtë vjet punë
të kanalit RTK2 dhe me këtë rast është përgatitur një program i posaçëm, si dhe emisione speciale me
përmbajtje dhe tematikë të ndryshme.

Për shkak të numrit të zvogëluar të stafit në dhomën e lajmeve, duke filluar nga gushti i vitit 2019, disa
emisione janë ndalur së transmetuari (Selo u venama, Nedeljni presek, ndërsa edicionet e fundjavës
të programeve të mëngjesit dhe të pasdites nga dy orë janë shkurtuar në një orë e gjysmë).
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Zgjedhjet e parlamentare në Kosovë
Viti 2019. ka qenë vit zgjedhor. Me respektimin e Ligjit për Zgjedhje të Përgjithshme në Kosovë,
Udhëzimit Administrativ të KPM-së për përcjellje të zgjedhjeve, Ligjit për RTK-në, si dhe Rregulloreve
të brendshme të RTK-së, RTK2 me kohë e ka përpiluar planin e përgjithshëm për përcjellje të
Zgjedhjeve të Parakohshme Parlamentare në Kosovë dhe i ka ofruar të gjitha subjekteve politike të
regjistruara të drejtën e prezantimit televiziv të barabartë. Përveç intervistave të ofruara me bartësit
e listave të subjekteve politike (me pyetje të njëjta), janë mbajtur edhe debate me tema të ndryshme,
gjithashtu, me pyetje të njëjta dhe më kohë të kufizuar dhe njëjtë të shpërndarë.
Përveç kësaj, aktivitete ditore të subjekteve politike, gjatë kohës së fushatës zgjedhore, janë
transmetuar në bllokun e veçantë në kuadër të emisioneve informative (me minutazhë të njëjtë dhe
ndërrim të renditjes së subjekteve politike, dhe gjithashtu, të gjithëve ju është ofruar dhe koha e njëjtë
për transmetim të spoteve politike (pa pagesë dhe me termine të paguara).
Në favor të kësaj flet edhe raporti i misionit të Bashkimit Evropian për mbikëqyrje të zgjedhjeve në
Kosovë i cili përveç tjerave thotë: ”RTK2 është treguar i balancuar gjatë fushatës zgjedhore...”
Në ditën e zgjedhjeve, RTK2 ka pasur disa ekipe mobile në teren duke e mbuluar thuajse të gjitha
vendbanimet me shumicë serbe (Veriu i Kosovës, Kosova qendrore, Anamorava, Shtërpce) dhe një
ekip në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), duke e përcjell daljen dhe vet procesin zgjedhor, nga
hapja deri te mbyllja e vendvotimeve. Ekipet mobile dërgonin kronika nga tereni (live) në emisione
informative gjatë tërë ditës, e pas përfundimit të zgjedhjeve është realizuar emisioni special me analist
politik, duke i publikuar rezultatet.
Programi i Vitit të Ri – RTK2 në kuadër të programin e Vitit të Ri ka mbledhur interpretuesit e muzikës
burimore, popullore, argëtuese dhe është pasuruar me shoqëritë kulturore-artistike, me koncerte dhe
korin e kishës. Programi i Vitit të Ri ka qenë kombinim i emisioneve speciale në studio, "Jutarnji
program","Popodne", "Nedeljom zajedno"), dhe në kuadër të programit festiv janë realizuar emisione
speciale të “Običaji i tradicija”, “Živeo dečji narode slavni” dhe shumë program kvalitativ.
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STATISTIKA E VITIT TË RI
EMISIONE NË STUDIO RTK2
NUMRI RENDOR
1
2
3
4

KOHA
03:03:57
01:59:42
01:50:24
02:20:29

5
6
7

0:32:55
0:25:06
01:13:15

8

EMËRTIMI
NOVOGODIŠNJA EMISIJA JUTARNJI
NOVOGODIŠNJA EMISIJA POPODNE
NEK MAGIJA POČNE
OBIČAJI I TRADICIJA DALEKO OD
ZABORAVA
BIBERČE ŠTRPCE
DEČJA NOVOGODIŠNJA EMISIJA
NOVOGODIŠNJI PROGRAM BHRT
MUZIČKO-ZABAVNA EMISJAKONAČNO PETAK
NOVOGODIŠNJA EMISIJA BOŠNJAČKI
VIDICI
GJITHSEJ EMISIONE
GJITHSEJ PROGRAM TË PRODHUAR RTK2

EMISIONET NGA TERENI RTK2
NUMRI RENDOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

8
12:10:50

EMËRTIMI
ČOVEK ŠARSKE DUŠE
BEG OD BODLJIKAVE STVARNOSTI
ĆERPIČARE
INTERVJU sa MARIJA MITIĆ
BOŽIĆ NEKAD I DANAS
LEKOVITO BILJE
ŽIVOT PO HARMONICI
SRPSKA REP SCENA NA KOSOVU
RIBOLOVAČKE PRIČE -GRČKA
INTERVJU sa UROŠ MLADENOVIĆ
STARA GODINA I NOVE ŽELJE
KULTURNO SKLONIŠTE KRIK

GJITHSEJ
0:26:18
0:27:39
0:31:51
0:14:15
0:09:00
01:00:43
0:33:08
0:18:14
0:28:16
0:12:03
0:33:49
0:08:37

13

ROKERI SA IBRA

0:42:32

14

TRAGOM PREDAKA ZEBINCE

0:25:03

15

SPORTAK INTERVJU AGIM ADEMI

0:27:16

16

SPORTAK INTERVJU BEZIM HASANI

0:38:29

17

SPORTSK RETROSPEKTIVA

0:14:12

18

RAZGOVOR RETROSPEKTIVA

0:26:18

GJITHSEJ EMISIONE NGA TERENI

18

GJITHSEJ PROGRAM TË PRODHUAR EMISIONE NGA TERENI RTK2

07:57:43
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0:45:02

PROGRAMI MUZIKOR RTK2
NUMRI RENDOR

EMËRTIMI

GJITHSEJ

1

CRKVENI HOR CAR DUŠAN

0:46:12

2

ETNO GRUPA KOS

0:48:17

3

GORDANA LAZAREVIĆ

0:31:31

4

KALIOPE

0:39:51

5

NEBOJŠA JOKSIMOVIĆ

0:18:17

6

SINIŠA MITROVIĆ

0:24:52

7

SLAVKO STEFANOVIĆ

0:14:30

8

ROK PESME

0:25:48

GJITHSEJ EMIIONE TË PROGRAMIT MUZIKOR

8

GJITHSEJ PROGRAM I PRODHUAR MUZIKOR RTK2

04:09:18

PROGRAMI I PRODHUAR PËR VITIN E RI DHE KËRSHËNDELLA RTK2-TV
TV RTK 2
UKUPNO PROIZVEDENOG PROGRAMA TV RTK2

GJITHSEJ
24:17:51

“Produksionet e jashtme” – Përveç prodhimit vetjak, gjatë vitit 2019 janë emituar shumë seriale dhe
emisione me përmbajtje të ndryshme, për të cilat ka pasur të drejtë emetimi, qoftë me shkëmbim të
materialit programor apo marrjen e programit nga produksionet e tjera, në përputhje me procedura
të brendshme të prokurimit. .
Veçojmë:
- Emisione javore "Drive it" dhe "Euromaxx", prodhuar nga DW - Deutsche Welle (përkthimi dhe
titrat RTK2).
- “Europa në fokus”- emision javor i redaksisë serbe në DW
- Zëri i Amerikës (VOA) emision informativ, transmetohet në gjuhën serbe dhe boshnjake
- TV Liberty "- Magazina televizive javore Radio Free Europe (RSE)
- “Slobodno srpski” - produksioni New Press Čaglavica.
- Në pajtim me Ligjin të RTK-së, janë transmetuar promo të ndryshme, thirrje publike për ndihmë
për qytetarët të sëmurë rëndë, si dhe promot EU, EULEX, KFOR, OMBUDSMAN, OSBE, UNDP,
USAID Ministria e Integrimit Evropian, Demokracia Plus dhe të tjerë
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Filma, Seriale, Programi artistik, Programi për fëmijë – për shkak të bashkëpunimit të mirë me
produksionet dhe televizionet e tjera dhe në përputhje me kontrata, lejeve dhe miratimit, janë marrë
pa pagesë për emetim serialet dokumentare, shumë filma dokumentarë por edhe emisione të tjera
informative, sportive dhe muzikore.
“Programi i filmit” të zhanreve të ndryshme u transmetuan në RTK2 gjatë vikendeve në orën 22:30 që
janë siguruar në pajtim me Ligjin për Prokurim Publik në nivel të RTK-së. Në kuadër të serialeve në
RTK2, gjatë vitit2019. është transmetuar sezona e tetë dhe e nëntë e serialit kriminalistik italian
“Odred za borbu protiv mafije”, ditëve të punës nga ora 22:30. Seriali është siguruar me kompensim
me marketingun e RTK-së.
Edukimi, trajnimi dhe profesionalizimi i të punësuarve në RTK 2,.
Edhe në vitin 2019, gazetarët dhe redaktorët e RTK 2 kanë marrë pjesë në trajnime dhe seminare për
zhvillim dhe përsosje profesionale. Këtu posaçërisht veçohen trajnimet për trajnerë EBU-a dhe
organizatën JICA. Gjatë vitit 2019, gjithashtu, vëmendje i është kushtuar edhe trajnimeve për
punëtorët teknik të produksionit të kanalit RTK2. Inxhinieri përgjegjës i kanalit RTK2, me iniciativën e
tij ka përgatitur dhe prodhuar skripta të numërta dhe udhëzime operative. Nga ana e kolegëve nga
RTK1 dhe ligjëruesve të jashtëm të angazhuar në projektin RTK-JICA, është bërë trajnimi i punëtorëve
të RTK2 të cilët janë angazhuar në masterin e ri dhe MCR. Nga ana e udhëheqësve njësive në sektorin
e teknikës në RTK2, udhëheqësin e regjisë dhe realizimit dhe udhëheqësin e sektorit të produksionit,
gjatë gjithë vitit është bërë kontrollimi i dijenisë të punësuarve dhe janë mbajtur trajnime me qëllim
të rikualifikimit dhe zhvillimi profesional të të punësuarve

Koproduksionet – - Gjatë vitit 2019, është vazhduar koproduksioni i RTK 2 dhe RTK 1 në kuadër të
projektit JICA dhe emisionit "Në fokus". Me rastin e 20 vjetorit jubilar të nënshkrimit të marrëveshjes
së Kumanovës, në muajin korrik 2019. në koprodukcion me DW dhe bashkëpunimit në mes RTK 1 dhe
RTK 2, është realizuar emisioni “Generation 99 - Generacija 99”, në të cilin kanë marr pjesë studentet
nga Kosova dhe Serbia të lindur gjatë vitit 1999.
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Mirënjohjet – - RTK 2 edhe në vitin 2019 ka fituar çmime në festivalet e filmave dokumentarë dhe
mirënjohje e falënderime nga organizatat e ndryshme

- Në Festivalin e Filmit dokumentar GRAFEST në Graçanicë, filmi dokumentar “Prizrenska
rapsodija” në produksion të RTK 2, ka fituar çmimin e dytë, derisa çmimin e tretë, gjithashtu e
ka marrë filmi dokumentar në produksion të RTK2, me emrin “Priča o nestajanju”. 8 nga gjithsej
15 krijime të shfaqura në festival të cilët kanë hyrë në rrethin e ngushtë, kanë qenë pjesë e
produksionit të RTK2.

7.2 TV Produksioni RTK2

Gjatë vitit 2019, rezultatet dhe detyrat e TV produksionit të RTK2 janë bazuar në skemën
programore, ngjarje ditore, si dhe projekte speciale të jashtëzakonshme.
Kërkesat për prodhim të programit, gjithashtu, janë bazuar në përputhje me kapacitetet e
produksionit, resurseve njerëzore në teknikë. Janë plotësuar të gjitha obligimet të parashtruara, si
në programin e rregullt po ashtu dhe në atë me përmbajtje të jashtëzakonshëm.

Produksioni vetjak (në studio dhe jashtë studios) gjatë vitit 2019, ka përfshirë prodhimin e programit
të rregullt informativ, si dhe emisioneve të tjera ditore dhe javore, koncerte, intervista, reportazhe dje
të tjera. Viti 2019, ka qenë me shumë sfida për produksionin dhe komplet stafin e RTK2. Nga xhirimet
dhe transmetimet e mëdha veçojmë:
-Vazhdimi i xhirimit të emisionit nga seriali „Ribolovačke priče“.
-Xhirimi i emisionit „Zdravi bili“ në banja në Kosovë dhe rrethinë.
-Xhirimi i koncerteve të Shkollës së muzikës në Stanishor.
-Festivali i fëmijëve „Biberče“ në Shterpcë. Është xhiruar katër ditë pa veturë të reportazhit, me
produksion vetjak.
-Xhirimi i festivaleve “Medimus“ dhe „Dokufest“ në Prizren.
-Transmetimi i Kampionatit botëror në basketboll 2019 (35 ndeshje+16 emisione në studio).
-Xhirimi i filmave dokumentar me kolegët nga televizioni kombëtar i Japonisë NHK.
-Përcjellja e fushatës parazgjedhore dhe ditës së zgjedhjeve, si dhe debatet dhe intervistat në studio.
–Koncert i muzikës popullore serbe në Graçanicë.
-Reportazhe dhe emisione speciale për emetim gjatë festave.
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-Xhirimi i programit të Fundvitit në shumë lokacione dhe me repertor të ndryshëm, i përshtatur të
gjitha moshave dhe shijeve. Disa nga lokacionet janë: Hotel Narcis-Brezovica (Kori kishtar i fëmijëve
“Car Dušan“), Beograd-Skadarlija (Mbremja muzikore), Gračanica-Shtëpia e kulturës (Koncert i
muzikës popullore), Studio RTK2 (Kaliopi, Goca Lazarević, Slavko Stefanović dhe artistët nga rrethi i
ynë).
- Raportimi për ngjarjet nga rajoni (tërmeti në Shqipëri dhe të tjera).
- Përcjellja e përditshme të gjitha ngjarjeve në Kosovë.

Produksioni i jashtëm gjatë vitit 2019, kryesisht ka përfshirë emisione të cilat i kemi siguruar
me këmbim më produksione të tjera dhe shtëpitë televizive, me kontrata përkatëse për bashkëpunim
(Kossev, DW, Glas Amerike, Slobodna Evropa etj.), si dhe programi i filmit dhe serialeve është siguruar
nëpërmjet shërbimit të martketingut të RTK-se.
Emisionet e Deutsche Welle (DW) „Ubrzanje“ i „Euromaks“ kërkojnë përkthim dhe titrim.
Pasi që na mungon përkthyesi profesional, përkthimi dhe titrimi është realizuar me angazhimin shtesë
të punësuarve në RTK2. Për shkak të mungesës së programit të ri, reprizohen emisionet nga arkivi dhe
programi është i mbushur më repriza të përhershme, dhe ekziston nevoja reale për blerje të programit
(arsimor, zbavitës, për fëmijë, si dhe programit të ri të filmit dhe serialeve).

Arkiva – I gjithë materiali dhe emisionet e kompletuara të RTK2, ruhen në një storixh të
madh prej 30TB dhe në më shumë hard diska eksternalë, të cilët janë të mbushur deri në 95%, gjë e
cila shkakton problem me ruajtjen e materialeve. Problemi përkohësisht është zgjidhur me reduktim
konstant të materialin bruto dhe me furnizim të hard diskave. Edhe pse një pjesë e materialit është
bartur në RTK Inject room (i cili gjithashtu ka vend të kufizuar), zgjidhje e përhershme do të ishte
lidhja e RTK2 në RTK FBPS sistem.
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Mangësitë
Teknika në RTK2 është e vjetër gati shtatë vjet, dhe gjatë punës lajmërohën problemet si në
vazhdim:
- Kompjuterët e montazhit bllokohen, mbyllen, bëjnë gabime në renderim të materialit.
-Prompteri, si dhe kompjuterët ne dhomë të lajmeve, gjithashtu, shpeshherë prishen.
-Sistemi i kompjuterëve në regji AirBox, bëjnë gabime, ndërpresin xhirimin dhe krijon probleme të
mëdha gjatë realizimit të emisioneve, si dhe pri punës normale, dhe RTK2 nuk ka backup transmetim
dhe realizim të programit.
-Mungesa e pajisjeve për teren: dron, gimbal, aparat profesional, doly për kamera, kran, ndriçim për
tren, mikrofona, mbrojtja e kamerave, pjesë për skenografi për tren dhe të tjera.
-Ndriçimi në studio është i dobët, është e nevojshme blerja e ndriçimit të ri.
-Në studio është i nevojshëm adoptimi i dyshemesë, audio izolimit, riparimi i stativave të kamerave.
-Kamera të vjetra ENG të tipit PMW200 dhe NX5J duhet të servisohën dhe të gjindën stativa dh SD
kartela të reja.
Përveç mungesës në pajisje, është e nevojshme edhe studio e re. Në studion ekzistuese
gjirojmë dhjetëra emisione dhe e shfrytëzojmë të njëjtin numër të skenografive, gjë e cila na kufizon
në krijimin e emisioneve të reja. Gjithashtu, janë të nevojshme dhe hapësirat e reja të punës ( zyre,
arkivi, dhoma të montazhit dhe të tjera.
Gjatë xhirimeve më të mëdha në teren (programi i Vitit të Ri, , festivalet, koncerte, realizimi i
programeve të veçanta), si dhe gjatë pushimeve vjetore dhe mungesës së paplanifikuar të të
punësuarve, vërehet nevoja për angazhimin e më shumë ekzekutues në montazh dhe regji. Për
shkak të vëllimit dhe laramanisë së punës të cilën montazherët e kanë bërë gjatë vitit 2019
(montazhi i storjeve, montimi për mbulime, njoftime me shkrim, konvertimi i materialeve, titrimi i
emisioneve, montimin e emisioneve, vendosja e emisioneve në Youtube, elementet grafike, sipas
nevojës shkuarja në terren në cilësinë e kameramanit, bile edhe si autor i disa emisioneve,
intermeco, mbulimi i telefonatave, krijimi i promove, paralajmërimi i emisioneve dhe të tjera), do të
duhej që të shikohet mundësia e rritjes së koeficientit bazë për montazhera dhe eventualish
barazimi me koeficient të kameramanëve.

7.3 TV Teknika RTK2

Gjatë vitit 2019, sektori i teknikës, edhe pse me probleme të shumta, të cilat lidhen me mungesë të
hapësirës, disa pajisjeve si dhe numër të prishjeve të pajisjeve të vjetra, ka arritur të gjitha qëllimet e
caktuara para saj. Në mënyrë të rregullt është punuar në zhvillimin teknik-teknologjik të regjisë së
studios, TV studios, montazhit, si dhe në vazhdimësi janë duke u trajnuar punëtorët e këtij sektori në
përmirësimin e njohurive të tyre dhe teknologjive si dhe zgjidhjeve teknike teknologjike.
Po ashtu, në përputhje me mundësitë financiare, janë ndarë mjete për furnizim me pjesë të caktuara
si dhe pajisje të tjera, me qëllim të largimit të problemeve në punë, mbajtjes së sistemit dhe arritjes
së qëllimeve të punës.
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7.4 Regjia e studios

Air box – sistemi dykanalësh në të cilin përgatiten Play lista dhe nga i cili transmetohet
materiali programor i cili shfrytëzohet gjatë realizimit të emisioneve në studio, por edhe komplet
programi 24 orësh RTK2, në 6 muajt e kaluar disa herë është prish gjatë punës, është bllokuar vetvetiu
dhe ka insertuar klipe të cilat nuk janë të definuar në Play list. Kjo gjë paraqet problem të madh gjatë
transmetimit të programit, sidomos gjatë natës kurë RTK2 nuk ka punëtor kujdestar, por programi
transmetohet automatikisht. Ky sistem qe 7 vite me radh punon pa u ndalur.
Capture box – sistem në të cilin xhirohen të gjitha sinjalet e jashtme dhe të gjitha emisionet
në studio të cilat i realizon RTK2 gjatë ditës, shumë herë ka bllokuar, është prishur gjatë punës, është
ndalur desktop ekrani dhe është ristartuar me vështirësi. Sistemi më nuk është i sigurt pëe punë dhe
ekziston frika që emisionet të cilat realizohen në studio të mos xhirohen. Problemi përkohësisht është
zgjidhur, kështu që programi për çdo rast përkohësisht xhirohet në kompjuterin nga i cili kanali RTK2
e bën scream në drejtim të televizioneve kabllore analoge në territorin e Kosovës, por kjo nuk është
zgjidhje e përhershme sepse kompjuteri është i dobët dhe nuk do të mund gjatë dhe paralelisht ti
përkrah streamingun e sinjalit dhe xhirimin e emisioneve.
Sistemet e tjera, pajisje dhe mjete të cilat shfrytëzohen për xhirimin dhe transmetimin e përmbajtjeve
programore në regji të studiove punojnë në mënyrë stabile. Ekziston mungesa e pajisjes së procesimit
e cila është e nevojshme për sinkronizim të sinjaleve të jashtme dhe mungesë e audio/video/rrjetizimit
të ri kabllor të nevojshme për lidhjen e pajisjeve dhe ndërtimin e sistemit ekzistues.

7.5 Njësitë e montazhit

RTK2 ka gjithsej 4 njësi të montazhit nga të cilat një montazh shfrytëzohet në mënyrë të kombinuar
për nevoja të dizajnit grafik dhe përpunimin e elementeve grafike. Të gjitha montazhet janë vjetruar
dhe komponentët janë harxhuar, punojnë ngadalë, renderin është ngadalësuar dhe eksportimi i
materialit të montuar është i ngadaltë. Gjatë punës sistemi operativ ristartohet. Konfigurimi punon
ngadalë gjatë montimit të materialit të rezolucionit SD (standard definition), deri sa gjatë montimit
me HD (high definition) format, problemi bëhet edhe më serioz.
Kanalit RTK2 që nga viti 2018, i është miratuar buxheti për blerje katër njësite të reja të montazhës.
Është bërë specifikimi teknik, është përgatitur i gjithë dokumentacioni i prokurimit (më shumë herë)
dhe njësia e prokurimit të RTK-së disa herë pa sukses i ka kaluar procedurat e tenderimit, por për shkak
të mosinteresimit të furnizuesve potencialë dhe mos dërgimit të asnjë oferte në procesin e prokurimit,
tenderi nuk ka mundur të realizohet. Tenderi i fundit i publikuar ka pasur vetëm d (dy) oferta, por

56
`

shërbimi i prokurimit të RTK-së e ka anuluar tenderin me arsyetim që ofertuesit nuk e kanë dërguar
dokumentacionin e nevojshëm.
Pasi që njësitet e reja të montazhës janë kusht që kanali RTK2 të mund ta fillon me prodhimin e
planifikuar dhe transmetimin e përmbajtjeve programore në formatin FullHD në periudhën e
ardhshme është e nevojshme të rezervohën mjetet financiare dhe përsëri të fillohet me proceduar të
prokurimit. Pas përfundimit eventgual të prokurimit për njësi të reja të montazhit, njësitë e vjetra, në
marrëveshje me sektorin e IT-së në RTK, e për vazhdimin e implementimin e projektit RTK-JICA, do të
rikonfigurohen dhe do te shfrytëzohen si Playout sistem ndihmës. Në përputhje me mundësitë
financiare, është gjithashtu e nevojshme të realizohet blerja e laptopëve të rinj për terren, sepse kanali
RTK2 tani për tani disponon vetëm me një laptop të tillë, dhe nevojat e ekipeve tona ENG janë më të
mëdha.

7.6 Transmetimi i Programit nga MCR i ri i RTK-së

Më 26 korrik të vitit 2018, ka filluar punën masteri i ri i RTK-së i cili është projektuar dhe
implementuar në kuadër të projektit ekzistues RTK-JICA, segment i të cilit është edhe RTK2. Falë
profesionalizmit dhe angazhimit të kolegëve të RTK1, masteri i ri punon në mënyrë stabile dhe kualiteti
i sinjalit të gjithë kanaleve në kuadër të RTK-së është përmirësuar në krahasim me periudhën e
mëparshme. Në kuadër zgjidhjes projektuese të masterit të ri dhe MCR-së së ri ka qenë e paraparë
që kanali RTK2 programin e vet ta përgatisë dhe ta transmetojë nga Playout sistemet të instaluara në
vet MCR-në në ndërtesën e RTK1, por kjo ende nuk është duke u realizuar. RTK2 edhe më tutje
programin e vet e përgatit dhe e transmeton nga regjia e studios në RTK2, pastaj sinjali i programit
përmes IP enkoderit dhe fibrave optik distribuohet deri tek nasteri i ri i RTK-së, dhe nëpërmjet MCRsë të ri deri tek të gjithë distributorët kabllorë nacional apo lokal në kuadër të së cilëve riemitohet
sinjali i RTK2.

Në periudhën para nesh është e domosdoshme të vazhdohet përgatitja e kalimit të transmetimit të
programit të RTK2 nga MCR i ri, e cila nënkupton:
-
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bartjen e komplet materialit programor (arkiv) në server të ri të ruajtjes i cili gjendet në
RTK1,
trajnimin sistematik të gjithë të punësuarve në RTK2 për shfrytëzimin e platformës FBPS,
trajnime shtesë për punët e MCR operatorit,
përshtatja e sistemit në regjin e studiove në RTK2.

7.7 Sistemi dhe distribuimi i sinjalit të kanalit RTK 2

Gjatë themelimit të kanalit RTK2, në Kosovë nuk ka pasur frekuencë tokësore të emetimit të sinjalit
të TV, kështu që RTK 2 është cilësuar si “content provider” (shërbyes kabllor i përmbajtjes). Ndërsa
në vitin 2016 me rregullore të reja të KPM-së është shtuar statuti “Must Carry” (Transmetim i
detyruar) që i detyron operatorët kabllorë që ta fusin patjetër dhe ta emetojnë në sistemin kabllor
RTK2, kështu që mbetet detyrë e RTK2 që të jap sinjalin në kuadër të kërkesave teknike të
distribuimit deri te të gjithë pranuesit e sinjalit të operatorëve kabllorë.
Sinjali i RTK 2 nga fillimi deri më tani, përveç sistemit kabllor nacional në Kosovë “IPKO”,
“KUJTESA”,”ARTMOTION”, dhe “PTK” distribuohet dhe përmes operatorëve më të vegjël në vende të
cilat janë kryesisht të banuar me serbë, boshnjakë, romë dhe goranë.
Operatorët nacionalë e transmetojnë rregullisht sinjalin RTK 2, në disa përmes fibrave optikë dhe
ekoderëve që gjenden në hapësirat e Serverit në RTK 1, përderisa disa operatorë nacionalë kanë
filluar të marrin direkt IP-në e konfiguruar nga masteri i ri i RTK-së.
Me mirëmbajtjen e rregullt të shërbimeve të RTK-së dhe të shërbimeve të vet operatorëve kabllor në
vitin 2019, nuk ka pasur probleme në transmetimin e kanalit RTK2 drejt operatorëve nacional kabllorë.

7.8 Regjistri i operatorëve kabllorë lokalë ku distribuohet sinjali i RTK2:

Rajoni i Prishtinës
1. KDS “LINK” - Graçanicë / Radevë / Skullan / Lepinë
2. “HERC International DOO” - Graçanicë / Livaxhë / Gushtericë e Poshtme / Gushtericë e
Epërme /Dobratinë / Sushicë / Prelluzhë / Uglarë / Bresje
3. “Negenet SHPK” Llapnasellë / Preoc / Çagllavicë 4. (HERC International DOO)
4. Plemetin (Stacioni kabllor analog)

Rajoni i Ferizajit
1. Sistemi kabllovik KDS “Progres” Shtërpcë / Gotovushë / Brezovicë / Jazhincë / Beroc/ Bitia
e Epërme / Biti e Poshtme
2. Sistemi kabllovik “Herc” Shtërpcë / Sevcë / Gotovushë / Brezovicë / Jazhincë / Beroc/ Bitia
e Epërme / Biti e Poshtme / Drajkovce / lagja Muržica / Qendra e skijimit Brezovicë
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Rajoni i Gjilanit

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

Rajoni i Prizrenit
1. KDS “Eagle” Prizren / Dragash
2. D.T.SH. “TVNET” Lubinjë – Lubinjë e Ulët / Lubinjë e Epërme
3. KDS “TV EHO” Reqan – Reqan / Pllanjan / Nepergosht / Manastiricë / Llokvicë / Mushnikovë
4. D.T.SH. “CONNECT-ISP” Dragash / Lubivshtë / Krushevë / Glloboçicë / Zlipotok / Bellobrad /
Brrut / Zym/ Golopek / Breznë / Buke / Kosavë / Kapre / Buzez / Restelicë / Skorobishtë
5. Hoçë e Madhe (Stacioni kabllor analog)
6. Rahovec (pjesë e qytetit të banuar nga banorë të nacionalitetit serb dhe rom) (Stacioni
kabllor analog).

Sa i përket operatorëve kabllorë, sinjali i RTK2 në centralet analoge distribuohet përmes (me mjete
vetjake) platformes së ndërtuar IPTV (Dell server + Wowza streaming engine), e pranimi në centralet
kabllorë bëhet përmes IPTV Settop box-a. Deri tek centralet digjitale kabllorë distribuohet përmes IP
enkoderave “Haivision barracuda” (i huazuar nga kolegët e RTK1), e pranimi në centralet bëhet
përmes ruterave të tyre dhe përmes procesorëve në vet stacionin. Për shkak të natyrës specifike të
vetë shpërndarjes së sinjalit, numrit të operatorëve lokalë kabllorë në territorin e Kosovës dhe cilësisë
së dobët të pajisjeve të tyre në stacionet pritëse, Departamenti i Transmisionit dhe Sinjalizimit i RTK2
bëri përpjekje të mëdha gjatë vitit 2019 për ta mbajtur sistemin të qëndrueshëm dhe për të mbajtur
programin e kanalit RTK2 ritransmetohet vazhdimisht brenda këtyre sistemeve.
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Kjo kërkonte punë të vazhdueshme në terren, një turne në impiantet e kabllove dhe servisimin e
pajisjeve tona pritëse dhe përpunuesve të tyre pranues, si dhe mirëmbajtje të vazhdueshme shumë
të shpeshtë dhe jashtë orarit të pajisjeve të shpërndarjes së sinjalit të pozicionuar në RTK2 dhe RTK1.
Problemi aktual është se ende nuk ka mbulesë me sinjale të RTK2 në territorin e veriut të Kosovës
(Mitrovicë, Zveçan, Leposaviq, Z.Potok):
1. Mitrovica e Veriut / Zhitkoc / Zheronicë / Zubin Potok
2. Zveçan / Rudarë / Graboc / Vallaq / Sërboc
3. Leposaviq / Leshak / Ibarska Slatina / Soqanicë
4. Bajskë
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7. RTK 3

Në vitin 2019 kanali i lajmeve RTK3 ka vijuar raportimin sipas standardeve profesionale, duke u
paraqitur kështu me një identitet të veçantë në pikëpamje të konsolidimit televiziv. RTK3 në këtë vit
ka zgjeruar dukshëm platformën e plasmanit në prodhim të lajmeve dhe programit premierë
informativ. Prezenca e produkteve televizive në rrjetet sociale dhe në youtube ka shënuar progres,
por që ky progres ende mbetet të rritet më shumë. Dhoma e Lajmeve, përkatësisht një pjesë e
gazetarëve të cilët vullnetshëm kanë pranuar të punojnë sipas një modeli të ri pune të vendosur
tashmë e që quhet Journalism Mobile kanë realizuar kronika të ndryshme, lajme, tema e reportazhe.
Një pjesë e korrespodentëve po ashtu punën e tyre e bëjnë përmes kësaj teknike të re inovative
përfshirë këtu: raportimin në lajme dhe transmetimet live.
Viti 2019 për shkakun që ka qenë dhe një vit elektoral e ka mbizotëruar përmbajtjen programore me
këtë frymë. Zgjedhjet, fushata dhe të gjitha detajet e tjera me rëndësi rreth këtij procesi janë mbuluar
me standarde profesionale dhe etike. Raportimi profesional dhe paanshmëria e objektiviteti
konfirmohen edhe në raportin e vëzhguesve ndërkombëtarë. Pluralizmi politik kosovar,
shumëllojshmëria e mendimeve të lira për fusha të tjera, prezentë tërë kohën në RTK3, i kanë dhënë
dimension dinamik punës, e kanë bërë koshient secilin redaktor e gazetar për të raportuar sipas
parimeve profesionale. Duke ndjekë këtë frymë në këtë mënyrë kjo punë i ka shërbyer audiencës tonë
që të jetë e mirinformuar, saktë dhe objektivisht mbi cilido zhvillim e preokupim shoqëror.
RTK3 përmbajtësish dhe statistikisht e ka shumëfishuar angazhimin në transmetimin e lajmit në kohë
reale, drejtpërdrejt. Gazetarët dhe redaktorët në RTK3, për shkak të vëllimit të rritur të punës dhe
konceptit editorial të reformuar, realizojnë tërë kohën jo vetëm një punë por kryejnë detyra të
ndryshme që lidhen me kërkesat editoriale për prodhim të programit. Prandaj, duke e parë si shans të
mirë zhvillimin e reformës, prodhimit sa më të madh të programit premierë (siç mund ta shihni dhe
më poshtë), është rritur edhe numrin e gazetarëve ne Dhomë të Lajmeve.
Njëri ndër hendikepet kryesore për RTK3 (ku i gjithë stafi është i vendosur në hapësirat e improvizuara,
dikur garazhe të RTP-së) vazhdon të jetë ambienti i punës, ajrosja e pamjaftueshme, kushtet fizike të
punës, kufizimi i hapësirës që e përcakton në një mënyrë ose tjetër edhe kreativitetin televiziv. RTK3
ka një studio televizive dhe synimi që të bëhet një studio tjetër do të ishte një kontribuues direkt në
kreativitetin e realizimit programor dhe padyshim se do të krijoheshin edhe mundësitë për punë për
stafin e produksionit. Në gjendjen e tashme situata flet për një nevojë të intervenimit të shpejtë në
mënyrë që jo vetëm të synohet përmirësimi i kushteve për punëtorët por natyrisht që kjo pastaj të
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përkthehet edhe në kreativitetin e realizimit dhe të dukjes televizive qenësisht edhe përmbajtjesore
duke insistuar që në ekonominë e tregut të lirë, të qëndrojmë më fuqishëm me prezencën tonë.
Në vijim, prezantimi i secilit sektor të punës në RTK3:

8.1 Lajmet:

Lajmet e paraqesin identitetin kryesor të RTK3. Edicioni Qendror i lajmeve përfaqëson vëmendjen
kryesore të influencës në treg.
Edicioni qendror i lajmeve ka vijuar punën normalisht duke kultivuar standardet dhe parimet
profesionale, duke u siguruar që përfaqësimi i të gjitha pikëpamjeve politike, sociale, gjinore,
ekonomike, sociale, të sigurisë dhe të drejtësisë, ato fetare, kulturës e ngjarjeve më me rëndësi nga
bota, të jetë prezent tërë kohën në këtë hapësirë të rëndësishme lajmesh.
Përparësitë në Lajme Qendrore: Paanshmëria, gjithë mbulueshmëria në vend, rajon dhe botë,
mekanizmi i verifikimit të lajmit të transmetuar, kultivimi i gjuhës profesionale dhe shmangia e lajmeve
të rreme. Meqenëse viti 2019 ka qenë vit elektoral, raportimi është bazuar me kujdes të shtuar në
mënyrë që pluralizmi i përgjithshëm i mendimit të lirë të jetë çdo herë pjesë e vendimmarrjes
editoriale.

Mangësitë:
Ndërtimi i kapaciteteve të dedikuara që mbulojnë fushën e drejtësisë, sigurisë dhe raportimit për
luftën antiterror. Prezantimi i motit siç e bën BBC me moderator profesional po ashtu ka qenë
mangësi e vitit sikundër që nuk është arritur të konsolidohet njësia qendrore e planifikimit dhe
funksionaliteti dukshëm më i mirë i zbatimit të skemës programore.
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Gjatë këtij viti është realizuar një trajnim një ditor për gazetarët e Dhomës së Lajmeve me
mbështetjen e Ambasadës Britanike. Gjithashtu një trajnim i specializuar për raportimin e lajmit,
reportazhit televiziv e raportimeve tematike ka qenë zotim i Ambasadës Franceze se do ta
mbështesin Dhomën e Lajmeve gjatë pjesës së parë të vitit 2020.
Prioritet i vazhdon të jetë midis tjerash edhe raportimi sipas teknikës tashmë inovative Journalism
Mobile në mënyrë që kjo të mundësojë transmetimin e shpejtë të lajmit në kohë reale dhe se në një
periudhë afatmesme ky prioritet do të ndikonte në reduktimin e nevojave për staf shtesë të
kameramanëve. Në mënyrë që të ndodhë kjo duhet investim për blerje telefonash të mençur –
Smart Phone nga fakti se telefonat e tashëm janë thuajse të amortizuar. Një donacion i është dhënë
Dhomës së Lajmeve - 10 Smart Phone nga Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës. Sipas vlerësimit të
kryeinxhinierit, shumica e tyre kanë pasur probleme operative të punës, rrjedhimisht nuk kemi
arritur t’i vëmë në funksion sipas planifikimit.
8.2 Edicionet e lajmeve të ditës dhe të mbrëmjes:

RTK3 brenda ditës i prodhon 12 edicione lajmesh, përfshirë këtu Edicionin Qendror. Me resurse të
brendshme kemi shtuar kapacitetet editoriale në lajme të ditës dhe në lajme qendrore.
Bashkëpunimi me gazetarë të Lajmeve Qendrore ka qenë jetik për të realizuar planin e transmetimit
të lajmit Live, të lidhjeve të drejtpërdrejta. Për çdo ditë, ngjarjet dhe temat më me rendësi kanë
qenë të transmetuara Live. Mazhoranca dhe Opozita, grupet e tjera shoqërore, shoqëria civile ka
zënë vend të veçantë në planin editorial dhe të njëjtat janë transmetuar drejtpërdrejt në 80 për qind
të rasteve në programin e RTK3, përfshirë këtu natyrisht dhe në lajme të ditës.

8.3 Edicioni i lajmeve Bota n’24h:

Edicioni i lajmeve Bota n’24h është transmetuar 5 herë brenda javës, nga e hëna deri të premten.
Gjatë vitit 2019 janë bërë përpjekje që me resurse të brendshme të shtohet stafi në këtë redaksi.
Është vërejtur se mungesa e shërbimit të lajmeve nga agjencitë e huaja ka ndikuar në
mbulueshmërinë e pamjaftueshme sa i takon pritjes për sasinë e programit të prodhuar.

8.4 Edicioni i lajmeve nga sporti

Gjatë vitit 2019 ka nisur edicioni i lajmeve nga sporti. Ky edicion përmes prezantimit është realizuar 5
herë në javë, nga e hëna deri të premten. Ky edicion është realizuar në bashkëpunim me resurset e
RTK1.
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8.5 Programi informativ dhe magazinat:
Emisionet informative që transmetohen 5 herë gjatë javës: Aktual; Studio e Hapur; Kulturë;
Magazina Info3Live; Magazina 55 min.

Dy magazinat info3live dhe 55 min janë ndërprerë pas përfundimit të zgjedhjeve të 6 tetorit në
kuadër të një vlerësimi që bëri Menaxhmenti për të bashkërenduar programin me RTK1.
Emisionet që janë transmetuar një herë në javë: Refleksion; Nën Vëzhgim; Ekonomiks; Ballkan.
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8. RTK4

Bazuar në formatin e programit, RTK4 transmeton program me përmbajtje kulturore, edukative ,
arsimore, muzikore, shkencore, argëtuese dhe sportive.
Sipas përqindjes, RTK4 duhet të transmetojë Program edukativ, arsimore, kulturore 40 për qind,
Program Argëtues, Muzikor dhe sportive, 40 për qind, Program për fëmijë 10 për qind, hapësirë
reklamuese 10 për qind.
Burimet e programore duhet të jenë: Program origjinal 60 për qind (ku përfshihet program vetjak,
bashkëprodhim dhe i blerë), Program i ritransmetuar 30 për qind (kryesisht program nga arkivi i RTKsë), Program i shkëmbyer 10 për qind, me transmetuesit e vendit apo të jashtëm.
Përkundër kësaj, RTK4 edhe gjatë vitit 2019 ka vazhduar të transmetojë rreth 80 për qind program të
ritransmetuar, kryesisht nga kanali RTK1, program i shkëmbyer 5 për qind dhe rreth 15 për qind
program i blerë dhe vetjak.
Gjatë këtij viti është transmetuar program i cili ka ruajtur përmbajtjen programore RTK4. Gjatë kësaj
kohe janë transmetuar programe edukative, arsimore, kulturore, dokumentarë historikë, shkencorë
dhe ngjarje sportive vendore dhe ndërkombëtare.
Emisionet e transmetuara gjatë vitit 2019:
- Emisionet edukative arsimore të transmetuara gjate kësaj kohe në RTK4 janë: Filozofema, Yjet
e pashuara, Ne, Kutia Magjike, Kuizi 123 Fillo, Alfabeti, Libri Hapur, Edukata Qytetare, Fizika,
Botanika dhe Tingulli, Qyteti i Librave, Dita e Pastrimit të Botës- Drejtpërdrejt në RTK4.
- Emisionet Kulturore të transmetuara (Telekino, Arkivi, Etnika, Ars, Artema, Muza, Voyage,
Rrënjët Tona).
- Programet argëtuese të transmetuara në RTK4 gjatë 2019-s janë: (Ditari Peshkatarit,
Multimedia, Natën me Fatmirin, N’Za, Kamera e Fshehur dhe Just For Laughs.
- Festivali i Këndojmë Lirisë-Drejtpërdrejt.
- Sa i përket produkteve premierë tani për tani ka vetëm dy produkte: Emisionet e DW-së
(Euromaxx dhe Projekt Zukunft) dhe Arkivi i TVP-së.
- RTK4 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).
- Filmat dhe serialet të cilët janë transmetuar ne RTK4 janë po ata të cilët janë transmetuar të
RTK1 si (“Çka ka shpija”, Arhne Dahl” “Antimafia” Tre Gjermanët e Trashë, Istar, Vendlindja
Ime” si dhe filmat e huaj.)
- Filmat dhe serialet për fëmijë te transmetuar gjatë vitit 2019:
- Panda;
- Winks;
- Përrallat.
- Dokumentarët që janë transmetuar gjatë kësaj periudhe kohore:
- Dokumentarë përkujtimorë;
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Dokumentarët e prodhuar nga Kompanitë dhe producentët e jashtëm.
Emisionet informative të DW-së të transmetuara:
EUROMAXX- Premierë;
PROJEKT ZUKUNFT-Premierë;
MOTOR MOBIL-Reprizë.
Ngjarjet sportive të cilat janë transmetuar në RTK4:
Futboll- drejtpërdrejt- Ndeshjet e Kombëtares së Kosovës për Kualifikimet “Euro 2020”;
Futboll- drejtpërdrejt- Ndeshjet miqësorë të Kombëtares së Kosovës;
Futboll-Europa Liga- Feronikeli-Sllovan Bratisllava;
Basketboll- drejtpërdrejt- Kualifikimet “Euro2018”;
Basketboll- drejtpërdrejt- Sigal Prishtina-Vllaznimi;
Volejboll- drejtpërdrejt- Finalja e Super kupës së Kosovës;
Boks- Drejtpërdrejt- Për Titullin Botëror ne WBO, Shefat Isufi & Billy Joe Saunders;
Karate-Drejtpërdrejt – Kampionati i Kosovës ne Karate .
Të punësuarit në kanalin RTK4, gjatë vitit që lamë pas kanë kryer të gjitha detyrat, obligimet
dhe përgjegjësit që dalin nga kontrata e tyre e punës.

10. Programi satelitor
Programi satelitor, gjatë këtij viti ka realizuar dhe transmetuar 45 emisione nga lëmi të ndryshme, që
nga emisionet muzikore, art, kulturë, edukim, socio-ekonomi, biseda në studio dhe jashtë saj.
Intervista e prononcime të përfaqësuesve shtetërorë. Emisione kushtuar personaliteteve dhe
afaristëve të suksesshëm në diasporë etj. Emisionet, nga manifestimet dhe aktivitetet e
bashkatdhetarëve në shtetet; Kroaci, Slloveni, Austri, Gjermani, Zvicër, Suedi, Turqi si dhe biseda e
debate në studio për çështjet që kanë të bëjnë me diasporën. Si ngjarje me rëndësi duhet veçuar
manifestimet për datat e veçanta shtetërore dhe kombëtare. Emisione nga manifestimet e shkollës
shqipe në Zvicër e Gjermani si dhe organizime të tjera të shoqatave shqiptare që veprojnë në diasporë.
Në diasporë në vazhdimësi ka aktivitete, por gjendja jo e mirë financiare në RTK, e ka pamundësuar
pasurimin e skemës programore për audiencën në diasporë dhe sigurisht që si rezultat i buxhetit ka
qenë i pamundur mbulimi e aktiviteteve të organizuara në diasporë. Megjithatë, në kuadër të
emisionit “Linja Shqip” si emision i vetëm që trajton dhe pasqyron aktivitetet e diasporës, janë trajtuar
tema me interes për shikuesit në diasporë, duke sjellë mysafirë të ndryshëm në studio dhe njerëz
kompetent. Po ashtu në emisionin në fjalë ka pasur, biseda dhe intervista me ambasadorë, konsuj e
përfaqësues të ministrive të diasporës dhe arsimit si dhe të zyrës së kryeministrit. Gjithashtu, duhet
theksuar se gjatë këtij viti disa herë është dashur të ndërhyhet në skemë. Gjatë kohës së ndeshjeve
sportive në futboll për të cilat nuk i kemi pasur të drejtat e transmetimit në programin, kemi krijuar
skemë ndryshe për audiencën në diasporë me dhjetëra orë program.

Në vazhdim po e paraqesim një raport të shkurtër për çdo muaj;
Janar- E kemi filluar me një temë e cila përbën shqetësim për mërgimtarët siç është ruajtja e gjuhës
dhe kulturës shqipe në diasporë. Në kuadër të emisionit “Linja Shqip”, është realizuar një emision nga
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organizimi i një tryeze për shkollën shqipe në Zvicër në të cilën për disa orë diskutuan profesorë nga
Kosova e Shqipëria, mësues, prindër, përfaqësues diplomatik si dhe përfaqësues të Ministrisë së
Arsimit dhe Ministrisë së Diasporës. Gjithashtu, temë tjetër e trajtuar në studio ka qenë biseda me
kryetarin e shoqatës “Fondi i Qendrave Kulturore Shqiptare në Zvicër”. Ndërsa, një reportazh i është
kushtuar komunës së Skenderajt në të cilin paraqiten vendet me peshë të veçantë për t’u vizituar nga
bashkatdhetarët.
Në muajin shkurt janë transmetuar pesë emisione të natyrave të ndryshme që nga muzika, diplomacia,
projekt-ligji për diasporën si dhe një reportazh. Janë transmetuar dy emisione muzikore për fëmijë
gjatë vikendit në dy termine, paradite dhe pasdite. Emisionet janë transmetuar në periudhën kohore
kur mendohet që fëmijët e bashkatdhetarëve mund të jenë para ekraneve televizive. Ndërsa, në
emisionin “Linja Shqip” i është kushtuar hapësirë rolit të konsujve në raport me bashkatdhetarët. Në
studio kanë qenë dy konsuj që kanë shërbyer në konsullatat e Republikës së Kosovës në Zvicër dhe
Gjermani, ndërsa kanë folur për mënyrën dhe shërbimet që u ofrohen bashkatdhetarëve për
dokumentet dhe çështje të tjera të natyrës ekonomike respektivisht për mundësinë e investimeve në
Kosovë. Një emision i është kushtuar ngjarjes së organizuar nga shoqëria civile KDI dhe GERMIN ku
është diskutuar për projekt-ligjin për diasporën dhe hapjen e Qendrave Kulturore në Diasporë.
Emisioni “Reportazh” këtë muaj i është kushtuar komunës së Kaçanikut, ku shikuesit në diasporë kanë
pasur mundësinë që të njihen me bukurit dhe të veçantat e kësaj komune.
Në muajin mars janë transmetuar tri emisione që i dedikohen audiencës së diasporës. Temat e
trajtuara kanë qenë; samiti i diasporës i mbajtur në Tiranë, projektligji për diasporën i cili pritej për
miratim nga Kuvendi i Kosovës si dhe një reportazh nga komuna e Shtimes. Ndërsa, si zakonisht janë
mbuluar terminet gjatë ndeshjeve futbollistike për të cilat nuk kemi pasur të drejtën e transmetimit
në programin satelitor.
Në muajin prill janë transmetuar katër emisione, ndërsa temat e trajtuara kanë qenë; Si të pengohet
asimilimi në diasporë, një reportazh nga komuna e Gjakovës në të cilin prezantohen vendet më me
interes për t’u vizituar nga bashkatdhetarët. Po ashtu, një emision është realizuar me shqiptarët në
Turqi. Ngjarje tjetër ka qenë aktivitetet kulturor i Unionit të Studentëve Shqiptarë në Shtutgart.
Në muajin maj janë transmetuar pesë emisione. Reportazhi nga komuna e Rahovecit i trajtuar në
formën e promovimit të trashëgimisë kulturore ku bashkatdhetarët do të mund t’i vizitonin. Ndërsa,
ngjarje me rëndësi ka qenë konferenca ekonomike të diasporës e mbajtur në Prishtinë. Kjo ngjarje
është transmetuar drejtpërdrejt. Një emision kushtuar Akademisë Përkujtimore të mbajtur në
Shtutgart të Gjermanisë për dëshmorin Sali Çekaj. Emision me rëndësi këtë muaj ka qenë aktiviteti i
tri shoqatave kulturore në Gjermani ku edhe nga ky emision tre përfaqësuesit e shoqatave kanë
drejtuar kërkesat e tyre institucioneve të Republikës së Kosovës. Ndërsa, si ngjarje që duhet veçuar ka
qenë kënga Eurovizion 2019 për të cilën ngjarje e kemi pasur të drejtën e transmetimit edhe në
programin satelitor.
Gjatë muajit qershor ka pasur një angazhim më të shtuar në programin satelitor për shkak të
ndeshjeve sportive është dashur që të mbulohen rreth 24 orë program. Gjatë kësaj kohe janë
transmetuar emisione të ndryshme të realizuara edhe nga kolegët e departamenteve të tjera.
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Ndërkaq, në të dyja rrjetet-tokësorë dhe satelitor- janë transmetuar tri emisione –ngjarje premier për
audiencën e diasporës.
Në muajin korrik janë transmetuar tri emisione. Një ranga temat e trajtuara në kuadër të emisionit
“Linja Shqip” ka qenë manifestimi me rastin e përfundimit të vitit shkollor të shkollës shqipe në Zvicër.
Në këtë emision, përveç programit të fëmijëve, kanë folur edhe përfaqësues të Ministrisë Arsimit
Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe profesorë nga Kosova dhe Shqipëria. Gjithashtu, ngjarje
me rëndësi e transmetuar ka qenë programi i organizuar nga nxënësit e kantonit të Cyrihut në Afoltern
am Albis ku nxënësit e luajtën një pjesë teatrale me temën “Beteja e Albulenës”. Një emision special i
është kushtuar ngjarjes “Diaspora Invest 2019”, e cila është organizuar nga shoqata GERMIN në
bashkëpunim me komunën e Prizrenit.
Në emisionin “Linja Shqip” është ftuar në studio zëvendësministri i Ministrisë së Diasporës dhe
Investimeve Strategjike ku temë e bisedës ka qenë “Pritja e diasporës dhe aktivitetet në kuadër të
manifestimit “ Ditët e diasporës”. Po ashtu, këtë muaj është transmetuar një reportazh për komunën
e Malishevës në të cilin janë paraqitur vendet me rëndësi për t’u vizituar nga mërgimtarët.
Në muajin gusht janë transmetuar katër emisione. Në emisionin “Linja Shqip” është trajtuar debati
për shkollën shqipe në Zvicër.
Ndërsa, sa i përket aktiviteteve të Ministrisë së Diasporës dhe Investimeve Strategjike për takimet
tradicionale tashmë të njohura me emrin “Ditët e Diasporës” është përgatitur një përmbledhje e
ngjarjeve që janë konsideruar si më të rëndësishme. Në programin që i dedikohet diasporës, kemi
pasur edhe personalitete shkencës. Në emisionin “Linja Shqip”, është folur për avancimin e pozitës së
shqiptarëve në diasporë. Temë me rëndësi në kuadër të emisionit “Linja Shqip” ka qenë debati në
studio me temën “Mërgimtarët në shërbim të shtetit dhe komunitetit”, me mysafirë në studio të dy
personaliteteve shqiptare që jetojnë dhe veprojnë në Austri dhe Gjermani.
Në muajin shtator janë transmetuar tri emisione; Në kuadër të emisionit “Linja Shqip”; është trajtuar
tema “Procedurat e aplikimit për votim nga diaspora”, ka qenë një nga temat e rëndësishme për ta
diskutuar me zëdhënësin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe nga organizata “Germin” të cilët
kanë sqaruar procedurat e aplikimit për t’u regjistruar si votues në zgjedhjet e parakohshme për
Kuvendin e Republikës së Kosovës që u mbajtën më 6 tetor. Ndërsa, në serinë e fundit të emisioneve
“Reportazh” është paraqitur komuna e Deçanit.
Në muajin tetor edhe në programin satelitor për shkak të koncentrimit të skemës programore për
zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në fokus kanë qenë zhvillimet politike. Megjithatë, në
ditën e heshtjes zgjedhore në kuadër të emisionit “Linja Shqip”, është transmetuar një emision nga
aktiviteti Shoqatës Shqiptare “Kosova” në Fulda të Gjermanisë. Ndërkaq, një emision i është kushtuar
trajtimit të pacientëve me metodat më të avancuara në Fortsajm të Gjermanisë. Tema e emisionit ka
qenë “Zbulimet e reja në kirurgjinë vaskulare” në të cilën përveç doktorëve gjerman paraqitet edhe
një doktor shqiptar.
Në muajin nëntor janë transmetuar shtatë emisione, ndërsa si ngjarje me rëndësi të transmetuara
kanë qenë emisioni i realizuar në Shtutgart të Gjermanisë, me rastin e zbulimit të shtatores së
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humanistes Nëna Terezë. Në kuadër të emisionit “Linja Shqip”, është transmetuar një emision
kushtuar afaristit dhe financuesit të shkollës shqipe për Kt. Argau dhe njëkohësisht afarist i
suksesshëm në Zvicër ku ambasadorë të Kosovës e Shqipërisë dhe drejtues të shkollës shqipe kanë
folur për kontributin e afaristit në fjalë. Një emision i veçantë i është kushtuar kremtimit të Darkës së
Lamës nga mërgimtarët në Moosburg ku të pranishëm në këtë ngjarje ishin edhe përfaqësues
diplomatikë të Kosovës në Gjermani, ndërsa janë shfaqur edhe valle me karakter kombëtar.
Në muajin dhjetor janë transmetuar pesë emisione. Një emision i është kushtuar konventës së Unionit
të Bizneseve Shqiptare në Gjermani. Në kuadër të emisionit “Linja Shqip”, është realizuar një emision
nga mbrëmja humanitare e organizuar në Fulda të Gjermanisë nga Shoqata shqiptare “Kosova”,
ndërsa nxënësit e shkollës shqipe e cila funksionon në kuadër të shoqatës në fjalë, kanë shfaqur një
program artistik për nder të 28 Nëntorit. Ngjarje me karakter humanitar është mbajtur edhe në
Solingen të Gjermanisë ku mërgimtarët kanë mbledhur ndihma humanitare për të prekurit nga tërmeti
në Shqipëri. Ngjarje me rëndësi ka qenë hapja e konsullatës së Kosovës në Dyseldorf. Ngjarja në fjalë
është transmetuar si emision i vecantë. Po ashtu, një emision i kushtuar ngjarjes kulturore nga festivali
letrar i mbajtur në Gjermani i emërtuar si” Nëntori poetik 2019”. Ngjarja në fjalë ishte organizuar nga
krijuesit në mërgatë ku të pranishëm ishin përfaqësues nga Ministria e Diasporës dhe drejtues të
konsullatës së Kosovës në Frankfurt.
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11. TV Teknologjia

11.1 Transmetim dhe Lidhje

Përkujdesja teknike për distribuimin e kanaleve RTK1-HD,RTK3-HD, RTK1/2/3/4-SD me enkoder në të
gjitha platformat kabllore si dhe dërgimi i sinjalit RTK1-SAT në platformën satelitore. Njësia e
Transmetimit dhe Lidhjeve ka realizuar transmetimet e drejtpërdrejta për të gjitha kanalet e RTK-së.
Gjatë kësaj periudhe kohore janë realizuar gjithsej këto transmetime të drejtpërdrejta si në vijim:
Lloji i transmetimit

Numri i transmetimeve

Transmetime me Fibër optic-VPN

473

Transmetime ndërkombëtare dhe pranim I feed

362

Transmetime me Skype

176

Transmetime me 4G

2704

Transmetime me SNG

14

Githsejt Transmetime

3729

Realizimi i lidhjeve të rregullta në kuadër të Programit të Mëngjesit me Deutche 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 Ingest për rekordim.
Gjatë këtij viti jemi furnizuar me dy Encoder Multi Sim te cilët po përdoren për transmetime nga
terreni me teknologjinë 4G duke ofruar cilësi të lartë të transmetimit.
Po ashtu inxhinierët tanë kanë arritur që pa ndonjë investim shtesë, vetëm me disa modifikime
profesionale ta funksionalizojnë Uplinkun, i cili deri më tani ka transmetuar vetëm në formatin SD,
ndërsa tani e tutje mund të transmetojë edhe në formatin HD nga i tërë territori i Kosovës.
RTK ka pasur ekskluzivitetin për të transmetuar ngjarjen shumë të rëndësishme me rastin festimit të
“20-Vjetorit të Hyrjes së Forcave të NATO-s në Kosovë”, e organizuar nga Presidenca e Republikës së
Kosovës. Manifestimi qendror është mbajtur në Sheshin “Skënderbeu” dhe të gjitha mediet vendore
dhe ndërkombëtare kanë transmetuar sinjalin e prodhuar nga RTK, të transmetuar me Uplink satelitor
dhe stream. Po ashtu kemi transmetuar edhe ceremonitë e zbulimit të bustit të sekretares Madeleine
Albright, zbulimi i pllakës së presidentit Bill Clinton si dhe koncertin e Filarmonisë së Kosovës.
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Kjo njësi ka bërë përgatitjet e duhura teknike për pranimin e sinjaleve satelitore dhe transmetimin e
ndeshjeve futbollistike të Nations League dhe Kualifikimeve Euro 2020. Transmetimi i ndeshjeve të
Kombëtares së Kosovës në futboll gjatë kualifikimeve evropiane Euro 2020 si dhe ndeshjeve të
kombëtares së Shqipërisë.
Transmetimi dhe realizimi teknik i ndeshjeve të fazës parakualifikuese të klubit FC Feronikeli në kuadër
të Champions League, si dhe klubit Prishtina në garat kualifikuese të UEFA League. Të gjitha këto janë
realizuar nga stadiumi i qytetit “Fadil Vokrri”.
Janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për pranimin satelitor të sinjaleve nga lojërat
ndërkombëtare evropiane MINSK 2019 dhe transmetimi i tyre në kanalin RTK1 dhe RTK2. Me këtë rast
janë transmetuar të gjitha garat që kanë përformuar pjesëmarrësit nga Kosova, të cilët po ashtu kanë
fituar edhe medalje të arta. Kemi realizuar transmetime të shumta live dhe kronika nga gazetari ynë
në MINSK, duke përdorur teknologjinë mobile 4G dhe smart Phone.
Transmetimi i drejtpërdrejtë i programit veror “VERA RTK” gjatë muajit korrik dhe gusht, nga hapësirat
e hotelit Emerald dhe realizimi i lidhjeve të drejtpërdrejta nga i tërë territori i Kosovës në kuadër të
programit veror.
Transmetimi i drejtpërdrejt i dy ndeshjeve para kualifikuese të klubit FC Feronikeli në kuadër të
Champions League dhe UEFA League.
Transmetimi i drejtpërdrejt i ndeshjes futbollistike Kosova & Turqia në kategorinë e femrave, e
vlefshme për garat para kualifikuese Euro 2020. Transmetimi është realizuar me Uplink dhe me
standarde të larta profesionale nga stadiumi “Fadil Vokrri”.
Pranimi i sinjaleve satelitore dhe transmetimi i drejtpërdrejt i të gjitha ndeshjeve të kampionatit
“World Cup Basketball 2019” nga 31 gusht deri më 15 shtator.
Transmetimi i ndeshjeve futbollistike në kuadër të kualifikimeve për EURO 2020: Kosova-Çekia dhe
Kosova- Mali i Zi si dhe transmetimi i miqësores Kosova-Gjibraltari në kuadër të kualifikimeve për
EURO 2020, nga stadiumi “Fadil Vokrri”. Transmetimi i ndeshjes futbollistike kualifikuese për EURO
2020 Kosova-Anglia nga stadiumi “Fadil Vokrri” dhe ndeshjes Çekia-Kosova. Të gjitha transmetimet e
ndeshjeve të kombëtares së Kosovës nga stadiumi “Fadil Vokrri” janë shoqëruar edhe me transmetime
të emisioneve sportive nga studio e improvizuar në stadium.
Pranimi i sinjaleve satelitore dhe transmetimi i drejtpërdrejt i ndeshjeve të botërorit “U-17 Brazili
2019”.
Mbulimi me sukses i transmetimeve të drejtpërdrejta gjatë fushatës zgjedhore për “Zgjedhjet e
jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë” si dhe transmetimet gjithë ditore në ditën e Zgjedhjeve
nga i tërë territori i Kosovës. Gjatë fushatës zgjedhore, ekipeve xhiruese të terrenit iu janë bërë të
mundura dërgimi i materialeve nga terreni pa vonesë, në kohë reale direkt nga kamera përmes FTP
(File Transfer Protocol) me teknologji 4G apo Wi-fi. Kjo ka ndikuar në plasimin e informacioneve me
kohë tek audienca dhe ka mundësuar që ekipe të njëjta të mbulojnë deri në tri komuna të ndryshme
gjatë ditës.
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Në mungesë të stafit teknik të kësaj njësie dhe me rekomandim të menaxhmentit të RTK-së, për të
evituar konkurset e jashtme për vende të reja pune, kemi bërë risistemimin e dy teknikëve nga Radio
Kosova, të cilët kanë qenë të angazhuar në transmetuesin e Radios në Bakshi.

11.2 Teknologjia e Studios & Mirëmbajtja dhe zhvillimi

Departamenti i TV Teknologjisë ka kryer mirëmbajtjen e pajisjeve teknike në hapësirat e RTK1, RTK2,
RTK3 dhe RTK4, përkundër vështirësive për shkak të mungesës së pjesëve rezervë. Këtu përfshihen
mirëmbajtja e kamerave të studiove me të gjitha pajisjet përcjellëse, audio pajisjet e studiove, audio
mikserët, mikrofonat, kabllot, video mikser, monitorë, video wallët e të gjitha studiove , pajisje të IT si
printer, monitorë, power supply etj.
Në vitin 2019 kemi filluar me digjitalizimin e studiove të kanalit RTK1, gjegjësisht kalimin nga formati
SD në formatin HD. Gjatë muajit shkurt në Studion 2 janë instaluar të gjitha pajisjet e formatit HD dhe
janë bërë konfigurimet e nevojshme për të filluar me datë 17 shkurt 2019 transmetimin e programit
në formatin me rezolucion të lartë HD. Janë instaluar tri kamera me të gjitha pajisjet përcjellëse të
nevojshme për realizimin e programit në formatin HD. Po ashtu është riorganizuar edhe dhoma e
regjisë duke vendosur dy monitorë multiviewer në vend të monitorëve CRT dhe video mikserin 2M/E,
i cili u mundëson stafit një realizim kreativ të programit. Sipas mundësive buxhetore presim që të
pajisemi edhe me një kamerë të studios, në mënyrë që të kompletohet numri i nevojshëm i kamerave
për këtë studio. Pajisjet e vjetra të përdorura deri me tani, përfshirë kamerat e studios, video
monitorët, video mikserët dhe audio/video interface të ndryshëm janë demontuar dhe janë
klasifikuar. Disa prej tyre do të përdoren ende aty ku kemi nevojë, të pa përdorshmet janë larguar si
skrap, ndërsa disa do të ruhen si pajisje arkivore të RTK-së.
Ndërsa, gjatë muajit mars është kryer instalimi i pajisjeve HD edhe në studion 1. Është bërë demontimi
i pajisjeve SD dhe kabllove ekzistuese, pastrimi i hapësirave punuese, riparimi i galerisë dhe ngjyrosja
e mureve. Janë kryer kabllimet e nevojshme dhe ndërlidhjet mes studiove, TX dhe Server Room. Po
ashtu është riorganizuar edhe dhoma e regjisë duke vendosur dy monitorë multiview në vend të
monitorëve CRT dhe video mikserin 2M/E. Në studion 1 ka mbetur për tu përfunduar skenografia dhe
instalimi i grafikës HD.
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Departamenti përgjegjës për teknologjinë ka ndërmarrë iniciativë për ngritjen e standardit të audios
në nivel të RTK-së. Së bashku me departamentin e Produksionit dhe të Teknologjisë Informative, kanë
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punuar në standardizimin e audios në nivel të RTK-së. Në kuadër të kësaj iniciative është bërë
standardizimi i audios dhe ka filluar implementimin e APP (Audio Post Production) që ka të bëjë me
përpunimin, procedimin dhe nivelizimin e audios me standarde profesionale. Funksionalizimi dhe
implementimi i APP, ka ndikuar dukshëm në ngritjen e cilësisë dhe standardizimin e zërit në nivel të
RTK-së. Fillimisht në edicionet e lajmeve, ndërsa vazhdon implementimi në të gjitha kanalet dhe duhet
të përfshijë të gjitha audio materialet që editohen në njësitë e montazheve tona si dhe ato që vijnë si
produkte të jashtme në RTK, përfshirë edhe marketingun.
STUDIO1&2: Nga studio2 çdo ditë transmetohet drejtpërdrejt programi i rregullt ditor siç janë
programit të Mëngjesit , programit të pasdites “Imazh”, emisioni Debat, emisione dhe programe të
ndryshme për nevojat e RTK1, si magazinat në gjuhët e minoriteteve, Bugajski Hour, Telekino, Udhëve,
N’Kuvend, N’za, Intervista me Blerimin, Zone, emisioni i sportit, komentime dhe përkthime të
ndryshme dhe shumë emisione të tjera.
STUDIO RTK3: Ka vazhduar prodhimi i rregullt i programit të RTK3 me standarde të larta teknike audio
vizuale, përkundër hapësirave të kufizuara dhe mungesës së kushteve adekuate. Teknikisht gjithçka
është realizuar dhe funksionon sipas planifikimeve të bëra. Kemi bërë update disa pajisje të nevojshme
për të mundësuar realizimin e përkthimeve simultane nga dhoma e komentimit dhe kemi shtuar
numrin e mikrofonave ajror për përmirësuar cilësinë e zërit në studio.
STUDIO 4: Përkujdesja teknike për realizimin e serialit “Çka ka shpija” dhe emisionit “Arkivi”.
STUDIO 5: Përkujdesja teknike për realizimin e emisionit të fëmijëve “Kuizi 123 fillo”, programit të
Natës dhe xhirimeve festive.

11.3 Teknologjia Mobile

Mirëmbajtja teknike e OB-Van dhe realizimi i xhirimeve të parapara sipas kërkesave programore. Për
mirëmbajte të pajisjeve SD kemi vështirësi për shkak të mungesës së pjesëve rezervë për vite me
radhë.
Mirëmbajtja e ENG kamerave dhe pajisjeve përcjellëse si mikrofona, tripod etj. Xhirimet dhe
transmetimet e drejtpërdrejta me teknologjinë 4G dhe përdorimi i telefonave te mençur për xhirime
dhe transmetime të drejtpërdrejta.
Organizimi i moduleve të trajnimeve profesionale nga inxhinieret tanë për stafin e gazetarëve lidhur
me aplikimin e teknologjisë mobile me smart phone 4G. Përfshirë trajnimet për xhirime, montazh,
dërgimin e materialeve me FTP si dhe transmetimin live nga vendi i ngjarjes.
Përdorimi i Enkoderave mobil multisim me teknologji 4G, wifi dhe Ethernet ka ndikuar dukshëm në
përmirësimin e sinjalit gjatë transmetime të drejtpërdrejta të RTK-së.
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Duke pasur parasysh rritjen e kërkesave programore, me kapacitetet e kamerave ENG që posedojmë
nuk mundemi t’i mbulojmë të gjitha kërkesat programore. Po ashtu ende jemi duke përdorur disa
kamera SD (Beta cam SX dhe DVCAM) të cilat janë amortizuar në masë shumë të madhe, andaj edhe
paraqesin vështirësi teknike duke shkaktuar pasiguri gjatë xhirimit në terren dhe probleme teknike
gjatë injektimit të materialeve në sistem.

11.4 Energjetika:
Është realizuar mirëmbajtja e rregullt e sistemit elektro-energjetik në tërë objektet e RTK-TV1/2/3/4.
Me rastin e ndërrimit të teknologjisë së studiove, gjegjësisht pas kalimit nga formati SD në HD, është
reduktuar dukshëm fuqia shpenzuese (KW) e pajisjeve teknologjike, andaj kemi bërë edhe kyçjen e
Galerisë 1&2 në UPS-et ekzistues, duke siguruar kështu furnizim të pandërprerë me energji elektrike,
për pajisjet e regjisë dhe realizimit, e cila deri me tani për shkak të fuqisë shpenzuese të lartë nuk ka
qenë e mundur që të realizohet nga UPS ekzistues.
Po ashtu në UPS janë kyçur të gjitha pajisjet e IT të cilat janë të instaluara në Ingest Room, si dhe janë
siguruar bateritë për funksionalizimin e UPS-ve lokal që garantojnë furnizim pandërprerë të energjisë
për pajisjet e IT, të vendosura në server room të vjetër.
Përkujdesja permanente për mirëmbajtjen e ndriçimit të studiove dhe objekteve të RTK-TV.
Përkujdesja e veçantë dhe e shtuar për klimatizimin e hapësirave të studiove dhe server room për
shkak të temperaturave të ulëta gjatë dimrit dhe temperaturave të larta gjatë verës. Në raste të
veçanta dhe emergjente kemi kryer servisime të klimatizimit (mbushje me gas dhe riparime) me
procedura të rregullta të prokurimit.
Është realizuar furnizimi me material shpenzuese për mirëmbajtjen dhe servisimin e gjeneratorëve
dhe UPS-ve dhe është kryer mirëmbajtja e rregullt e tyre nga stafi teknik i njësisë së energjetikës.
Njësia e Energjetikës, për të për shkak të natyrës specifike të punës, vazhdimisht mbanë kujdestari
24/7 me stafin e saj.
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12. RTK–TV-Produksioni

Viti 2019 ka filluar si çdo vit paraprak me vlerësimet e programit të vitit të kaluar dhe mundësitë e
përmirësimeve eventuale.
Gjatë vitit 2019, përveç emisioneve ekzistuese, në dhjetor ka nisur rregulluar studio e re e programit
tëi natës ”Natën me Fatmir Spahiu” , në studio 5.
Planifikimet javore brenda në studio dhe në terren janë duke vazhduar sipas skemave programore të
RTK-së.
Gjatë vitit 2019 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.
E në anën tjetër krahas zhvillimeve të jashtme ,TV-PRODUKSIONI ka vazhduar me planifikimet e
brendshme javore sipas kërkesave editoriale.
Gjatë vitit janë realizuar, sipas planifikimit mujor, të gjitha kërkesat e drejtuara në sektorin e
produksionit.
Gjatë muajit qershor janë bërë përgatitjet për realizimin e programit veror, i cili ka filluar në muajin
korrik dhe gusht dhe i cili është realizuar në ambient të hapur.
Gjatë muajit shtator sektori i Produksionit është marrë kryesisht me përgatitjet e skenave për
emisionet që janë planifikuar të startojnë sa më parë (ku fokus ka qenë seriali “Çka ka shpija”).
Pjesa tjetër ka vazhduar në baza të planifikimeve ditore, javore e mujore sipas kërkesave editoriale e
programore të RTK1 dhe RTK3.
Vlen të theksohet që gjatë muajve korrik dhe gusht, krahas programit të verës, ka pasur vazhdimisht
emisione të drejtpërdrejta në studio rreth zgjedhjeve pas dorëheqjes së qeverisë, duke i paraprirë
fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 6 tetorit. Ekipet kanë qenë të angazhuara në terren për mbulim të
aktiviteteve ndërsa në studio janë realizuar debatet politike dhe analizat.
Në zgjedhje janë angazhuar 10 ekipe në terren për të mbuluar çdo aktivitet që ka ndodhur dhe është
njoftuar redaksia e lajmeve dhe programit. Përveç lajmeve të rregullta kanë qenë të organizuara
intervistat, debatet çdo mbrëmje dhe edicioni speciale Kronikë Zgjedhore. Ekipi i produksionit iu është
përgjigjur edhe kërkesave të departamentit të marketingut për të mbuluar tubimet zgjedhore gjatë
ditës të cilat kanë blerë hapësirë transmetimi në RTK.
Gjatë muajit tetor kemi vazhduar me të njëjtin intensitet të punës me emisionet dhe kërkesat
editoriale të RTK1 dhe RTK3. Ka nisur emisioni Debat tri ditë në javë, çdo të hënë, të martë dhe të
mërkurë.
Ka pasur disa ngjarje nga Redaksia e Sportit dhe Programet Argëtuese, si dhe nga sektorët e
tjera. Pjesa tjetër ka vazhduar në baza të planifikimeve ditore, javore e mujore sipas kërkesave
editoriale e programore të RTK1 dhe RTK3.
Gjatë muajit nëntor, kanë nisur përgatitjet për xhirimet e programit të Vitit të Ri 2020 ndërsa janë
realizuar emisione të ndryshme krahas fëmijëve, komunitetet, seriali festiv, programi i natës festiv dhe
arkivi festiv.
Gjatë këtij viti RTK ka realizuar disa emisione sportive të ndeshjeve kualifikuese të ekipit të Kosovës.
Ato janë realizuar direkt nga Stadiumi “Fadil Vokrri”.
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NGJARJA

VENDI

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

JANAR 2019
10.01.2019

GAZETARET ME TE MIRE TE SPORTIT11.01.2019

2018

PRISHTINË

AKADEMI PERKUJTIMORE-ENVER
11.01.2019

MALOKU

PRISHTINË

13.01.2019

FILHARMONIA E KOSOVËS

PRISHTINË

AKADEMI PERKUJTIMORE-MASAKRA E
15.01.2019

RECAKUT

SHTIME

17.01.2019

AKADEMIA -FLAKA E JANARIT

GJILAN

17.01.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

21.01.2019

AKADEMI PERKUJTIMORE-DR I.RUGOVA

PRISHTINË

23.01.2019

ARKIVI

PRISHTINË

24.01.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

27.01.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

27.01.2019

FILHARMONIA E KOSOVËS

PRISHTINË

30.01.2019

ARKIVI

PRISHTINË

31.01.2019

FESTIVALI I MUZIKËS "FEST FLAKA"

GJILAN

31.01.2019

FUTSALL "KUPA E QYTETEVE"

PRISHTINË

AKADEMI PERKUJTIMORE " ZAHIR
31.01.2019

PAJAZITI"

PRISHTINË
TOTAL 16-OBV

SHKURT 2019
01.02.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

05.02.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

06.02.2019

ARKIVI

PRISHTINË

08.02.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

09.02.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

AKADEMI "100 VJETORI I ORG.POLITIKE
11.02.2019

XHEMIJET"

PRISHTINË

14.02.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË
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15.02.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

16.02.2019

VOLEJBOLL

GJAKOVË

17.02.2019

PARAKALIMI I TRUPAVE TE FSK-SE

PRISHTINË

KOCERT PER 11-VJETORIN E PAVARESIS
17.02.2019

SE KOSOVES

PRISHTINË

17.02.2019

KONCERT FESTIV NË SHESH

PRISHTINË

20.02.2019

ARKIVI

PRISHTINË

21.02.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

22.02.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

27.02.2019

ARKIVI

PRISHTINË

28.02.2019

ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË
TOTAL 17-OBV

MARS 2019
01.03.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

03.03.2019

FILHARMONIA E KOSOVËS

PRISHTINË

03.03.2019

PROMOVIMI I LIBRIT TE LUFTES

PRISHTINË

05.03.2019

PARAKALIMI I KUADRATEVE TE FSK-SË

PRISHTINË

AKADEMIA SOLEMNE "EPOPEJA E UÇK06.03.2019

së"

PRISHTINË

07.03.2019

KONCERT-EPOPEJA E UÇK-së

SKENDERAJ

07.03.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

08.03.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

10.03.2019

FILHARMONIA E KOSOVËS

PRISHTINË

13.03.2019

ARKIVI

PRISHTINË

14.03.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

15.03.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

20.03.2019

ARKIVI

PRISHTINË

21.03.2019

NDESHJE- KOSOVA VS DANIMARKA

PRISHTINË

22.03.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

22.03.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

24.03.2019

EPOPEJA E UÇK-SË NË DUKAGJIN

GLLOGJAN

25.03.2019

NDESHJE- KOSOVA VS BULLGARIA

PRISHTINË
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26.03.2019

AKADEMI PERKUJTIMORE

SKENDERAJ

28.03.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

29.03.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

30.03.2019

FILHARMONIA E KOSOVËS

PRISHTINË
TOTAL 22-OBV

PRILL 2019
03.04.3019

ARKIVI

PRISHTINË

04.04.2019

ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË

05.04.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

08.04.2019

DITA E KUSHTETUTËS

PRISHTINË

09.04.2019

MANIFESTIM "DITET E SHQIPES-2019"

KOSHARE

10.04.2019

AKADEMI PERKUJTIMORE

PRISHTINË

10.04.2019

ARKIVI

PRISHTINË

12.04.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

13.04.2019

CHOPIN PIANO FEST 2019

PRISHTINË

15.04.2019

CHOPIN PIANO FEST 2019

PRISHTINË

17.04.2019

ARKIVI

PRISHTINË

PROMOVIMI I DOKUMENTARIT
18.04.2019

"BATALJONI ATLANTIKU"

PRISHTINË

19.04.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

19.04.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

AKADEMI PERKUJTIMORE "BATALJONI
19.04.2019

ATLANTIKU"

PRISHTINË

20.04.2019

MESHA QENDRORE E PASHKEVE

PRISHTINË

21.04.2019

AKADEMI PERKUJTIMORE

PRISHTINË

23.04.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

AKADEMI PERKUJTIMORE "MASAKRA E
23.04.2019

TIVARIT"

PRISHTINË

24.04.2019

ARKIVI

PRISHTINË

24.04.2019

KONCERT "ANSAMBLI SHOTA"

PRISHTINË

26.04.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

26.04.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË
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29.04.2019

AKADEMI PERKUJTIMORE

PODUJEVË

30.04.2019

ARKIVI

PRISHTINË
TOTAL 25-OBV

MAJ 2018
01.05.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

03.05.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

03.05.2019

FESTIVALI "HASI JEHON"

PRIZREN

KONCERT ANSAMBLI ARBËRESH DHE
04.05.2019

SHOTA

PRISHTINË

08.05.2019

ARKIVI

PRISHTINË

10.05.2019

REKORDI I GENISIT

PRISHTINË

11.05.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

13.05.2019

AKADEMI PERKUJTIMORE

SKENDERAJ

17.05.2019

"ÇKA KA SHPIJA"

PRISHTINË

17.05.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

24.05.2019

MBREMJE HUMANITARE

OBILIQ

25.05.2019

FESTIVALI I MUZIKES FOLKLORIKE

KOMORAN

27.05.2019

ReMusica

PRISHTINË

29.05.2019

ReMusica

PRISHTINË

30.05.2019

SUBVENCION

PRISHTINË
TOTAL 15-OBV

QERSHOR
2019
01.06.2019

FESTIVALI PËR FËMIJË

SUHAREKË

04.06.2019

FALJA E FITER BAJRAMIT

PRISHTINË

06.06.2019

FOLKLORI "I KENDOJMË LIRISË"

KLINË

08.06.2019

FOLKLORI I KENDOJMË LIRISË

KLINË

09.06.2019

RISHUGURIMI I KATEDRALES NE PRIZREN

PRIZREN

11.06.2019

KONCERT I FILHARMONISË SË KOSOVËS

PRISHTINË

20-VJETORI I HYRJES SË TRUPAVE TË
12.06.2019
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NATOS

PRISHTINË

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE E
12.06.2019

SIGURISË

PRISHTINË

14.06.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

PRISHTINË

15.06.2019

AKADEMI PERKUJTIMORE

PRISHTINË

22.06.2019

HAPJA CEREMONIALE E GARËS

PRISHTINË

TRE PENNE-FC SANTA COLOMA/
25.06.2019

FERONIKELI-LINKOLN RED IMPS

PRISHTINË

27.06.2019

FC PRISHTINA - ST JOSEPH'S

PRISHTINË

28.06.2019

FC SANTA COLOMA - FERONIKELI

PRISHTINË

29.06.2019

DIELLI OPEN- TENIS

PRISHTINË

30.06.2019

VERA RTK

PRISHTINË
TOTAL 16-OBV

KORRIK 2019
08.07.2019

VERA RTK

PRISHTINË

09.07.2019

VERA RTK

PRISHTINË

10.07.2019

VERA RTK

PRISHTINË

11.07.2019

VERA RTK

PRISHTINË

12.07.2019

VERA RTK

PRISHTINË

15.07.2019

VERA RTK

PRISHTINË

16.07.2019

FUTBOLL:FERONIKELI-TNS

PRISHTINË

17.07.2019

VERA RTK

PRISHTINË

18.07.2019

VERA RTK

PRISHTINË

21.07.2019

KERCIMET NGA URA E FSHEJTË

GJAKOVË

22.07.2019

VERA RTK

PRISHTINË

23.07.2019

VERA RTK

PRISHTINË

28.07.2019

KUIZI I DIASPORES

PRISHTINË

30.07.2019

FUTBOLL:FERONIKELI-SLOVAN

PRISHTINË

30.07.2019

VERA RTK

PRISHTINË
TOTAL 15-OBV

GUSHT 2019
01.08.2019

KONCERT "RAME LAHAJ"

PRISHTINË

03.08.2019

LDK

PRISHTINË
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04.08.2019

VERA RTK

PRISHTINË

06.08.2019

VERA RTK

PRISHTINË

07.08.2019

VERA RTK

PRISHTINË

11.08.2019

FALJA E KURBAN BAJRAMIT

PRISHTINË

12.08.2019

VERA RTK

PRISHTINË

13.08.2019

VERA RTK

PRISHTINË

15.08.2019

VERA RTK

PRISHTINË

16.08.2019

VERA RTK

PRISHTINË

19.08.2019

VERA RTK

PRISHTINË

26.08.2019

VERA RTK

PRISHTINË

27.08.2019

VERA RTK

PRISHTINË

28.08.2019

VERA RTK

PRISHTINË

30.08.2019

KOSOVA vs TURQIA

PRISHTINË
TOTAL 15-OBV

SHTATOR
2019
PRISHTINË-FERIZAJ (RRETHI I QMI06.09.2019

20-VJETORI I THEMELIMIT TE PLOICISË

SE)

10.09.2019

FESTIVALI PER FEMIJE

LIPJAN

16.09.2019

KUIZI I DEMOKRACISE

PRISHTINË

21.09.2019

FESTIVALI PËR FËMIJË "MOLLËKUQET"

GJILAN

22.09.2019

FESTIVALI BALLKANIK I FOLKLORIT

FUSHË KOSOVË

28.09.2019

FESTIVALI PËR FËMIJË

DEÇAN

29.09.2019

MINIMARATONA

PRISHTINË
TOTAL 7-OBV

TETOR 2019
09.10.2019

SUPERKUPA VOJLEBOLL

PRISHTINË

10.10.2019

ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË

10.10.2019

DEBAT - FUTBOLL

PRISHTINË

11.10.2019

ARKIVI

PRISHTINË
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13.10.2019

FESTIVALI PËR FËMIJË "E-MOL"

FERIZAJ

14.10.2019

VOYAGE

PRISHTINË

14.10.2019

DEBAT - FUTBOLL

PRISHTINË

15.10.2019

ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË

16.10.2019

ARKIVI

PRISHTINË

DITET E MBRETRESHËS TEUTA NË
16.10.2019

PRISHTINË 2019

PRISHTINË

20.10.2019

DARKA E LAMËS

PRISHTINË

24.10.2019

ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË

30.10.2019

ARKIVI

PRISHTINË

31.10.2019

ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË
TOTAL 14-OBV

NËNTOR 2019
04.11.2019

VOYAGE

PRISHTINË

06.11.2019

ARKIVI

PRISHTINË

07.11.2019

CKA KA SHPIJA

PRISHTINË

09.11.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

FUSHËKOSOVË

11.11.2019

VOYAGE

PRISHTINË

12.11.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

FUSHËKOSOVË

13.11.2019

ARKIVI

PRISHTINË

14.11.2019

ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË

15.11.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

FUSHËKOSOVË

TURNEU NDERKOMBËTAR I BOKSIT
17.11.2019

"ADEM JASHARI"

PRISHTINË

17.11.2019

DEBAT-FUTBOLL

PRISHTINË

18.11.2019

VOYAGE

PRISHTINË

19.11.2019

BQK - KONFERENCË

PRISHTINË

21.11.2019

ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË

22.11.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

FUSHËKOSOVË

22.11.2019

KONFERENC LIVE-OSBE

PRISHTINË
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27.11.2019

FSK

PRISHTINË

29.11.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

FUSHËKOSOVË
TOTAL 18-OBV

DHJETOR
2019
02.12.2019

BESNIKET

PRISHTINË

02.12.2019

VOYAGE

PRISHTINË

03.12.2019

ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË

04.12.2019

ARKIVI

PRISHTINË

06.12.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

FUSHËKOSOVË

06.12.2019

ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË

08.12.2019

MINORITETET- FESTIVE

GRAÇANICË

09.12.2019

VOYAGE

PRISHTINË

09.12.2019

SOFRA- EDI FURRA

GJAKOVË

12.12.2019

ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË

13.12.2019

ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË

13.12.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

FUSHËKOSOVË

15.12.2019

SOFRA-XENI & VLLAZNIM BUXHOVI

GJAKOVË

16.12.2019

VOYAGE

PRISHTINË

17.12.2019

SOFRA- XHEVAHIRËT

PRISHTINË

18.12.2019

SOFRA-QUMILAT

GJAKOVË

19.12.2019

ÇKA KA SHPIJA

PRISHTINË

20.12.2019

KUIZI 1'2'3 FILLO

FUSHËKOSOVË

21.12.2019

ARKIVI-FESTIV

PRISHTINË

21.12.2019

"PAK NGA NE, SHUMË PER ATA"

GJILAN

22.12.2019

ÇKA KA SHPIJA

ÇAGLLAVICE

PROVA GJENERALE - NATEN ME FATMIR
22.12.2019

SPAHIU

PRISHTINË

23.12.2019

NATEN ME FATMIR SPAHIU

PRISHTINË

23.12.2019

EMISIONI FESTIV PËR FËMIJË

PRISHTINË
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24.12.2019

NATEN ME FATMIR SPAHIU

PRISHTINË

24.12.2019

EMISIONI FESTIV PËR FËMIJË

PRISHTINË

24.12.2019

MESHA E KRISHTLINDJES

PRISHTINË

25.12.2019

ÇKA KA SHPIJA-FESTIVE

PRISHTINË

25.12.2019

NATEN ME FATMIR SPAHIU

PRISHTINË

26.12.2019

NATEN ME FATMIR SPAHIU-FESTIVE

PRISHTINË

27.12.2019

SOFRA- HYSNI KLINAKU

PRISHTINË

28.12.2019

N'ZA FESTIVE

PRISHTINË

30.12.2019

NATEN ME FATMIR SPAHIU

PRISHTINË

30.12.2019

RAPSODIA SHQIPTARE

PRISHTINË
TOTAL 34-OBV
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13. RTK-Radio I dhe II

13.1 Dhoma e lajmeve

Në programin e parë të Radio Kosovës gjatë vitit janë transmetuar:
4.774 edicione të shkurtra (lajme flash); dhe
1.372 edicione të zgjeruara;

Në programin e dytë të Radio Kosovës gjatë vitit janë transmetuar:
1.101 edicione të shkurtra; dhe
271 edicione të zgjeruara; si dhe
365 edicione të Lajmeve qendrore të Televizionit.
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Janë përcjellë të gjitha zhvillimet e rëndësishme ditore. Janë përgatitur me qindra tema autoriale dhe
shumë përmbledhje për festa zyrtare, data apo ngjarje të caktuara. Temat dhe intervistat janë
publikuar edhe në portalin e RTK-së prej nga i kanë marrë edhe mediet e tjera të cilat na kanë cituar.
Nga politika ka pasur zhvillime shumë të rëndësishme si: zhvillimet në Kuvendin e Kosovës, vizita të
personaliteteve të rëndësishme ndërkombëtare në vendin tonë, dorëheqja e kryeministrit Ramush
Haradinaj, zgjedhjet e parakohshme etj. Shumë nga ngjarjet me rëndësi të veçantë janë transmetuar
drejtpërdrejt.
Në muajt e fundit të vitit është aktivizuar edhe redaksia e lajmeve ndërkombëtare e cila përgatitë
lajmet nga bota, në gjuhën shqipe.

13.2 Redaksia e aktualiteteve dhe debateve

E hënë e premte prej 17.00-18.00
Gjatë këtij viti janë transmetuar:
252 emisione - temat janë zgjedhur gjithnjë sipas aktualitetit ditor. Shpeshherë debatit në studio i ka
paraprirë ndonjë kronikë e përgatitur nga dhoma e lajmeve me të njëjtën temë.
Emisionet janë realizuar drejtpërdrejt me përjashtim të ndonjë rasti të veçantë kur për ndonjë arsye
të fortë mysafirët nuk kanë pasur mundësi të jenë në studio në kohën e zakonshme të emisionit ose
kur emisioni është realizuar jashtë objektit të radios.
Emisioni “Pa kufij”, bashkëpunim i Radio Kosovës me Radio Tiranën dhe Radio Shkupin, është realizuar
prej janarit e deri në fund të qershorit ndërsa në korrik dhe gusht e dakordim me kolegët në Tiranë e
Shkup është pezulluar për shkak të pushimeve verore. Me kërkesën tonë dhe për shkak të zgjedhjeve
emisioni është shtyrë deri në javën e parë të tetorit, menjëherë pas ditës së votimit.
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13.3. Programi i mëngjesit RK1

Gjatë këtij viti janë transmetuar:
365 emisione të drejtpërdrejta me kohëzgjatje nga 2 orë.
730 orë program gjithsej.
Janë realizuar shumë kronika e intervista të ndryshme. Ka pasur ankesa të vazhdueshme për mungesë
stafi por puna është kryer me sukses.

“Komunat”
Emision (nga e hëna në të premte) me kohëzgjatje nga 40 minuta
Gjatë këtij viti janë transmetuar: 252 emisione
Prej tyre: Prononcime për çështje të ndryshme nga Komunat e Kosovës (intervista me kryetarë të
komunave si dhe zyrtarë komunalë), biseda me qytetarë në komuna të ndryshme të Kosovës,
intervista, kronika, lidhje direkt nga Komuna të ndryshme të vendit).

“Jeta në fshat”
Gjatë këtij viti janë transmetuar:
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52 emisione javore-të incizuara me kohëzgjatje nga 30 minuta
26 orë program gjithsej.
“Këshilla mjekësore”
Gjatë këtij viti janë transmetuar:
52 emisione javore-të incizuara me kohëzgjatje nga 30 minuta
26 orë program gjithsej.
Personazh
Emision javor i incizuar .
Gjatë këtij viti janë transmetuar:
28 emisione javore-të incizuara me kohëzgjatje nga 30 minuta
14 orë program gjithsej.

13.4 Departamenti i programit (I)

Statistika vjetore e Departamentit të Programit:
Janar – Dhjetor 2019
1-25 Janar pushim/19 emisione të incizuara; muaji gusht - pushim
Gjatë këtij viti janë transmetuar:

241 Emisione;
221 Intervista ;
221 Postime për mysafirët;
241 Prezantime/Moderime ;
241 Postime në Facebook;
221 Publikime të intervistave;
433 Orë transmetime;
25 Emisione të incizuara gjithsej;
2870 Lajme/informacione dhe më shumë.
Rubrika për mjedisin/ON AIR GREEN
12:30 & 13:30
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Emisioni “N`stacion”:

Gjatë këtij viti janë transmetuar:

235
1
3
2
2
262
14
2034

Emisione Live,
Emision i incizuar (N’Stacion),
Emisione nuk janë realizuar për shkak të festave dhe ngjarjeve te ndryshme,
Ritransmetime
Emisione me Best OFF 2018,
Intervista,
Prononcime,
Info të ndryshme.

Metropol:

Gjatë këtij viti janë transmetuar:

Rreth 250 emisione të drejtpërdrejta,
Rreth 500 orë transmetim.

Programi i Natës dhe Radio Shou

Gjatë këtij viti janë transmetuar:

310 emisione të natës dhe 243 Radio Shou
620 orë transmetim + 203 orë transmetim
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Programi sportiv i RTK-Radios
Redaksia e Sportit e ka përmbyll një vit të jashtëzakonshëm, duke tejkaluar pritshmëritë e saja. Kjo
për faktin se në këtë vit, ngjarjet sportive kanë qenë të shumta e po ashtu edhe volumi i punës në
redaksi ka qenë i tillë.
Anëtarët e Redaksisë së Sportit, këtë vit kanë realizuar një seri të jashtëzakonshme emisionesh, me
theks të veçantë emisionet speciale dhe transmetimet e ndeshjeve të Kombëtares A në Ligën e
Kombeve si dhe në kualifikimet për Kampionatin Evropian të futbollit, Euro 2020.
Redaksia e Sportit, krahas transmetimit të ndeshjeve nga stadiumi “Fadil Vokrri”, ka transmetuar
ndeshje dhe kanë qënë në vendin e ngjarjes edhe në Valeta të Maltës, Baku të Azerbejxhanit,
Podgoricë të Malit të Zi, Sofje të Bullgarisë, Pëlzen të Republikës Çeke e kështu me radhë.
Veçori këtë vit është edhe mënyra e realizimit të emisioneve për kombëtaren e Kosovës në futboll
nga stadiumi “Fadil Vokrri”, ku na janë ofruar kushte shumë më të mira për realizimin e saj, duke
defiluar kështu shumë mysafirë të njohur nga bota e sportit, artit, kulturës e kështu me radhë.
Krahas ndeshjeve të futbollit, RTK-Radio, me shumë sukses ka mbuluar edhe pothuajse të gjitha
ngjarjet sportive vendore me interes dhe ka transmetuar edhe ndeshje tjera si basketbolli, volejbolli,
hendbolli e kështu me radhë.
Redaksia e Sportit ka raportuar dhe ka transmetuar edhe për ngjarjet tjera jashtë vendit, për
aktivitete të ndryshme sportive.
Anëtarët e Redaksisë së Sportit, të cilët, përveç emisioneve sportive, kanë realizuar tema dhe
intervista të shumta për programet tjera të RTK-Radios.
Sidomos, për 45 ditë, anëtarët e Redaksisë së Sportit, me shumë sukses kanë realizuar edhe
emisionet e projektit veror “Elisë” në Programin e Parë të RTK-Radios.

Më poshtë, sjellim me statistika të dhënat e emisioneve dhe edicioneve sportive përgjatë vitit 2019:

Numri i emisioneve, si dhe edicioneve sportive nga muaji janar e deri në dhjetor 2019
-Mozaiku Argëtues Sportiv
-Sportistë Gjeneratash
-Sporticus
-Projekti i RTK-Radios “Elisë””

- 98 emisione
- 52 emisione
- 52 emisione
- 45 ditë

-Transmetime të ndeshjeve

- Mbi 200 ndeshje

-Kronika Sportive

- 261 edicione

-Minutat Sportiv

- 261 edicione

-Transmetimi i Gjysmë Maratonës Ndërkombëtare, “Prishtina 2019”
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Gjithsej: 724 emisone

Programi për fëmijë:
231 emisione të realizuara live

Programe kulturore:
93 emisione të realizuara

Programi për bashkatdhetarët:
49 emisione (emisioni “Më afër”) të realizuara.

Gjithsej: 2376 emisione të realizuara në Programin e parë të Radio Kosovës
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14 . Radio Kosova 2

Gjatë vitit 2019, kanali i dytë i Radio Kosovës është karakterizuar me emisione të larmishme. Redaksitë
përkatëse kanë sjellë emisione të ndryshme, qoftë të drejtpërdrejta apo incizuara, mysafirë e lidhje të
drejtpërdrejta telefonike, rubrika e kronika të ndryshme. Përpos skemës së rregullt programore, gjatë
vitit 2019-të, në kanalin e dytë të Radio Kosovës në veçanti stafi i Radios është kujdesuar 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 si Kërshëndellat dhe Viti i Ri.

1) Redaksia e Programit të Mëngjesit

Në vitin 2019-të, redaksia e programit të mëngjesit ka nisur transmetimin në ora 06:00 deri në ora
09:00, kurse vikendeve nga ora 07:00. Kështu, gjatë periudhës janar- dhjetor janë realizuar mbi 361
emisione të drejtpërdrejta të mëngjesit. Gjatë këtyre emisioneve janë realizuar rreth 350 intervista
me personalitete nga fusha të ndryshme, 380 kronika dhe kanë qenë ta pranishëm mbi 400 mysafirë
.

2) Redaksia e Kulturës
Gjatë vitit 2019-të, redaksia për kulturë, përmes emisioneve të veçanta si: “Ars”, “Për një botë më të
mirë”, ” Kult”, ”Universi Letrar”, dhe ”Shqip”, kanë sjellë kronika ngjarje, mysafirë e intervista të
ndryshme. Gjatë vitit 2019-të, janë mbi 200 emisione nga fusha e kulturës me po aq mysafirë, tema e
kronika të ndryshme, intervista të incizuara dhe të drejtpërdrejta.

3) Redaksia e të Rinjve
Redaksia për të Rinj gjatë vitit 2019-të ka sjellë emisione të ndryshme të përditshme nga e hëna në të
premten. Në redaksinë për të rinj kryesisht janë mbajtur emisione të drejtpërdrejta por, edhe rubrikat
e veçanta si : “Captol ShoW”, “Pentagram”, “Gramafon”“N’ishull”, “Tema dhe Dilema”, “Ars
Akustika”,”Bota e filmit”, “Teknologji”, “Hite nëpër Vite”, “Top Shqip”, “Top Teen”. Janë realizuar mbi
450 emisione të drejtpërdrejta, me mbi 550 mysafirë, janë realizuar dhjetëra tema dhe kronika të
ndryshme.
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4) Redaksia e Programit të Natës
Në vitin 2019-të, Programi i Natës në RTK-Radio 2 ka vazhduar me emisione kryesisht të drejtpërdrejta
nga ora 22:00 deri në ora 24:00 dhe me ato të incizuar nga 24:00 deri në ora 01:00. Gjatë vitit që lamë
pas kanë defiluar mysafirë të shumtë nga fusha të ndryshme te jetës kulturore e sportive në Kosovë.
Kështu, gjatë vitit 2019 janë mbajtur afro 530 emisione, me mysafirë të shumtë.

14.1 Redaksia e komuniteteve

Redaksia e komuniteteve në Radio Kosova 2 transmeton 7 orë program në ditë - nga dy orë në gjuhën
serbe, turke, boshnjake dhe një orë në gjuhën rome.
Skema e programit në bazën ditore përmban lajmet kryesore, pastaj Temën e dites, raporteaktualitete dhe korrespodentët (Prizreni, Leposaviqi, Novi Pazari, Sarajeva, Gjilani) dhe pastaj
emisione autoriale dhe rubrika të ndryshme.
Gjatë muajit transmetohen më shumë se 40 emisione autoriale nga sfera e politikës, arsimit, kulturës,
artit dhe të rinjve, si dhe dhjetra rubrika nga mjekësia, muzika, etj.
Disa nga ngjarjet dhe temat kryesore gjatë vitit 2019 ishin: thirrjet për intervistim nga Gjykata speciale;
greva në arsim e shëndetësi; taksa dhe efektet e saj në ekonominë kosovare; procesi i Berlinit; dialogu
i bllokuar për normalizimin e marrëdhënieve; inicimi i Ligjit për sanksionimin e atyre që mohojnë
krimet e luftës; iniciativa për formimin e Gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë; arrestimet në
veri për krim të organizuar, dorëheqja e kryeministrit Haradinaj dhe shpërndarja e kuvendit; zgjedhjet
e parakohshme parlamentare; rezultati zgjedhor dhe analiza; fushata zgjedhore dhe dita e zgjedhejve;
negociatat për formimin e qeverisë; iniciativa e Mini-Shengenit; konstituimi i Kuvendit;
Gjithashtu, janë shënuar disa përvjetorë, si përvjetori i masakrës së Reçakut, i fillimit të
bombardimeve, hyrjes së NATO-s në Kosovë etj.;
Nga sfera e komuniteteve veçohen: dorëheqja e kryetarëve të komunave në veri të Kosovës; zgjedhjet
në veri të Kosovës; puna e Ministrisë së komuniteteve; Dita e Romëve; Pozita e romëve në Kosovë;
kori multietnik në Kosovë; puna e Zyrës së komuniteteve pranë kryeministrit; studimet në Kosovë në
gjuhë amtare; mbyllja e dyqaneve në veri për shkak të taksës; panairi multietnik në Prishtinë; ndërtimi
i hidrocentralit në Shtërpcë dhe protesta e serbëve dhe shqiptëreve; ikja e të rinjve nga veriu i Kosovës;
Nga sfera e janë përcjellë edhe java e jazz-it turk në Kosovë; Sunny Hill festival; DokuFest; Sarajevo
Film Festival etj.
Janë prodhuar programe special per festa: Bajrami, Kërshëndellat, Viti i Ri etj.
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14.2 Departamenti i Teknologjisë

Këtë vit, përveç punëve të përditshme, në studiot e On Air-it dhe produksionit, për realizimin e
skemës programore është punuar edhe në disa segmentem, si:
Puna në studiot e ON Air, është punë në ndërrime e cila është përmbushur në tërësi dhe ka të bëjë
me realizimin e skemës dhe kërkesave programore.
Ne aspektin e mirëmbajtjes së pajisjeve është punuar në verifikimin e gjendjes dhe në mirëmbajtjen
periodike të pajisjeve në studiot e emetimit të programit si dhe në studiot e produksionit në RTK
Radio.
Para menaxhmentit janë parashtruar problemet dhe kërkesat teknike në RTK Radio, posaçërisht ato
në lidhje me përmirësimin e mbulimit të territorit të Kosovës me programet e RTK Radio, të cilat
probleme janë vlerësuar si më emergjente.
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Problemi i mbulimit te territorit u prezantua ne dy nivele: Domosdoshmërinë e përmirësimit të
kualitetit të sinjalit në sistemin e lidhjeve: Objekti i RTK Radio – Objektet transmetuese (Golesh,
Vreshta, Zatriq, Maja e Gjelbër dhe Cernushë), si dhe Ngritja e fuqisë transmetuese të transmetuesve
në objektet transmetuese.
Në lidhje me këtë u konstatua se, në bazë të matjeve në terren se, së pari duhet të përmirësohet
kualiteti i sinjalit në hyrje të transmetuesve-sipas pikes 1, ngase nga matjet e bëra është konstatuar se
sinjali në sistemin e lidhjeve është tejmase i degraduar. Kjo do të arrihet duke realizuar përcjelljen e
sinjalit-modulimit përmes teknologjisë IP.
Këtë vit është aktivizuar vetëm frekuenca 91.9 MHz, ngase në sistemin e lidhjeve të KTTN nuk ka
hapësirë teknike kualitative për përcjellën e modulimit deri në objektin transmetues në Vreshta.
Po punohet që të gjitha çëwshtjet në lidhje me shpërndarjen kualitative të sinjalit të zgjidhen sa më
parë, me sigurimin e pajisjeve shtesë.
Sa i përket punës në studiot e produksionit për prodhimin e programit janë kryer këto punë:
Në Radio Kosova 1 dhe 2 gjatë kësaj periudhe janë punuar 809 raporte, si dhe 584 emisione të
incizuara në RK1 dhe 399 emisione të incizuara ne RK2 .
Në këtë periudhë janë realizuar 45 transmetime të Super Ligës se Kosovës në futboll, si dhe ndeshjet
për kualifikimet e ekipeve te Kosovës për Ligën e kampioneve dhe Europa ligë, si dhe ndeshjet e
kombëtares së Kosovës kundër Malit të Zi, Çekisë dhe Bullgarisë.
Gjatë periudhës se verës është punuar në realizimin e kërkesës programore për projektin e skemës
verore: Elisë.
Në muajin gusht është punuar në ngritjen e cilësisë së audio materialeve, dhe me këtë rast është
konstatuar se niveli i raportit sinjal/zhurmë në studiot e RTK-Radio është në rangun -60db.
Po ashtu është bërë verifikimi i sinjalit të fushës elektromagnetike nga transmetuesit me të cilët
menaxhon kompania KTTN si dhe kualiteti i sinjalit në hyrje të transmetuesve në pikat transmetuese
Zatriq, Golesh, dhe Cërnushë. Është konstatuar se kualiteti sinjalit të audios në hyrje transmetuesve
FM, të cilët furnizohen me sinjal nga sistemi i lidhjeve me të cilin menaxhon kompania KTTN, është
shumë i ulët – raporti sinjal zhurmë varësisht nga pika transmetuese shkon deri – 6db, që teknikisht
është raport i patolerueshëm.
Në muajin tetor, pas pauzës verore, është vazhduar me realizimin e emisionit te tipit “urë” ndërmjet
studiove të: Radio Kosovës, Radio Tiranës, dhe Radio Shkupit.
Për zgjedhjet parlamentare 2019 është punuar me sa vijon: 156 kronika, me gjatësi 4:18:39, 12 sigla,
ndërsa ditën e zgjedhjeve është transmetuar 19 orë live program, si dhe janë përgatitur 26 kronika.
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Ndërsa në kuadër të emisionit FOKUS, për zgjedhjet parlamentare janë incizuar 5 emisione me debat
zgjedhor.
Këtë muaj, në Njesinë e arkivit, janë përfshirë edhe audio materialet për zgjedhjet parlamentare:
1- Kronika Zgjedhore ne RK1 - gjithsej 30 kronika
2- Kronika Zgjedhore ne RK2 - gjithsej 20 kronika
3- Zgjedhjet Parlamentare 2019 - paralajmë e aktiviteteve - gjithsej 10 kronika
4- Fokus Zgjedhor - gjithsej 10 emisione
5- Zgjedhjet Parlamentare 2019 - Interviste - Fatmir Limaj ( 30 09 2019 )
6- Zgjedhjet Parlamentare 2019 - Interviste - Ramush Haradinaj ( 01 10 2019 )
7- Zgjedhjet Parlamentare 2019 - Interviste - Lutfi Haziri ( 02 10 2019 )
8- Debat Zgjedhor ( 03 10 2019 )
9- Zgjedhjet Parlamentare 2019 - Interviste - Kadri Veseli ( 04 10 2019 )
10- Zgjedhjet Parlamentare 2019 - konferenca e parë - KQZ ( 06 10 2019 )
11- Zgjedhjet Parlamentare 2019 - konferenca e dytë - KQZ ( 06 10 2019 )
12- Zgjedhjet Parlamentare 2019 - konferenca e parë - DNV ( 06 10 2019 )
13- Zgjedhjet Parlamentare 2019 - konferenca e dytë - DNV ( 06 10 2019 )
14- Zgjedhjet Parlamentare 2019 - konferenca e tretë - DNV ( 06 10 2019 )
15- Zgjedhjet Parlamentare 2019 - Konference - VV (06 10 2019 )
16- Zgjedhjet Parlamentare 2019 - (06 10 2019)
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Në Njësinë e arkivit, gjatë këtij viti janë arkivuar të gjitha materialet e parapara me skemën për
arkivim ditor, si dhe janë arkivuar materiale me kërkesa te veçanta, dhe atë:
1. Materiale me kërkesë të redaktorëve: 239;
2. Kërkesa për shfrytëzim të materialeve nga palët e jashtme: 9;
3. Kërkesa për materiale për shfrytëzim te brendshëm: 86 materiale, si dhe emisioni
“Metropol” në baza ditore.
Është punuar në faqen zyrtare të Radio Kosovës në Facebook, janë krijuar disa shabllone (template)
për transmetime të drejtpërdrejta të emisioneve, të cilat nuk janë në kundërshtim me të drejtat e
autorit dhe rregullativën e Facebook, për këtë kategori të audio materialeve.
Në listën për transmetim të emisioneve në Facebook janë përshirë: Programet qendrore informative
(Edicioni i mëngjesit; Edicioni i mesditës dhe edicioni qendror i lajmeve, po ashtu emisionet Fokus,
emisioni Pa Kufij dhe transmetimet e drejtpërdrejta të sportit dhe transmetime të tjera të
drejtpërdrejta).
Këtë vit, teknikisht janë realizuar edhe të gjitha kërkesat programore për realizimin programit festiv
të Vitit të Ri.
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15. RTK-Website

Webfaqja www.rtklive.com gjatë vitit 2019, ashtu sikurse në vendet e tjera, por edhe në mediet
konkurrente në vendin tonë, ka marrë përparësi në krahasim me mediet e tjera, për shkak të shumë
zhvillimeve për të cilat të gjithë jemi koshientë.
Përhapja në masë e telefonave të mençur, ka bërë që secili të ketë të gjitha mediet në xhep dhe
personalisht të diktojë orarin se kur vet dëshiron të informohet me lajme.
Në këtë kuadër, ueb-i i RTK-së, për aq sa ka pasur mundësi dhe për aq sa e lejojnë rregulloret e RTKsë, ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të qenë konkurrent në raport me mediet e tjera, duke pasur
parasysh se në këtë segment kemi mjaft kufizime.
Por, pa harruar edhe përparësitë që kemi në raport me mediet e tjera, - publikimi i video lajmeve,
intervistave dhe videove tjera të karakterit informativ, kulturor, edukativ, të cilat transmetohen në
orare të ndryshme në katër kanalet informative që disponon Radio dhe Televizioni i Kosovës.
Ky edhe ka qenë dallimi kryesorë që kemi realizuar gjatë vitit 2019 në raport me mediet e tjera dhe në
raport me veten duke krahasuar me vitet e mëparshme.
Duke filluar në ora 07:00, webfaqja publikon 4 apo 5 intervistat e përditshme të emisionit të mëngjesit,
të cilat janë të përditshme dhe shquajnë RTK në raport më mediet e tjera.
Kjo na bën të dukemi ndryshe, pasi krahas informacioneve që i ka secili medium, 5 video-intervistat
janë prodhim i RTK-së. Aq rol të rëndësishëm ka marrë publikimi i tyre në ueb-in e RTK-së, saqë secili
i ftuar që jep intervistë, duket që është i interesuar të dalë në çdo mënyrë në web-faqe në formën e
shkruar dhe video.
Krahas publikimit të videointervistave, stafi i web-it në mënyrë besnike këtë vit ka pasqyruar pothuajse
çdo intervistë, bisedë informative, video nga emisione të ndryshme, të ftuar specialë apo vet
videolajmet, duke i postuar ato menjëherë pasi janë transmetuar në RTK3 dhe RTK1.
Proceduralisht, në fillim publikohet teksti pasi një gazetarë nga stafi përcjell në mënyrë të
drejtpërdrejtë ngjarjen në RTK, duke publikuar atë që i duket në lajm, ndërsa pas mbarimit publikohet
në mënyrë të rregullt edhe video nga secila prej atyre që përmendëm më lart.
Nga ana statistike, kemi arritur të nxjerrim shifrën që vetëm nga RTK3 janë publikuar mesatarisht nga
300 deri në 400 videolajme në muaj, të cilat janë realizuar duke i përcjellë në mënyrë direkte.
Kjo shifër mundet të mos jetë edhe aq e madhe duke pasur parasysh që gjatë një dite në webfaqen e
RTK-së prodhohen nga 300 deri në 400 lajme.
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Apo e mbledhur për një muaj, nga ueb-i plasohen mbi 10 mijë lajme në muaj, pjesa më e madhe e të
cilave kanë autorësinë e RTK-së. Shprehur në përqindje, mund lirshëm të konkludojmë për shkak se
sistemi i verifikon që i jemi ofruar shifrës prej 60 për qind të lajmeve.
Janë 17 rubrika të zakonshme në të cilat plasohen lajme që nga viti 2017, kur kemi ketë dizjan të
webfaqes.
Përjashto faktin që këtë vit kemi 2 rubrika tepër, për shkak se kemi inkuadruar në mënyrë direkte
“Betimi për Drejtësi”, e cila paraqitet si një prej rubrikave, si dhe rubrikën e opinioneve, e cila është
aktivizuar dy muajt e fundit.
Synimet janë që gjatë këtij viti, rubrika e opinioneve të funksionojë ndarazi nga intervistat dhe nga
rubrika e Janosh Bugajskit, ku mund të gjenden opinionet e këtij eksperti të shquar.
Webfaqja ku plasohen nga 300 deri ne 400 lajme në ditë është aktive për lexuesit dhe shikuesit e
videove nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 24 të mbrëmjes, kur edhe përfundon plasimi i lajmeve të
fundit. Gjithsesi, ngjarjet përcillen edhe më vonë, kur ka lajme të orëve të vona nga stafi kujdestar.
Duhet saktësuar që puna në web ka vazhduar të qëndrojë në të njëjtat nivele edhe sa i përket kualitetit
dhe sasisë në krahasim më vitet paraprake, edhe pse numri i gazetarëve është zvogëluar dukshëm në
raport me 2018 apo më herët.
Në 2018 e njëjta punë është kryer nga 21 redaktorë-gazetarë ndërsa tani mbahet me 13 gazetarë
redaktorë në gjuhën shqipe dhe kryeredaktori.
Marrë parasysh këtë fakt dhe punën më të gjatë se dy ndërrime, përpjekja nga ana e stafit të ueb-it
vlen të thuhet se ka qenë e jashtëzakonshme. Kjo edhe për faktin se gazetarët e ueb-it janë koshientë
që në pjesët e tjera të RTK-së janë pagat më të mëdha dhe këtë mesazh e kanë dhënë pjesa që më
herët ishte në web dhe vendosi të kalonte në sektorë të tjerë në 2019.
Arritja tjetër më e madhe e webit gjatë këtij viti janë fotografitë origjinale të cilat kanë logon e RTK-së
për shkak të punës së madhe të fotografit që është punësuar për këtë qëllim. Rtklive nuk ka pasur
asnjë akuzë për plagjiaturë të fotografive, ndërsa shkrimet e huazuara është vendosur të citohen 100
për qind.
Edhe në gjuhën serbe, web-i funksionon normalisht, megjithëse stafi është i vogël, vetëm 3 persona.
Por, mjafton për t’i dhënë lajmet kryesore, duke pasur parasysh që burimi kryesor I lajmeve për këtë
njësi mbetet RTK2. Stafi është kolegial dhe i mirëkuptueshëm në raport me pjesën tjetër dhe ligjet që
zbatohen në vend dhe vet RTK.
Ndërsa në gjuhët e tjera nuk është arritur të funksionalizohet përmbajtja, pavarësisht insistimeve të
vazhdueshme nga stafi menaxhues.
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16. Mediet online 2019
16.1 Facebook

Numri i vizitorëve unikë në faqen e RTK-së në Facebook gjatë vitit 2019: 936.000; 48 % më shumë se
në vitin 2018.
Numri i pëlqimeve të reja gjatë vitit 2019: 48.000. 63.9 % më shumë se në vitin 2018.
Numri i personave që kanë parë postimet tona në ekranin e tyre, si p.sh news feed: 17.400.000.
Numri i angazhimit të personave në postimet tona përmes pëlqimeve, komenteve, shpërndarjeve
etj.: 32.6.93820 ose 137 % më shumë se në vitin 2018.
Numri i videove të klikuara për më shumë se 3 sekonda: 103.232.556 ose 64.5 % më shumë se në vitin
2018.

Pesë shtetet kryesore prej nga vijnë vizitat:
•
•
•
•
•
•
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KOSOVA
GJERMANIA
ZVICRA
MAQEDONIA
ITALIA
AMERIKA

16.2 Youtube

Shikues: 221,787,438, ose 32 % më shumë se në vitin 2018.
Shikuesit sipas moshave:
•
•
•
•
•
•
•

13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

vjeç
vjeç
vjeç
vjeç
vjeç
vjeç
vjeç

9.1%
29.7%
28.2%
19.8%
7.4%
3.6%
2.4%

Pesë shtetet kryesorje prej nga vijnë vizitat:
•
•
•
•
•
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GJERMANIA
MAQEDONIA
AMERIKA
ZVICRA
SHQIPËRIA

YOUTUBE
MIREMENGJESI
KOSOVE
5%
NATEN ME
FATMIR SPAHIUN
5%

IMAZH
5%

ARKIVI
4%

DEBAT
4%

ÇKA Ka Shpija
46%

VENDLINDJA IME
14%

UDHEVE
8%
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LAJMET
QENDRORE
9%

17. Analizë e programit të RTK 1

Raport i bazuar në programin e transmetuar në RTK 1 përgjatë vitit 2019 (prej 07:00-00:00).
Ky raport siguron informacion sasior rreth programit të transmetuar përgjatë vitit 2019 në RTK 1.
Në bazë të analizës programore për periudhën 2019, 64.5 % e programit të transmetuar në RTK1
është transmetim premierë, kurse 35.5 % është ritransmetim (reprizë).

Programi Premierë/Reprizë 2019 RTK 1 (07:00-00:00)

Programi Premierë/Reprizë 2018 RTK 1
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Shkalla e përqindjes programore nga më e larta deri te më e ulëta - Periudha (2015-2019)
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Gjatë vitit 2019, përqindja më e madhe e hapësirës programore është mbuluar nga Redaksia e
Programeve të Përbashkëta (Programi i Mëngjesit dhe Imazhi), me gjithsej, 29.8 %.

Raporti ndërmjet programeve të prodhuara nga stafi i RTK-së dhe atyre të importuara (vendore dhe të
huaja), për këtë periudhë të raportimit është 85 % me 15 %, në favor të programeve të prodhuara nga
RTK-ja.

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

Redaksia e Programeve të Përbashkëta përfshin 29.8 % të programit të përgjithshëm premierë të
transmetuar gjatë vitit 2019.
Programi i Redaksisë së Informacionit kap shifrën prej 20 %.
Redaksia e Lajmeve arrin shifrën në rreth 19.3 % të programit të përgjithshëm premierë të RTK 1.
Redaksia e PKEDF-së, ku hyjnë të gjitha emisionet me përmbajtje kulturore, edukative, arsimore,
dokumentarë dhe ato për fëmije e të rinj, për këtë periudhë ka mbuluar rreth 6.8 % të programit të
përgjithshëm premierë të RTK1.
Redaksia e PAMF-së, të cilës i përkasin programet argëtuese, muzikore, të serialit dhe të filmit, arrin
shifrën në 7.3 %.
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Sa i përket programit të redaksisë së sportit, të transmetuar gjatë vitit 2019, ajo arrin shifrën në 6.9
%.
Programi premierë i komuniteteve joshqiptare, ai në gjuhën serbe, turke, boshnjake dhe RAE (romë,
ashkalij dhe egjiptianë), arrin shifrën në 10 % të programit të gjithëmbarshëm të RTK 1.

Programi sipas sektorëve:
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18. Shërbimi i administratës dhe burimeve njerëzore

18.1 Administrata në RTK:
Gjatë vitit 2019 në Shërbimin e administratës dhe burimeve njerëzore në RTK, janë kryer punët
rutinore si: Përgatitja, shpërndarja dhe regjistrimi i formave të pushimeve vjetore dhe mjekësore,
azhurimi i listave të punëtorëve dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm, puna me palë rreth kërkesave për
sqarime, shpjegime dhe sugjerime sa i përket të punësuarve, azhurimi dhe kontrollimi i dosjeve
personale të punëtoreve me qëllim të evidentimit të mangësive në kuptim të plotësimit me
dokumentacion të nevojshëm. Zyrtarët e Administratës kanë marrë pjesë në të gjitha seancat e
Komisionit disiplinor, duke grumbulluar dëshmi të dokumentuara, përgatitur oraret e seancave,
njoftimin e personave që kërkohet të janë prezent lidhur me detajet e takimit, datën dhe kohën e
seancës, mbajtjen e procesverbalit për seancën disiplinore dhe vendosjen e tij në lëndën konfidenciale
disiplinore. Zyrtarët e Administratës kanë përpiluar dhe shpallur të gjitha konkurset publike, kanë
ftuar kandidatët në testime dhe intervista, si dhe kanë marrë pjesë në cilësinë e anëtarit të Komisionit
intervistues, si dhe në cilësinë e procesmbajtësit, me çka kanë mbajtur procesverbalet për të gjitha
konkurset e shpallura deri në përzgjedhjen e kandidatëve më të suksesshëm.
−
−
−

−

−
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Gjatë kësaj periudhe Shërbimi i administratës dhe burimeve njerëzore në RTK ka përpiluar
raporte dhe analiza të natyrës së Administratës dhe Burimeve njerëzore sipas nevojës dhe
kërkesës së Udhëheqësit të Administratës dhe burimeve njerëzore në RTK.
Gjatë vitit 2019, me angazhim maksimal, punonjësit e Administratës dhe Burimeve Njerëzore
kanë bërë riorganizimin e Arkivës, Regjistratorëve dhe Dosjeve personale për secilin të
punësuar.
Shërbimi i Administratës dhe Burimeve Njerëzore në RTK ka vazhduar të aplikojë regjistrimin
e pranisë në punë në mënyrë elektronike. Administrata dhe burimet njerëzore në RTK, në baza
ditore, javore dhe mujore ka përpiluar raporte të pranisë në punë për të gjithë të punësuarit
në të gjitha sektorët e RTK-së dhe i ka dërguar tek Udhëheqësit e sektorëve.
Duhet të ceket se gjatë kësaj periudhe Zyrtarët e Administratës kanë vendosur të dhënat për
të punësuarit e rinj në sistemin e burimeve njerëzore, si dhe të dhënat e artistëve dhe
bashkëpunëtorëve tjerë të angazhuar, për realizimin e serialeve, emisioneve dhe të tjera.
Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe kohore të vitit 2019 shërbimi i Administratës dhe Burimeve
Njerëzore, me miratimin e Rregullores për udhëtime zyrtare, ka evidentuar të gjitha kërkesat
për udhëtime zyrtare të të punësuarve në RTK.

18.2 Konkurset:

Në bazë të nenit 32, paragrafi 1, të Ligjit Nr. 04/L-046 për Radiotelevizionin e Kosovës dhe Nenit 19,
paragrafi 1, të Statusit të Radiotelevizionit të Kosovës, Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës më
15.03.2019 deri 29.03.2019 rishpalli konkurs për pozitën Drejtor i përgjithshëm i Radiotelevizionit të
Kosovës.
Në bazë të Ligjit të punës Nr. 03 / L – 212, Udhëzimit administrativ Nr. 07/2017 dhe Ligjit mbi Radio
Televizionin e Kosovës Nr 04/L-046, më datë 16.05.2019 deri më 30.05.2019 është shpallur konkursi
publik për pozitat: Kryeredaktor në RTK 1-TV, RTK 2-TV, RTK 3-TV dhe RTK Radio. Brenda afatit të
paraparë me konkurs janë paraqitur gjithsej 6 (gjashtë ) kandidatë për pozitën Kryeredaktor në RTK
1-TV, 4 (katër) kandidatë për pozitën Kryeredaktor në RTK 2-TV, 5 (pesë) kandidatë për pozitën
Kryeredaktor në RTK 3-TV, dhe 2 (dy) kandidatë për pozitën Kryeredaktor në RTK-Radio.
Në bazë të Ligjit të punës Nr. 03 / L – 212, Udhëzimit administrativ Nr. 07/2017 dhe Ligjit mbi Radio
Televizionin e Kosovës Nr 04/L-046, datë 14.05.2019 deri më 28.05.2019 është shpallur konkursi publik
për pozitat: Zëvendës Drejtor të Përgjithshëm të Radiotelevizionit të Kosovës, Drejtor i RTK-TV, Drejtor
i RTK 2- TV dhe Drejtor i RTK Radio. Brenda afatit të paraparë me konkurs janë paraqitur gjithsej 9
(nëntë) kandidatë për pozitën Zëvendës Drejtor të Përgjithshëm të Radiotelevizionit, 8 (tetë)
kandidatë për pozitën Drejtor i RTK-TV, 4 (katër) kandidatë për pozitën Drejtor i RTK 2-TV dhe 8 (tetë)
kandidatë për vendin e punës Drejtor i RTK Radio.
Sipas Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës Nr. 04/ L -046 , prej 29.01.2019 – 12.02.2019 është shpallë
thirrja publike për emërimin e një (1) anëtari të Bordit të Radio Televizionit të Kosovës nga radhët e
komunitetit jo shumicë.
Sipas Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës Nr. 04/ L -046 , prej 06.03.2019 – 20.03.2019 është shpallë
thirrja publike për emërimin e një (1) anëtari të Bordit të Radio Televizionit të Kosovës nga radhët e
komunitetit shqiptar.
Sipas Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës Nr. 04/ L -046 , prej 06.03.2019 – 20.03.2019 është shpallë
thirrja publike për emërimin e një (1) anëtari të Bordit të Radio Televizionit të Kosovës nga radhët e
komunitetit serb.
Sipas Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës Nr. 04/ L -046 , prej 14.05.2019 – 21.05.2019 është shpallë
thirrja publike për anëtarë të Grupit Punues për përzgjedhjen e Drejtorit të RTK – 2
TV.
Sipas Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës Nr. 04/ L -046 , prej 05.09.2019 – 19.09.2019 është shpallë
thirrja publike për emërimin e dy (2) anëtarëve të Bordit të Radio Televizionit të Kosovës nga radhët
e komunitetit shqiptar.
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Sipas Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës Nr. 04/ L -046 , në muajin Dhjetor është shpallë thirrja
publike për emërimin e tre (3) anëtarëve të Bordit të Radio Televizionit të Kosovës nga radhët e
komunitetit shqiptar.
Sipas Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës Nr. 04/ L -046 , në muajin Dhjetor është shpallë thirrja
publike për emërimin e një (1) anëtari të Bordit të Radio Televizionit të Kosovës nga radhët e
komunitetit serb.
Sipas Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës Nr. 04/ L -046 , në muajin Dhjetor është shpallë thirrja
publike për emërimin e një (1) anëtari të Bordit të Radio Televizionit të Kosovës nga radhët e
komunitetit jo shumicë.

18.3 Projektet:

Gjatë vitit 2019 në RTK – TV janë realizuar projektet:

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

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

3. Zgjedhjet parlamentare 2019
Për përcjelljen e “Zgjedhjeve parlamentare 2019” dhe realizimin e shumë emisioneve
debatuese për “Zgjedhjet parlamentare 2019”, përveç të punësuarve në RTK, këtë vit janë
angazhuar edhe 10 (dhjetë) bashkëpunëtorë në cilësinë e analistëve.

4. Emisioni “Natën...me Fatmir Spahiun”
Për realizimin e emisionit “Natën...me Fatmir Spahiun”, përveç të punësuarve në RTK, janë
angazhuar edhe 7 (shtatë) bashkëpunëtorë të jashtëm.

5. Viti i Ri 2020
Për realizimin e Projektit “ Viti i Ri 2020 ”, përveç të punësuarve në RTK, janë angazhuar
bashkëpunëtorët e realizimit të emisionit Natën... me Fatmir Spahiun dhe aktorët e serialit “
Çka ka shpija”, si dhe 1 (një) bashkëpunëtor i jashtëm.

Gjatë vitit 2019 në RTK – Radio janë realizuar projektet:

1. Programi i natës në Radio Kosovë
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Për realizimin e Programit të natës, përveç të punësuarve në RTK Radio, janë angazhuar edhe
2 (dy) bashkëpunëtorë të jashtëm.
2. Programi veror i Radio Kosovës “Elisë”
Programi veror i Radio-Kosovës është transmetuar 5 ditë të javës, 6 orë program LIVE. Për
këtë projekt janë angazhuar të punësuarit në RTK Radio.
3. Zgjedhjet parlamentare 2019
Për përcjelljen e “Zgjedhjeve parlamentare 2019” dhe realizimin e shumë emisioneve
debatuese për “Zgjedhjeve parlamentare 2019” në të gjitha Komunat e Republikës së Kosovës
janë angazhuar të punësuarit në RTK Radio dhe nuk ka patur të angazhuar bashkëpunëtorë të
jashtëm.
4. Viti i Ri 2020
Për realizimin e Projektit festiv “ Viti i Ri 2020” janë angazhuar të punësuarit e RTK Radios dhe
nuk ka patur angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm.

Gjatë vitit 2019 në RTK 2 –TV janë realizuar këto projekte:
1. “Zgjedhjet parlamentare 2019
Për përcjelljen e “Zgjedhjeve parlamentare 2019” dhe realizimin e shumë emisioneve
debatuese për “Zgjedhjet parlamentare 2019” përveç të punësuarve në RTK 2 TV këtë vit janë
angazhuar edhe 7 (shtatë) bashkëpunëtorë në cilësinë e analistëve.
2. Viti i Ri 2020
Për realizimin e Projektit festiv “ Viti i Ri 2019 ” përveç të punësuarve në RTK 2 TV janë
angazhuar 4 (katër) bashkëpunëtorë të jashtëm

18.4 Risistemimet:
Gjatë vitit 2019 në RTK 1-TV, 30 (tridhjetë) të punësuar për nevoja programore janë risistemuar.
Gjatë vitit 2019 në RTK Radio, 13 (trembëdhjetë) të punësuar për nevoja programore janë
risistemuar.
Gjatë vitit 2019 në RTK 2-TV, 04 (katër) të punësuar për nevoja programore janë risistemuar.
18.5 Avancimet:
Gjatë vitit 2019 në RTK 1-TV, bazuar në performancën dhe nevojat programore, janë avancuar gjithsej
24 (njëzetekatër) të punësuar.
Gjatë vitit 2019 në RTK Radio, bazuar në performancën dhe nevojat programore, janë avancuar gjithsej
10 (dhjetë) të punësuar.
Gjatë vitit 2019 në RTK 2-TV, bazuar në performancën dhe nevojat programore, janë avancuar gjithsej
6 (gjashtë) të punësuar.
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18.6 Pushimet e lehonisë:
Gjatë vitit 2019 në RTK, 16 (gjashtëmbëdhjetë) të punësuara kanë parashtruar kërkesë për pushim të
lehonisë.
18.7 Pushimet pa pagesë:
Gjatë vitit 2019 në RTK, 19 (nëntëmbëdhjetë ) të punësuar kanë parashtruar kërkesa për pushim pa
pagesë.
18.8 Komisionet disiplinore:
Gjatë vitit 2019, janë iniciuar dhe proceduar 7 (shtatë) raste për Komisionin disiplinor ndaj
17 (shtatëmbëdhjetë) të punësuarve, ku janë ndërmarrë masa sipas rregulloreve në fuqi.
18.9 Vendimet për ndihmë solidare:
Gjatë vitit 2019 në RTK, në bazë të kërkesave, janë përgatitur vendimet për ndihma solidare për 31
(tridhjetenjë) të punësuar, me rastin e vdekjes së anëtarit të ngushtë të familjes apo vdekjes së të
punësuarit.
18.10 Kontratat e ndërprera:
Sipas dispozitave ligjore në fuqi çdo i punësuar pensionohet me arritjen e moshës 65 vjeçare, andaj,
duke qenë se gjatë vitit 2019, 13 (trembëdhjetë) të punësuar e kanë arritur këtë moshë, Kontratat e
punës për këta të punësuar janë ndërprerë gjatë vitit 2019.
Bazuar në kërkesën e 3 (tre) të punësuarve, Kontratat e punës për këta të punësuar janë ndërprerë
gjatë vitit 2019.
Për shkak të vdekjes së 3 (tre) të punësuarve, janë ndërprerë kontratat e punës për të punësuarit.
18.11 Auditimet:
Gjatë vitit 2019, periudha Janar - Prill, kemi bashkëpunuar afër dhe ju kemi përgjigjur të gjitha
kërkesave të parashtruara nga zyrtarët e Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA).
Përveç auditimit nga ana e Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA), Shërbimi i administratës gjatë vitit
2019 ka kaluar edhe Auditimin e brendshëm. Gjatë periudhës Janar- Mars është audituar angazhimi i
bashkëpunëtorëve gjatë vitit 2018, ndërsa gjatë periudhës Mars - Maj janë audituar avancimet e të
punësuarve në fillim të vitit 2019.
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18.12 Burimet njerëzore:

Të punësuarit me kontrata pune me kohë të caktuar dhe me kohë të pacaktuar:
RTK vitin 2019 e ka filluar me 815 (tetëqindepesëmbëdhjetë) 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
- WEB faqja
- Media Online
- You Tube
- Mediet e reja
- Auditori
RTK 1 - TV
RTK 3 - TV
Radio Kosova
RTK 2 - TV
Shërbimet e Përbashkëta
TOTALI

Numri i të punësuarve
Numri i të punësuarve Ndryshimi
më 01.01.2019
më 31.12.2019
102
101
- 01
6
1
-05
14

17

+03

4
12
10
25
15
2
6
5
3
355
76
169
61
52
815

5
14
12
23
12
4
6
4
3
347
76
158
60
54
796

+01
+02
+02
-02
-03
+02
0
-01
0
- 08
0
- 11
- 01
+02
- 19

RTK vitin 2019 e ka përfunduar me 796 (shtatëqindenëntëdhjetegjashtë) të punësuar të rregullt.
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18.13. Bashkëpunëtorët e jashtëm:

RTK vitin 2019 e ka filluar me 214 bashkëpunëtorë të angazhuar për realizimin e serialeve,
emisioneve, të cilët janë të ndarë në shërbime:

Sektori
RTK 1 - TV
Radio Kosova
RTK 2 - TV
Të tjera
- TI
- WEB Faqja
- You tube
- Mediet e reja
- Mediet online
- Marketingu
- Zyra ligjore
TOTALI

Numri i të angazhuarëve më Numri i të angazhuarëve
Ndryshimi
01.01.2019
më 31.12.2019
126
143
+17
34
37
+03
40
42
+02
14
16
+2
09
09
02
02
01
01
0
01
0
01
01
00
01
02
214
238
+24

RTK vitin 2019 e ka përfunduar me 238 (dyqindetridhjetetetë) bashkëpunëtorë të angazhuar për
realizimin e serialeve, emisioneve, përkthimit dhe për nevoja të sektorëve të ndryshëm të RTK-së.
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18.14 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.
Këtë vit për një punë në kushte dhe ambiente më të sigurta të punës duhet plotësuar disa kushte
sipas Ligjit 04/L-161:

1. Kompletimin e faktorëve për siguri
Vendosjen e shkallëve emergjente në RTK
-Servisimin e aparateve të zjarrit dy herë në vit
-Trajnimi i zyrtarëve të mbrojtjes dhe shpëtimit në Akademinë për Siguri në Vushtrri
-Furnizimin e zyrtarëve të sigurisë me PPM (pajisje personale mbrojtëse)
-Pajisjen e zyrtarëve me uniforma të punës
-Pajisjen e zyrtarëve të mbrojtjes dhe shpëtimit me uniforma për intervenim në zjarr
-Furnizimi i të gjitha daljeve me pajisje ndihmëse për intervenim
-Pajisjen e teknikëve të energjetikës me uniforma të punës
-Hapjen e hidrantëve të ri
-Ngjyrosjen e kutive të hidrantëve të jashtëm me ngjyrë të kuqe dhe numërimi i tyre
-Kompletimi sipas standardit i hidrantëve në Radio dhe TVK
-Plotësimi i kutive të ndihmës së parë me material sanitar me afat
-Instalimin e Radio lidhjeve për komunikim në baza ditore
-Emërimi i ekipeve për dhënien e Ndihmës së parë
-Largimi i mbeturinave nga të gjitha hapësirat të brendshmet dhe jashtmet
-Ushtrimi (trajnimi) i të punësuarve për Evakuim emergjent 1 here në dy vite
-Servisimin e alarmit në RTK Radio

-

2. Atestet obligative
-Atestet e të gjitha antenave në RTK, (sipas rekomandimeve duhet edhe servisime)
-Atestimi i rrufepritësve, (riparimet sipas rekomandimeve)
-Matja e Tokëzimeve mbrojtëse dhe Tokëzimit punues në Radio dhe TVK1,TVK2,TVK3 dhe 4
-Matja e përqendrimit të Gazit Radioaktiv Radonit -222(Rn222) në zyrat e regjisë, MCR etj
-Matja e rrezatimit jonizues
-Matja e intensitetit të fushës elektromagnetike (jojonizues)
-Servisimi i aparateve të zjarrit
-Atestet e bombolave të aparateve të zjarrit
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-Mbulimi i rezervuarëve të karburanteve
-Matja vizuele e konstruksionit të shtyllës së antenës
-Matja e kushteve mikroklimatike
-Regullimi urgjent i tualetëve në RTK
Kontrollimi shëndetsorë obligativ i të punësuarve

-

Edhe ky vit kishte ngritje dhe rënie të performancës në punë, duke pasur parasysh se shpeshherë, për
shkak të pensionimeve, shfrytëzimit të pushimeve vjetore, shfrytëzimit të ditëve të festave, dhe nga
angazhimi dhe kujdestaria në telefonin zyrtar në recepcion, zyrtarët e mbrojtjes dhe shpëtimit nuk
kishin kohë për patrullime në hapësirat e RTK-së, aq sa janë të parapara me standarde, dhe thuajse
nuk kishin mundësi që të përcjellin veturën e autoreportazhit në shumicën e ngjarjeve në terren nëpër
Republikën e Kosovës.
Puna e personelit në shërbimet ndihmëse si depoistët, zyrtarët e mbrojtje shpëtimit, pastruesit,
kopështari, teknikët, dhe teknikët e energjetikës punuan me pajisje të vjetra, sepse ka vite që ju
mungojnë uniformat, veglat e dorës, PPM (pajisjet personale për mbrojtje), gjësende të ndryshme
rezervë si bateritë e dorës, detektorët e dorës, bateritë (rubinetët) për ujësjellës, dorëza për dyer, etj.
Të gjitha mungesat e lartëshënuara janë një mundësi direkte apo tërthore për lëndime, apo (fillimit)
sëmundjet profesionale që me kohë mund të paraqiten tek të punësuarit.
Përveç punëve të detajuara dhe rregulluar sipas planit, në baza ditore fokusimi ka qenë në inspektimet
e rregullta në të gjitha hapësirat e RTK-së, përgatitjen e kërkesave zyrtare për zyrën e prokurimit dhe
administratës.
Gjatë muajit maj është kryer servisimi i aparateve për fikjen e zjarrit nga kompania fituese për servisim.
Servisimi ishte me procedura të rregullta dhe nën mbikëqyrjen e zyrtarve të mbrojtjes dhe shpëtimit
të RTK-së. Po ashtu këtë muaj, sipas sugjerimit të inspektorëve të punës së MPMS, Zyrtari për siguri
në punë i është nënshtruar me sukses pjesës së parë të testit si dhe fillimit të procedurës për provim
profesional.
Duke pasur parasysh se në muajin tetor ka pasur frekuentim më të shpeshtë për shkak të zgjedhjeve
parlamentare 2019 në hapësirat tona natyrisht se u mobilizuam për kujdes të shtuar në hyrje daljet
dhe ambientet tona të jashtme dhe brendshme. Si masë preventive janë vizituar pikat eventuale që
konsiderohen si të rezikshme dhe janë dhënë sugjerimet zyrtarëve për kujdesin e shtuar në çdo
ndërrim dhe mbajtjen e kontaktit të përhershëm me shefat dhe vizitave shtesë (inspektimeve) të
shpeshta dhe bashkëpunimit të shtuar me gjithë stafin.
Sa i përket vështërsive në RTK ato kryesisht mund të fokusohen në hapësirat e Radios ku tash disa
muaj po punohet në ridimensionimin e pjesës të cilën e shfrytëzon KTV si dhe ndërmarrjeve të tjera
që do vendosen (akomodohen) në aneks të ndërtesës së RTK Radios. Muaji dhjetor ishte muaji
përmbyllës i punëve dhe angazhimeve për këtë vit.
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Dinamika e punës kryesisht është fokusua në detyrat dhe organizimet në parandalimin e fatkeqësive
në punë.

18.15 Qendra e Aftësimit Profesional

Qendra e Aftësimit Profesional e RTK-së në vitin 2019, ka realizuar projekte të rëndësishme në
fushën profesionale. Si vazhdimësi e projekteve të nisura dhe planifikuara më herët, janë
implementuar aktivitetet e sukseshme, të cilat kanë dhënë rezultate konkrete. Si përherë, problemet
kanë mbetur të njëjta dhe janë bartur nga vitet paraprake. Ndarja e buxhetit për këtë njësi mbetet
çështje e pazgjidhur ashtu si edhe kushtet e punës në veçanti sallat ku zhvillohen aktivitetet
trajnuese janë sfidë në vete.

18.16 Aktivitetet e realizuara

Gjatë vitit 2019, Qendra e Aftësimit Profesional të RTK-së ka implementuar me sukses disa projekte,
vazhdimësi e atyre të nisura kohë më parë. Në fillim të vitit, është përmbyllur projekti JICA, një
projekt që zgjati tre vite e gjysmë. Në kuadër të projektit janë realizuar dhjetëra punëtori e trajnime
për gazetarë, kamermanë, montazherë e regjisorë.
Projekti sa i përket fushës së trajnimeve, ka treguar rezultate të prekshme e të sukseshme.
Në një takim përmbyllës të mbajtur me zyrtarë të lartë të JICA , është vlerësuar suksesi i trajnimeve
dhe janë biseduar ide të reja për ndonjë projekt të ngjashëm në të ardhmen.
Një trajnim për programet e fëmijëve e të rinjëve të financuar nga Komisioni Europian, të mbajtur në
Shkup të Maqedonisë e kanë ndjekur dy gazetarë nga redaksia e programit të fëmijëve në televizion.
Më 28 shkurt e 1 mars, është mbajtur trajnimi për çështje etike, me gazetarë e redaktorë nga RTK 1,
RTK 2 dhe radio me Muriel Hanot, nga Këshilli deontologjik i Belgjikës. Gjatë muajit maj,
udhëheqëska e Qendrës ka ndjekur trajnimet e organizuara nga Këndi Amerikan në Prishtinë në
temën “Media literacy, combating fake news”, gjithashtu një gazetare nga RTK 2, ka ndjekur një
trajnim njëditor në Këndin amerikan në Prishtinë në temën: “Fake news , disinformation and
misinformation”.
Në bashkëpunim me ambasadën britanike dhe Albany Associates e agjencinë Kosovalive, u organizua
trajnimi për Edukim Medial, me trajneren angleze Martina Chapman. Dymbëdhjetë redaktorë e
gazetarë nga RTK1, RTK 2 dhe redaksitë e komuniteteve morën pjesë në këtë trajnim njëditor. Me të
njejtin program trajnimi, dy gazetarë të RTK-së kanë marrë pjesë në trajnimin e organizuar në Shkup
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të Maqedonisë veriore. Në trajnimin dyditor ku kanë marrë pjesë televizionet publike të rajonit,
pjesëmarrësit janë trajnuar të përgatisin programe televizive të profilit satirik. Ndërkaq në trajnimin
e mbajtur në Prishtinë me ekspertin belg Tim Pauels, nga Federata Belge e gazetarëve, kanë marrë
pjesë kryeredaktorë, redaktorë të lajmeve, zyrtarë të zyrës ligjore nga televizioni e radio. Në këtë
trajnim pjesëmarrësit janë trajnuar për mekanizmat rregullues për media, mekanizmat e ankesave,
populizmin, ombuspersonin për media etj.
EBU në partneritet me BIRN dhe Medijska Asociacija Jugoistocne Evrope, ka filluar programin
trajnimi i trajnerëve për gazetari hulumtuese. Programi është ndarë në dy pjesë. I pari është mbajtur
në Tiranë, ku kanë marrë pjesë edhe një redaktor dhe gazetar i RTK-së, ndërsa tjetri u organizua në
Prishtinë, në muajin dhjetor të këtij viti.
Një redaktore ka marrë pjesë në një seminar të organizuar në Beograd sa i përket dialogut KosovëSerbi, organizuar nga Balkan Policy Research Group (BPRG).
Tre gazetarë, dy nga televizioni dhe një nga radio kanë marrë pjesë në trajnimin
“Dezinformimi dhe propaganda” në Reçan, organizuar nga Bashkësia boshnjake dhe USAID.
RTK ka mbështetur organizimin e trajnimit të EBU –së, për gazetari hulumtuese me gazetarët e
rajonit. Nga RTK, EBU për herë të parë ka angazhuar në cilësi të bashkëtrajnerit Jeton Musliun, nga
RTK Academy, ndërsa si pjesëmarrës gjithashtu kemi pasur një gazetar nga emisioni hulumtues
“Udhët”.
Nga aktivitete të tjera, në kuadër të Media Literacy program, në bashkëpunim me Ambasadën
Britanike dhe agjencinë Kosovalive, kemi vazhduar bashkëpunimin. Në kuadër të fushatës
“BeSmartMedia” është prodhuar një video për të vetdijësuar publikun për lajmet e rrejshme. Video
mund të transmetohet në emisionet në gjuhën shqipe dhe serbe, pasi edhe titruar në këto gjuhë.

18.17 Aktivitete të tjera

Dy gazetarë, njëra nga radio e tjetra nga televizioni, kanë marrë pjesë në fillim të shtatorit në
programin “Indipendent Journalism” organizuar në Berlin të Gjermanisë, me ftesë të organizuar nga
ambasada gjermane në Prishtinë.
Si pjesë e programit të trajnimit të trajnerëve të EBU Academy, kam marrë pjesë në master class për
“Solution Journalism” të mbajtur në Londër në fund të muajit nëntor. EBU ka paguar shpenzimet e
udhëtimit dhe të akomodimit.
Programi për trajnimin e trajnerëve nga EBU Academy do të vazhdojë në vitin tjetër. Sipas këtij
programi çdo vit një trajner do të mbështetet për të ndjekur ndonjërin nga trajnimet e organizuara
nga EBU –Academy.
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18.18 Praktika profesionale

Një pjesë e madhe e punës së Qendrës së Aftësinmit Profesional të RTK-së ka të bëjë me ofrimin e
praktikës profesionale për studentët e gazetarisë dhe produksionit..
Me organizatën PEN/UNICEF Innovations Lab Kosovo kemi ripërtërirë Memorandumin e
Bashkëpunimit, për të mbështetur të rinjtë e Kosovës, duke iu ofruar kryerjen e punës praktike në
RTK. Në trajnimin në fushën e shkrim-leximit dhe mendimit kritik të nxënësëve të shkollave të
mesme. 1 nxënëse ka kryer praktikën në Dhomën e lajmeve ndërsa dy në redaksinë e programit të
mëngjesit.
Me organizatën Vorae, gjithashtu kemi nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi , për ofrimin e
punës praktike për redaksinë rome të lajmeve. Në kuadër të bashkëpunimit me organizatën Vorae, u
është mundësuar kryerja e praktikës profesionale në redaksinë rome, për moderim, gazetare terreni
dhe kamermanë, 8 pjesëmarrësve.
Bashkëpunimi ka vazhduar edhe me universitetet publike dhe private. 16 studentë të Universitetit
publik “Hasan Prishtina” kanë kryer praktikën në Dhomën e lajmeve. Nga kolegjet private, kolegji
AAB 6, Kolegji UBT 4, një student nga një universitet gjerman dhe një studente nga një universitet
turk.
Në bazë të memorandumit të bashkëpunimit me organizatën VORAE, u është mundësuar kryerja e
praktikës profesionale në redaksinë rome, për moderim, gazetare terreni dhe kamermanë, 8
pjesëmarrësve.
Gjithashtu kemi pasur 1 praktikantë në emisionin “Imazh “, pastaj 2 në kamerë, 10 në montazhë si
dhe 4 në radio Kosovë. 3 studentë në regji, 3 në Inject room, një në redaksinë boshnjake të lajmeve,
një në redaksinë turke. Ndërsa gjithashtu kemi pasur 21 nxënës në praktikantë në sektorin e
grafikës nga shkolla e e mesme “28 nëntori”.
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19. Zyra Ligjore e RTK-së dhe Zyra për të Drejtat e Autorit

19.1

Çështjet gjyqësore

Gjatë vitit 2019, Zyra Ligjore ka ndjekur dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme lidhur me çështjet
juridike gjyqësore të cilat janë duke u zhvilluar në Gjykata si në vijim:
1. Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil janë duke
u zhvilluar katërmbëdhjetë (14) konteste gjyqësore;
2. Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike janë duke u
zhvilluar dy (2) konteste gjyqësore;
3. Në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Administrative janë duke u
zhvilluar tre (3) konflikte administrative;
4. Në Gjykatën e Apelit të Kosovës janë duke u zhvilluar shtatë (7) konteste gjyqësore; dhe
5. Në Gjykatën Supreme të Kosovës është duke u zhvilluar një (1) kontest gjyqësor.
Në vitin 2019 kanë përfunduar dy (2) çështje gjyqësore dhe që të dyja në favor të RTK-së.
Gjatë vitit 2019, Zyra Ligjore ka ndjekur dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme lidhur me çështjet
juridike përmbarimore të cilat janë duke u zhvilluar në Gjykata si në vijim:

19.2 Çështjet Përmbarimore
1. Në lidhje me katër (4) çështje përmbarimore janë nënshkruar marrëveshje për pagimin e
borxhit me këste;
2. Në Gjykatën Themelore, Departamenti Civil janë duke u shqyrtuar njëmbëdhjetë (11) çështje
përmbarimore; si dhe
3. Në Gjykatën e Apelit janë duke u shqyrtuar njëzet e gjashtë (26) çështje përmbarimore.
Në vitin 2019 kanë përfunduar gjithsej dymbëdhjetë (12) çështje përmbarimore.

19.3

Interpretime Ligjore

Me kërkesë të menaxhmentit, Zyra Ligjore ka bërë këto interpretime ligjore:
1. Interpretim ligjor për Burimet Njerëzore të RTK – Radios lidhur me atë se kur duhen të
kthehen në punë të punësuarit të cilët kanë marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare;
2. Opinion ligjor lidhur me angazhimin e të punësuarve në parti politike;
3. Interpretim për Bordin e RTK-së lidhur me zgjedhjen e kryetarit të ri të Bordit të RTK-së;
4. Interpretim ligjor për Bordin e RTK-së lidhur me atë se caktimi i ushtruesit të detyrës të
drejtorit të përgjithshëm është konform legjislacionit me të cilin vepron RTK-ja;
5. Opinion ligjor lidhur me pushimin pa pagesë;
6. Interpretim ligjor për Zyrën e Administratës dhe Burimeve Njerëzore lidhur me refuzimin për
nënshkrimin e kontratave pas vendimit për risistemim të një grupi të gazetarëve të dhomës
së lajmeve;
7. Interpretim ligjor për kontratën RTK-VALA;
8. Interpretim ligjor lidhur me anulimin e konkursit për Drejtor në RTK/TV2;
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9. Interpretim ligjor për pagën primare dhe sekondare;
10. Opinion ligjor lidhur me kërkesën e gazetares Ardita Sylejmani, lidhur me punën gjatë
ndërrimit të natës; si dhe
11. Interpretim ligjor për Bordin e RTK-së në lidhje me kuorumin e nevojshëm për zgjedhjen e
Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së.
19.4 Punët e tjera
Në kuadër të fushëveprimit të saj, Zyra Ligjore ka kryer edhe këto punë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Përpilimi i vendimeve të Komisionit Disiplinor;
Shqyrtimi në aspektin ligjor i Kontratave të ndryshme;
Përpilimi dhe shqyrtimi i Memorandumeve të ndryshme;
Sqarim për Zyrën e Marketingut se a lejohen reklama brenda emisionit për fëmijë;
Përgjigje medieve lidhur me pronat e ish-RTP-së;
Mendim lidhur me bazën ligjore të autorizimeve për pozitën Drejtor dhe zv.Drejtor në RTK;
Përgjigje për sektorin e Youtube lidhur me shpalljen e interesit për platformat online;
Përpilimi i autorizimit për ushtruesin e detyrës Drejtor në RTK-2;
Këshillë ligjore lidhur me Marrëveshjen Kolektive;
Rekomandim/sqarim për zyrën e marketingut;
Sqarim/Përgjigje në kërkesën e një të punësuare;
Paralajmërim/ Vërejtje drejtuar një të punësuar;
Sqarim për Zyrën e Marketingut lidhur me atë se si të veprohet me klientët të cilët kanë
ndërruar numrin e biznesit, e disa prej tyre edhe emrin e biznesit;
Shkresë drejtuar Kuvendit Komunal të Prishtinës;
Shkresë drejtuar Inspektoratit të Punës;
Shkresë drejtuar Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale;
Njoftim për rrjedhën e procedurave në shpalljen e konkursit publik për Drejtor në RTK1 3 dhe
4;
Njoftim për Kuvendin e Kosovës për lëndën “Milioneri”;
Përgjigje në shkresën e KPM-së;
Njoftim policisë për rastin “Milioneri”;
Shqyrtimi dhe korrigjimi i bazës ligjore të vendimeve të Shërbimit të Administratës dhe
Burimeve Njerëzore në RTK TV; si dhe
Sugjerim lidhur me konkursin për Kryeredaktor në RTK1 dhe RTK3.

Zyra për të Drejtat e Autorit i ka shqyrtuar katër shkresa të KPM-së, respektivisht nga Departamenti
për Monitorim dhe Analiza, ndaj të cilave edhe iu është përgjigjur me shkrim. Gjithashtu punonjësit e
kësaj zyre kanë qenë të angazhuar në formimin e arkivës së zyrës, duke kompletuar vendimet,
kontratat dhe dokumentacionet e tjera që kanë të bëjnë direkt me Zyrën për të Drejtat e Autorit dhe
RTK-në.
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20. RTK-TI

20.1 Njësia e web faqes
Intervenimet e përgjithshme në rtklive.com
-

125
`

Përpunim të fotografive
Mbështetje teknike tek stafi i gazetarëve në rtklive.com
Publikime të konkurseve të televizionit dhe radios, si dhe RTK2
Publikimin e ofertave apo përditësimin e tyre në Marketing
Publikimin e vendimeve dhe konkluzave të bordit të RTK-së
Publikimin - Udhëzimet për Mbrojtjen e Sinjalizuesve
Publikimin e GIFF banerave të KQZ-së për Zgjedhjet 2019 shqip dhe serbisht
Dërgimin e njoftimeve nga maildistribution@rtklive.com në all@rtklive.com
Hapje të e-mailave
Mbyllje të e-mailave
Ndërrim të passwordave
Përditësimin e userave në grupet e caktuara brenda RTK-së.

Facebook live moduli për postim në web faqe
Është mundësuar transmetimi direkt në Web i videove të debateve elektorale që shkonin live në
facebook. Integrimi i këtij moduli është bërë në pjesë e administrimit të Web Faqes, ku usera të
caktuar mund të kontrollojnë startimin ose ndaljen e videos, si dhe të zgjedhin se cila video të
shfaqet në momentin e caktuar.

Krijimi i kategorive dhe blloqeve të reja
Dizajnimi dhe zhvillimi i kategorive të reja në rtklive.com duke i ambientuar me konceptin aktual të
ueb faqes rtklive.com: Analiza & Opinione; Arkiva; Betimi për Drejtësi.
Software per testimin e kualitetit te programit në RTK
Është zhvilluar një softuer, i bazuar në web për testimin e kualiteti të programit në RTK. Ky softuer
është bërë me kërkesë të përbashkët nga RTK Jica dhe bordi i RTK-së. Softueri mundëson në kohë
reale kontrollimin e programit të RTK-së dhe komentimin e përmbajtjes. Gjithashtu, lejon mundësinë
e gjenerimit të raporteve për një program të caktuar.
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20.2. Njësia e TI-së

Muaji

Ditët e punës

Totali i
intervenimeve
gjatë muajit

Intervenime
të lehta

Intervenime të Intervenime
mesme
komplekse

Janar

31

315

227

51

37

Shkurt

28

367

288

48

31

Mars

31

344

270

45

29

Prill

30

287

192

55

40

Maj

31

359

245

68

46

Qershor

30

258

145

68

45

Korrik

31

343

203

79

61

Gusht

31

323

179

100

44

Shtator

30

412

272

63

77

Tetor

31

526

260

180

86

Nëntor

30

250

160

63

27

Dhjetor

31

316

177

73

66

Intervenime të lehta:
Rregullimi i problemeve të printerave, mausave, tastierave, rename të TV-Monitorimit, probleme me
furnizim me energji elektrike të kompjuterëve, hapja e PIN kodeve telefonike, probleme me dëgjuese
te kompjuterëve, intervenime ne Voiceover dhe dhomat e lajmeve në lidhje me FBPS në RTK1 dhe
RTK3, ndërrimi i password-ëve (domain, wifi), hapja e emailave për punëtorët e RTK-së, ndërrimi i
paswordëve të emailave dhe rregullimi i problemeve me e-mail të konfiguruar në outlook, pastrimi i
kompjutërve - disk cleanup, defragmentimi, update të ndryshme, rregullimi i problemeve me rrjetë
etj.
Intervenime të mesme:
Rregullimi i problemeve me drajvera, programe aplikative, punët me sistemin e raporteve telefonike
mujore, rregullimi i problemeve me aparate telefonike, programimi i centralit telefonik dhe instalimet
e lidhjeve telefonike, montimet e kompjuterëve te rinjë - zhvendosur më saktësisht ne këtë grup i
kemi radhitur të gjitha problemet me softuerë, të cilët i përdorim për punë të përditshme në RTK-TV.
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Trajnimi i gazetarëve, redaktorëve, lektorëve për shfrytëzimin e shërbimeve të IT.
Intervenime komplekse:
Formatizimi i PC-ve, ndërrimi i pjesëve të prishura në serverë të ndryshëm, intervenime të ndryshme
në motherboard, switcha, hapja e klientëve të rinjë në Domain Controler dhe rregullimi i atributeve,
konfigurimi filtrave të ndryshëm router server, planifikimi dhe ndërtimi i rrjetave të reja, ndërtimi i
rrjetës së re për dhomën e lajmeve RTK3, konfigurime të wireless ruterëve, intervenimet në pajisje
kompjuterike televizive si inscriber, autocue, video server etj., konfigurimi hardware dhe software,
konfigurimi i switch-ave Layer 2 për sigurinë në rrjetën e RTK-së (IP Port security dhe Port Based on
MAC address - e gjithë rrjeta 10, 20 është e siguruar Based on MAC address dhe VLAN të ndryshëm)
më saktësisht në këtë grup i kemi radhitur të gjitha problemet me Hardware, të cilin e kemi në
përdorim për punë të përditshme në RTK1, RTK2, RTK3 dhe RTK4.
Janë kryer edhe këto punë: Upgrade të Domain Controllerit dhe Backup Domain Controllerit në
windows 2012; Montimi dhe konfigurimi i rrjetit të Wirelessave; Instalimet e reja me lidhje telefonike;
Mirëmbajtjen e Firewall Routerit dhe Load Balance Routerit, përmes të cilit menaxhohet shpërndarja
e internetit; Upgrade i SQL Serverit të vjetër; Mirëmbajtjen e file serverëve, FTP serverit, SQL serverit;
Mirëmbajtja e sistemit të monitorimit të programit Tokësor dhe Satelitor; Mirëmbajtja e sistemit të
kamerave në RTK1 (NVR) dhe aneks (RTK 2, RTK3, prokurim, depo) NVR2; Mirëmbajtja e Softuerit të
Centralit telefonik dhe Sistemit të tarifimit; Mirëmbajtja dhe konfigurimi i Switchave ne rrjetin e RTK1,
RTK2, RTK3.
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20.3 Njësia e FBPS-së
Muaji

Ditët e
punës

Intervenime
Totali i
mesatar gjatë intervenimeve
ditës
gjatë muajit

Intervenim
e të lehta

Intervenime
të mesme

Intervenime
komplekse

Janar

31

17

527

264

241

66

Shkurt

28

19

1341

303

220

60

Mars

31

60

1860

1232

337

93

Prill

30

50

1500

1025

368

107

Maj

31

26

806

512

212

84

Qershor

30

30

900

478

320

122

Korrik

31

19

689

353

270

66

Gusht

31

25

780

448

280

52

Shtator

30

47

1410

940

325

161

Tetor

31

30

930

599

210

91

Nëntor

30

31

980

584

307

119

Dhjetor

31

33

1123

761

266

96

Përshkrimi i punëve në shërbimin e teknologjisë informative në RTK-TV FBPS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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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 te reja;
Mirëmbajta e Servereve të FBPS;
Zgjerimi i Kapaciteteve të FBPS Storage;
Krijimi i Përdoruesve në FBPS;
Caktimi i të drejtave të përdoruesit në FBPS në bazë të pozitës së punës;
Monitorimi i aktiviteteve të përdoruesve në FBPS (Logs);
Mirëmbajtja e Domain Controler-it, Krijimi i Përdoruesve të ri;
Krijimi i lidhjeve të reja për qasje në Materiale FTP, Lidhje brenda rrjetës etj.;
Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i hapësirës në Capture Server 24h me 4 kanale rekordimi;
Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i Hapësirës per Capture Server të Studiove;
Mirëmbajtja e CG dhe Teleprompter Njësive;
Hulumtimi në lidhje me zgjedhjen e parametrave të mpeg2 standardit të punës në RTK;

● Hulumtimi në lidhje me zgjedhjen e parametrave të mpeg2 standardit të punës në RTK për
sinjalin HD dhe futja e tij në funksion;
● Rregullimi i presetave të formateve të videove, të cilat përdoren në RTK;
● Hulumtimi dhe rregullimi i standardit me të cilin rekordon njësia e capturave 24 orë, si dhe
instalimi i ftp serverit për lidhje me njësitë e montazhave;
● Montimi, instalimi, konfigurimi dhe standardizimi i njësisë së capturës për youtube;
● Mirëmbajtja dhe ndihma në lidhje me problem të montazhave, inject njësive dhe voiceover;
● Konfigurimi dhe mirëmbajtja e njësisë së captures prej shiritave filmike;
● Konfigurimi dhe instalimi i njësive të captures për shtudio dhe OBVAN;
● Konfigurimi i ftp-së të brendshme të fbps-së, si dhe lidhja e saj me Reuters, Kosovapress,
EBU etj.;
● Mbikëqyra e punëtorëve dhe procesit te punëve dhe teknologjisë në dhomën e injectit;
● Krijimi i moduleve te reja në FBPS;
● Instalimi i resurseve të nevojshme për digjitalizimin e MCR-së, nga klasike në CINEGY.

Intervenime të lehta:
Instalimi i Video Plugin për Përdorues; Ndihmë në Captur-im (incizim) nga studio-t; Ndihmë me
Filtrimin e Materialit në Arkiv; Ndihmë me Përdorimin e VOICE OVER; Ndihmë në Përdorimin e FBPS
(Qasja, Modulet etj).
Intervenime të mesme:
Ndihmë me Software Premier, Playout Software, FBPS, Dërgimin e Materialit ne FBPS); Ndihmë në
Përpilimin e Skemave Programore ne FBPS; Fshirja e Materialit të Panevojshëm për RTK4 në File
Server sipas kërkesës; Tërheqjen e Materialeve prej FBPS në Disk/CD sipas Kërkesave.
Në grupin e intervenimeve komplekse:
Intervenime në Playout Server (Hardware Upgrade), Intervenime ne CG; Integrimi i Njësive të reja të
montazhit ( NLE hardware upgrade); Integrimi i Njësive të reja të Injektimit ( Inject hardware
upgrade); Intervenime në Teleprompter Njësi; Interenime në Capture Server; Migrimi i Video
Materialit Mujor në File Server të ri (Menaxhimi i Hapësirës);
Hulumtim dhe zhvillim:
Ndërlidhja e FBPS me Cinegy; Krijimi i video dhe audio standardit HD; Krijimi i Capture HD; Zhvillimi i
Modulit te Skemës Programore.
20.4 Njësia e broadcast - cinegy
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Muaji

Ditët e
punës

Intervenime
mesatar gjatë
ditës

Totali i intervenimeve
gjatë muajit

Janar

31

5

155

Shkurt

28

10

280

Mars

31

20

620

Prill

30

15

450

Maj

31

20

620

Qershor

30

15

450

Korrik

31

19

589

Gusht

31

15

465

Shtator

30

14

420

Tetor

31

12

372

Nëntor

30

15

450

Dhjetor

31

35

1085

Përshkrimi i punëve në shërbimin e teknologjisë informative në RTK-CINEGY

● Mirëmbajta e CINEGY Sistemit;
● Mirëmbajta e Playout Servereve, Enkodereve, Cinegy Router;
● Mirëmbajtja e Playout Control, Multiviewereve, Live Mixereve;
● Mirëmbajta e Servereve te CINEGY;
● Monitorimi i aktiviteteve të përdoruesve;
● Mirëmbajtja e Domain Controler-it, Krijimi i Përdoruesve të ri;
● Krijimi i lidhjeve të reja për qasje në Materiale FTP, Lidhje brenda rrjetës etj.;
● Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i hapësirës në Capture Server;
● Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i Hapësirës për Capture Server të Studiove;
● Mirëmbajtja e CG dhe Teleprompter Njësive;
● Instalimi i resurseve të nevojshme për digjitalizimin e MCR-së, nga klasike në CINEGY.
● Kontrollimi dhe mirëmbajtja e sistemit të CINEGY, ku përfshihet testimi i video/audio sinjalit,
për të dy standardet, SD dhe HD, për të gjithë operatorët kabllor, bëhet në baza ditore, si dhe
gjendja e të gjitha pajisjeve, të cilat janë të përfshira në projektin e CINEGY.
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20.5 Njësia e Arkivit Multimedial
Arkivi Multimedial me dy njësitë e veta, atë të Arkivimit Digjital dhe Inject Room, ka vazhduar që
edhe gjatë vitit 2019 të ofrojë shërbimet e veta në funksion të përmbushjes së nevojave programore
të RTK-së si dhe të plotësimit të kërkesave të palëve të jashtme.
Inject Room është njësia më aktive e Arkivit Multimedial. Gjatë këtij viti raportues janë sistemuar në
FBPS (File Based Production System) 49561 materiale. Përkthyer në vlera mesatare, gjatë një ditë
punë janë sistemuar mesatarisht 135 materiale, kurse gjatë një muaji 4130 sosh. Krahasuar me vitin
2018, kemi një rritje prej 7%, pra 3453 materiale të injektuara më shumë. Nëse krahasojmë këtë vit
raportues me vitet paraprake mund te konstatohet se shtimi i vëllimit të punës në këtë njësi është i
shkallës rekorde gjatë viteve të fundit.
Viti

Numri i materialeve të sistemuara

2015
2016
2017
2018

44216
44856
45222
46108

2019

49561

Trendi i injektimit të materialeve
në FBPS
Viti

1

Materiale

44216

44856

45222

46108

49561

2015

2016

2017

2018

2019

2

3

4

5

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, HDD-NLE, HDDFBPS, DVD-FBPS dhe anasjelltas, NLE-MCR 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, gjate këtij
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viti raportues janë pranuar 625 kërkesa të brendshme si dhe 112 kërkesa të palëve të jashtme, që
gjithsej bëjnë 737. janë pranuar 936 kërkesa të tilla. Krahasuar me vitin paraprak, pra atë 2018,
vërehet një rënie e numrit të përgjithshëm të këtyre kërkesave (nga 936 në 737).
Gjatë këtij viti raportues ka pasur ngecje në funksionimin e njësisë tjetër të Arkivit Multimedial, atë të
Arkivimit Digjital. Kjo ka ndodhur për shkak të risistemimit të dy punëtorëve të kësaj njësie në njësinë
e Inject Room dhe në njësi të tjera. Së këndejmi, edhe numri i materialeve të arkivuara ka rënë
dukshëm krahasuar me vitet e kaluara, për t’u ndalur më vonë në tërësi arkivimi digjital. Gjatë vitit
2019 janë arkivuar vetëm një numër simbolik i materialeve, 280 sosh. Vlerësohet si i domosdoshëm
dhe tejet urgjent rifunksionalizimi i kësaj njësie me numër optimal të të punësuarve. Materialet e
paarkivuara në sistem është vështirë që të hulumtohen dhe të sistemohen, dhe përfundimisht
shfrytëzohen me efikasitet për nevojat programore të RTK-së.
Përpos angazhimit të brendshëm, Arkivi Multimedial ka zhvilluar edhe këtë vit të raportimit
marrëdhënie ndërkombëtare, me qëllim të promovimit të programeve tona në rrafshin
ndërkombëtar, duke lidhur marrëveshje bashkvpunimi me nisma, projekte, rrjete dhe organizata
ndërkombëtare të fushës së arkivit. Sot RTK-ja është anëtar i organizatës EuScreen, që është një
platformë që siguron qasje të lirë në trashëgiminë kulturore evropiane përmes videove, artikujve,
fotografive dhe audios, të siguruara nga arkivat audiovizuele evropiane dhe transmetuesve evropianë.
Përmbajtjet e digjitalizuara të kësaj platforme mbulojnë periudhën kohore prej vitit 1909 e deri sot.
EUscreen organizon koleksionet heterogjene në mbarë historinë evropiane kulturore dhe televizive
nga grupe të ndryshme të shfrytëzuesve. EUScreen është edhe emërtimi i rrjetit ndërkombëtar të
institucioneve që punojnë në sigurimin e qasjes në koleksionet audiovizuele evropiane. Projekti
EUScreen dhe rrjeti EUScreen bashkojnë njerëzit që dëshirojnë të eksplorojnë përmbajtjet televizive,
si për arsye personale ashtu edhe për rishfrytëzim të tyre apo për çështje të hulumtimit dhe edukimit.
Projekti EUScreen financohet nga Komisioni Evropian në kuadër të programit për përkrahjen e
politikave të teknologjive informative dhe të komunikimit.
EUScreen është i lidhur direkt me platformën digjitale të trashëgimisë kulturore të Bashkimit Evropian,
të quajtur Europeana, për të cilën kanë kontribuuar më shumë se 3000 institucione nga e gjithë
Evropa.
Kanë filluar gjithashtu procedurat për përfshirjen e RTK-së edhe në një projekt të financuar nga
Bashkimi Evropian - Platforma ReTV, që ka pë që rizbulimin e Televizionit për epokë interaktive.
20.6 Njësia e TI – RTK Radio

Gjatë vitit kalendarik 2019, njësia e TI-se ne RTK-Radio, përveç punëve të përditshme, në mirëmbajtjen
e rrjetit, serverëve, rrjetit të telefonisë fiks por edhe pajisjeve tjera të TI-së ka kryer edhe këto
shërbime duke u bazuar gjithmonë në kërkesat programore të të gjitha njësive brenda RTK-Radio dhe
atë në:
•
•
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Studiot e On-air dhe Produksionit dhe
Administratë, Marketing dhe të gjitha zyrat tjera ne objektin e RTK-Radio.

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 tjera në objektin e RTK-Radio në te cilat kanë marrë pjesë edhe njësia e TI-se
mund të themi se janë realizuar në tersi.
Gjatë viti të kaluar njësia e TI-së në RTK-Radio ka kryer këto shërbime gjate 248 ditëve të punës:
•
•
•

Intervenime të lehta: 1430
Intervenime të mesme: 754
Intervenime komplekse: 821

Gjatë këtij viti edhe pse nuk kemi pas ndonjë investim një pune e madhe në rehabilitimin respektivisht
mirëmbajtjen e pajisjeve të njësisë së TI-së dhe si rezultat i kësaj pune është arritur një siguri e madhe
në punën e pajisjeve të cilat janë në përdorim në vazhdimësi, pa ndërprerje, 24 orë në ditë, në studiot
e On Air dhe Produksionit në njësinë programore RTK Radio. Gjatë fundit të këtij viti kemi filluar me
rehabilitimi e telefonisë fikse në objektin e RTK-Radio. Ky rehabilitim kërkon identifikimin e të gjitha
lidhjeve nga centrali telefonik deri te të gjitha zyrat e të punësuarve brenda objektit.
Gjatë këtij viti është kryer instalimi i montimi i 20 kompjuterëve, që e kanë lehtësuar punën e të
punësuarve të tjerë të Radio Kosovës.
Po ashtu në këtë vit jemi angazhuar edhe në krijimin e kushteve (VPN) për transmetimin e audio sinjalit
nëpërmjet IP-së, nga pika transmetuese “RTK-Radio” në pikën transmetuese “Vreshta” në brezin
frekuencor FM, për frekuencën 91.9 Mhz.
Gjatw vitit 2020 duhet të ndërmerren një varg veprimesh, për të siguruar mbarëvajtjen e punës, si
blerja e pajisjeve me të cilat distribuohet sinjali nga pika transmetuese “RTK-Radio” në 4 pikat e tjera
transmetuese (Golesh, Zatriq, Cërrnushë dhe Maja e gjelbër); blerja e së paku 30 kompjuterëve të rinj,
ndryshimi i 12 kompjuterëve në Studiot e On-Air dhe Produkcionit në njësinë programore RTK-Radio
dhe blerja e një aplikacioni të licencuar me të cilin kryhet incizimi, editimi dhe montimi i audio
materialeve; furnizimi me serverë për Domain Controller; ndërrimi i switch-ëve; implementimi i FBPSsë edhe në njësinë programore RTK-Radio, fillimi i zbatimit të digjitalizimit të brendshëm.
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21. Departamenti për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Komunikim me Publikun
Përveç vendosjes dhe nxitjes së marrëdhënieve të ngushta me partnerë ndërkombëtarë nga media
dhe fusha të ndryshme relevante, qëllimi i punës së këtij departamenti përfshin edhe analizimin e
legjislacionit ndërkombëtar lidhur me mediet dhe çështjeve të cilat ndërlidhen me punën e RTK-së si
dhe përfaqësimin e RTK-së në mekanizmat ndërkombëtare, analizimi i shkaqeve dhe pasojave të
mundshme të çështjeve ndërkombëtare të cilat reflektojnë në RTK; ndërlidhja me zyrtarë të medieve
ndërkombëtare, organizata dhe OJQ ndërkombëtare,etj; Këshillimi i Drejtorit të përgjithshëm për
çështje të politikave dhe marrëdhënieve ndërkombëtare; zhvillimi i politikave të jashtme për
organizatat ndërkombëtare; Organizimi dhe koordinimi i takimeve me përfaqësuesit e institucioneve
ndërkombëtare, konsulenca për ligjet dhe rregulloret ndërkombëtare në lidhje me marrëdhëniet e
jashtme.

- Në kuadër të Projektit për Asistencë Teknike të Shërbimit Publik të Transmetuesve (PSMWB) të
financuar nga BE, ku nënshkrues të Marrëveshjes së qershorit në Tiranë më 2018 është edhe RTK,
Departamenti ynë është mbikëqyrës dhe koordinator i zbatimit të këtij projekti për RTK. Përfituesit
janë gjashtë Media të Shërbimit Publik (PSM) në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni
Veriore, Mal të Zi dhe Serbi. Palët e tjera të interesit përfshijnë Komisionet Parlamentare përgjegjëse
për mediet, organet rregullatore të medies, organet drejtuese të Transmetuesve Publik dhe OJQ-të
relevante. Gjatë këtyre viteve të zbatimit të kësaj Marrëveshje, RTK obligohet të zhvilloj edhe
aktivitete tjera, të cilat përfshijnë por nuk kufizohen në: reformat e qeverisjes së mediumit, trajnimin
e menaxherëve, stafit redaktues dhe gazetarëve të lëmive të ndryshme brenda RTK-së, krijimi i
redaksive të integruara dhe aktivitete të shumta të cilat do të zbatohen sipas periudhave të caktuara
në Marrëveshje. Të gjitha shpenzimet e zbatimit të këtij projekti dhe të aktiviteteve relevante janë
mbuluar nga bartësit e Projektit PSMWB dhe EBU.
Pas organizimit të suksesshëm të tryezës së rrumbullakët dyditore nga zyra jonë në tetor 2018 në
Prishtinë (shih:Raporti Vjetor i Punës RTK-së 2018;) dhe në kuadër të obligimeve që RTK ka në bazë të
kësaj Marrëveshje, është koordinuar dhe organizuar pjesëmarrja e përfaqësuesve të RTK-së në
konferencat, trajnimet dhe punëtoritë e mbajtura sikur në vijim:
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Nën ombrellën e EBU-së, është koordinuar punëtoria regjionale për Shërbimet Publike të
Transmetuesve dhe të Rregullatorëve të medieve lidhur me të mënyrat, mjetet dhe udhëzimet për
matjet e besueshme të audiencës për qëllime editoriale. Kjo punëtori është mbajtur në Sarajevë më
2-3 korrik 2019.
a) Takimin regjional për Financimin e Shërbimit Publik të Transmetimit, të mbajtur në Sarajevë më 28
maj 2019. RTK është përfaqësuar nga Kryetarja e Bordit.
b) Në kuadër të këtij Projekti është ktordinuar vizita studimore në RTV Slovenia që është mbajtur më
19-20 qershor 2019. Pjesëmarrës në këtë vizitë ka qenë Kryetarja e Bordit dhe Menaxheri për
marrëdhënie ndërkombëtare dhe komunikim me publikun, i cili ka raportuar lidhur me gjendjen
aktuale të RTK-së bazuar në Ligjin e RTK-së dhe Rregulloret e brendshme.
c) Në kuadër të projektit të lartpërmedur, është koordinuar pjesëmarrja e RTK-së në punëtoritë
nacionale për programet për fëmijë dhe të rinj , të cilat kanë filluar të organizohen dhe të mbahen në
secilin Shërbim Publik të Transmetimeve - që është nëshkruese e kësaj Marrëveshjeje. Në muajin
shkurt të vitit 2019 kjo punëtori është mbajtur në Shkup dhe në maj është mbajtur në Sarajevë. Janë
koordinuar punët lidhur me organizimin e punëtorisë së radhës në RTK, që është mbajtur më 14-17
qershor 2019.
d) Në kuadër të këtij projekti, më 2 dhe 3 mars 2019, në selinë e RTK-së është mbajtur trajnimi i stafit
të Burimeve Njerëzore nga ana e ekspertit të kësaj lëmie nga Zvicra, të kontraktuar nga ana e EBU-së.
e) Në kuadër të këtij projekti është mbajtur punëtoria përkitazi me Kodin e Mirësjelljes për elaborimin
dhe vendosjen e mekanizmave ankuese për Shërbimet Publike të Transmetimit, që është mbajtur në
Tirane më 21-22 Shkurt 2019.
ë) Në kuadër të këtij projekti, më datë 28 shkurt -1 mars 2019, në RTK është koordinuar mbajtja e
punëtorisë lidhur me zbatimin e udhëzimeve editoriale, ku trajnues ka qenë trajnerja nga Federata
Evropiane e Gazetarëve (EFJ), znj. Muriel Hanot.
Gjatë tërë periudhës kohore, njëkohësisht është punuar intensivisht për anëtarësimin në cilësinë e
anëtarit të plotë në EBU, ku aktualisht jemi në cilësinë e vëzhguesit. Që nga qershori i vitit 2018,
Departamenti përmes mbledhjes së nënshkrimeve të së paku pesë anëtarëve të plotë, ka iniciuar
amendamentimin e Statutit të EBU-së, i cili ndryshim do të mundësonte anëtarësimin e RTK-së në EBU
pavarësisht të qenit anëtarë të Këshillit të Evropës apo Unionit Ndërkombëtarë të Telekomunimit,
parakusht ky për pjesëmarrjen e Kosovës në Këngën e Eurovizionit. Ky angazhim rreth lobimit dhe
procedurat e EBU-së ka zgjatur deri në qershor 2019, kur edhe është vënë në votim në Asamblenë
Gjenerale, të mbajtur në qershor 2019 në Oslo të Norvegjisë. Duke qenë se në njërën anë,
Departamenti për Marrëdhënie Ndërkombëtare e RTK-së ka qenë i vetme i angazhuar në tërë këtë
çështje dhe pa ndihmë të asnjë organi brenda dhe jashtë këtij institucioni dhe në anën tjetër është
angazhuar drejtpërdrejtë Presidenti i Serbisë në lobimin kundër kërkesës së RTK-së, fatkeqësisht nuk
është arritur që të mblidhen shumica e votave të duhura për miratimin e amendamentimit të Statutit
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të EBU-së. Nga 1186 votues, 673 votuan kundër, 400 pro dhe 113 abstenuan. RTK-së i është bërë me
dije se anëtarësimi i RTK-së në EBU dhe i Kosovës në përgjithësi në organizatat ndërkombëtare varet
nga faktori politik.
Gjatë Asamblesë Gjenerale të EBU-së, e cila është mbajtur në Oslo të Norvegjisë, është organizuar
takimi i Drejtorit të përgjithshëm me Drejtorin e përgjithshëm të EBU-së, i cili njëkohësisht është
Drejtor i përgjithshëm në BBC, z. Tony Hall.
Në shkurt të vitit 2019 është krordinuar vizita në RTK e Përfaqësuesit për Lirinë e Medieve në OSBE, z.
Harlem Desir.
Është përpiluar dhe dorëzuar raportimi i rregullt ne takimin e Grupit CEE (grupi i Evropës Juglindore
në kuadër të EBU-së), i cili takim është mbajtur në Oslo të Norvegjisë, në qershor të vitit 2019.
Është koordinuar pjesëmarrja e Drejtorit Gjeneral në Forumin e Evropës Juglindore të mbajtur në
Zagreb më 4-5 tetor 2019, të organizuar nga organizata Konrad Adenauer – Stiftung. Të gjitha
shpenzimet janë siguruar nga organizatori.
Përmes programit të Partneritetit me EBU-në, Departamenti ka siguruar 11 filma dokumentarë
përkitazi me çështjen e Ndryshimeve Klimatike. Përveç përkthimit të cilin e bënë RTK, të gjitha të
drejtat autoriale dhe të transmetimit janë siguruar pa pagesë dhe RTK ka të drejtë të transmetimit
deri më date 31 tetor 2020.
Nën organizimin e EBU-së, Departamenti ka siguruar pjesëmarrjen e tre të punësuarve teknik të RTKsë në punëtorinë “Transformimi Digjital” që është mbajtur në Sofje të Bullgarisë, më 21-22 nëntor
2019. Të gjitha shpenzimet kanë qenë të mbuluara nga EBU.
Për shkak të mungesës së buxhetit, RTK nuk ka marrë pjesë në takimin e rregullt të Asociacionit
Ndërkombëtar të Transmetuesve (IBA), në kuadër të EBU-së ku RTK është anëtar, i cili takim është
mbajtur në qershor 2019; RTK nuk ka marrë pjesë në Forumin e organizuar nga RAI, lidhur me
zhvillimin e kreativitetit dhe inovacionet ne Transmetuesit Publik që është mbajtur në zyrat e RAI-t në
Venedik të Italisë; gjithashtu RTK nuk ka marrë pjesë në takimin e CEE Group e cila është mbajtur në
Romë të Italisë ne muajin tetor 2019; RTK nuk ka marrë pjesë në takimin e radhës të Bordit Ekzekutiv
të COPEAM më 2 dhjetor 2019, ku RTK është anëtare me të drejta të plota dhe njëkohësisht është
anëtare e Bordit Ekzekutiv të COPEAM.
Në bazë të kërkesës së Drejtorit Gjeneral është dërguar letra-kërkesa Sekretarisë së organizatës ABU
(Asia Pacific Broadcasting Union) për ç’regjistrim nga kjo organizatë, për shkak të mungesës së
buxhetit dhe pamundësisë së pjesëmarrjes së RTK-së në organizimet e ndryshme nga kjo organizatë.
Në maj 2019 është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit të produksionit të DW dhe RTK, ku RTK
ka pranuar donacion nga DW, të pajisjeve HD për transmetim të drejtpërdrejtë të lidhjeve televizive
gjatë emisioneve të ndryshme. Pajisjet tashmë janë në funksion.
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Është nënshkruar vazhdimi i kontratës së partneritetit ndërmjet RTK-së dhe DW Academy për fushën
e trajnimeve që DW Academy ofron për stafin e RTK-së në të gjitha fushat. Është bërë edhe planifikimi
i trajnimeve për vitin pasues ku RTK, ka përfituar dhjetëra trajnime.
Departamenti i marrëdhënieve ndërkombëtare ka siguruar koncertin “Fqinjët”, dy sezone, koncert ky
i realizuar nga nxënës nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Mali i Zi. Ky koncert ka qenë pa kosto
buxhetore për RTK, me të drejta ekskluzive transmetimi.
Departamenti i marrëdhënieve ndërkombëtare ka koordinuar bashkërealizimin e dokumentarit DWRTK “99 Generations”, ku 20 studentë nga Kosova dhe Serbia kanë debatuar rreth së ardhmes së
Kosovës dhe Serbisë. Kostoja e këtij dokumentari komplet është mbuluar nga DW, ndërsa, RTK ka
siguruar të drejtën ekskluzive të transmetimit në dy gjuhë serbisht dhe shqip.
Departamenti i marrëdhënieve ndërkombëtare ka qenë koordinator i bashkërealizimit në projektin
RTK-DW Balkanbooster “mbrojtja e ambientit”, ku mbi 20 gazetarë nga të gjitha vendet e rajonit pas
tre muaj hulumtimi në rajon, finalizuan projektin dhe shfaqën hulumtimet e tyre në një emision
dokumentar në RTK që u realizua në studiot e RTK-së, me të drejta ekskluzive transmetimi. Kostoja e
projektit u mbulua komplet nga DW.
Është negociuar marrëveshja me RTSH-në për serialin “i Star”, ku ky serial është transmetuar edhe në
RTSH.
RTK ka nënshkruar marrëveshje me distribucionin e DW, për platformën e facebook, për
“crosposting”, ku të dyja platformat shpërndajnë materiale në mënyrë të ndërsjellë dhe qëllimi e kësaj
marrëveshje është rritja e klikimeve dhe shikimeve të programeve respektive.
Përfaqësuesi i departamentit harton raporte mbi baza mujore për komplet departamentet dhe njësitë
e RTK-së. Raporti hartohet për nevoja të Bordit të RTK-së.
Departamenti koordinon vizitat e shkollave dhe studentëve që bëjnë kërkesë për vizita studimore në
RTK. Çdo muaj, në RTK, ka afërsisht 4-5 vizita studimore.
Departamenti katër herë brenda vitit plotëson formularët e dërguar nga zyra e Kryeministrit për
kërkesat për qasje në dokumente zyrtare të RTK-së.
Departamenti ka koordinuar dhe ka siguruar pjesëmarrjen e drejtorit Gjeneral të RTK-së, në
konferencën vjetore “Global Media Forum”, ku marrin pjesë drejtorët gjeneralë dhe përfaqësuesit e
mbi 2 mijë medieve nga mbarë bota. Për këtë vizitë mbulimin e shpenzimeve e ka bërë DW.
Përfaqësuesi i departamentit ka përcjellë dhe ka lehtësuar komunikimin e Drejtorit të përgjithshëm të
RTK-së me Sindikatat e RTK-së. Për këtë marrëveshje ka një dakordim me Avokatin e Popullit, SBASHKun, Bordin e RTK-se, dhe Sindikatat.
Departamenti ka koordinuar vizitat në RTK dhe takimet e drejtorit gjeneral të RTK-së, me
ambasadorët, e Italisë, Gjermanisë, Belgjikës dhe shefes së zyrës së BE-së në Kosovë. Për të gjitha këtë
vizita departamenti është kujdesur që të prezantohen në lajmet e RTK-së.
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Departamenti ka siguruar pjesëmarrjen e katër përfaqësuesve të RTK-së në konferencën vjetore
“Brave New Media”, që është mbajtur në Beograd organizuar nga Akademia e DW, OSBE dhe
Ambasada Gjermane. RTK në këtë konferencë ka prezantuar programet e fëmijëve dhe të rinjve.
Kostoja e projektit u mbulua komplet nga DW.

22. Departamenti për Strategji dhe Zhvillim

Departamenti për Strategji dhe Zhvillim ka rol të rëndësishëm në rekomandimin e proceseve
zhvillimore dhe programore në institucionin medial të RTK-së. Gjatë vitit 2019, ky departament ka
bërë shumë rekomandime dhe ka zhvilluar strategji se si të krijohen forma të reja të zhvillimit të
mediumit në të gjitha kanalet e RTK-së. Në vazhdimësinë e obligimeve në baza ditore si përmbledhje
e të arriturave të këtij departamenti veçohen siç vijon:
•

•
•
•
•
•

•
•
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Arritja e marrëveshjes në mes të RTK-së dhe PTK-së në lidhje me kontratën për shërbime
të “GSM/Telefonisë Mobile për nevoja të RTK-së” në lidhje me pikat specifike të
kontratës për përmbushjen e tyre. Në këtë kuadër përfshihet edhe negocimi i kontratës
dhe kushteve të të tjera kontraktuale me mundësinë për vazhdimin e kontratës pasi që
është në favor të institucionit kjo mënyrë e realizimit të marrëveshjes.
Janë rishkruar dhe përkthyer nga anglisht në shqip të tri projektet të strategjisë së RTKsë për digjitalizim (Digjitalizimi Tokësor, Digjitalizimi i Produksionit dhe Digjitalizimi i
Arkivës).
Është realizuar marrëveshja në mes të RTK-së dhe EUTELSAT lidhur me sistemimin e
obligimeve.
Programi i digjitalizuar është bërë në bazë të kërkesës dhe seleksionimit të
Departamentit të Arkivit, dhe në bazë të nevojave programore të RTK-së.
Rekomandimet e kostos financiare: këtu përfshihen rekomandimet për disa produkte
audiovizuale të cilat kanë pasuruar programin e RTK-së duke filluar nga emisionet
edukative e deri tek emisionet muzikore dhe argëtuese (seriale).
Rekomandimet për Skemën programore televizive dhe programet në Radio.
Rekomandime për emisione televizive siç janë: Programi i Mëngjesit, Imazhi, Debatet,
Serialet Vendore, Emisionet edukativo-arsimore si edhe ato për fëmijë dhe Programi i
Natës. Njëkohësisht këtu përfshihen edhe emisionet në Radio Kosova 1&2 siç janë:
Emisionet e mëngjesit dhe ato argëtuese apo ato që janë kontaktuese direkt me dëgjues,
emisionet e mesditës të drejtpërdrejta, emisionet sportive, programet foljore si edhe
programet e natës.
Rekomandimet për bashkëpunim e mëtutjeshme ndërkombëtarë me: EBU, URTI dhe
organizata tjera, për shkëmbime të ndryshme programore në mënyrë të ndërsjellë.
Sipas statistikave dhe analizave të bëra gjatë vitit, rezulton dhe është më se evidente se
tregu ka pësuar ndryshim dhe të hyrat nga marketingu i reklamimit në televizion kanë
treguar rënie drastike. Interesimi për këtë formë reklamimi çdo ditë është në shuarje e
sipër andaj si formë e vetme shpëtimi nga reklamimi klasik në televizion është menduar
t’i jepet hapësirë më e madhe krijimit të një ideje e cila do ta vë në dispozicion shitjen e
reklamave përmes medieve online që nënkupton mediet sociale të jenë prioritet i vitit
vijues.

22.1 Objektivat e synuara për vitin 2020

• Kthimi i pjesshëm i borxheve;
• Të rishikohet aksionet në KTTN dhe investimet për shtrirjen e rrjetit në tërë Kosovën;
• Kontaktimi i klientëve potencialë për shitjen e hapësirës reklamuese në televizion, radio dhe uebfaqe për Euro 2020 dhe Lojërat Olimpike 2020;
• Përgatitjet për blerjen e OB VAN (Automjetit të Reportazhit HD) për transmetime direkt;
• Gjetja e hapësirës në bashkëpunim me Komunat e Prizrenit dhe Mitrovicës për studio rajonale,
projekt i përbashkët me JICA nga Japonia;
• Fuqizimi i Skemës Programore dhe ruajtja e qëndrueshmërisë së saj;
• Përgatitja e draftit për strategji dhe zhvillim për vitin 2020-2023 e cila nuk po mundet të
funksionalizohet për shkak të financimit të paqëndrueshëm;
• Ndryshimi Web Faqes së RTK-së, më të qasshme për publikun;
• Trajnimi i stafit me trajnerë të siguruar nga EBU përmes programit të partneritetit;
• Aplikimi në projekte të BE-së për medie për shkak të buxhetit tejet të vogël;
• Rritja e performancës së stafit;
• Rregullimi dhe përshtatja e organogramit në përputhje me kërkesat.

23. Raporti Vjetor i Shërbimit Financiar të RTK-së për vitin 2019

Raporti reflekton aktivitetet e kryera - përmbushjen e punës në RTK për periudhën Janar - Dhjetor
2019, 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 2019.
RTK udhëheqjen e evidencës financiare e bën në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të
Raportimit Financiar (SNRF) dhe interpretimet e nxjerra nga Bordi i Standardeve Kontabël,
Ndërkombëtar (BSNK) dhe Komiteti Ndërkombëtar i Interpretimeve për Raportimin Financiar (KIRFN),
si dhe te gjitha procedurave dhe rregulloreve te brendshme te aprovuara nga Bordi i RTK-së.
Udhëheqja e kontabilitetit bëhet duke shfrytëzuar softuer, i cili e mundëson udhëheqjen e
kontabilitetit sipas SNK.
Për evidentimin e të gjitha transaksioneve financiare përdoret Plani Kontabël, të cilin e krijon RTK në
bazë të nevojave të paraqitura. Gjatë periudhës raportuese RTK ka ndjekur një politikë të kontrollit të
shpenzimeve dhe synon që të ofrojë shërbime që kanë vlerë më të madhe se mjetet e shpenzuara.
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RTK përveç raportimit vjetor, ka përpiluar edhe raportet financiare periodike, të cilat rregullisht
shqyrtohen dhe miratohen në Menaxhmentin e RTK-së dhe Bordin e Drejtorëve të RTK-së. Ekzistojnë
politikat e shkruara financiare dhe procedurat strikte të kontrollit të shpenzimeve. Asnjë shpenzim
nuk mund të evidentohet dhe nuk lejohet pagesa pa aprovimin paraprak me shkrim së paku dy
personave të autorizuar.
Në përpjekje të arritjes së transparencës sa më të madhe financiare për vitit 2019, RTK është duke u
audituar nga Auditori i jashtëm i pavarur. Raporti i auditimit do të publikohet në ëeb-faqen e RTK-së.
Gjithashtu kopjet e Raportit i 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 2019 e rregullon Ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës nr. 06/L-133,
Neni 11, paragrafi 8. Të hyrat kryesore të RTK-së për periudhën raportuese, kanë qenë nga Buxheti i
Kosovës e që përbëjnë 87% të të hyrave të përgjithshme të RTK-së. Të hyrat nga merketingu kanë
gjeneruar 9% të të hyrave dhe të gjitha të hyrat tjera kanë qenë 4% e të hyrave të përgjithshme.
Realizimi i të hyrave të RTK-së për periudhën Janar - Dhjetor 2019:
Nr

PËRSHKRIMI

Shuma €

1 Te hyrat nga Buxheti i Kosovës

11,620,000

2 Të hyrat nga Marketingu

1,228,972

3 Të hyra të tjera

453,466
Gjithsej
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13,302,438

4%

9%

1 Te hyrat nga Buxheti i
Kosovës
2 Te hyrat nga
Marketingu
3 Te hyra tjera

87%

b) SHPENZIMET OPERATIVE
Përqindja e realizimit të shpenzimeve nga RTK për periudhën raportuese Janar- Dhjetor 2019 sipas
kategorive të veçanta buxhetore është si vijon: Shpenzimet e personelit 56%; Mëditjet, kontributet,
kontrata kolektive 9%; Mallra dhe shërbimet- Programi 28%; Investime kapitale 5% dhe Shpenzime
komunale 2%.
Shpenzimet e RTK-së për periudhën Janar - Dhjetor 2019:
Nr.

PËRSHKRIMI

Shuma €

1

Shpenzimet e personelit

7,460,438

2

Mëditjet, kontributet, kontrata kolektive

1,157,531

3

Mallra dhe shërbime- Programi

3,676,375

4

Investimet kapitale- Amortizimi

706,279

5

Shërbimet komunale

296,004

Gjithsej
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13,296,627

5%
2%

28%
1 Shpenzimet e personelit
2 Meditjet, kontributet, kontrata
kolektive
3 Mallra dhe sherbime- Programi
4 Investimet kapitale- Amortizimi
5 Sherbimet komunale

56%

9%

AMORTIZIMI I INVESTIMEVE KAPITALE
Në kategorinë e investimeve kapitale hyn llogaritja për amortizim të:
•

Pajisjeve (aseteve)

•

Investimeve (serialeve) 117,910€
Gjithsej

588,369€ dhe

706,279€

Pajisjet dhe investimet amortizohen ashtu siç kërkohet me Standardet Financiare të Kontabilitetit,
pasi që RTK mban kontabilitetin me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK).

Kronologjia e rrjedhjes së aseteve nga 01.01.2019 deri më 31.12.2019
RTK
TV1

2,766,523

TV2

321,775

Vlera e
blerjeve
269,566

Vlera e
amortizimit

Çregjistrimet

Vlera neto
31.12.2019

(427,628)

(47,044)

2,561,417

(33,261)

(3,885)

284,629

Radio

1,273,683

249

(127,480)

(1,073)

1,145,378

Gjithsej €

4,361,980

269,815

(588,369)

(52,002)

3,991,424
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Vlera fillestare
01.01.2019

Kronologjia e rrjedhjes së serialeve, programeve nga 01.01.2019 deri më
31.12.2019
Vlera fillestare
Blerja e të
01.01.2019
Përshkrimi
drejtave të
Çka ka shpija
programit
Vlera neto më 1 janar
2019
4,989,866
278,932
Vlera e blerjeve
Vlera e amortizimit
Vlera neto më 30
qershor 2019
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181,400

487,168

(117,910)
4,989,866

342,422

Gjithsej €
5,268,798
668,568
(117,910)

487,168

5,819,456

Gjithsej neto pasuria e RTK më 01.01.2019

9,630,778

Gjithsej blerjet gjatë vitit 2019

938,383

Gjithsej amortizimi gjatë vitit 2019

(706,279)

Gjithsej neto pasuria e RTK më 31.12.2019

9,810,880

23.1

Pasqyrat Financiare 2019

ASSETS
Asetet jo qarkulluese
Prona, impiantet dhe pajisjet
Asetet e paprekshme

Asetet qarkulluese
Stoqet
Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera
Paraja në dorë dhe në banka

Shënimi

Më 31 Dhjetor, Më31 Dhjetor,
2019
2018
(në ‘000 Euro) (në ‘000 Euro)

4
5

4,138
5,672

4,509
5,871

9,810

10,380

8
284
40
332

14
808
4
826

10,142

11,206

9,617
(3,635)
5,982

9,617
(3,642)
5,975

516
516

610
610

3,121

3,892

3,121

3,892

389
133
522

257
136
336
729

10,142

11,206

7
8

GJITHSEJT ASETET
EKUITETI DHE DETYRIMET
Ekuiteti
Themelues
Humbjet e bartura

9

Detyrimet jo-rrjedhëse
Te hyrat e shtyra nga grantet
Detyrimet rrjedhëse
Llogarit e pagueshme dhe të tjera
Total Llogaritë e pagueshme dhe tregtare
Detyrimet tjera afatshkurtra
Huatë – afatshkurta
Tatime te pagueshme
Avanset nga klientet e marketingut

TOTAL EKUITETI DHE DETYRIMET
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11

10
12

Fund vitin 31
Shënimi Dhjetor 2019
(në ‘000 Euro)
TË HYRAT OPERATIVE
Te hyrat nga Buxheti i Kosovës
Të hyrat nga marketingu
Të hyrat tjera

11,620
1,229
453
13,302

11,400
1,541
459
13,400

4
5
15
16

(588)
(118)
(8,618)

(638)
(208)
(8,369)

(3,684)

(3,871)

7

(288)
(13,297)

(256)
(13,342)

6

58

142

158

Te hyra tjera gjithëperfshirese

142

216

TOTAL TË HYRA GJITHËPËRFSHIRËSE

148

216

SHPENZIMET OPERATIVE
Zhvlerësimi
Amortizimi
Shpenzimet e stafit dhe bordit
Shpenzimet e programit dhe te tjera
Provizioni për borxhe të vjetra

13
14

FITIMI / (HUMBJA) E VITIT
Te ardhurat tjera gjitheperfshirese
Zërat që nuk I takojn fitimit ose humbjes se vitit
Fitimi nga rivleresimi i pasurisë
Te tjera
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Fund vitin 31
Dhjetor 2018
(në ‘000 Euro)

Kapitali
Rezervat
themelues
rivleresuese
---------------------(në ‘000 Euro)--------------------Gjendja me 1 Janar, 2019
Korrigjimi i humbjeve te mbajtura
Fitimi (humbja) e
vitit
Zhvleresimi I rezervave
rivleresuese
Te hyra gjithëperfshirese tjera
Total te hyra gjitheperfshirese
Gjendja me 31
Dhjetor, 2019
Gjendja me 1 Janar, 2018
Korrigjimi për asete te gjetura
Fitimi (humbja) e
vitit
Zhvleresimi i rezervave
rivleresuese
Te hyra gjithëperfshirese tjera
Total te hyra gjitheperfshirese
Gjendja me 31
Dhjetor, 2018
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8,224

1,393

Humbjet e
mbajtura

TOTALI

(3,642)

5,975

6

6

-

(142)
(142)

142
148

6

8,224

1,251

(3,494)

5,982

8,224

1,551

(3,858)

5,918

58
58

8,224

(158)

158

-

(158)

216

58

1,393

(3,642)

5,975

Fund vitin 31
Dhjetor 2019

Fund vitin 31
Dhjetor 2018

(në ‘000 Euro)

(në ‘000 Euro)

6

58

706
(104)
52

846
(119)
3

660

788

6

1

524

(98)

(978)
213

547
1,238

(112)
(66)
(178)

(634)
(762)
(1,396)

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese:
Grantet e pranuara gjatë vitit
Kreditë e pranuar/(paguara) gjatë vitit
Paraja e gjeneruar nga aktivitetet financuese

0

110
110

Neto rritja e parasë dhe ekuivalentëve të parasë

35

(48)

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fillim të
vitit
Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fund të
vitit

4

52

Shënimi

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative
Suficiti / Deficiti neto
Korrigjimet për zërat jo-ne para:
Zhvlerësimi dhe amortizimi
4&5
Te hyrat nga grantet
5
Vlera neto e aseteve te shlyera
4
Deficiti operativ para ndryshimeve në asetet dhe detyrimet
operative
(Rritja) / zvoglimi I e stoqeve
Zvogëlimi/ (Rritja ) në llogaritë e arkëtueshmet tregtare dhe
të tjera
(Zvogëlimi) në llogaritë e pagueshme dhe të tjera
Paraja e gjeneruar nga/(e përdorur në) aktivitetet operative
Rrjedha e parasë nga aktivitetet investive
Blerja e pronës, impianteve dhe pajisjeve
Blerja e aseteve të paprekshme
Paraja e përdorur në aktivitetet investive
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4
5

40

4

24.

Vlersimi i riskut

Si pjesë e raportit vjetor është edhe analizimi i meaxhimit të rrezikut bazuar në pritshmëritë e
Organizatës dhe supozimeve të arsyeshme. Kjo analizë është përpiluar sipas procedurave bazuar në
kërkesat ligjore të ligjit 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, rregulloren e MF
Nr. 01/2019 për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin. Kjo rregullore krijon bazën e sjelljes dhe
menaxhimit të rreziqeve, përfshirë grumbullimin e informatave të rëndësishme për identifikimin e
rreziqeve, analizën dhe vlerësimin e tyre si dhe trajtimin përmes procedurave të njohura të trajtimit
të rreziqeve.

Nga analiza e menaxhimit të rrezikut, në bazë të organogramit aktual të organizatës janë identifikuar
rreziqe të natyrës strategjike, operative, financiare dhe të përputhshmërisë. Departamentet e
përfshira në metodologji ishin: (1) Divizioni Financiar, (2) Burimet Njerëzore, (3) Departamenti Ligjor,
(4) Televizioni (RTK1, RTK2, RTK3 dhe RTK4), (5) Radio (Radio Kosova 1 dhe 2), (7) Prokurimi dhe (8)
Marketingu. Përmes analizimit të raporteve të kaluara të brendshme dhe të jashtme, intervistave me
stafin dhe pyetsorëve për departamente janë identifikuar si më poshtë rreziqet kryesore të cilat mund
të ndikojnë në aktivitetin operativ të organizatës.

Si rezultat i masave të marra nga Ministria e Shendetësisë (MSH) në bashkëpumin me Institutin
Kombëtar të Shëndetësisë Publike (IKSHP) për shkak të gjendjes të krijuar nga pandemia COVID-19,
është ndikuar edhe organizata. Kufizimi i lirisë së lëvizjes ka ndikuar në rritjen e shikueshmërisë të
televizioneve gjë që ka ndikuar pozitivisht në organizatën. Për më tepër, programet e RTK janë
përdorur për zhvillimin e aktiviteteve të Minsitrisë së Arsimit, mësimin online. Këto aktivitete kan
ndikuar pozitivisht në funksionimin operativ të organizatës. Ndër të tjerash, kufizimi i numrit të
punonjësve dhe masat nga IKSHP kanë ndikuar në një produktivitet më të vogël të stafit të punësuar.
Rreziku vazhdon të mbetët tek infektimi i stafit aktual që do të detyrone karantinimin e Organizatës
dhe stafit të punësuar. Organizata vazhdon të respektoj këshillat dhe udhëzimet e MSH-së dhe IKSHPsë.

Nga divizioni financiar janë identifikuar rreziqe strategjike dhe financiare. Planifikimi jo-adekuat i
buxhetit apo mos-alokimi i mjeteve financiare nga themeluesi u identifikua si një rrezik me probabilitet
të lartë dhe me ndikim kritik për organizatën. Si masë e identifikuar për parandalimin e rrezikut të
lartëcekur organizata ka identifikuar nevojën për planfikim sa më të hershëm dhe identifikim i
gabimeve të së kaluarës me qëllim të evitimit të tyre. Në këtë aspekt, mbajtja e të dhënave për
menagjim të rreziqeve në planfikim si dhe raport përfundimtar është e domosdoshme për të evituar
përsëritjen e tyre në të ardhmen.
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Kufizimet financiare buxhetore dhe faktorët e jashtëm gjithashtu u identifikuan si rreziqe strategjike
dhe financiare. Buxheti i pamjaftueshëm si pasojë e shkrutimeve buxhetore brenda vitit fiskal është
identifikuar si pengesë kyçe në funksionimin operativ të organizatës. Mungesa e mjeteve financiare
si pasojë e këtyre shkurtimeve buxhetore ndikon në rritjen e çështjeve juridike kontestimore dhe
përmbarimore në gjykata. Kjo problematikë u identifikua edhe nga departmenti ligjor i organizatës.
Përgadtija e çështjeve juridike dhe koordinimi i departamentit ligjor me atë financiar është e
domosdoshme në tejkalimin e rrezikut të identifikuar.

Mungesa e koordinimit dhe bashkëpunimit ndërmjet njësive dhe menagjerëve të kontratave e
identifikuar si rrezik nga Divizioni Financiar është gjithashtu një nga rekomandimet e auditorit. Në
këtë aspekt, duhet respektuar Rregullorja për Menaxhimin e Financave në mënyrë që të bëhet një
harmonizim i pranimit të dokumentacionit dhe koordinimit brenda njësive në organizatë. Për më
tepër, organizata duhet të ketë parasysh profilet e riskut të cilat duhet rifreskuar në baza të rregullta
vjetore apo sipas nevojës.

Rekomandohet që të bëhen raporte të vetvlerësimit të organizatës dhe stafit në mënyrë që të
identifikohen fytet e ngushta në funksionimin operativ të organizatës dhe të rekomandohet zgjidhje
nga auditorët e jashtëm bazuar në raportet e vetëvlerësimit.

Ndër të tjera në koordinim me divizionet brenda organizatës sipas organogramit aktual janë
identifikuar rreziqet si në vijim:
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Rreziku

Planifikimi jo-adekuat
buxhetor

Kufizimet financiare
buxhetore
Mungesa e
bashkëpunimit mes
njësive dhe
menaxherëve të
kontratave
Faktorët e jashtëm

Profilet e Risku
Çështjet juridike
kontestimore dhe
përmbarimore në
Gjykata

Aftësimi
profesional/trajnimet

Digjitalizimi i arkivit

Hapësira punuese
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Përshkrimi i rrezikut
Pavarësisht që një pjesë e shpendimeve është e
pamundur të parashihet organizata ka rrezik të ndikohet
nga planfikimi jo-adekuat buxhetor, gjegjësisht mosalokimi i mjeteve financiare nga themeluesi.
Rreziku nga buxheti i pamjaftueshëm si pasojë e
shkurtimeve buxhetore të bëra brenda vitit fiskal.
Rreziqet nga obligimet financiare si pasojë e këtyre
kufizimeve financiare janë identifikuar në vijim.
Mungesa e harmonizimit të proceseve të brendshme të
organizatës brenda njësive dhe mes menaxherëve të
kontratave dhe divizionit buxhetor. Dorezimi i
dokumentacionit të nevojshëm nga Menaxherët e
Kontratave sipas Rregullores për Menaxhimin e Financave
në RTK.
Ndikimi i faktorëve të jashtëm politik dhe ekonomik
jashtë kontrollit të planifikimit brenda organizatës.
Profilet e riskut të cilat duhet të bëhen në baza të
caktuara periodike apo sipas nevojës. Vlerësimi i
gatëshmërisë individuale dhe të organizatës për tu
përballur me kërcënime.
Pamundësia për të përmbushur obligimet financiare si
pasojë e mungesës së mjeteve financiare që rezulton me
rritjen e lëndëve tek përmbaruesi.
Si pasojë e shkurtimeve buxhetore të punësuarit në
administratë dhe burime njerëzore nuk kan pasur
mundësinë të ndjekin trajnimet adekuate për t`u aftësuar
profesionalisht. Rreziku lidhet me vazhdimësine e
pamundësisë për aftësim profesional të stafit të punësuar
në organizatë. Për më tepër brenda Organizatës
funksionon edhe Njësia e Qendrës për aftësim
profesional, kjo Njësi për shkak të shkurtesave buxhetore
nuk është fuksionalizuar plotësisht.
Rreziku rreth mos-digjitalizimit të arkivit është një nga
sfidat kryesore të administratës brenda organizatës.
Digjitalizimi nënkupton që të gjitha kërkesat dhe
vendimet e marra të miratohen në mënyre digjitale me
qëllim të arkivimit më të lehtë të dokumentacionit dhe
përcjelljes së gjendjes.
Në Shërbimin e Administratës dhe Burimeve Njerëzore
brenda Oragniztës ështëvendosur edhe Njësia për Siguri
në Punë. Kjo njësi raporton për vështirësi të funksionimit
të organizatës si pasojë e objekteve të stërvjetëruara që
pamundëson zhvillimin e punës në kushte normale. Për
më tepër për shkak të shkrutimeve buxhetorë është e

Mungesa e buxhetit për
zhvillim programor

Mungesa e buxhetit për
zhvillim teknologjik

Mungesa e angazhimit
të stafit te jashtem
profesioniste
Problemime shtrirjen e
frekuencave
Limitimet buxhetore si
pengesë në zhvillimet
programore dhe të stafit
Aftësimi profesional i
stafit të prokurimit të
organizatës
Digjitalizimi i
departamentit të
prokurimit

Hapësira punuese
Raportet e vlerësimit të
brendshëm
Përmbajtja e programit
të Televizionit dhe
Radios

Mbikëqyrja e kontratave
të punës
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pamundur të investohet në aparaturë për siguri të
objekteve.
Për shkak të shkurtimeve buxhetore vështirësohet blerja
e të drejtave programore, blerja e licencave televizive, të
drejtave sportive, të drejteva të dokumentarëve, filmave
dhe muzikës.
Pamundësia e blerjeve të paisjeve teknologjike të
nevojshme për xhirimm, montim dhe transmetim.
Gjithashtu pamundësia e blerjes së Veturës për
transmetime (OBVAN) e cila është tejet e nevojshmë për
realizimin e transmetimeve në terren dhe xhrimin dhe
transmetimin e ndeshjeve dhe ngjarjeve të mëdha e të
rëndëishme.
Pamundësia e angazhimit të personave të jashtëm
profesional të njohur në skenën vendore (këngëtar,
artistë, gazetarë) me qëllim të përmirësimit të skemës
programore dhe emosioneve televizive.
Rreziqet në lidhje me bashkëveprimin me KTTNpor edhe
në investimin në sistemin e antenave apo fuqizimin e disa
pikave të shpërndarjes së frekuencave.
Problemet në lidhje me zhvillimet programore dhe të
stafit për departamentin e Radios për sa i përket risistemimit të tyre.
Për shkak te shkurtimeve buxhetore dhe buxhetit të
mangët deri më tani të punësuarit në prokurim nuk kanë
ndjekur trajnime jasht shtetit për ti përcjellur trendet e
zhvillimit në lamin e prokurimit si dhe teknologjisë në
përgjithësi.
Rreziqet që lidhen me mos-digjitalizimin e procesit të
punës dhe detyrave të departamentit të prokurimit
gjegjësisht aktiviteteve apo procedurave ku punohet
përmes platformës elektronike – eprokurimi.
Problemet në lidhje me shkurtimet buxhetore për krijimin
e hapësirave të përshtatshme punuese për stafin e
prokruimit për të krijuar hapësirë dhe paisje të
mjaftueshme.
Mungesa e raporteve të vetëvlerësimit të organizatës dhe
stafit.
Rreziku nga mungesa e hapësirave reklamuese të RKT-së
si pasojë e cilësisë së emisioneve educative arsimore,
argëtuese, sportive, informative etj. Për më tepër
rregullimi i shtrirjes së rrjetit të valëve të Radio Kosovës 1
dhe 2 do të ndikonte në rritjen e mundësisë për hapësira
reklamuese me potencial për tërë territorin e Kosovës.
Rreziku nga mos-raportimi i mbikëqyrësve të kontratave.
Mungesa e produktivitetit të punëtorëve duhet analizuar
brenda departamenteve për zhvendosje në
departamente ku ky produktivitet mund të rritet.

Konkurrenca e
brendshme
Rritja e konkurences

Mungesa programit për
monitorim
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Rreziku nga shkurtimet buxhetore të Organizatës e cila
ndikon në rritjen e kontratave me kompenzim.
Rreziku nga ndikimi i shkurtimeve buxhetore në cilësinë
programore në raport me rritjen e konkurrencës nga
rrjetet sociale, portalet, televizionet lokale dhe nacionale.
Rreziku nga mos blerja e paisjeve teknike për
monitorimin e programeve të RTK-së , apo blerja e
shërbimit për monitorimin e programeve të RTK-së e cila
është e domosdoshme në rritjen e cilësisë.

24.1 MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR

a.

Menaxhimi i rrezikut të kapitalit

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

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

Borxhi
Ekuiteti
Raporti borxh/ekuitet

b.

Më 31 Dhjetor
2019
(në ‘000 Euro)

Më 31 Dhjetor
2018
(në ‘000 Euro)

3,643
5,982
61%

4,621
5,975
77%

Rreziku kreditor

Kompania i nënshtrohet rrezikut kreditor nëpërmjet aktiviteteve të saja të shitjes. Në këtë respekt,
rreziku kreditor për Kompaninë buron nga mundësia që palët e ndryshme mund të mos paguajnë
obligimet e tyre sipas kontratës. Shuma e ekspozimit kreditor me këtë rast përfaqësohet nga shumat
e bartura të aseteve në datën e bilancit të gjendjes. Prandaj, llogaritë e arkëtueshme tregtare
monitorohen në baza mujore dhe konsumatorëve u tërhiqet vërejtja me kohë.
Shuma e bartur e aseteve financiare të regjistruara në pasqyrat financiare, e cila është neto nga
humbjet nga demtimet, përfaqëson ekspozimin maksimal të Kompanisë ndaj rrezikut.Rreziku i
kredisë për para dhe ekuivalentë të saj konsiderohet i papërfillshëm, pasi palët janë banka me
reputacion. Ekspozimi maksimal i kompanisë ndaj rrezikut të kredisë përfaqësohet nga vlera
kontabël e secilës pasuri financiare në Pasqyrën e pozicionit financiar, siç thuhet në tabelën e
mëposhtme:
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Pasuritë financiare
Huatë dhe arkëtimet
Të arkëtueshme tregtare
Të arkëtueshme të tjera
Paraja dhe ekuivalentët e saj

.

Më 31 dhjetor 2019

Më 31 dhjetor 2018

284

808

284
40
324

808
4
812

Rreziku i tregut

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

d.

Rreziku nga norma e interesit

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

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

Menaxhmenti beson se përveç huamarrjeve Kompania nuk është e ekspozuar ndaj rrezikut të
normave të interesit në pasqyrat e saj financiare. Më 31 dhjetor 2018 dhe 2019 të gjitha huamarrjet
janë marrë nga ProCredit Bank, më normë fikse të interesit. Më poshtë është dhëne analiza e
aseteve financiare dhe detyrimeve financiare.
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d.

Rreziku nga norma e interest

Më 31 Dhjetor 2019

Deri në 3
muaj

Prej 3
deri 12
muaj

Prej 1
deri 5
vjet

mbi 5
vjet

Që nuk
sjellin
interes

Totali

----------------------Qe sjellin Interes----------------------------------------------(in EUR ‘000)---------------------------------Asetet financiare
Paraja në dorë dhe në bank
Llogaritë e arkëtueshmet
tregtare

40

40

284

284

Gjithsejt asetet financiare

324

324

3,121

3,121

133

133

Detyrimet financiare
Llogarite e pagueshme
tregtare dhe te tjera
Tatimet e pagueshme
Avanset e pranuara per
marketing
Huamarrjet
Gjithsejt Detyrimet
financiare
Hendeku i rrezikut të
interesit, neto
Hendeku kumulativ më 31
Dhjetor 2019
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389

389

389

3,254

3,643
(3,320)

0

(389)

0

0

(2,930)

0

(389)

(389)

(389)

(3,320)

d.

Rreziku nga norma e interest

Më 31 Dhjetor 2018

Deri në 3
muaj

Prej 3 deri
12 muaj

Prej 1 deri
5 vjet

mbi 5 vjet

Që nuk
sjellin
interes

Totali

----------------------Qe sjellin Interes-----------------------------------------------(in EUR ‘000)---------------------------------Asetet financiare
Paraja në dorë dhe në bank
Llogaritë e arkëtueshmet
tregtare
Gjithsejt asetet financiare
Detyrimet financiare
Llogarite e pagueshme tregtare
dhe te tjera
Tatimet e pagueshme
Avanset e pranuara per
marketing
Huamarrjet
Gjithsejt Detyrimet financiare
Hendeku i rrezikut të interesit,
neto
Hendeku kumulativ më 31
Dhjetor 2018

f.

4

4

808

808

812

812

3,892

3,892

136

136

336

336

257

257

0

257

0

0

4,364

4,621

0

(257)

0

0

(3,552)

(3,809)

0

(257)

(257)

(257)

(3,809)

Rreziku i likuiditetit

Rreziku i likuiditetit reflekton paaftësinë e Kompanisë për të siguruar fonde për të përmbushur
angazhimet e saj. Menaxhmenti monitoron drejtpërdrejtë likuiditetin e Kompanisë dhe pozitën e saj
të rrjedhës së parasë. Kjo përfshin mirëmbajtjen e indikatorëve të likuiditetit të bilancit të gjendjes,
koncentrimin e debitorëve dhe kreditorëve si në terma të miksit të përgjithshëm të financimit si dhe
shmangien nga mbështetja e tepërt në konsumatorë të mëdhenj individual, ku pjesa me e madhe e
financimit është në formë subvencioni nga Kuvendi i Kosovës.
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Më 31 Dhjetor 2019

Brenda 1
muaji

1 Deri në
3 muaj

3 deri nël
12 muaj

1 deri në
5 vjet

Mbi 5
vjet

Totali

-------------------------------(in EUR ‘000)---------------------------------Asetet financiare
Paraja në dorë dhe në bank
Llogaritë e arkëtueshmet
tregtare
Gjithsejt asetet financiare
Detyrimet financiare
Llogarite e pagueshme
tregtare dhe te tjera
Tatimet e pagueshme
Avanset e pranuara per
marketing
Huamarrjet
Gjithsejt Detyrimet
financiare
Hendeku i rrezikut të
interesit, neto
Hendeku kumulativ më 31
Dhjetor 2019
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40

40

85

156

43

125

156

43

936

1,717

468

284
0

0

324

3,121

133

133
0

0
389

389

1,069

1,717

858

0

0

3,643

(944)

(1,561)

(815)

0

0

(3,320)

(944)

(2,505)

(3,320)

(3,320)

(3,320)

f.

Rreziku i likuiditetit

Më 31 Dhjetor 2018

Brenda 1
muaji

1 Deri në
3 muaj

3 deri nël
12 muaj

1 deri në
5 vjet

Mbi 5
vjet

Totali

-------------------------------(in EUR ‘000)---------------------------------Asetet financiare
Paraja në dorë dhe në bank
Llogaritë e arkëtueshmet
tregtare

4
35

78

695

Gjithsejt asetet financiare

39

78

695

584

1,168

2,141

Detyrimet financiare
Llogarite e pagueshme
tregtare dhe te tjera
Tatimet e pagueshme
Avanset e pranuara per
marketing

4

0

0

812

3,892

136

136
336

336
257

Huamarrjet
Gjithsejt Detyrimet financiare
Hendeku i rrezikut të
interesit, neto
Hendeku kumulativ më 31
Dhjetor 2018

808

257

720

1,504

2,398

0

0

4,621

(681)

(1,426)

(1,703)

0

0

(3,809)

(681)

(2,106)

(3,809)

(3,809)

(3,809)

g. Rreziku i ndryshimit të kursit kreditor

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

Vlera reale e instrumenteve financiare

Vlera reale është shuma për të cilën një aset mund të këmbehet apo një detyrim mund të shlyhen,
ndërmjet palëve me vullnet dhe të mirinformuara në një transaksion duar lirë.
Menaxhmenti beson që vlera e bartur e të gjitha aseteve financiare dhe detyrimeve e reflektuar në
pasqyrat financiare është e përafërt me vlerën e tyre reale.

24.

Debati publik për raportin eRTK-së

Menaxhmenti i RTK-së, ashtu siç e parasheh Ligji i RTK-së (neni 38, paragrafët 3 dhe 4), me kohë ka
bërë njoftimin e organizimit të debatit publik me qytetarë për Raportin e Punës së RTK-së për vitin
2019. Njoftimi është bërë në televizion dhe website të RTK-së. Debati ishte planifikuar të mbahet më
12.03.2020, duke filluar nga ora 10:30, në ambientet e objektit të RTK-TV-së.
Drejtori i përgjithshëm i RTK-së Ngadhnjim Kastrati, së bashku me të ngarkuarit me detyra shtesë për
menaxhimin e njësive programore dhe njësive të tjera, siç janë: RTK TV 1 3 4 Lorik Arfiaj, RTK TV 2
Aleksandra Jovanoviq, RTK Radio Erzen Këpuska, që njëkohësisht është edhe udhëheqës i
administratës dhe burimeve njerëzore dhe udhëheqësja e departamentit të financave Adelina Valla,
ishin prezent në studio ku ishte planifikuar të mbahej debati, në ambientet e RTK-së, për të
raportuar për raportin vjetor të vitit 2019. Mirëpo, të interesuar
ngapublikupërkëtëdebatnukkishte.DrejtoriKastratithase“mungesaetëinteresuarvenga publiku për
këtë debat, ndoshta mund të lidhet me vendimin e fundit të qeverisë së Kosovës për masat
parandaluese për shkak të gjendjes së coronavirusit, ku thuhet se ndalohen tubimetpublike”.
“Megjithatë ne ishim të gatshëm të raportojmë para publikut dhe të debatojmë për çdo vërejtje,
interesim apo sugjerim të publikut lidhur me programin e RTK-së dhe raportin e punës. Por, duke
qenë se raporti i punës së RTK-së për vitin 2019 duhet të dorëzohet në Kuvendin e Kosovës më së
largu deri më 31 mars, kam frikë se debatin me publikun brenda kësaj periudhe kohore nuk mund ta
zhvillojmë, sepse masat e qeverisë për ndalimin e tubimeve publike do të zgjasin deri në fund të
muajit. Por, ne do të jemi të hapur për çdo vërejtje, çdo sugjerim dhe interesim nga ana e publikut
edhe përmes formave tjera të komunikimit, apo adresave tona që janë të publikuara në website-in
tonë rtklive.com”, tha Kastrati.

24.1 Mendimi i Bordit mbi debatin publik

Menaxhmeti i RTK-së ka bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e debatit publik për Raportin e
Punës të Radiotelevizionit të Kosovës (RTK) për vitin 2019, duke përmbushur kështu formalisht
obligimin ligjor, ashtu siç parashihet me Ligjin e RTK-së, ku menaxhmenti është I obliguar që një here
në vit të organizojë një të tillë mbi përmbajtjen e punës një vjeçare të RTK- së. Pavarësisht, kësaj
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askush nuk ka marrë pjesë në këtë debat për shkak të pandemisë Covid-19.RAPORTI VJETOR I
PUNËS 2019
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