
 

 

 

 

 

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

 

 

NJOFTIM PËR SHPREHJE INTERESI 

PËR KANDIDATË NË BORDIN E ADMINISTRIMIT 

 

Në vijim të kërkesës nr.63 prot, datë 26.05.2022 të Këshillit Drejtues të RTSH-së, lidhur 

përzgjedhjen e anëtarëve të Bordit të Administrimit si dhe në zbatim të Ligjit 97/2013 Neni 107/2, 

sipas të cilit: 

Bordi i Administrimit përbëhet nga 5 anëtarë, 3 të brendshëm dhe 2 të jashtëm, të cilët janë 

ekspertë në problemet e administrimit, financës dhe biznesit. Anëtarët e Bordit të Administrimit 

caktohen për një periudhë 4-vjeçare dhe mund të ricaktohen për dy periudha të tjera, në rast se 

gjatë kësaj kohe nuk kapërcejnë kufirin e moshës për pension. 

Dhe Neni 109/1, sipas të cilit: 

Anëtarë të Bordit të Administrimit nuk mund të jenë individët që: 

a) janë persona të lidhur ose kanë në pronësi kuota kapitali apo aksione të shoqërive tregtare, si 

dhe të drejta të tjera në fushën e transmetimeve audiovizive, reklamës, prodhimeve të përmbajtjes 

së transmetimeve audiovizive, rrjeteve të komunikimit elektronik apo persona të punësuar, anëtarë 

të organeve drejtuese apo këshilluese të këtyre subjekteve ose të lidhur me ndonjë kontratë me këto 

subjekte; 

b) janë zgjedhur anëtarë të KDRTSH (Këshillit Drejtues të RTSH); 

c) kandidojnë për deputet apo janë zgjedhur të tillë; 

ç) janë anëtarë të forumeve drejtuese të ndonjë partie politike; 

d) janë kryetarë komunash, bashkish, qarqesh dhe prefektë; 

dh) janë anëtarë të AMA-s, AKEP-it apo punonjës të këtyre institucioneve. 

 
Radio Televizioni Shqiptar fton të gjithë të interesuarit, të shprehin interesin për tu bërë pjesë e 

Bordit të Administrimit të RTSH. 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

- Kërkesë me shkrim 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës elektronike 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI) 
 
 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 15.07.2022. 
 
 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

https://rtsh.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2022/03/35f264aa2b814f98bdeb833554099967.pdf
mailto:info@rtsh.al
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