
 

 

 
 

 
         

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKE-FINANCIARË TË 

RADIOTELEVIZIONIT SHQIPTAR  

2019 
                                                                     
 
A.Realizimi i të ardhurave gjatë vitit 2019 
Në mënyrë të përmbledhur, të ardhurat sipas burimeve të financimit janë realizuar në 
raportet dhe në strukturën e mëposhtme: 
 

 -Të ardhura tarifa aparatit tv                     në vlerën       1,249,405,000 lekë  (~ 56 % ndaj totalit ) 

-Të ardhura të financuara nga Buxheti i Shtetit  në vlerën  674,000,000 lekë   (~ 30% ndaj totalit ) 

-Të ardhura të vetë RTSH                            në vlerën       303,227,000 lekë  (~ 14 % ndaj totalit ) 

         
  Realizimi i të ardhurave në krahasim me parashikimin për vitin 2019, paraqiten: 
 

 
 

Të ardhurat  
 

      

Parashikimi  Realizimi  Realizimi 

 Viti 2019 Viti 2019 në % 

I. Financimi nga buxheti 674,000,000 674,000,000 100 

Bashkatdhetarët&Sateliti 240,000,000 240,000,000 100 

Projekte Filmike&Artistike 74,000,000 74,000,000 100 

Orkestra Simfonike RTSH 60,000,000 60,000,000 100 

Shërbim mirëmbajtje rrjeti digj.etj. 200,000,000 200,000,000 100 

Investime në Teknologji 100,000,000 100,000,000 100 

II.Të ardhura nga tarifa ap.tv 1,400,000,000 1,249,405,000 90 

III.Të ardhura të Institucionit 375,000,000 303,227,000 81 

Shfrytëzim infrastrukture transmetimi  147,000,000 85,903,000 58 

Reklama,njoftime etj. 95,000,000 83,824,000 88 

Të ardhura Kontrata me Kinën 76,000,000 76,000,000 100 

Të ardhura të tjera 57,000,000 57,500,000 100 

TOTALI   I+II+III 2,449,000,000 2,226,632,000 91% 

 
 
 
Të ardhurat janë realizuar në masën 91%, ose në vlerën 222,368,000 lekë më pak në krahasim me 
parashikimin, kryesisht nga tarifa e aparatit tv dhe të ardhurat e vetë RTSH-së. 
 

         Grafiku i të ardhurave RTSH  
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Në mënyrë analitike realizimi i të ardhurave paraqitet: 
 
I-Të ardhurat nga buxheti janë realizuar në nivelin e parashikuar. 
a)Në Programin e parë Bashkëatdhetarët dhe Shërbimi Satelitor, në zbatim të nenit 
116/a,b,c të ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili 
shprehimisht përcakton “Financimi nga Buxheti i Shtetit” përfshin: 
a) shërbimin e transmetimeve audio për shqiptarët jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë; 
b) shërbimin e transmetimeve audio për publikun e huaj; 
c) shërbimin e transmetimeve audiovizive për shqiptarët jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë;  
ështe tërhequr financimi në vlerën totale 240,000,000 lekë, bazuar në situacionet mujore nga 
Njësitë e strukturave që kryejnë këto shërbime, si edhe pagesat e kryera për tarifat e shërbimit 
satelitor për Eutelsat, Ses Astra etj. 
b)Në Programin e dyte Orkestra Simfonike e RTSH-së, në zbatim të nenit 116/dh të ligjit 
nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili shprehimisht përcakton 
“Financimi nga Buxheti i Shtetit”/ dh) Orkestrën simfonike të RTSH-së dhe kinematografisë, është tërhequr 
financimi në vlerë totale 60,000,000 lekë, bazuar në situacionet mujore për paga, sigurime 
shoqerore. 
c)Në Programin Projekte Filmike e Artistike, në zbatim të nenit 116/d të ligjit nr.97/2013 
“Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili shprehimisht përcakton “Financimi nga 
Buxheti i Shtetit”/d) Projekte të rëndësishme prodhimi filmik dhe veprimtari artistike të mëdha 
mbarëkombëtare, të prodhuara nga RTSH-ja; është tërhequr financimi buxhetor në vlerën totale 
74,000,000 lekë, nga të cilat vlera 65 milion lekë për aktivitetet si vijojnë: Eurosong 2019, Fesivali 
Junior Eurovision 2019, Festivalin e 58-të Këngës në RTSH, Serial tv “Njerka”, seriale 
radiofonike, programet festive të fundvitit, si edhe një aktivitet i festave të nëntorit dhe 
dokumentari në kuadër të 100 vjetorit të parlamentarizmit shqiptar, financuar nga Buxheti i 
shtetit në vlerën 9 milion lekë (shtesë e buxhetit gjatë vitit 2019). 
d)Në Programin e Projekteve Teknike per futjen e Teknologjive te reja , në zbatim të nenit 
116/ç të ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili 
shprehimisht përcakton “Financimi nga Buxheti i Shtetit”/ ç) projekte të rëndësishme teknike për futjen e 
teknologjive të reja për prodhim dhe transmetim; parashikuar si vijon: 
-Investime në Teknologji në vlerën 100,000,000 lekë është realizuar 100%. Investimet e 
parashikuara gjatë vitit 2019 përfshijnë: *Investime në Teknologji për furnizim vendosje depozita 
karburanti dhe sisteme monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2 në vlerën 28,6 
milion lekë dhe vlera tjetër është përdorur për të likuiduar detyrimin që mbart RTSH nga viti 



 

 

 
 

2018 për projektin e RTSH AGRO. Në fund të muajit dhjetor 2019, 
RTSH u financua nga Buxheti i Shtetit me një shtesë 50 milion lekë për 

të likuiduar pjesërisht detyrimin. 
-Shpenzime për shërbimin e mirëmbajtjes së rrjetit të digjitalizimit etj. në vlerën 
200,000,000 lekë, nëpërmjet të cilës është likuiduar detyrimi kontraktor për shërbimin e 
mirëmbajtjes së rrjetit të digjitalizimit gjatë vitit 2019, si edhe likuidimi pjesor i këstit të kredisë së 
digjitalizimit. 
Ndonëse të gjithë zerat e financimit janë realizuar 100% , theksojmë ketu se shpenzimet e RTSH-së për keto 
programe janë në vlera më të larta , dhe përballë faktit të domosdoshmërisë së kryerjes së tyre,  RTSH-së i është 
dashur të  përballojë  nga fondet e të ardhurave të veta diferencat e pambuluara nga financimi buxhetor. 
 
II.E ardhura nga tarifa e shërbimit për përdorimin e aparatit marrës televiziv. 
Mosrealizimi në vlerën ~150.6 milion lekë vjen si rezultat i arkëtimit të tarifës jo në 
nivelin e planifikuar.  
Tarifa aparatit televiziv është realizuar në nivelin 90% gjatë vitit 2019, ose e shprehur në vlerë 
absolute -150,595,000  lekë më e ulët nga planifikimi. Arkëtimi i kësaj të ardhure ka përbërë 
burimin kryesor të të ardhurave të RTSH-së, si përsa i përket vlerës mujore, ashtu edhe 
kronologjisë së arkëtimit brenda afateve të parashikuara.  
 

 
 
Nëpërmjet paraqitjes grafike është pasqyruar arkëtimi në fakt në vitin 2019. Planifikimi i kësaj të 
ardhure u bë në vlerën ~117 milion lekë në muaj, nisur nga numri i abonenteve, si edhe 
përfshirja e përdoruesve jofamiliare (shërbimet e hotelerisë). Si rezultat i vijimit të të njejtës 
situatë faturimi nga OSHEE, megjithë shkresat e dërguara nga RTSH, në asnjë muaj vlera e  
tarifës nuk arriti nivelin e planifikuar. Vetëm në muajt Janar e Shtator rezultojnë vlera arkëtimi 
mbi 110 milion lekë, ndërsa muajt Mars, Korrik e Nëntor rezultojnë me nivelet më të ulëta të 
arkëtimit në vlerat 97-98 milion lekë. 
 
III-Të ardhurat e realizuara nga vetë RTSH kanë patur ecurinë si vijon: 
a.Të ardhurat nga shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese të RTSH dhe transmetime 
fm janë realizuar në masën ~58%, ose me një mungesë në vlerë absolute ~61milion lekë. 
Kjo mungesë vjen nga mosrealizimi i të ardhurave nga shërbimet në rrjetin numerik: 
- AMA ka shtyrë afatin e fikjes së transmetimeve analoge, sidomos në Tiranë, vlerë e cila ishte 
parashikuar të realizohej gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2018 dhe u realizua vetem në muajin 
shtator 2019, e deri ne fund te vitit eshte faturuar shërbimi vetëm për 4 allotmente nga 11 
allotmente gjithsej. 



 

 

 
 

b.Në zërin e reklamave, njoftimeve etj, gjatë kësaj periudhe ka një 
realizim në masën 88 %, ose mosrealizim në shumën 11 milion lekë. 

Është nje nga realizimet më të ulta të rezultuara në vitet e fundit. 
Të ardhurat nga kontratat për ripërsëritjen e transmetimit nga subjektet kabllore (sipas vendimit 
të Këshillit Drejtues të vitit 2018) janë në vlerën 3,566,832 lekë. 
Vlera e kontratave me klering, kundrejt totalit të kontratave realizuar gjate vitit 2019 është ~ 17 
milion lekë. 
c.Në zërin e të ardhurave të tjera të Rtsh-së, gjatë kësaj periudhe ka një realizim në masën 
vetëm 82%. Në këtë zë janë përfshirë të ardhurat nga klikimet e kanaleve të RTSH në youtube, 
shitja e materialeve arkivore, të ardhura nga kontratat e qerasë së lokalit,  pajisjeve dhe studiove, 
nga rimbursimi i shpenzimeve të radiostacionit të Cërrikut, për detyrime nga kontrata e radio-
bashkëpunimit në valë të shkurtra midis Koorporatës së Përgjithshme të Radio Televizionit të 
Kinës për Bashkëpunimin Ndërkombëtar Tekniko-Ekonomik dhe Drejtorisë së Stacioneve 
Transmetuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Radio Televizionit, shitja e biletave etj.  
d.Të ardhura nga Koorporata e Përgjithshme e Radio-Televizionit të Kinës për 
bashkëpunim Ndërkombëtar Tekniko-Ekonomik. Bazuar në Kontraten e Radio 
Bashkëpunimit në valë të shkurtra midis Shqipërisë dhe Kinës, është realizuar 100% vlera e 
parashikuar në kontratë prej 700,000 USD gjatë vitit 2019, përfshirë këtu edhe vlerën 150,000 
USD në formën e grantit, e cila  u përdor për blerje pajisjesh, sipas kërkesave të njësive të 
vartësisë.  
 
B.Detyrimet e të tretëve ndaj RTSH-së për vitin 2019 

 
1.Detyrimet e krijuara në Njësinë Teknike  (Në leke) 

NR SUBJEKTET DETYRIMI 

1 Vodafon 900,000 

2 Tv Apollon 746,454 

3 Focus media News 1,032,103 

4 Multiscreen shpk 840,236 

5 Agjensia e Sistemit te Nderlidhjes 540,000 

6 Shoqeria Media Vizion 2,008,555 

7 Drejt.Rajonale Kufirit Gjirokaster 72,000 

8 Guarda di finanza 36,000 

9 UTV Education 852,834 

10 Shoqeria Egnatia 634,556 

11 Merlin Communication 1,023,300 

 
 

  

12 Insit.Ekz.Vepr.Penale Lezhe 36,000 

13 Insit.Ekz.Vepr.Penale Korce 36,000 

14 Alban Shehu 100,004 

15 Plus Communication 316,356 

16 Drejt.Policise qarkut Vlore 36,000 

17 Abisnet 36,000 

18 UNDP  96,000 

19 Sherbimi Informativ shteteror 240,000 

20 Drejtoria Pergjithshme Burgjeve 108,000 
21 TV Klan 129,286 

22 Shijak Tv 946,926 

23 Skorpion shpk radio maria 132,715 

24 Drejt.policise Qarkut elbasan 72,000 

25 Shoqeria Fax Media News 557,061 

26 Shoq.3DS&AF Entertainment 313,685 



 

 

 
 

27 BBF 946,926 

28 RTV Adria med 622,734 

29 Banka Shqiperise 180,000 

30 G2 Media 297,829 

31 Scan sha 559,826 

32 Drejtoria.Vendore Policise Gjirokaster 36,000 

33 Rozafa  29,033 

  TOTALI 14,514,419 

Duke zbritur vlerën e faturuar në këtë zë në muajin dhjetor 2019 (9,9 milione lekë), vlera 
e detyrimit që duhet të ishte arkëtuar gjatë vitit 2019 është ~ 4,6 milion lekë. 
 

2. Detyrimet e krijuara në Drejtorinë e  Marketingut etj. 
. 

NR SUBJEKTET DETYRIMI 

1 Gogel 5,507,803 

2 Telekom Albania 3,792,287 

3 De Holding 938,487 

4 Landmark Communication 530,792 

5 QAFE SHTAMA 86,840 

6 Ehw 205,800 

7 Ovation Advertising 305,000 

8 Glen Deda 452,954 

9 Qendra Mesdheu 189,210 

10 Hotel Coloseo 142,357 

11 Birra Tirana 50,000 

12 Eurosig 4,292,122 

13 Raiffeisen 38,161 

14 Centrum national Albania 649,197 

15 Keshilli larte Prokurorise 262,690 

16 Coca Cola 58,088 

17 Unlimited Media 1,474,534 

18 DDS shpk 608,665 

19 Banka OTP 724,729 

20 Erzeni 388,383 

21 Alfa s.a 1,118,529 

22 Mccann 325,897 

23 Teleshop 105,147 

24 Plus Communication 58,469 

25 E-Ticketing 530,500 

26 Tibo shpk 100,089 

27 Red Bull 141,726 

28 Neutron 1,816,774 

29 Dife Kareci 15,300 

30 Tirana bank 12,161 

31 Direct Media 135,908 

  TOTALI 25,058,599 



 

 

 
 

 
 

Nga këto detyrime të krijuara në muajin dhjetor 2019 janë në vlerën ~ 21,9 milion  lekë, ndërsa 
vlera 3 milion lekë duhej të ishte arkëtuar gjatë vitit 2019. 
 
3.Detyrime në Kontrata shkëmbimi: 
Detyrimet e lindura nga kontratat e shkëmbimit gjatë vitit 2018 ne Drejtorine e Marketingut, 
mbeten të zbatohen gjatë vitit 2020, në bashkëpunim me të gjitha strukturat e njësitë e vartësisë 
në RTSH. 
 

NR Kontrata shkembimi Vlera 

1 Tabbako Holding 1,893,650 

2 Neptun 620,990 

3 VEKO 889,057 

4 Ora News  1,257,700 

5 Channel One  1,257,700 

6 extra channel 1,207,476 

7 DEUTSCH COLOR 1,801,867 

8 Eco market 503,161 

9 DELTA 405,132 

10 Radio +2 429,558 

  Totali 10,266,291 

 
4. Problematika me subjektet, të cilat janë përcjellë për ndjekje në Drejtorinë Juridike 
Më poshtë po paraqesim një pasqyrë të subjekteve, të cilat janë në proces 
gjyqësor, të pritshme për t’u arkëtuar, si edhe subjekte të cilat kanë problematika 
përsa i takon arkëtimit të detyrimit. 
Gjatë vitit 2019 janë ndjekur në Gjykatën e Apelit Tiranë procese gjyqësore të fituar në gjykatën 
e Shkallës së parë kundër debitorëve të RTSH-së si më poshtë: 
 
5.   Detyrimet në Proces gjyqësor dhe kontrata shkëmbimi 

 

Nr. Subjekte Detyrime 

  Subjekte që janë në përmbarim  3,707,756 

1 Media Art 134,994 

2 Centrum Production 375,333 

3 Kompania MCDR Shiroka 400,000 

4 Star  Airways Albania 157,205 

5 2 AL shpk 815,000 

6 Menocon internet 292,000 

7 KESH 499,500 

8 “ALSAT” sh.a. 115,724 

9 Alfatelekom 918,000 

  Subjekte në Proces gjyqësor   10,142,335 

1 Teknomedia Neser TV 1,492,639 

2 4 Plus media group 1,116,234 

3 Emiliano Hoxhaj 1,102,468 



 

 

 
 

4 Shoqeria Ora sha  146,121 

5 Shoqeria Channel one shpk 510,829 

6 Gener 2 1,062,880 

7 Extra Channel 3,704,210 

8 Tv Kukes 631,954 

9 Kelmend 375,000 

  Fituar e në proces gjyqësor per t’u arkëtuar  13,850,091 

Vlera e detyrimit të subjekteve në proces gjyqësor është shtuar gjatë vitit 2019 me një vlerë ~8 

milion lekë.  

Nga sa më sipër totali i detyrimeve të pritshme të arkëtohen është në vlerën 63,689,400 
lekë, nga 75,942,930 lekë gjate vitit 2018: 

 Detyrime të pritshme të arkëtohen në dy tabelat e para janë  39,573,018 lekë në vitin 2019, krahasuar  
me 39,984,260 lekë në vitin 2018. 

 Detyrime të pritshme të arkëtohen në rrugë gjygjësore në vitin 2019, janë në vlerën 13,850,091 lekë 
krahasuar  me 11,711,639 lekë në vitin 2018. 

 Detyrime të pritshme të realizohen nga kontrata shkëmbimi jane në vlerën 10,266,291 lekë në vitin 
2019,  nga 24,247,031 lekë në vitin 2018. 

6.Grupi i subjekteve debitore të tabelës së mëposhtme përfshin detyrimin e kërkuar në 
rrugë gjyqësore për detyrime që i takojnë periudhës 2000-2004, si edhe tabela e dy 
subjekteve , të  cilët nuk  kanë pranuar faturimet e shërbimit në vitin 2005. 
~Procedurat për subjektete Radio Butrinti, Agjensia De&Ca, TVA janë kthyer mbrapsht nga gjykata pasi 
nuk ekzistojnë si subjekte, ose për subjektin Galaxy është ekzekutuar pjesërisht e më pas nuk gjendet subjekti.  
-Subjekti Media 99 ose TV Koha, është fituar procesi dhe është në ekzekutim në përmbarim privat. 
 

Nr. Subjektet të fituara në gjyq pa adresë Detyrimi 
1 Media 99 5,368,500 

2 TV Arbëria 11,656,824 

3 Radio Butrinti 630,000 

4 Agjensia De&Ca 14,224,654 

5 Agjensia Galaxy 1,625,000 

 Totali i subjekteve  33,504,978 

 
 
 

Nr. Subjektet Detyrimi 

1 Media 6 TV KLAN 3,444,054 

2 Top Albania 3,640,624 

  Totali i subjekteve 7,084,678 

 
Vlera 1,169,635  mbartet si debi nga Radio Tirana e Drejt.Stac.rtv para viteve 2000. 
 
Detyrimi nga dy tabelat e fundit dhe detyrimi i mbartur nga strukturat e vartësisë në 
totalin prej 41,759,291 lekë përbëhet nga subjektet, të cilët jane fituar e nuk u gjendet 
adresa: subjekte të cilëve u ka përfunduar afati i parashkrimit. 
 
Llogaria “Kërkesa për Provigjone” ka një vlerë prej 12,941 mijë lekë. 
 
Totali i gjithë këtyre detyrimeve është rreth 55 milion lekë. 



 

 

 
 

 
C.Krahas analizave të detajuara të parashikimit dhe realizimit të të 

ardhurave, në mënyrë të përmbledhur RTSH mbyll vitin 2019 me diferencat në arkëtime (CASH)  
në vlerën më pak për 277 milion lekë, si vijojnë: 
 

 Vlera e munguar nga tarifa aparatit tv                                                        151 milion lekë 

 Vlera e munguar nga shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese                  61  milion lekë 

 Detyrimet që duhet të arkëtoheshin në fakt                                                21   milion lekë 

 Vlera e munguar nga reklamat                                                                     11  milion lekë 

 Vlera e kontratave të shkëmbimit në vitin 2019                                           17  milion lekë 

 Vlera e kontratës së radiobashkepunimit me Kinën                                      16 milion lekë  
Vlera e detyrimeve krijuar ne muajin dhjetor 2019, e pritshme të arkëtohet në vitin 2020 është rreth 32 milion 
lekë. 
 
D.Krahasimi i të ardhurave gjatë tre viteve të fundit 

    
Të ardhurat gjatë tre viteve të fundit paraqiten me trendin në ulje në total, rrjedhojë  kjo kryesisht  
nga mbartja e të ardhurave të trashëguara nga një vit në tjetrin. Duke zbritur të ardhurat e 
trashëguara në vite, të ardhurat qëndrojnë në të njejtin nivel. 
-Të ardhurat nga financimi buxhetor kryesisht për investime qëndrojnë në nivele më të ulëta, 
ndonëse edhe për zërat e tjerë të financimit mbulojnë vetëm pjesërisht shpenzimet që bën RTSH 

aktualisht. 
-Të ardhurat nga shfrytëzimi i infrastruktures transmetuese, ndonëse paraqiten me rritje nga një 
vit në tjetrin, nuk kanë arritur parashikimin në zbatim të kontratës së digjitalizimit, si rezultat i 
vonesave në fikjen e sistemit analog . 

TE ARDHURAT Viti 2017 Viti 2018 
 
Viti 2019 

I Financimi nga buxheti 
865,000,000 665,000,000 674,000,000 

Sherbimi per shqiptaret jashte kufirit 245,000,000 240,000,000 240,000,000 

Prodhime filmike,veprimtari artistike mbarekombetare 63,000,000 65,000,000 74,000,000 

Orkestra Simfonike RTSH-se dhe kinematografise 57,000,000 60,000,000 60,000,000 

Projekte teknike per futjen e teknologjivete reja 
500,000,000 300,000,000 200,000,000 

II.Te ardhura nga tarifa ap.tv 1,282,683,000 1,200,830,000 1,249,405,000 

 
    

III.Te ardhura te Institucionit 508,865,000 507,490,000 303,227,000 

 
 
    

Te ardh. Shfrytezimi i  InfrastrukturesTransmetuese  44,200,000 60,170,000 85,903,000 

Reklama,njoftime etj. 76,600,000 205,320,000 83,824,000 

Kontrata e Radiobashkëpunimit me Kinën 80,000,000 76,000,000 76,000,000 

Të ardh. shitja produkteve te veta e te ardhura te  tjera 41,000,000 41,000,000 57,500,000 

Të ardhura të trasheguara nga vitet e kaluara 266,153,000 125,000,000 - 

TOTALI   I+II+III 2,657,460,000 2,373,320,000 2,226,632,000 



 

 

 
 

 
Në kushtet kur RTSH përballet me kosto tepër të larta të procesit të 

digjitalizimit, shtimit të numrit të kanaleve të transmetimit e larmishmërisë së programacionit, 
mosrealizimi i të ardhurave të parashikuara në buxhet krijon vështirësi në aftësinë paguese të 
RTSH-së. 

 E.Realizimi i shpenzimeve  në krahasim me planifikimin gjatë vitit 2019 
 

 
Nr 

 
 Emertimi  
 
 

Parashikimi 
Viti 2019 

Realizimi 
Viti 2019 

Realizimi 
ne % 

1 Paga,shpërblime ,sig.shoqërore 798,150,000 783,440,000 98% 

2 Materiale,lënde djegëse 66,500,000 64,785,000 97% 

3 Projekte filmike,artist.etj  339,000,000 338,287,000 99 % 

4 Organizma Ndërkombëtarë 87,000,000 86,967,000 99% 

5 Shërbime nga të tretë 235,050,000 233,961,000 99% 

6 Shpenzime  udhëtimi e dieta 86,500,000 86,498,000 99% 

7 Shpenzime të tjera operative 61,800,000 60,811,000 98% 

8 Investime  200,000,000 198,684,000 99% 

8.1 Shpenz. Mirëmbajtje rrjeti digjitalizimi 245,000,000 245,000,000 100% 

9 Shpenzime për interesa dhe këste kredie 330,000,000 5,000,000 1,3% 

 TOTALI 2,449,000,000 2,128,433,000 87 % 

 
Ndërsa vlera prej rreth 325 milion lekë (këste kredie), u likuidua nga Ministria e Financave, si garantuese e 
kredisë, për shkak të mungesës së aftësisë likuiduese të RTSH-së. 
 
Në mënyre analitike realizimi i çdo zëri shpenzimi paraqitet si vijon: 
 
*Zëri Paga, sigurime shoqërore e shpërblime është realizuar 99%. Gjatë vitit 2019 janë 
reflektuar Ndryshimet strukturore, janë bërë ndryshimet brenda për brenda zërave të 
shpenzimeve për paga, në zbatim të vendimeve të Këshillit Drejtues RTSH. Niveli i pagave sipas 
kategorive ka mbetur i njejtë. RTSH mbajti gjithë kohën nën kontroll çdo ndryshim strukture, si 
në personel edhe në kategori pagash, sipas fondit të planifikuar gjatë vitit 2019. 
Paga mesatare e punonjësve gjate vitit 2019 ishte ~56,170 lekë. 
 
*Zëri Materiale përfshin shpenzimet për blerjen e materialeve kryesore teknike, materiale 
ndihmëse, lëndë djegëse(karburant).  Realizimi i ketij zëri është në nivelin 99% dhe është kryer në 
përqindjen më të lartë në Njësinë Teknike dhe në Drejtorinë e Përgjithshme të RTSH-së, duke i 
shërbyer të gjitha strukturave të vartësise në mënyrë sa më efikase. 
 
*Zëri i projekteve Filmike dhe Artistike  & Fondi i prodhimit të pavarur , përfshin: 
 
 



 

 

 
 

 
 

a)të gjitha shpenzimet për blerjen e të drejtave të transmetimit, dokumentarë, filma, programe  
sportive, artistike dhe është realizuar 100%  në vlerën e parashikuar 338,000,000 lekë. 
b) shpenzimet për fondin e prodhimit të pavarur, nuk janë realizuar gjatë vitit 2019. Kjo edhe 
për faktin që situata e vështirë financiare bëri që të shfrytëzohej kryesisht fondi i projekteve 
filmike e artistike. 
Gjatë vitit 2019 janë realizuar blerje të drejtash tv, të drejta transmetimi të programeve e 
aktiviteteve të ndryshme artistike dhe sportive, etj në vlerën 135 milion lekë, si edhe prodhime 
dhe bashkëprodhime në vlerën 203 milion lekë, duke vënë në shërbim të platformave të 
transmetimit RTSH programe cilësore. Aktivitete të rëndësishme të organizuara gjatë vitit 2019 
janë: 
Olimpiada 2019, Këste të Kampionatit Europian te Futbollit, Europa League, Formula 1 etj. 
Gjithashtu  përfshihen këtu edhe shumë prodhime e bashkëprodhime, të cilat pjesërisht janë 
mbuluar nga financimi buxhetor e pjesërisht nga të ardhurat e veta. 
 
*Zëri i Organizmave Ndërkombetarë përfshin të gjitha shpenzimet që RTSH kryen ndaj 
Organizmave ndërkombëtare, si Eutelsat, Ses Astra, për shërbimin satelitor, EBU për pagesat 
për transmetime në radio, televizion, lajme. Gjithashtu në këtë zë përfshihen e dhe pagesat e 
kuotizacioneve ndaj organizmave të tjerë ndërkombëtare, Circom, Copeam, Fiat, AFP, Erno etj. 
Realizimi i këtij zëri gjatë vitit 2019 është në masën 99%. 
 
* Zëri i Shërbimeve nga të tretë përfshin shpenzimet për shërbime të një natyre të 
përgjithshme që  kryhen nga të tretët për funksionimin e përditshëm të veprimtarisë së RTSH, si 
shpenzimet për energji elektrike, ujë, shpenzimet telefonike, shpenzimet për ruajtjen e sigurisë 
fizike të objekteve të RTSH, qera të ambjenteve, pagesat për të drejtën e autorit, prodhimin e 
sinjalit tv, pagesat ndaj  
 
Akep për frekuencat televizive, si edhe shpenzime të tjera për prurësin e reklamës, trajnime, 
kontrata shërbimi etj. Realizimi i këtij zëri është në nivelin 95%. 
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*Zëri i shpenzimeve Udhëtim e dieta është realizuar 99% , në të gjitha njësitë e vartësisë dhe 
gjatë vitit 2019 jane bërë edhe ndryshimet brenda strukturave, gjithmonë në vlerën e planifikuar 
në fillim te vitit. 
 
*Zëri i shpenzimeve të tjera Operative është realizuar në nivelin 99%. Në këtë zë janë 
përfshirë shpenzimet për pritje e përcjellje në Drejtorinë e Përgjithshme, shpenzimet për 
honorare në të gjitha njesitë e sistemit. 
 
*Zëri i shpenzimeve të mirëmbajtjes i parashikuar është realizuar në nivelin  100%, në 
vlerën e parashikuar . 
Financimi buxhetor ka mbuluar vetem 82% të shpenzimeve të këtij zëri, diferenca vijon të 
 likuidohet gjatë tre viteve të fundit nga të ardhurat e RTSH. 
Kjo përqindje mosrealizimi vjen si efekt vetëm i ndryshimit të kursit të këmbimit euro. 
*Zëri i shpenzimeve të kësteve dhe interesave të kredisë nuk eshte është realizuar, pasi 
kredia është likuiduar tërësisht nga Ministria e Financave.  
 
F.Krahasimi i shpenzimeve të RTSH gjatë tre viteve të fundit      

Emertimi VITI 2017 VITI 2018 VITI 2019 

Paga, shpërblime,  sig.shoqeror 788,897,000 782,181,000 783,440,000 

Materiale, lëndë djegëse 49,699,000 65,724,000 64,785,000 

Projekte filmike,artistike ,F.Prodh.pavarur  etj 245,190,000 331,000,000 338,287,000 

Organizma Ndërkombëtare 119,950,000 76,000,000 86,967,000 

Shërbime nga të tretë si: en.el.,ujë,telekom,roje 
civile etj. 

242,464,000 232,510,000 233,961,000 

Shpenzime  udhëtimi e dieta 78,859,000 75,606,000 86,498,000 

Shpenzime të tjera operative(honorare,pritje 
përcj.etj) 

51,308,000 85,207,000 60,811,000 

Shpenzime për investime dhe mirëmbajtje rrjeti 
digj. 

649,029,000 479,000,000 443,684,000 

Shpenzime për interesa e këste kredie 291,000,000 340,000,000 5,000,000 

TOTALI 2,516,396,000 2,467,228,000 2,128,433,000 

Buxheti i këtij viti qëndron pothuajse në të njejtin nivel me vitin e kaluar, me një ulje të vogël që 
është për investimet në teknologji, shpenzimet e tjera operative dhe shpenzimet për interesa e 
këste kredie. 
Rritjet në zërat e tjerë janë rezultat i ndryshimeve strukturore programore për zërin e 
shpenzimeve të tjera operative (honoraret), projekte filmike e artistike, shpenzime udhëtimi etj.            
Nisur nga ecuria e të ardhurave dhe shpenzimeve, RTSH gjatë gjithë vitit 2019 ka likuiduar 
vetëm shpenzimet  e domosdoshme, si dhe ka ndjekur hap pas hapi situatën, për të realizuar 
detyrimet kontraktore  
Në fund të vitit 2019, RTSH rezultoi me rreth 435 milionë lekë detyrime te pashlyera ndaj të 
tretëve, si vijon:  
-këstin e kredisë të vitit 2018 edhe dy këstet e vitit 2019                   ~490 milion lekë 
-SLA e muajve tetor-nëntor 2019 në vlerën                                     ~ 42 milion lekë 
-Investime (përfshirë RTSH AGRO) në vlerën                                  ~50 milion lekë 


