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Njësisë së Programeve 
 
 
 

PJESA E PARË 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Objekti 

 
Kjo rregullore synon të krijojë rregulla të majftueshme për funksionimin e brendshëm të 
Njësisë së Programeve, në plotësim të rregullave të sanksionuara nga ligji nr.97/2013 datë 
04.03.2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe në tërësinë e 
përcaktimeve të tjera të Vendimit nr.98 datë.12.12.2016 të Kuvendit të Republikës së 
Shqipërisë “Për miratimin e Statutit të RTSH-së”. Këshilli Drejtues RTSH miraton 
rregulloren e brendshme, për rregullimin e marrëdhënieve që kanë lidhje me organizimin, 
krijimtarinë, punën me teknologjinë, në tërësinë e asaj çfarë i takon aspektit krijues dhe 
programor të Njësisë së Programeve.  
Programet e RTSH-së respektojnë kërkesat me karakter informativ, edukativ, kulturor dhe 
artistiko-argëtues, respektojnë dinjitetin dhe të drejtat themelore të njeriut, paanshmërinë dhe 
objektivitetin e informacionit, të drejtat e fëmijëve, gjuhën dhe kulturën shqiptare, të drejtat 
kushtetuese të shtetasve dhe të pakicave kombëtare, përkatësinë fetare shqiptare, rendin 
publik dhe sigurinë kombëtare, gjuhën e kulturën shqiptare, informojnë publikun, me 
objektivitet dhe profesionalizëm, për ngjarjet në Shqipëri e në botë. 
 

Neni 2 
Respektimi i normave të kësaj rregulloreje 

 
Dispozitat qe caktojne rregullat per menyren e ushtrimit te kompetencave e detyrave ne baze 
te kesaj rregulloreje, jane te detyrueshme per Njësinë e Programeve, e cila duhet te zbatoje 
keto rregulla duke pasur parasysh rradhen e perparesise se meposhtme: 
 

1. Kushtetuta; 
2. Marrëveshjet ndërkombetare qe jane pranuar nga Republika e Shqiperise; 
3. Kodet dhe ligjet organike; 
4. Ligji 97/2013, date 04.03.2013 “Per Mediat Audovizive ne Republiken e Shqiperise”; 
5. Sistemi i legjislacionit shqiptar ne fuqi; 



6. Vendimi i Kuvendit te Republikes se Shqiperise nr.98/2016, datë 22.012.2016  “Per 
miratimin e statutit te RTSH”; 

7. Vendimet e Këshillit Drejtues RTSH; 
8. Kjo rregullore; 
9. Urdherat e vendimet e Drejtorit te Pergjithshem RTSH; 
10. Dispozitat e veçanta te kontrates kolektive, ose asaj individuale te punes, qe 

percaktojne norma te detyrueshme per menyren e ushtrimit te funksioneve e detyrave 
te punonjesve ne RTSH; 

11. Parimet e pergjithshme te se drejtes dhe normat zakonore te praktikes se punes, sipas 
perditesimeve te bera rishtaz; 

12. Detyrimet e kuptueshme nga natyra e punes se çdo subjekti, pavaresisht nese te 
shprehura ne aktet e mesiperm ose jo. Me keto te fundit kuptohet vetem ato 
detyrime, natyra e te cileve eshte e kuptueshme nga nje logjike normale e punes, e cila 
eshte logjikisht e qarte mjaftueshem, ne baze te parametrave te nje niveli normal 
intelektual dhe njohurish. 

 
Neni 3 

Subjektet e detyruara per zbatimin e kesaj rregulloreje 
 
Me zbatimin e kësaj rregulloreje, ngarkohen të gjithë personat që janë në përbërje të 
strukturës organizative të Njësisë së Programeve në RTSH, të cilët kanë lidhur ose jo një 
kontratë pune me RTSH, qoftë kjo e lidhur edhe në respektimin minimal të detyrueshëm nga 
Kodi i Punës, përsa i përket aspektit formal të kontratës. 
 

Neni 4 
Dispozita të përgjithshme për punonjësit 

 
1. Çdo punonjës duhet të njohë mirë kërkesat që lidhen me vendin e punës, të bëjë 

përpjekje maksimale për ngritjen profesionale me qëllim që të kryejë detyrën e 
ngarkuar në përshtatje me kërkesat e vendit të punës. 

2. Çdo punonjës si rregull merr detyrat nga personi në varësi të të cilit ai është, sipas 
kësaj Rregulloreje. Urdhërat nuk duhet të vijnë në kundërshtim me ligjet, me 
rregulloren apo me detyrën e urdhërdhënësit apo të urdhërmarrësit. Ngarkimi i 
detyrave që nuk janë parashikuar në rregullore dhe që përputhen me llojin e punës që 
kryen punonjësi dhe me formimin intelektual të tij, nuk konsiderohen si në 
kundërshtim me rregulloren dhe duhet të zbatohen. 

3. Çdo punonjës është i detyruar që të ruaje dhe të mospërhapë të dhënat konfidenciale 
të siguruara nga funksioni që ai kryen. Në rast të kundërt ndaj tyre jepen masa 
disiplinore. 

4. Punonjësit e ngarkuar për të dhënë informacione për publikun, për median, të 
interesuarit, etj., dhe për personelin e RTSH, japin vetëm ato informacione për të cilat 
janë të autorizuar. Për çdo sqarim apo dorëzim dokumentacioni ata komunikojnë 
vetëm në ambientet e caktuara për këtë qëllim. 



5. Çdo punonjës ka për detyrë që, para se të hyjë në ambjentin e tij të punës, të 
kontrollojë nëse ka ndonjë dyshim për çrregullime, të sigurohet për gjendjen e 
dokumentacionit, për pajisjet e mjetet e punës që ka në ngarkim dhe kur vëren 
parregullsi të njoftojë menjëhere eprorin direkt ku bën pjesë dhe në mungesë të tij 
drejtuesin e njësisë apo koordinatorin, i cili autorizon një person për të bërë 
verifikimet së bashku me specialistin e financës, përpilon procesverbalin përkatës 
duke urdhëruar veprimet e rastit. 

6. Çdo punonjës kur largohet nga zyra siguron mbylljen e dyerve me çelës, mbylljen e 
dritareve, shuarjen e dritave, si dhe merr çdo masë tjetër të nevojshme për të evituar 
dëmtimet nga zjarri apo nga faktorë të tjerë. Personat që kanë në përdorim aparatura 
si kompjuter, printer, fotokopje, etj., janë të detyruar që t’i heqin ato nga përdorimi në 
përfundim të punës. 

7. Çdo punonjës është i detyruar të mirëmbajë pajisjet e zyrës, mjetet e punës, pajisjet 
teknologjike dhe automjetet. Për çdo dëmtim të kryer me faj, detyrohet të zhdëmtojë 
pa përjashtuar, sipas rastit, edhe marrjen e masës disiplinore. 

8. Ndalohet përdorimi i mjeteve, paisjeve teknologjike dhe aparaturave jashtë 
destinacionit dhe për nevoja jo zyrtare. 

9. Në zyra, korridore, salla dhe në ambjente të tjera të RTSH duhet të sigurohet rregull 
dhe qetësi maksimale. Ndalohen zhurmat, bisedat me zë të lartë apo të thirrurat që 
krijojnë shqetësim për të tjerët dhe imazh jo të mirë për institucionin. 

10. Të gjithë punonjësit janë të detyruar të respektojnë njëri-tjetrin, pavarësisht nga 
funksioni apo detyra. Në asnjë rast nuk justifikohet përdorimi i shprehjeve dhe 
qendrimeve jo korrekte ndaj njeri- tjetrit. Për çdo problem të krijuar kërkohet sqarimi 
dhe ndihma e personit kompetent për zgjidhjen e tij. 

11. Marrëdhëniet me publikun mbahen nga persona të autorizuar nga titullari përkatës. 
Personat e autorizuar për të mbajtur marrëdhënie me publikun janë të detyruar të 
tregojnë sjellje dhe korrektësi maksimale.  

12. Çdo punonjës për largimin e tij jashtë godinës së RTSH brenda orarit të punës, duhet 
të verë në dijeni eprorin e vet për shkakun dhe vendndodhjen dhe mund të largohet 
pasi të ketë marrë pëlqimin verbal ose me shkrim. 

13. Veshja dhe paraqitja e jashtme e secilit punonjës duhet të jetë e përshtatshme për 
natyrën e institucionit. Ndalohen veshjet të cilat ekspozojnë ndjeshëm pjesë të trupit 
në mënyrë që të shkaktojnë turbullime psikologjike e fiziologjike të personave të tjerë. 
Ndalohen veshjet shumë të çrregullta dhe me kombinacione jashtë stantardeve 
normale të pranueshme. 

14. Titullari përkatës mund të vendose që persona të veçantë të personelit të sherbimit 
apo të administratës të mbajnë veshje të posaçme apo shenja dalluese. 

15. Ndalohet mbajtja dhe konsumimi i pijeve alkolike gjatë orarit të punës si brenda dhe 
janshtë institucionit. Ndalohet pirja e duhanit në ambjentet e brendshme të 
institucionit. 

 
Neni 5 

Marrëdhëniet e ndërvartësisë me struktura të tjera brenda RTSH 
 



Strukturat pranë Njësisë së Programeve janë në varësi të drejtpërdrejtë të drejtuesit të kësaj 
njësie, e cila është hallka lidhëse me struktura të tjera brenda sistemit të RTSH. 
Strukturat komunikojnë vetë me strukturat paralele pranë kësaj njësie për realizimin e 
programeve dhe proceseve të tjera të punës krijuese. Komunikimi i brendshëm për lehtësi 
duhet të realizohet nëpërmjet rrjetit elektronik të brendshëm të këtij institucioni. Në rastet 
kur nuk ka adrese për momentin apo nuk funksionon posta elektronike e brendshme mund 
të përdoren adresa elektronike alternative. 
Në rast të mosmarrëveshjeve midis strukturave në nivel paralel, mund t’i drejtohen për 
zgjidhje Drejtuesit të Njësisë apo Koordinatorit Ekzekutiv. 
Do të konsiderohen shkelje të etikës profesionale rastet e mosinformimit për gabimet e 
mundshme gjatë procesit të punës.  
 

Neni 6 
Struktura Organizative e Njësisë se Programeve 

 
Njësia e Programeve është njësi administrative në përbërje të strukturës organike të RTSH-
së. Ajo ushtron kompetencat e saj në bazë të kësaj rregulloreje dhe akteve të tjera ligjore e 
nënligjore dhe ka përbërje organizative sipas vendimit përkatës të Këshillit Drejtues të 
RTSH-së për këtë njësi, si më poshtë: 
 
Drejtues i Njësisë 
Koordinator Ekzekutiv 
Asistente e Drejtuesit të Njësisë 
 
Sektori i Financës 
- Përgjegjës sektori 
- Specialist ekonomist 
 
Kanali RTSH 1 
- Kryeredaktor 
- Koordinator kanali 
- Redaktor kanali 
 
Kanali RTSH 2 
- Kryeredaktor 
- Koordinator kanali 
- Redaktor kanali 
 
Kanali RTSH 3 
- Kryeredaktor 
- Koordinator kanali 
- Redaktor kanali 
 
Radio Tirana  



- Kryeredaktor 
- Përgjegjës programacioni 
- Redaktor përgjegjës 
- Gazetare i pare(krijues) 
- Regjisor Radio 
- Redaktor muzike 
- Gazetare  i dytë(krijues) 
- Monitorues i parë (Gazetar i parë) 
- Monitorues i dytë (Gazetar i dytë) 
 
Kanali RTSH Satelit dhe RTSH Plus 
- Redaktor përgjegjës  
- Gazetar i parë 
 
Kanali RTSH Shqip dhe RTSH Film &Dokumentar 
- Redaktor përgjegjës  
- Redaktor kanali 
 
Kanali RTSH Fëmijë  
- Kryeredaktor  
- Koordinator kanali 
- Redaktor kanali 
 
Kanali RTSH Muzikë 
- Redaktor përgjegjës  
- Koordinator kanali 
- Redaktor kanali  
 
Kanali RTSH shkollë 
- Redaktor përgjegjës  
- Koordinator kanali 
- Redaktor kanali  
 
Sektori i Rivitalizimit të Arkivës 
- Përgjegjës sektori 
- Regjisor 
 
Sektori i Programacionit 
- Përgjegjës sektori 
- Redaktor i parë 
- Redaktor i dytë 
 



Neni 7 
Organizimi i punes 

 
Organizimi i punës në Njësinë e Programeve bëhet nga Drejtuesi i Njësisë. Komunikimi i 
detyrave dhe përgjegjësive realizohet ndërmjet Drejtuesit të Njësisë dhe përgjegjësve 
përkatës të departamentit, sektorit apo turnit si dhe ndërmjet këtyre të fundit dhe punonjësve 
të tjerë të Njësisë së Programeve.  
 

Neni 8 
Përgjegjësitë dhe masat disiplinore 

 
Çdo punonjës është përgjegjës për punën e kryer nga ai vetë. Kryeredaktori kanalit/Radio, 
Redaktori Përgjegjës, Përgjegjësi i Sektorit është përgjegjës për të gjithë punën e kryer në 
kanal/Radio/sektor.  
Kordinatori Ekzekutiv, Kryeredaktori kanalit/Radio, Redaktori Përgjegjës, Përgjegjësi i 
Sektorit mund të propozojë masa disiplinore për të gjithë punonjësit në varësi të tij, në rastet 
kur vë re shkelje të disiplinës në punë, shkaktim dëmi, shkelje të rregullores, moszbatimi 
urdhërave të dala nga Drejtuesit e Njësisë apo Drejtori të Përgjithshëm. Masat disiplinore të 
propozuara nga Kordinatori Ekzekutiv, Kryeredaktori kanalit/Radio, Redaktori Përgjegjës, 
Përgjegjësi i Sektorit, jepen me miratim të Drejtuesit të Njësisë së Programeve me perjashtim 
te masave disiplinore per te cilat i Drejtuesi i Njësisë së Programeve i propozon Drejtorit te 
Pergjithshem.  
 

PJESA E DYTË 
ORGANIZIMI I STRUKTURËS SË NJËSISË SË PROGRAMEVE 

 
Neni 9 

Detyra të përgjithshme për Drejtuesin e Njësisë dhe Përgjegjësit e Sektorëve 
Drejtuesi i Njësisë së Programeve dhe Përgjegjësit e Sektorëve, përveç detyrave specifike për 
secilin prej tyre, kanë edhe këto detyra me karakter të përgjithshëm: 
 

1. Bëjnë organizimin dhe planifikimin e punës së Njësisë apo Strukturës, ndajnë detyrat 
për çdo punonjës, në përputhje me ligjin dhe rregulloren, u japin urdhëra dhe 
udhëzime vartësve, kontrollojnë zbatimin e detyrave prej tyre dhe ndërhyjnë e marrin 
masa për mbarëvajtjen e punës.  

2. Ata janë përgjegjës për të gjithë veprimtarinë e Njësisë apo të Strukturës përpara 
titullarit përkatës dhe eprorëve më të lartë.  

3. Sigurojnë kushte normale pune për punonjësit që kanë në varësi, marrin masa për 
trajnimin e tyre, kontrollojnë respektimin e disiplinës dhe mirëmbajtjen e mjeteve e të 
pajisjeve që kanë në administrim. 

4. Bashkërendojnë punën midis tyre në përputhje me detyrat e përgjithshme apo të 
veçanta që dalin nga urdhërat dhe udhëzimet e titullarëve apo urdhërat e vendimet e 
Drejtorit të Përgjithshëm dhe Këshillit Drejtues të RTSH. 



5. Bëjnë studime për ndryshime e shtesa në Strukturën e numrin e punonjësve të cilat ia 
propozojnë titullarit. 

6. Analizojnë në përfundim të çdo viti, ose sa herë që e kërkon titullari, punën e Njësisë 
dhe i paraqesin titullarit relacion për mbarëvajtjen dhe ecurinë e punëve, për 
vlerësimin e punës të secilit punonjës, për detyrat e plotësuara, mosrealizimet e 
përgjegjësitë për to si dhe masat e mëtejshme për mbarëvajtjen e punës, përfshirë 
edhe propozime për masa disiplinore apo zhdëmtimi.  

7. Paraqesin në drejtorinë ekonomike listën e materialeve dhe të nevojave të tjera për 
efektet e përgatitjes së projekt-buxhetit për vitin e ardhshëm. 

8. Në rast mungese në punë të vartësve, marrin masa për zëvendësimin e tyre me 
punonjës të tjerë të njësisë apo departamentit, për ato detyra që nuk mund të shtyhen. 
Në pamundësi i kërkojnë ndihmë titullarit për të bërë zëvendesime me punonjës 
jashtë struktures përkatëse. 

9. U japin leje për t’u larguar nga mjediset e RTSH vartësve të tyre, pasi të njohin 
shkakun dhe vendndodhjen e tyre. 

10. Sipas porosive dhe urdhërave të titullarit kryejnë edhe detyra të tjera që lidhen me 
veprimtarinë e RTSH dhe që përshtaten me natyrën e punës së tyre, formimin 
personal dhe ngarkesën normale në punë. 
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Drejtuesi i Njësisë së Programeve 
 
Drejtuesi i Njësisë së Programeve ka këto kompetenca: 
 

1. Përgjigjet për veprimtarinë krijuese dhe programore; 
2. Harton, propozon dhe zbaton buxhetin e njësisë; 
3. Harton dhe propozon strukturën programore, organizative, planin e prodhimit të 

programeve dhe të transmetimit të tyre; 
4. Drejton dhe bashkërendon punën mes strukturave në varësi për zbatimin e strukturës 

programore, planeve të prodhimit të programeve dhe transmetimit të tyre; 
5. Miraton planet javore, mujore, tremujore dhe ndryshimet në planet ditore të 

transmetimit; 
6. I raporton çdo tre muaj me shkrim Drejtorit të Përgjithshëm për realizimin e planeve 

të prodhimit të programeve dhe të transmetimit të tyre; 
7. Harton rregulloren e njësisë dhe ia paraqet për shqyrtim Drejtorit të Përgjithshëm; 
8. Propozon te Drejtori i Përgjithshëm rregulloret e projekteve të rëndësisë së veçantë, 

që kanë lidhje me krijimtarinë dhe programet; 
9. Propozon te Drejtori i Përgjithshëm emërimin dhe lirimin nga detyra të punonjësve 

në varësi të tij, duke përfshirë këtu edhe ata me kontrata pune me kohë të pjesshme; 
                                                                    

Neni 11 
Detyra dhe përgjegjësitë e Koordinatorit Ekzekutiv 

 



Koordinatori Ekzekutiv është përgjegjësi kryesor për mbarëvajtjen e punës të çdo kanali apo 
sektori të Njësisë. Koordinatori Ekzekutiv ka këto detyra: 
 

1. Bën vlerësimin e vlefshmërisë ligjore të dokumentacionit të paraqitur nga çdo kanal 
apo sektori i Njësisë.  

2. Mban lidhje dhe bashkëpunon ngushtë me drejtuesit e çdo kanali apo sektori të 
Njësisë.  

3. Kontrollon dhe raporton tek Drejtuesi i Njësisë së Programeve për dokumentet e 
shqyrtuara.  

4. Mbikëqyr çështjet administrative dhe financiare të çdo kanali apo sektori të Njësisë. 
5. Koordinon e rakordon punën me kanalet apo sektorët përkatës të Njësisë së 

Programeve për realizimin e Projekteve që janë vendosur te realizohen.   
6. Ofron mbështetjen e tij sipas kërkesave të çdo kanali, sektori të Njësisë.  
7. Siguron mbështetje, duke ndërtuar grupe pune, në rast të shqyrtimit rutinor të akteve 

nënligjore dhe procedurave standarde të punës së njësisë. 
8. Paraqet çdo kërkesë për ndryshim për miratim. 
9. Mban në kontakt të vazhdueshëm drejtuesin dhe raporton pranë tij, duke siguruar që 

aktet nënligjore të respektohen nga të gjithë. 
10. Mirëmban dhe ruan me konfidencialitet të gjithë dokumentet, propozimet dhe 

raportet mbikëqyrëse të njësisë. 
11. Vlerëson performancën e punonjësve sipas përgjegjësive të gjithësecilit, duke ruajtur 

balancën dhe frymën e bashkëpunimin. 
12. Asiston kanalet, sektorët për mbarëvajtjen e punës së tyre. 
13. Raporton tek Drejtuesi i Njësisë së Programeve me gojë ose me shkrim në raste 

konstatimi të problemeve të ndryshme.  
 

Neni 12 
Asistentja e Drejtuesit të Njësisë së Programeve 

 
Asistentja e Drejtuesit të Njësisë së Programeve është në varësi të drejtpërdrejtë të Drejtuesit 
të kësaj Njësie. Detyrat e asistentes së Drejtuesit të Njësisë së Programeve janë: 
 

1. Harton shkresa të ndryshme për kanalet dhe sektorët e njësisë, harton shkresa te 
ndryshme komunikimi me strukturat e tjera organizative të RTSH apo me subjekte të 
treta jashtë sistemit të RTSH-së sipas porosive të Drejtuesit të Njësisë së Programeve.  

2. Mban evidencën e porosive që merr prej Drejtuesit të Njësisë së Programeve, për 
veprimtarinë që kryhet nga punonjësit dhe ndjek përfundimin e tyre deri në dhënien e 
përgjigjes përfundimtare.  

3. I paraqet Drejtuesit të Njësisë së Programeve materialet e ardhura në adresë të tij, për 
kryerjen e veprimeve përkatëse. 

4. Mban evidenca për dokumente të ndryshëm dhe ndjek ecurinë e tyre. 
5. Kontrollon materialet e ndryshëm që kalojnë për miratim tek Drejtuesi i Njësisë së 

Programeve dhe kur konstaton të meta i rikthen ato përsëri dërguesve. 



6. Mban protokollet e mbledhjeve që organizon drejtuesi i njësisë dhe kujdeset për 
zbardhjen e tyre. 

7. Pret dhe organizon takime për personat që kërkojnë të kontaktojnë me Drejtuesin e 
Njësisë së Programeve. 

8. Protokollon, arkivon dhe ruan të gjithë dokumentet shkresore që qarkullojnë brenda 
strukturës së njësisë si dhe dokumente të tjera që vijnë në adresë të njësisë dhe dalin 
prej saj në përputhje me legjislacionin për arkivat dhe për ruajtjen e dokumenteve 
zyrtare. 

9. Siguron vendosjen e vulës zyrtare të RTSH në shkresat dalëse të njësisë, të firmosura 
nga Drejtuesi i  Njësisë së Programeve apo personi të cilit i është deleguar përgjegjësia 
përkatëse, me destinacion apo drejtuar subjekteve të treta jashtë sistemit të RTSH-së. 
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Sektori i Financës 
 
Sektori i Financës në Njësinë e Programeve ndjek veprimtarinë ekonomiko-financiare të 
Njësisë. Përpunon dhe përgatit dokumentacionin ekonomiko-financiare në përputhje me 
dispozitat ligjore në fuqi. Kryen të gjitha veprimet kontabël deri në përmbledhjen e  bilancit. 
Po kështu përgatit buxhetet e specifikuara vjetore të njësisë. 
 

Neni 14 
Përgjegjësi i Sektorit të Financës 

 
Përgjegjësi i Sektorit të Financës në programin e punës së tij ka për detyrë: 
 

1. Përgjigjet për  veprimtarinë ekonomiko-financiare të Njësisë.   
2. Përgatit në bashkëpunim me kanalet sektorët përkatës, buxhetet e specifikuara të çdo 

kanali sektori në njësi, buxhetin vjetor të  njësisë dhe ia paraqet për veprim të 
mëtejshëm Drejtuesit të Njësisë. 

3. Kërkon të dhëna operative dhe dokumentare nga kanalet dhe sektorët përkatës të 
Njësisë së Programeve. 

4. Ndjek realizimin e Projekteve përkatës të Njësisë së Programeve. 
5. Mbikëqyr dhe kontrollon realizimin e buxhetit dhe i raporton Drejtuesit të Njësisë. 
6. Harton gjendjen e shpenzimeve me analizat përkatëse për çdo muaj dhe raporton 

pranë Drejtorisë së Përgjithshme. 
7. Harton bilancin vjetor të njësisë me relacionet përkatëse dhe regjistrimet e tyre në F5. 
8. Kontrollon zbatimin e detyrave të secilit nga punonjësit e sektorit të financës.  
9. Regjistron dhe kontabilizon bankat në programin “Financa 5”. 
10. Harton dokumentet për bankë (urdhër xhirime, çeqe). 
11. Mban lidhje me Drejtorinë e Përgjithshme dhe Njësitë e tjera të RTSH. 
12. Raporton në Drejtorinë e Përgjithshme për gjendjet në llogaritë bankare të Njësisë. 
13. Organizon kontrolle të befasishme dhe të zakonshme për gjendjen e vlerave materiale 

dhe monetare në institucion dhe mban proces- verbalet përkatëse. 



14. Bën mbledhje të përmuajshme për problemet dhe realizimin e detyrave të 
specialistëve të sektorit të financës. 

15. Mban dokumentacion të plotë të bilanceve dhe relacioneve përkatëse për Njësinë. 
16. Përcakton kriteret dhe detyrat punonjësve në varësi për përpunimin e 

dokumentacionit ekonomike-financiare në përputhje me dispozitat ligjore. 
17. Kryen kontroll mbi punonjësit në varësi mbi mbajtjen e arkës, përpilimin e 

listëpagesave, e veprimeve të tjera.  
18. Kryen qarkullimin e dokumentacionit kontabël, midis njësive, e drejtorisë ekonomike.  
19. Kontrollon dokumentet për te gjitha transaksionet financiare. 
20. Raporton tek Drejtuesi i Njësisë së Programeve për problemet financiare qe mund te 

ketë Njësia. 
21. Përgjegjësi i sektorit, ngarkon me përgjegjësi personin përgjegjës, nëse gjatë punës do 

të ketë ndonjë anomali.  
22. Përgjegjësi i sektorit ka të drejtën e propozimit të masës dsiplinore për punonjësit në 

varësi të tij, të cilët do të përgjigjen edhe financiarisht me vlerën në varësi të dëmit të 
shkaktuar.  
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Specialisti ekonomist i Sektorit të Financës 
 
Detyrat e specialistit për inventarët: 
 

1. Regjistron në program F5 faturat, hyrjet dhe daljet e magazinës çdo muaj. 
2. Harton librin e blerjeve për çdo muaj dhe e dërgon në Drejtorinë Ekonomike të 

Drejtorisë së Përgjithshme. 
3. Ndjek debitorët dhe kreditorët (Furnitorët) e njësisë. 
4. Ndjek inventaret fizike dhe kontabël qe realizohen cdo vit, të magazinës dhe 

personave të njesisë. 
5. Bën kontabilizimet përkatësë në F5 për mbylljen mujore dhe vjetore të faturave, 

hyrjeve, daljeve (të mallit, shërbimit, pajisjeve) si dhe të levizjeve të inventareve gjatë 
vitit. 

6. Mban dokumentacion të plotë të vlerave monetare dhe materiale për materialet, 
shërbimet dhe pajisjet. 

7. Ndjek zbatimin e rregullave të kontabilitetit për regjistrimin e mallrave dhe pajisjeve 
që hyjnë dhe dalin nga magazina. 

8. Mban dokumentacion të plotë e të saktë të të dokumentave të magazinës (hyrje- 
dalje). 

9. Mban dokumentacion të plotë të vlerave monetare e materiale (inventareve fizike dhe 
kontabël) 

10. Kryen kontrolle të zakonshme në magazinë dhe të punonjësit e njësisë për vlerat 
materiale.  

11. Rakordon me Njesite e tjera per te gjitha transferimet dhe mban procesverbalet 
perkatese 

 



Detyrat e specialistit për Pagat: 
 

1. Harton lispagesat e punonjësve për paga, sigurimeve shoqërore, mbi kohën dhe 
honoraret për çdo muaj.  

2. Mban evidencen kontabile në program F5 të shpenzimeve për paga mbi kohë dhe 
honorare.  

3. Mban evidencen kontabile në program F5 të veprimeve me arkën e njësisë.                                                                                                                             
4. Harton borderonë e sigurimevë shoqerore dhe i çon ato në Drejtoritë e 

Përgjithëshme. Regjistron largimet, emërimet dhe sigurimet shoqerore dhe 
shëndetësore për çdo punonjës të Njesisë. 

5. Përpilon tabelën përmbledhëse të pagave vjetore të njësisë. 
6. Ndjek debitorët dhe kreditorët e njësisë. 
7. Mban dokumentacion të plote të veprimeve me pagat. 

                                         
Detyrat e specialistit për Arkën: 

1. Kryen veprimet me bankë (tërheqje ceku). 
2. Kryen veprimet me arkën e  njësisë 
3. Bën librin e arkës së njësisë. 
4. Mban dokumentacion dhe kryen kontrolle të plotë për gjendjen e vlerave monetare 

në arkë. 
5. Rregjistron në librin e pagave largimet, emërimet e punonjësit si dhe sigurimet 

shoqërore dhe shëndetësore për cdo punonjës të Njësisë. 
6. Regjistron në librin e pagave lispagesat e punonjësve për paga çdo muaj të njësisë.  
7. Pergatit dokumentacionin përfundimtar për punonjesit që dalin në pension të njësisë. 
8. Plotëson librezat e sigurimeve shoqërore për cdo punonjës të njësisë. 
9. Mban dokumentacion të plotë të vlerave monetare e materiale (kartelave). 
10. Përpilon artikullin kontabel per veprimet e magazines. 

 
Detyrat e specialistit për Magazinën: 
 

1. Bën hyrjen dhe daljen e mallrave dhe pajisjeve në magazinë sipas dokumentacionit 
përkatës të njësisë. 

2. Mban dokumentacion të plotë e te saktë të dokumentave të magazinës (hyrje-dalje) të 
njësisë. 

3. Mban dokumentacion të plotë të vlerave monetare e materiale (Kartelave) të njësisë. 
4. Kryen kontrolle të zakonshme në magazinë për vlerat materiale. 
5. Ndjek inventarizimin e vlerave monetare dhe materiale në magazinë të njësisë. 
6. Ndjek rregullat e mbajtjes së dokumentacionit dhe materialeve të magazinës. 
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Kanali RTSH 1 
 
RTSH 1 realizon dhe transmeton programe që duhet të pasqyrojnë te shikuesit e të gjitha 
moshave larminë e jetës shqiptare. RTSH 1 realizon dhe transmeton shërbime cilësore për të 



informuar, edukuar dhe argëtuar publikun, duke i shërbyer kombit, të gjitha grupeve të 
shoqërisë. 
Objektivi kryesor i RTSH 1 është të sjellë për publikun një sëre prodhimesh të reja, me fokus 
kryesor trinomin informim & edukim & argëtim. 
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Kanali RTSH 2 

 
RTSH 2 realizon dhe transmeton shërbime cilësore për të informuar, edukuar dhe argëtuar 
publikun, duke i shërbyer kombit, të gjitha grupeve të shoqërisë përfshirë dhe pakicat 
kombëtare. 
Objektivi kryesor i RTSH 2 është realizimi dhe transmetimi i emisioneve dhe reportazheve  
për pakicat kombëtare , për kategori te ndryshme siç janë komuniteti LGBTQI, persona me 
aftësi te veçanta , feja, trashëgimia kulturore, etnografia, folklori etj 
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Kanali RTSH 3 

 
RTSH 3 realizon dhe transmeton shërbime cilësore për të informuar, edukuar dhe argëtuar 
publikun, duke i shërbyer kombit, të gjitha grupeve të shoqërisë përfshirë dhe 
bashkatdhetarët. 
Objektivi kryesor i RTSH 3 është realizimi dhe transmetimi televiziv i emisioneve, 
dokumentareve dhe reportazheve  për bashkatdhetarët. 
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Kryeredaktor i kanaleve RTSH 1, RTSH 2, RTSH 3 

 
Kryeredaktori i kanaleve RTSH 1, RTSH 2, RTSH 3 ka përgjegjësinë për të gjitha 
transmetimet në kanalin RTSH që drejton. Është përgjegjës për delegimin dhe ndarjen e 
detyrave për secilin nga punonjësit e strukturës organizative të kanalit. Kujdeset që 
programet të jenë në përputhje me strukturën programore të miratuar nga Këshilli Drejtues. 
Kryeredaktori i strukturës ndjek në dinamikë realizimin e programeve që transmetohen në 
kanalin përkatës. Mban përgjegjësi për përmbushjen e detyrimit ligjor që ka transmetuesi 
publik në gjithçka që transmetohet në kanalin përkatës RTSH. Mban kontakt të përhershëm 
me Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë të RTSH, Drejtorinë e Arkivit të RTSH si edhe 
me të gjithë partnerët e tjerë vendas dhe të huaj (përfshirë strukturat e EBU dhe televizionet 
partnere).  
 
Kryeredaktori i kanaleve RTSH 1, RTSH 2, RTSH 3 ka edhe këto detyra: 
 

1. Përgatit dhe i propozon Drejtuesit të Njësisë strukturën programore, në përputhje me 
drejtimin që ka kanali.  

2. Përgatit dhe i propozon Drejtuesit të Njësisë draft-skaletën javore dhe draft 
programin ditor.  



3. Kontrollon planin e temave që do të trajtohen në emisionet e strukturës dhe të ftuarit 
për këto tema, me qëllim mos përsëritjen në formatet e ndryshme.  

4. Diskuton me Drejtuesin e Njësisë të gjitha idetë dhe propozimet e stafit të 
punonjësve të kanalit për realizimin e produkteve televizive. 

5. Kontrollon proceset e punës deri në finalizimin e prodhimit të programeve.  
6. Relaton tek drejtuesi i Njësisë menjëherë, me gojë dhe me shkrim, kur konstaton 

probleme të ndryshme.  
7. Është përgjegjësi kryesor për të gjithë veprimtarinë e kanalit. 
8. Kujdeset në bashkëpunim me stafin, për promovimin e Kanalit përkatës në faqen 

zyrtare të RTSH-së dhe rrjetet sociale të RTSH-së, me njoftime, postime, foto nga 
programet e strukturës, shpërndarje të linqeve të spoteve autoreklamuese, 
programeve ditore etj. 

9. Propozon numrin e punonjësve të Kanalit sipas nevojave përmbushjen e detyrave që 
i janë caktuar, në përputhje me strukturën programore të Njësisë. 

10. Përcakton detyrat e secilit prej vartësve të tij në përputhje me profilin dhe aftësitë e 
tyre. 

11. Kontrollon proceset e punës deri në transmetim. Ka të drejtë të propozojë anulimin e 
programeve kur konstaton probleme te ndryshme. 

12. Kontrollon programet për transmetim në kanal, duke respektuar normat e 
përcaktuara në Statutin e RTSH për programet e RTSH.  

13. Relaton me shkrim te Drejtuesi për pjesëmarrjen e bashkëpunëtorëve ne programet 
përkatëse.  

14. Përkujdeset që kanali të përmbajë programe me cilësi të lartë sipas standardeve 
televizive e bashkëkohore. 

15. Siguron që të ketë një sistem menaxhimi funksional të performancës së stafit, për të 
përcaktuar shpërblimet e tyre në funksion të performancës.  

16. Relaton sipas intervaleve të kërkuara nga Drejtuesi i Njësisë, për performancën e 
punonjësve dhe ngarkesën e punës. 

17. Kontrollon spotet publicitare të kanalit, redakton dhe përmirëson cilësinë editoriale 
dhe shpërndan punën për prodhimin e spoteve nga audio, grafika, video e deri tek 
transmetimi. 

18. Administron për çdo sezon të ri televiziv projekte të reja që vijnë nga jashtë, 
organizon takime dhe referon tek Drejtuesi i Njësisë lidhur me projektet, duke 
dorëzuar formularin përkatës me të dhënat e secilit projekt. 
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Koordinator i kanaleve RTSH 1, RTSH 2, RTSH 3 
 

1. Është përgjegjësi kryesor për të gjithë mbarëvajtjen e punëve që i ngarkohen nga  
Kryeredaktori për transmetimin e programit të kanalit.  

2. Relaton tek Kryeredaktori menjëherë, me gojë dhe me shkrim, kur konstaton 
probleme të ndryshme. 

3. Formulon nen mbikëqyrjen Kryeredaktorit dhe ruan me konfidencialitet të gjithë 
dokumentet, propozimet dhe raportet mbikëqyrëse të kanalit. 



4. Ka për detyrë të mbajë kontakte me të gjithë bashkëpunëtorët, të cilët kontribuojnë 
direkt apo indirekt në realizimin e një programi. 

5. Monitoron punët e dhëna nga Kryeredaktori në mënyrë të tillë, që të rezervojë forca 
për menaxhimin efektiv dhe pa kosto shtesë. 

6. Është i gatshëm të punojë në çdo lloj programi apo projekti madhor edhe jashtë 
kanalit ku është emëruar, kur i ngarkohet nga Drejtuesi i Njësisë së Programeve një 
tjetër detyrë në përputhje me profilin që ka. 
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Redaktor i kanaleve RTSH 1, RTSH 2, RTSH 3 
                                 
Redaktori mban përgjegjësi për idetë, duke njohur mirë dhe impaktin e tyre në publik. Ai 
duhet të monitorojë punët e përcaktuara nga Kryeredaktori dhe të jetë utilitar në zgjedhjen e 
burimeve. Ai duhet të jetë gjatë gjithë kohës në kontakt me zhvillimet në median që 
përfaqëson, shërbimet që ofron media e tij, në mënyrë që të përmirësojë cilësinë duke gjetur 
ide të reja.  
 
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të redaktorit janë: 
 

1. Çdo javë duhet të dorëzojë në Sektorin e Programacionit, pas miratimit nga 
Kryeredaktori i Kanalit, Skaletën javore dhe Programet ditore për Kanalin përgjegjës. 

2. Ka për detyrë të bëjnë kontrollin e strukturave javore të programeve të kanaleve të 
tjera për mos përplasje  materiali  në transmetim (zhanër, fashë-orare). 

3. Duhet të paraqesë të paktën 2 ditë para regjistrimit apo fillimit të xhirimeve, skenarin 
e programit me të cilin është ngarkuar. 

4. Është i detyruar të bashkëpunojë me regjisorin në realizimin e çdo programi, kur ky i 
fundit është i domosdoshëm. 

5. Çdo problem që krijohet gjatë punës, është i detyruar ta diskutojë me Kryeredaktorin 
për ta zgjidhur. 

6. Firmos fletët shoqëruese të programit të tij. 
7. Mban përgjegjësi për përmbajtjen e programit të tij. 
8. Një ditë para transmetimit duhet të dorëzojë programin e serisë pasardhëse. 
9. Kontrollon rregullisht ngarkimin e videove të caktuara në kanalin zyrtar të RTSH-së 

në Youtube, dhe rrjetet e tjera sociale, nga sektori, departamenti i ngarkuar me këtë 
detyrë. 

10. Redaktori duhet të ketë kontakte të vazhdueshme me teknikët e angazhuar me 
realizimin e programit. 

11. Të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës në procesin e montazhit. 
12. Mban përgjegjësi për cilësinë e figurës dhe anës artistike televizive të programeve që 

mbulon duke u konsultuar me kryeredaktorin, redaktorin e kanalit. 
13. Redaktori kujdeset për përgatitjen dhe realizimin në kohë, nga Departamentet apo 

Sektorët përkatës, të testeve, faqosjeve dhe spoteve për programin e ngarkuar. 
14. Prezanton ide për programe të mundshme të cilat mund të realizohen pranë kanalit. 



15. Ideon, kuron dhe ndjek realizimin e promove për kanalin që përgjigjet, nën 
mbikëqyrjen e Kryeredaktorit.  

16. Redaktorët për të realizuar programin ditor, kur në të parashikohet marrje fizike e 
materialeve nga Arkivi (Kaseta, Dv-cam, Beta), tërheqin këto materiale nga arkivi me 
kërkesë dhe firmë nga Kryeredaktori. Menjëherë pas transmetimit ato i dorëzojnë 
ditën e nesërme në Arkiv. 

17. Përpilon raportet javore, mujore dhe vjetore për punën e kryer, sipas nevojave të 
punës dhe kërkesave të Kryeredaktorit. 

18. Analizon dhe studion të dhënat e shikueshmërisë, në rastet kur këto të fundit 
sigurohen nga institucioni, dhe propozon e argumenton ndryshime të orareve të 
programeve tek Kryeredaktori.  

19. Redaktorët janë përgjegjës për kërkimin, mbledhjen e informacionit, dhe më pas 
përgatitjen e Udhëzuesit Digjital të Programeve (EPG), për programet të cilët do ti 
ngarkohen. 

 
RADIO TIRANA 
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Radio Tirana 1 
 
Radio Tirana 1, kanali kryesor i Radio Tiranës që mbulon me sinjal të gjithë vendin, me 
frekuence 99.5 FM, transmeton 24 orë në 24,  i angazhuar:    

• për të zbatuar vlerat themelore të përbashkëta të mediave të shërbimit publik,  
• për të qenë kudo,  
• për të qenë e besueshme,  
• për të kontribuuar me integritet dhe profesionalizëm,  
• për të pasur një qasje pluraliste,  
• për të dëgjuar audiencën, duke e vlerësuar atë,  
• për të qenë e hapur ndaj risive dhe krijimtarisë,  
• për të ofruar informim objektiv, të plotë dhe të padiferencuar, jashtë çdo ndikimi 

ideologjik, politik, social, fetar, financiar, kulturor.  
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Radio Tirana 2 

 
Radio Tirana 2, konceptuar si kanal me natyrë muzikor, informues dhe argëtues, informon 
për të jetuarit, kureshtitë, të ushqyerit, shëndetin, kalendarin kulturor të ditës, 
automobilizmin, teknologjinë, sportin dhe muzikën, me synim dëgjuesit në lëvizje. 
Gjithëpërfshirës në kohë ofron vetëm muzikën e lehtë shqiptare.  
 

Neni 24 
Radio Tirana 3 

 



Radio Tirana 3 realizon dhe transmeton shërbime cilësore për të informuar, edukuar dhe 
argëtuar publikun, duke i shërbyer kombit, të gjitha grupeve të shoqërisë përfshirë dhe 
bashkatdhetarët. 
Objektivi kryesor i Radio Tirana 3 është  realizimi dhe transmetimi televiziv dhe radiofonik  i  
emisioneve, dokumentareve dhe reportazheve për bashkatdhetarët tanë në diasporë. 
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Radio Tirana Klasik 

 
Prej 18 maj 2017, 101.2 MHz në FM, nismë dinjitoze dhe emancipuese, për t’i ofruar 
dëgjuesve shqiptarë të radios, vetëm muzikë klasike, e para dhe e vetmja e llojit të saj në 
historinë e Radios Shqiptare, Radio Tirana Klasik. Një iniciativë e guximshme për t’i dhënë 
jetë së pari një arkive unike si fondi i fonotekës së RTSH, me vepra shqiptare e botërore, 
instrumentistë shqiptarë e botërorë, me mundësi zgjedhjeje të pafundme për një dëgjues 
galant, admirues e njohës i mirë i saj dhe jo vetëm.  
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Radio Tirana Fëmijë 

 
Radio Tirana Fëmijë realizon dhe transmeton shërbime cilësore për të informuar, edukuar 
dhe argëtuar publikun, duke i shërbyer kombit. 
Objektivi kryesor i Radio Tirana Fëmijë është realizimi dhe transmetimi të emisioneve për 
fëmijët sipas grupmoshave. 
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Radio Tirana Jazz 

 
Radio Tirana Jazz realizon dhe transmeton shërbime cilësore për të informuar, edukuar dhe 
argëtuar publikun, duke i shërbyer kombit. 
Objektivi kryesor i Radio Tirana Jazz është transmetimi i muzikës së një zhanri të veçantë 
shqiptare edhe  të huaj si argëtim e kultivim shijesh artistike të dëgjuesit. 
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Kryeredaktor në Radio 

 
 
Kryeredaktori në Radio ndjek në dinamikë realizimin e programeve që prodhohen dhe 
transmetohen. Mban përgjegjësi për përmbushjen e detyrimit ligjor që ka transmetuesi publik 
në gjithçka që transmetohet në Radio Tirana 1, 2, 3, Klasik, Jazz, e Fëmijë në RTSH.  
 
Kryeredaktori  në Radio ka këto detyra: 
 

1. Përgatit dhe i propozon Drejtuesit të Njësisë së Programeve strukturën programore 
në përputhje me drejtimin që ka kanali i Radios.  



2. Përgatit dhe i propozon Drejtuesit të Njësisë së Programeve draft-skaletën 
programore javore dhe draft programin ditor.  

3. Kontrollon planin e temave që do të trajtohen në emisionet e strukturës dhe të ftuarit 
për këto tema, me qëllim mos përsëritjen në formatet e ndryshme.  

4. Diskuton me Drejtuesin e Njësisë së Programeve të gjitha idetë dhe propozimet e 
stafit të punonjësve të kanalit për realizimin e të gjitha produkteve radiofonike. 

5. Kontrollon proceset e punës deri në finalizimin e prodhimit të programit. Relaton tek 
Drejtuesi i Njësisë së Programeve me gojë ose me shkrim, kur konstaton probleme të 
ndryshme. 

6. Është përgjegjësi kryesor për të gjithë veprimtarinë e kanalit të Radios. 
7. Propozon numrin e punonjësve të sektorit sipas nevojave për hartimin dhe ndjekjen e 

programacionit në përputhje me strukturën programore të Njësisë. 
8. Përcakton detyrat e secilit prej vartësve të tij në përputhje me profilin dhe aftësitë e 

tyre. 
9. Kontrollon proceset e punës deri në transmetim. Ka të drejtë të propozojë anulimin e 

programeve kur konstaton probleme te ndryshme. 
10. Përgatit programet për transmetim në kanal, duke respektuar normat e përcaktuara në 

Statutin e RTSH për programet e RTSH.  
11. Relaton me shkrim te Drejtuesi i Njësisë së Programeve për pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorëve në programet përkatëse. 
12. Përkujdeset në mënyrë që kanali të përmbajë programe me cilësi të lartë sipas 

standardeve radiofonike bashkëkohore. 
13. Kujdeset për nivelin artistik të programeve, duke respektuar rregullat gjuhësore të 

shqipes, traditën kulturore shqiptare, si dhe kujdeset për respektimin e kulturës së 
popujve të tjerë dhe minoriteteve. 

14. Siguron që të ketë një sistem menaxhimi funksional të performances së stafit.  
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Përgjegjësi i programacionit në Radio 

 
Përgjegjës i Programacionit në Radio ka detyrat e mëposhtme: 
 

1. Është përgjegjës për veprimtarinë e Sektorit, marrëdhëniet me Kryeredaktorin e 
Radios dhe me strukturat e tjera të Njësisë. 

2. Kujdeset që prodhimet te jenë të shoqëruara me të gjitha të drejtat për transmetim 
radiofonik. Kërkon për çdo program të ri plotësimin me rigorozitet të 
informacioneve të nevojshme (Metadata) nga kanalet e ngarkuara, dhe e konfirmon 
për transmetim nëse çdo gjë është në rregull. 

3. Kontrollon dhe verifikon, gatishmërinë dhe gjendjen e materialeve për transmetim, të 
hedhur në  rrjet në mënyre digjitale.  

4. Përcakton detyrat e secilit prej vartësve të tij në përputhje me  profilin dhe aftësitë e 
tyre. 

5. Kontrollon dhe aprovon rreshtimin e programeve (Playlistat) të realizuara nga 
redaktorët e Sektorit. Për çdo rast, njofton me shkrim çdo javë eprorin e tij.  



6. Kontrollon paraprakisht nga ana sintaksore, gramatikore dhe përmbajtjesore të gjithë 
tekstet e spoteve që kërkohen të realizohen nga Kanalet, duke u siguruar që ato nuk 
cenojnë strukturën programore të kanaleve të tjera apo rregulloret mbi etikën e 
medias publike. 

7. Pas kontrollit dhe ndryshimeve të bëra, ia kalon stafit teknik tekstin e spotit dhe 
kërkon nga ky i fundit garantimin e ecurisë për realizimin e spoteve. Për spotet e 
realizuara relaton çdo muaj me shkrim për bashkëpunëtorët dhe spotet e 
transmetuara, Kryeredaktorit. 

8. Orienton mbi vlerësimin në përzgjedhje, të realizimeve radiofonike për t’u përfshirë 
në arkivin e folur të RTSH. 

9. Kontrollon proceset e punës deri në transmetim. Ka të drejtë të propozojë tek eprori, 
anulimin e emisioneve kur konstaton probleme të ndryshme.  

10. Vlerëson çdo muaj mënyrën e funksionimit të sektorit dhe ngarkesën e punonjësve të 
tij. Rezultatet e këtyre vlerësimeve ia paraqit çdo muaj Kryeredaktorit. 

11. Bën ndarjen e punës sipas turneve brenda Sektorit të Programacionit dhe qëndron në 
kontakt në çdo kohë me vartësit për çdo problem. 

12. Konfirmon datat dhe kohëzgjatjen për të gjithë materialet premierë të transmetuara, 
blerje, prodhime të RTSH, bashkëprodhime, përpunime, sipas shkresave përkatëse 
nga Kanalet apo Sektorët e Njësisë. 
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Redaktori Përgjegjës në Radio 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë e redaktorit përgjegjës në Radio janë: 
 

1. Vlerëson para afishimit në plan, risitë dhe përsëritjet, apo edhe mbivendosjet  
tematike 

2. Asiston harmonizimin e programeve në rast të ndërhyrjeve të autorizuara mbi fashat 
orare. 

3. Asiston ndërhyrjen mbi postproduksion, pas monitorimit dhe vlerësimit për të 
ndërhyrë. 

4. Vlerëson  nivelin e  audiencës. 
5. Sugjeron mbi bazë të të dhënave të vlerësimit e audiencës për ritransmetim apo shtim 

hapësirash. 
6. Koordinon publikimin e programit në web. 
7. Koordinon promocionin e elementeve specifik të emisioneve.  
8. Koordinon upload-imin e produkteve të transmetuara në internet në faqen zyrtare. 
9. Asiston menaxhimin e profileve të emisioneve në  rrjetet sociale 
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Gazetari I krijues në Radio 

 

Gazetari ka për detyrë: 
 



1. Të hulumtojë, dokumentojë, formulojë dhe prezantojë, informacionin në mënyrë të 
ndershme, etike dhe të paanshme. 

2. Verifikon faktet. 
3. Vendos kontakte dhe zgjedh burimet për vjeljen e informacionit. 
4. Ndërton strategji paraprake për pyetje të vështira, varësisht situatave edhe të 

ngarkuara emocionalisht. 
5. Formulon skenarin dhe tekstin e publikimit në një afat të ngushtë kohor. 
6. Krijon publikimin pas fazës së domosdoshme përgatitore për përmbajtjen, 

grumbullimin e të dhënave, redaktimin dhe montazhin. 
7. Ndjek ngjarjet aktuale, gjithnjë në kërkim. 
8. Vlerëson më tepër se një burim. 
9. Gjeneron ide.  
10. Merr pjesë në konferencat për shtyp. 
11. Përditëson njohjen mbi ligjet e privatësisë, përçmimit dhe shpifjes. 
12. Informohet për ngjarjet aktuale. 
13. Heton në thellësi të ngjarjeve dhe fenomeneve. 
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Regjisor Radio 
 

1. Regjisori duhet te jete i pranishëm gjatë gjithë procesit të realizimit të një programi 
2. Regjisori duhet të jetë në gjendje të përdorë pultet e komandimit si në regjistrim ashtu 

edhe në programe të drejtpërdrejta.  
3. Regjisori duhet të jetë i azhurnuar me të gjitha teknologjitë e reja te prodhimit, për të 

mundësuar mbarëvajtjen e të gjitha proceseve të punës, të udhëhequra prej tij. 
4. Regjisori përpara çdo transmetimi paraqet skaletën tekniko-regjisoriale, e cili u 

shpërndahet teknikëve të pultit (zë). 
5. Regjisori duhet të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës në procesin e montazhit. 
6. Regjisori para fillimit të regjistrimit të programit, kontrollon cilësinë e zërit dhe në 

bashkëpunim me teknikët përkatës, nëse çdo gjë është në parametrat e duhura, fillon 
regjistrimi. 

7. Regjisori përgatit spotin për çdo program të menaxhuar prej tij, sipas nevojave. 
8. Regjisori mbas përfundimit të regjistrimit të produktit duhet të njoftojë eprorin e tij 

për mbarëvajtjen ose problemet që mund të shoqërojë procesin. 
9. Regjisori duhet të informohet nga autori i programit një ditë përpara regjistrimit të tij 

për përmbajtjen e emisionit të radhës  dhe insertet e përgatitura për të. 
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Redaktor Muzike në Radio 

 
1. Redaktori i muzikës në Radio realizon përzgjedhjen muzikore për programet 

muzikore në fashat orare në dispozicion të fonotekës së radios. 
2. Redaktori i muzikës në Radio realizon emisione muzikore. 



3. Redaktori i muzikës në Radio monitoron transmetimet e programeve muzikore dhe 
prurjet e serverit drejt transmetimit.  

4. Redaktori i muzikës në Radio harton playliste-n e muzikore të programuar.  
5. Redaktori i muzikës në Radio monitoron furnizimin e serverit të transmetimit për 

menaxhimin e fondit muzikor. 
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Gazetari II krijues në Radio 

 

Gazetari ka për detyrë: 
 

1. Të hulumtojë, dokumentojë, formulojë dhe prezantojë, informacionin në mënyrë të 
ndershme, etike dhe të paanshme. 

2. Verifikon faktet. 
3. Vendos kontakte dhe zgjedh burimet për vjeljen e informacionit. 
4. Ndërton strategji paraprake për pyetje të vështira, varësisht situatave edhe të 

ngarkuara emocionalisht. 
5. Formulon skenarin dhe tekstin e publikimit në një afat të ngushtë kohor. 
6. Krijon publikimin pas fazës së domosdoshme përgatitore për përmbajtjen, 

grumbullimin e të dhënave, redaktimin dhe montazhin. 
7. Ndjek ngjarjet aktuale, gjithnjë në kërkim. 
8. Vlerëson më tepër se një burim. 
9. Gjeneron ide.  
10. Merr pjesë në konferencat për shtyp. 
11. Përditëson njohjen mbi ligjet e privatësisë, përçmimit dhe shpifjes. 
12. Informohet për ngjarjet aktuale. 
13. Heton në thellësi të ngjarjeve dhe fenomeneve. 
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Monitorues i parë (gazetar i parë) në Radio 
 

1. Përgatit emisionet për arkiv. 
2. Vlerëson materialin duke i kushtuar rëndësi çdo elementi cilësor. 
3. Propozon mbi kriteret përzgjedhës arkivimin e produkteve. 
4. Përgatit skedën fillestare për produktin që do të ruhet. 
5. Ofron për shumëfishim stafit teknik përgjegjës, produktin për ruajtje.  
6. Mban përgjegjësi duke sigluar mbi Proces-Verbal për materialin ofruar arkivit. 

 
Neni 36 

Monitorues i dytë (gazetar i dytë) në Radio 
 

1. Dëgjon emisionet përpara se të dalin në eter. 
2. Monitoron transmetimin për realizimin e gjithë sa është hartuar në program. 
3. Monitoron respektimin e orareve parashikuar për transmetim. 



4. Monitoron sipas një vlerësimi etik mbi bazë norme gjithçka del në eter. 
5. Monitoron respektimin e kohës në transmetim të spoteve apo reklamave. 
6. Raporton me përgjegjësi për gjithë sa monitoron, në raste evidentimi të 

problematikave raportimi bëhet në kohë reale. 
              

RTSH SATELIT dhe RTSH PLUS 
 

Neni 37 
Objekti i punës i Kanalit RTSH Satelit dhe Kanalit RTSH Plus 

 
Të transmetojë programe të cilat duhet të pasqyrojnë te shikuesit e të gjitha moshave larminë 
e jetës shqiptare. Të transmetojë shërbime cilësore për të informuar, edukuar dhe argëtuar 
publikun brenda dhe jashtë vendit, nëpërmjet emisioneve, filmave artistikë, dokumentarëve, 
reportazheve, spektakleve, koncerteve etj. 
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Redaktorit Përgjegjës i Kanalit RTSH Satelit dhe Kanalit RTSH Plus 

 
Detyrat e Redaktorit Përgjegjës të Kanalit RTSH Satelit dhe Kanalit RTSH Plus janë: 
 

1. Përgatit dhe i propozon Drejtuesit të Njësisë strukturën programore te kanalit ne 
baze ditore dhe javore. 

2. Kontrollon planin e temave që do të trajtohen në emisionet e strukturës dhe të ftuarit 
për këto tema, me qëllim mos përsëritjen në formatet e ndryshme.  

3. Diskuton me Drejtuesin e Njësisë të gjitha idetë dhe propozimet e stafit të 
punonjësve të kanalit për realizimin e produkteve televizive. 

4. Kontrollon proceset e punës deri në finalizimin e prodhimit të programeve. Relaton 
tek Drejtuesi i Njësisë me gojë ose me shkrim, kur konstaton probleme të ndryshme.  

5. Propozon përshtatjen /ndryshimin e procedurave me qellim optimizimin e procesit te 
punës. 

6. Kujdeset në bashkëpunim me stafin për promovimin e kanalit përkatës në faqen 
zyrtare të RTSH-së dhe rrjetet sociale të RTSH-së, me njoftime, postime, foto nga 
programet e strukturës, shpërndarje të linqeve të spoteve autoreklamuese, 
programeve ditore etj. 

7. Propozon numrin e punonjësve të Kanalit sipas nevojave përmbushjen e detyrave që 
i janë caktuar, në përputhje me strukturën programore të Njësisë. 

8. Përcakton detyrat e secilit prej vartësve të tij në përputhje me profilin dhe aftësitë e 
tyre. 

9. Kontrollon proceset e punës deri në transmetim. Ka të drejtë të propozojë anulimin e 
programeve kur konstaton probleme te ndryshme. 

10. Kontrollon programet për transmetim në kanal, duke respektuar normat e 
përcaktuara në Statutin e RTSH për programet e RTSH.  

11. Relaton me shkrim te Drejtuesi për pjesëmarrjen e bashkëpunëtorëve ne programet 
përkatëse.  



12. Përkujdeset që kanali të përmbajë programe me cilësi të lartë sipas standardeve 
televizive e bashkëkohore. 

13. Kujdeset për nivelin artistik të programeve, duke respektuar rregullat gjuhësore të 
shqipes, traditën kulturore shqiptare, si dhe kujdeset për respektimin e kulturës së 
popujve të tjerë dhe minoriteteve (në varësi të kanalit). 

14. Siguron që të ketë një sistem menaxhimi funksional të performances së stafit, për të 
përcaktuar shpërblimet dhe gjobitjet e tyre në funksion të performancës.  

15. Relaton sipas kërkesës nga Drejtuesi i Njësisë, për performancën e punonjësve dhe 
ngarkesën e punës. 
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Gazetari i parë i RTSH Satelit dhe RTSH Plus 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë e gazetarit të parë të Kanalit RTSH Satelit dhe Kanalit RTSH Plus: 
 

1. Është përgjegjës për mbarëvajtjen e punëve që i ngarkohen nga redaktori përgjegjës 
për transmetimin e programit të kanalit që mbulon.  

2. Relaton tek eprori i tij menjëherë, me gojë dhe me shkrim, kur konstaton probleme të 
ndryshme. 

3. Formulon nën mbikëqyrjen e redaktorit përgjegjës dhe ruan me konfidencialitet të 
gjithë dokumentet, propozimet dhe raportet mbikëqyrëse të kanalit. 

4. Monitoron punët e dhëna nga redaktori përgjegjës në mënyrë të tillë, që të rezervojë 
forca për menaxhimin efektiv dhe pa kosto shtesë. 

5. Është i gatshëm të punojë në çdo lloj programi apo projekti madhor edhe jashtë 
kanalit ku është emëruar, kur i ngarkohet një detyrë tjetër në përputhje me profilin që 
ka, nga redaktori përgjegjës me porosi të drejtuesit të Njësisë. 

6. Dorëzon çdo javë në Sektorin e Programacionit, pas miratimit nga redaktori 
përgjegjës, Skaletën javore dhe Programet ditore për kanalin RTSH Satelit ose RTSH 
Plus. 

7. Ka për detyrë të bëjë kontrollin e strukturave javore të programeve të kanaleve të 
tjera për mos përplasje materiali në transmetim (zhanër, fashë-orare). 

8. Çdo problem që krijohet gjatë punës është i detyruar ta diskutojë me redaktorin 
përgjegjës për ta zgjidhur. 

9. Firmos fletët shoqëruese dhe mban përgjegjësi për përmbajtjen e programit. 
10. Një ditë para transmetimit duhet të dorëzojë programin e ditës pasardhëse në 

teknikën e transmetimit. 
11. Mban përgjegjësi për cilësinë e figurës dhe anës artistike televizive të programeve që 

mbulon duke u konsultuar me sektorin përkatës të kontrollit dhe redaktorin 
përgjegjës. 

12. Prezanton ide për programe të mundshme të cilat mund të realizohen pranë kanalit. 
13. Për të realizuar programin ditor, kur në të parashikohet marrje fizike e materialeve 

nga Arkivi (Kaseta, Dv-cam, Beta), tërheqin këto materiale nga arkivi me kërkesë dhe 
firmë nga redaktori përgjegjës. Menjëherë pas transmetimit ato i dorëzojnë ditën e 
nesërme në Arkiv. 



14. Përpilon raportet javore, mujore dhe vjetore për punën e kryer nga ai vetë, sipas 
nevojave të punës dhe kërkesave të Redaktorit Përgjegjës. 

 
RTSH FILM & DOKUMETAR dhe RTSH SHQIP 
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Objekti i RTSH Film & Dokumetar 
 
RTSH Film & Dokumentar realizon dhe transmeton shërbime cilësore për të informuar, 
edukuar dhe argëtuar publikun, duke i shërbyer kombit. Objektivi kryesor i RTSH Film & 
Dokumentar është transmetimi televiziv i dedikuar i prodhimeve të kinematografisë 
ndërkombëtare, përfshirë këtu jo vetëm filmat artistik ndërkombëtare, por edhe 
dokumentarë të huaj, seriale.  
 

Neni 40 
Objekti i RTSH Shqip 

 
RTSH Shqip realizon dhe transmeton shërbime cilësore për të informuar, edukuar dhe 
argëtuar publikun, duke i shërbyer kombit. Objektivi kryesor i RTSH shqip është  realizimi 
dhe transmetimi televiziv i programeve shqiptare. RTSH Shqip është një kanal i dedikuar 
tërësisht prodhimeve të kinematografisë artistike shqiptare, përfshirë këtu jo vetëm filmat 
artistik shqiptar, por edhe serialet, teatrot dhe tele-komeditë.   
 

Neni 41 
Redaktor Përgjegjës i RTSH Film & Dokumetar dhe RTSH Shqip 

 
Detyrat dhe përgjegjësitë e redaktorit përgjegjës RTSH Shqip dhe Film & Dokumetar janë: 
 

1. Ndërton dhe ngre strukturën programore javore të kanalit, duke respektuar fashat 
dhe oraret e përcaktuara.  

2. Përgatit dhe i propozon Drejtuesit të Njësisë strukturën programore, në përputhje me 
drejtimin që ka çdo kanal i RTSH.  

3. Përgatit dhe i propozon Drejtuesit të Njësisë draft-skaletën javore dhe draft 
programin ditor.  

4. Kontrollon planin e temave që do të trajtohen në emisionet e strukturës dhe të ftuarit 
për këto tema, me qëllim mos përsëritjen në formatet e ndryshme.  

5. Diskuton me Drejtuesin e Njësisë të gjitha idetë dhe propozimet e stafit të 
punonjësve të kanalit për realizimin e produkteve televizive. 

6. Kontrollon proceset e punës deri në finalizimin e prodhimit të programeve. Raporton 
tek drejtuesi i Njësisë menjëherë me gojë apo edhe me shkrim, kur konstaton 
probleme të ndryshme.  

7. Është përgjegjësi kryesor për të gjithë veprimtarinë e kanalit. 
8. Kujdeset në bashkëpunim me stafin, për promovimin e Kanalit përkatës në faqen 

zyrtare të RTSH-së dhe rrjetet sociale të RTSH-së, me njoftime, postime, foto nga 



programet e strukturës, shpërndarje të linqeve të spoteve autoreklamuese, 
programeve ditore etj. 

9. Propozon numrin e punonjësve të Kanalit sipas nevojave përmbushjen e detyrave që 
i janë caktuar, në përputhje me strukturën programore të Njësisë. 

10. Përcakton detyrat e secilit prej vartësve të tij në përputhje me profilin dhe aftësitë e 
tyre. 

11. Kontrollon proceset e punës deri në transmetim. Ka të drejtë të propozojë anulimin e 
programeve kur konstaton probleme te ndryshme. 

12. Kontrollon programet për transmetim në kanal, duke respektuar normat e 
përcaktuara në Statutin e RTSH për programet e RTSH.  

13. Relaton me shkrim te Drejtuesi për pjesëmarrjen e bashkëpunëtorëve ne programet 
përkatëse.  

14. Përkujdeset që kanali të përmbajë programe me cilësi të lartë sipas standardeve 
televizive e bashkëkohore. 

15. Redaktori përgjegjës është pjesëmarrës në përzgjedhjen e pakteve të reja filmike dhe 
propozon titujt e rinj që duhet t’i shtohen fondit filmik me filma artistikë, 
dokumentarë apo seriale. 

16. Redaktori përgjegjës është përgjegjës për përzgjedhjen e shfaqjeve teatrale që 
propozohen për t’u xhiruar nga RTSH. Gjithashtu ndjek dhe zhvillimin dhe 
promovimin e projekteve kinematografike që janë bashkëprodhime të RTSH-së. 

17. Kujdeset për nivelin artistik të programeve, duke respektuar rregullat gjuhësore të 
shqipes, traditën kulturore shqiptare, si dhe kujdeset për respektimin e kulturës së 
popujve të tjerë dhe minoriteteve(në varësi të kanalit). 

18. Relaton sipas intervaleve të kërkuara nga Drejtuesi i Njësisë, për performancën e 
punonjësve dhe ngarkesën e punës. 
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Redaktor i RTSH Film & Dokumetar dhe RTSH Shqip 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë e redaktorit të kanalit RTSH Shqip dhe RTSH Film & Dokumetar 
janë: 
 

1. Redaktori mban përgjegjësi për idetë, duke njohur mirë dhe impaktin e tyre në publik. 
Ai duhet të monitorojë punët e përcaktuara nga Redaktori Përgjegjës dhe të jetë 
utilitar në zgjedhjen e burimeve. Ai duhet të jetë gjatë gjithë kohës në kontakt me 
zhvillimet në median që përfaqëson, shërbimet që ofron media e tij, në mënyrë që të 
përmirësojë cilësinë duke gjetur ide të reja.  

2. Çdo javë duhet të dorëzojë në Sektorin e Programacionit, pas miratimit nga Redaktori 
Përgjegjës i Kanalit, Skaletën javore dhe Programet ditore për Kanalin. 

3. Duhet të paraqesë të paktën 2 ditë para regjistrimit apo fillimit të xhirimeve, skenarin 
e programit me të cilin është ngarkuar. 

4. Është i detyruar të bashkëpunojë me regjisorin në realizimin e çdo programi, kur ky i 
fundit është i domosdoshëm. 



5. Çdo problem që krijohet gjatë punës, është i detyruar ta diskutojë me Redaktorin 
Përgjegjës për ta zgjidhur. 

6. Mban përgjegjësi për përmbajtjen e programit të tij. 
7. Një ditë para transmetimit duhet të dorëzojë programin e puntatës pasardhëse. 
8. Kontrollon rregullisht ngarkimin e videove të caktuara në kanalin zyrtar të RTSH-së 

në Youtube, dhe rrjetet e tjera sociale, nga sektori, departamenti i ngarkuar me këtë 
detyrë. 

9. Redaktori duhet të ketë kontakte të vazhdueshme me teknikët e angazhuar me 
realizimin e programit. 

10. Të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës në procesin e montazhit. 
11. Redaktori kujdeset për përgatitjen dhe realizimin në kohë, nga Departamentet apo 

Sektorët përkatës, të testeve, faqosjeve dhe spoteve për programin e ngarkuar. 
12. Prezanton ide për programe të mundshme të cilat mund të realizohen. 
13. Ideon, kuron dhe ndjek realizimin e promove për kanalin që përgjigjet, nën 

mbikëqyrjen e Redaktorit Përgjegjës.  
14. Për të realizuar programin ditor, kur në të parashikohet marrje fizike e materialeve 

nga Arkivi (Kaseta, Dv-cam, Beta), Redaktorët tërheqin këto materiale nga arkivi me 
kërkesë dhe firmë nga Redaktori Përgjegjës. Menjëherë pas transmetimit ato i 
dorëzojnë ditën e nesërme në Arkiv. 

15. Përpilon raportet javore, mujore dhe vjetore për punën e kryer, sipas nevojave të 
punës dhe kërkesave të  Redaktorit Përgjegjës. 

16. Analizon dhe studion  të dhënat e shikueshmërisë, në rastet kur këto të fundit 
sigurohen nga institucioni, dhe propozon e argumenton ndryshime të orareve të 
programeve tek Redaktori Përgjegjës.  

17. Redaktorët janë përgjegjës për kërkimin, mbledhjen e informacionit, dhe më pas 
përgatitjen e Udhëzuesit Digjital të Programeve (EPG), për programet të cilët do ti 
ngarkohen. 

18. Redaktorët janë përgjegjës për hartimin programit ditor në programin ETERE si dhe 
për hapjen e Aseteve për çdo material që transmetohet në programin MAM. 
Gjithashtu kujdesen për mbarëvajtjen e transmetimit në sistemin ETERE.  

 
RTSH FËMIJË 
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Objekti i kanalit RTSH Fëmijë 
 
RTSH Fëmijë realizon dhe transmeton shërbime cilësore për të informuar, edukuar dhe 
argëtuar publikun, duke i shërbyer kombit. Objektivi kryesor i RTSH Fëmijë është realizimi 
dhe transmetimi televiziv i filmave, serialeve dhe emisioneve për fëmijët sipas grupmoshave. 
                     

Neni 49 
Kryeredaktori i kanalit RTSH Fëmijë 

 
Detyrat dhe përgjegjësitë e Kryeredaktorit të kanalit RTSH Fëmijë janë: 



 
1. Kryeredaktori i kanalit RTSH Fëmijë në Njësinë Programeve në RTSH, ka 

përgjegjësinë për të gjitha transmetimet në kanalin që drejton. Kujdeset që programet 
të jenë në bazë të strukturës programore të miratuar si dhe ndjek në dinamikë 
realizimin e programeve që prodhohen dhe transmetohen në kanalin përkatës. 

2. Është përgjegjës për delegimin dhe ndarjen e detyrave për secilin nga punonjësit e 
strukturës organizative të kanalit. 

3. Mban kontakt të përhershëm me Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë të RTSH, 
Drejtorinë e Arkivit të RTSH si edhe me të gjithë partnerët e tjerë vendas dhe të huaj 
(përfshirë strukturat e EBU dhe televizionet partnere).  

4. Përgatit dhe i propozon Drejtuesit të Njësisë strukturën programore, në përputhje me 
drejtimin që ka kanali i RTSH Fëmijë.  

5. Përgatit dhe i propozon Drejtuesit të Njësisë draft-skaletën javore dhe draft 
programin ditor.  

6. Kontrollon planin e temave që do të trajtohen në emisionet e strukturës dhe të ftuarit 
për këto tema, me qëllim mos përsëritjen në formatet e ndryshme.  

7. Diskuton me Drejtuesin e Njësisë të gjitha idetë dhe propozimet e stafit të 
punonjësve të kanalit për realizimin e produkteve televizive. 

8. Kontrollon proceset e punës deri në finalizimin e prodhimit të programeve.  
9. Relaton tek Drejtuesi i Njësisë, me gojë ose me shkrim, kur konstaton probleme të 

ndryshme.  
10. Është përgjegjësi kryesor për të gjithë veprimtarinë e kanalit. 
11. Kujdeset në bashkëpunim me stafin, për promovimin e kanalit RTSH Fëmijë në 

faqen zyrtare të RTSH-së dhe rrjetet sociale të RTSH-së, me njoftime, postime, foto 
nga programet e strukturës, shpërndarje të linqeve të spoteve autoreklamuese, 
programeve ditore etj. 

12. Propozon numrin e punonjësve të kanalit RTSH Fëmijë, sipas nevojave përmbushjen 
e detyrave që i janë caktuar, në përputhje me strukturën programore të Njësisë. 

13. Përcakton detyrat e secilit prej vartësve të tij në përputhje me profilin dhe aftësitë e 
tyre. 

14. Kontrollon proceset e punës deri në transmetim. Ka të drejtë të propozojë anulimin e 
programeve kur konstaton probleme te ndryshme. 

15. Kontrollon programet për transmetim në kanal, duke respektuar normat e 
përcaktuara në Statutin e RTSH për programet e RTSH.  

16. Relaton me shkrim te Drejtuesi për pjesëmarrjen e bashkëpunëtorëve ne programet 
përkatëse.  

17. Përkujdeset që kanali të përmbajë programe me cilësi të lartë sipas standardeve 
televizive e bashkëkohore. 

18. Siguron që të ketë një sistem menaxhimi funksional të performancës së stafit.  
19. Relaton kur kërkohet nga Drejtuesi i Njësisë, për performancën e punonjësve dhe 

ngarkesën e punës. 
20. Kontrollon spotet publicitare të kanalit, redakton dhe përmirëson cilësinë editoriale 

dhe shpërndan punën për prodhimin e spoteve nga audio, grafika, video e deri tek 
transmetimi. 



21. Pret për çdo sezon të ri televiziv projekte të reja që vijnë nga jashtë në adresë të 
RTSH Fëmijë, organizon takime dhe referon tek drejtuesi i njësisë lidhur me 
projektet, duke dorëzuar formularin përkatës me të dhënat e secilit projekt. 
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Koordinator i RTSH Fëmijë 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë e Koordinatorit të kanalit RTSH Fëmijë janë: 
 

1. Është përgjegjësi kryesor për të gjithë mbarëvajtjen e punëve që i ngarkohen nga             
Kryeredaktori i kanalit.  

2. Relaton tek eprori i tij menjëherë, me gojë dhe me shkrim, kur konstaton probleme të 
ndryshme. 

3. Formulon nen mbikëqyrjen e Kryeredaktorit dhe ruan me konfidencialitet të gjithë 
dokumentet, propozimet dhe raportet mbikëqyrëse të kanalit. 

4. Ka për detyrë të mbajë kontakte me të gjithë bashkëpunëtorët, të cilët kontribuojnë 
direkt apo indirekt në realizimin e një programi. 

5. Monitoron punët e dhëna nga Kryeredaktori në mënyrë të tillë që të rezervojë forca 
për menaxhimin efektiv dhe pa kosto shtesë. 

6. Është i gatshëm të punojë në çdo lloj programi apo projekti madhor edhe jashtë 
kanalit ku është emëruar, kur i ngarkohet nga drejtuesi i njësisë një tjetër detyrë në 
përputhje me profilin që ka. 
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Redaktor i RTSH Fëmijë 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë e Redaktorit të kanalit RTSH Fëmijë janë: 
 

1. Redaktori mban përgjegjësi për idetë, duke njohur mirë dhe impaktin e tyre në publik. 
Ai duhet të monitorojë punët e përcaktuara nga Kryeredaktori dhe të jetë utilitar në 
zgjedhjen e burimeve. Ai duhet të jetë gjatë gjithë kohës në kontakt me zhvillimet në 
median që përfaqëson, shërbimet që ofron media e tij, në mënyrë që të përmirësojë 
cilësinë duke gjetur ide të reja.  

2. Çdo javë duhet të dorëzojë në Sektorin e Programacionit, pas miratimit nga 
Kryeredaktori i Kanalit, Skaletën javore dhe Programet ditore për Kanalin përgjegjës. 

3. Kanë për detyrë të bëjnë kontrollin e strukturave javore të programeve të kanaleve të 
tjera për mos përplasje materiali  në transmetim (zhanër, fashë-orare). 

4. Duhet të paraqesë të paktën 2 ditë para regjistrimit apo fillimit të xhirimeve, skenarin 
e programit me të cilin është ngarkuar. 

5. Është i detyruar të bashkëpunojë me regjisorin në realizimin e çdo programi, kur ky i 
fundit është i domosdoshëm. 

6. Çdo problem që krijohet gjatë punës, është i detyruar ta diskutojë me Kryeredaktorin, 
për ta zgjidhur. 

7. Firmos fletët shoqëruese të programit të tij. 



8. Mban përgjegjësi për përmbajtjen e programit të tij. 
9. Një ditë para transmetimit duhet të dorëzojë programin e puntatës pasardhëse. 
10. Kontrollon rregullisht ngarkimin e videove të caktuara në kanalin zyrtar të RTSH-së 

në Youtube, dhe rrjetet e tjera sociale, nga sektori, departamenti i ngarkuar me këtë 
detyrë. 

11. Redaktori duhet të ketë kontakte të vazhdueshme me teknikët e angazhuar me 
realizimin e programit. 

12. Të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës në procesin e montazhit. 
13. Mban përgjegjësi për cilësinë e figurës dhe anës artistike televizive të programeve që 

mbulon duke u konsultuar me kryeredaktorin. 
14. Redaktori kujdeset për përgatitjen dhe realizimin në kohë, nga Departamentet apo 

Sektorët përkatës, të testeve, faqosjeve dhe spoteve për programin e ngarkuar. 
15. Prezanton ide për programe të mundshme të cilat mund të realizohen pranë kanalit. 
16. Ideon, kuron dhe ndjek realizimin e promove për kanalin që përgjigjet, nën 

mbikëqyrjen e Kryeredaktorit.  
17. Redaktorët për të realizuar programin ditor, kur në të parashikohet marrje fizike e 

materialeve nga Arkivi (Kaseta, Dv-cam, Beta), tërheqin këto materiale nga arkivi me 
kërkesë dhe firmë nga Kryeredaktori. Menjëherë pas transmetimit ato i dorëzojnë 
ditën e nesërme në Arkiv. 

18. Përpilon raportet javore, mujore dhe vjetore për punën e kryer, sipas nevojave të 
punës dhe kërkesave të Kryeredaktorit. 

19. Analizon dhe studion të dhënat e shikueshmërisë, në rastet kur këto të fundit 
sigurohen nga institucioni, dhe propozon e argumenton ndryshime të orareve të 
programeve tek Kryeredaktori.  

20. Redaktorët janë përgjegjës për kërkimin, mbledhjen e informacionit, dhe më pas 
përgatitjen e Udhëzuesit Digjital të Programeve (EPG), për programet të cilët do ti 
ngarkohen. 

        
RTSH MUZIKË 
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Objekti i kanalit RTSH Muzikë 
 
RTSH Muzike realizon dhe transmeton shërbime cilësore për të informuar, edukuar dhe 
argëtuar publikun, duke i shërbyer kombit. Objektivi kryesor i RTSH Muzikë është prodhimi  
i emisioneve muzikore si  dhe transmetimi televizivi spektakleve, koncerteve, emisioneve 
muzikore etj. si shqiptare ashtu edhe  të huaja. 
 

Neni 53 
Redaktori Përgjegjës i RTSH Muzikë 

 
Redaktori përgjegjës i kanalit, është personi i cili zbaton dhe ndërton strukturën javore të 
kanalit, duke respektuar fashat dhe oraret e përcaktuara.  
 



Detyrat dhe përgjegjësitë e Redaktorit Përgjegjës janë: 
 

1. Përgatit dhe i propozon Drejtuesit të Njësisë strukturën programore, në përputhje me 
drejtimin që ka kanali RTSH Muzikë.  

2. Përgatit dhe i propozon Drejtuesit të Njësisë draft-skaletën javore dhe draft 
programin ditor.  

3. Kontrollon planin e temave që do të trajtohen në emisionet e strukturës dhe të ftuarit 
për këto tema, me qëllim mos përsëritjen në formatet e ndryshme.  

4. Diskuton me Drejtuesin e Njësisë të gjitha idetë dhe propozimet e stafit të 
punonjësve të kanalit për realizimin e produkteve televizive. 

5. Kontrollon proceset e punës deri në finalizimin e prodhimit të programeve. Relaton 
tek Drejtuesi i Njësisë me gojë ose me shkrim, kur konstaton probleme të ndryshme.  

6. Është përgjegjësi kryesor për të gjithë veprimtarinë e kanalit. 
7. Kujdeset në bashkëpunim me stafin, për promovimin e kanalit në faqen zyrtare të 

RTSH-së dhe rrjetet sociale të RTSH-së, me njoftime, postime, foto nga programet e 
strukturës, shpërndarje të linqeve të spoteve autoreklamuese, programeve ditore etj. 

8. Propozon numrin e punonjësve të kanalit sipas nevojave përmbushjen e detyrave që i 
janë caktuar, në përputhje me strukturën programore. 

9. Përcakton detyrat e secilit prej vartësve të tij në përputhje me profilin dhe aftësitë e 
tyre. 

10. Kontrollon proceset e punës deri në transmetim. Ka të drejtë të propozojë anulimin e 
programeve kur konstaton probleme te ndryshme. 

11. Kontrollon programet për transmetim në kanal, duke respektuar normat e 
përcaktuara në Statutin e RTSH për programet e RTSH.  

12. Relaton me shkrim te Drejtuesi për pjesëmarrjen e bashkëpunëtorëve ne programet 
përkatëse.  

13. Përkujdeset që kanali të përmbajë programe me cilësi të lartë sipas standardeve 
televizive e bashkëkohore. 

14. Kujdeset për nivelin artistik të programeve, duke respektuar rregullat gjuhësore të 
shqipes, traditën kulturore shqiptare, si dhe kujdeset për respektimin e kulturës së 
popujve të tjerë dhe minoriteteve (në varësi të kanalit). 

15. Siguron që të ketë një sistem menaxhimi funksional të performancës së stafit.  
16. Relaton kur kërkohet nga Drejtuesi i Njësisë, për performancën e punonjësve dhe 

ngarkesën e punës. 
 

Neni 54 
Koordinator i RTSH muzikë 

 
Detyrat dhe përgjegjësitë e Koordinatorit të kanalit RTSH Muzikë janë: 
 

1. Është përgjegjësi kryesor për të gjithë mbarëvajtjen e punëve që i ngarkohen nga 
Redaktori Përgjegjës për prodhimin, transmetimin e programit të kanalit.  

2. Relaton tek eprori i tij me gojë ose me shkrim, kur konstaton probleme të ndryshme. 



3. Formulon nen mbikëqyrjen e Redaktorit Përgjegjës dhe ruan me konfidencialitet të 
gjithë dokumentet, propozimet dhe raportet mbikëqyrëse të kanalit. 

4. Ka për detyrë të mbajë kontakte me të gjithë bashkëpunëtorët, të cilët kontribuojnë 
direkt apo indirekt në realizimin e një programi. 

5. Monitoron punët e dhëna nga Redaktori Përgjegjës në mënyrë të tillë, që të rezervojë 
forca për menaxhimin efektiv dhe pa kosto shtesë. 

6. Është i gatshëm të punojë në çdo lloj programi apo projekti madhor edhe jashtë 
kanalit ku është emëruar, kur i ngarkohet nga drejtuesi i njësisë një tjetër detyrë në 
përputhje me profilin që ka. 
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Redaktor i RTSH Muzikë 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të redaktorit të kanalit RTSH Muzikë janë: 
 

1. Redaktori mban përgjegjësi për idetë, duke njohur mirë dhe impaktin e tyre në publik. 
Ai duhet të monitorojë punët e përcaktuara nga Redaktori Përgjegjës dhe të jetë 
utilitar në zgjedhjen e burimeve.  

2. Duhet të jetë gjatë gjithë kohës në kontakt me zhvillimet në median që përfaqëson, 
shërbimet që ofron media e tij, në mënyrë që të përmirësojë cilësinë duke gjetur ide të 
reja.  

3. Çdo javë duhet të dorëzojë në Sektorin e Programacionit, pas miratimit nga Redaktori 
Përgjegjës, skaletën javore dhe programet ditore për kanalin përgjegjës. 

4. Ka për detyrë të bëjë kontrollin e strukturave javore të programeve të kanaleve të 
tjera për mos përplasje  materiali  në transmetim (zhanër, fashë-orare). 

5. Duhet të paraqesë të paktën 2 ditë para regjistrimit apo fillimit të xhirimeve, skenarin 
e programit me të cilin është ngarkuar. 

6. Është i detyruar të bashkëpunojë me regjisorin në realizimin e çdo programi, kur ky i 
fundit është i domosdoshëm. 

7. Çdo problem që krijohet gjatë punës, është i detyruar ta diskutojë me Redaktori 
Përgjegjës për ta zgjidhur. 

8. Firmos fletët shoqëruese të programit të tij. 
9. Mban përgjegjësi për përmbajtjen e programit të tij. 
10. Një ditë para transmetimit duhet të dorëzojë programin e puntatës pasardhëse. 
11. Kontrollon rregullisht ngarkimin e videove të caktuara në kanalin zyrtar të RTSH-së 

në Youtube, dhe rrjetet e tjera sociale, nga sektori, departamenti i ngarkuar me këtë 
detyrë. 

12. Redaktori duhet të ketë kontakte të vazhdueshme me teknikët e angazhuar me 
realizimin e programit. 

13. Të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës në procesin e montazhit. 
14. Mban përgjegjësi për cilësinë e figurës dhe anës artistike televizive të programeve që 

mbulon duke u konsultuar me kryeredaktorin, redaktorin e kanalit. 
15. Redaktori kujdeset për përgatitjen dhe realizimin në kohë nga Sektorët përkatës, të 

testeve, faqosjeve dhe spoteve për programin e ngarkuar. 



16. Prezanton ide për programe të mundshme të cilat mund të realizohen pranë kanalit. 
17. Ideon, kuron dhe ndjek realizimin e promove për kanalin që përgjigjet, nën 

mbikëqyrjen e Redaktori Përgjegjës.  
18. Për të realizuar programin ditor, kur në të parashikohet marrje fizike e materialeve 

nga Arkivi (Kaseta, Dv-cam, Beta), tërheq këto materiale nga arkivi me kërkesë dhe 
firmë nga Redaktori Përgjegjës. Menjëherë pas transmetimit ato i dorëzojnë ditën e 
nesërme në Arkiv. 

19. Përpilon raportet javore, mujore dhe vjetore për punën e kryer sipas nevojave të 
punës dhe kërkesave të Redaktorit Përgjegjës. 

20. Analizon dhe studion të dhënat e shikueshmërisë, në rastet kur këto të fundit 
sigurohen nga institucioni, dhe propozon e argumenton ndryshime të orareve të 
programeve tek Redaktori Përgjegjës.  

21. Redaktori është përgjegjës për kërkimin, mbledhjen e informacionit, dhe më pas 
përgatitjen e Udhëzuesit Digjital të Programeve (EPG), për programet të cilët do ti 
ngarkohen. 

22. Redaktori i kanalit muzikor ndjek dhe asiston në regjistrimin e një koncerti, i cili ka në 
qendër një orkestër, ansambël, formacion muzikor dhe koral. Përpara se të 
regjistrohet ky koncert, redaktori muzikor duhet të njihet me programin e tij, të hapë, 
të zbardhë dhe të skedojë partiturat muzikore për të cilat nevojitet formimi i detyruar 
muzikor dhe aftësia e tij. Po ashtu ai drejton dhe asiston në studion e regjisë, duke 
ndihmuar në një pasqyrim të saktë dhe cilësor të këtij aktiviteti muzikor me anë të 
skedimeve të cilat janë bërë paraprakisht. Pas regjistrimit apo transmetimit live, ky 
material kalon në studiot e post produksionit ku dhe aty, redaktori muzikor duhet të 
jetë prezent për çdo detaj që ka nevojë për mbulim apo korrigjim dhe gjithashtu 
sinkronizim të materialit audio dhe video (në rast të regjistrimeve të kamerave të 
veçanta apo shtesë dhe gjithashtu në rast të bashkëngjitjes së materialit audio i cili ka 
kaluar procesin e post produksionit). 

 
RTSH SHKOLLË 
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Objekti i RTSH Shkollë 
 
RTSH Shkollë ka si qëllim të ndihmojë në edukimin dhe formimin e brezit te ri në sinergji 
me strukturat përkatëse arsimore. Ky qëllim arrihet në disa mënyra, disa prej të cilave 
aplikohen aktualisht.  
Së pari RTSH Shkollë është një pasqyrë asaj çka zhvillohet në klasë ku nxënësit e të gjitha 
niveleve mund të plotësojnë përvetimin e leksioneve nga një shpjegim profesional i lëndëve 
përkatëse sipas kurrikulës së përcaktuar.  
Dokumentarët si një burim tërheqës i njohurive janë element themelor në edukimin dhe 
nxitjen e dëshirës për dije. Historia, shkenca, arti do të jenë pjesë e mirëpritur e mbrëmjes së 
nxënësve. 
Mësimi i gjuhëve të huaja është një element shumë i rëndësishëm i zgjerimit të intelektit dhe 
kulturës ka vendin e tij të veçantë në programin e RTSH Shkollë 



Aktualisht nxënësit mund të përfitojnë nga programet e gjuhës Angleze, Franceze, 
Gjermane, Italiane e Spanjolle. 
Serialet dhe filmat e përzgjedhur në RTSH Shkollë kanë për qëllim afrimin e nxënësve me 
vlerat shoqërore  të shëndosha si sinqeriteti, miqësia, respekti, toleranca e mirëkuptimi. 
Emisione interaktive me subjekt nxënësit, të prodhuara nga RTSH Shkollë, janë në planet 
tona të afërta, në ndjekje të motos të mësojmë duke u argëtuar. 
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Redaktori Përgjegjës i RTSH Shkollë 

 
Redaktori përgjegjës i kanalit, është personi i cili ndërton dhe zbaton strukturën programore 
të kanalit.  
 
Detyrat dhe përgjegjësi e Redaktorit Përgjegjës të kanalit RTSH Shkollë janë: 
 

1. Përgatit dhe i propozon Drejtuesit të Njësisë strukturën programore te kanalit ne 
baze ditore dhe javore. 

2. Kontrollon planin e temave që do të trajtohen në emisionet e strukturës dhe të ftuarit 
për këto tema, me qëllim mos përsëritjen në formatet e ndryshme.  

3. Diskuton me Drejtuesin e Njësisë të gjitha idetë dhe propozimet e stafit të 
punonjësve të kanalit për realizimin e produketeve televizive. 

4. Kontrollon proceset e punës deri në finalizimin e prodhimit të programeve. Relaton 
tek Drejtuesi i Njësisë me gojë ose me shkrim, kur konstaton probleme të ndryshme.  

5. Propozon përshtatjen /ndryshimin e procedurave me qellim optimizimin e procesit te 
punës. 

6. Kujdeset në bashkëpunim me stafin, për promovimin e kanalit përkatës në faqen 
zyrtare të RTSH-së dhe rrjetet sociale të RTSH-së, me njoftime, postime, foto nga 
programet e strukturës, shpërndarje të linqeve të spoteve autoreklamuese, 
programeve ditore etj. 

7. Propozon numrin e punonjësve të kanalit sipas nevojave përmbushjen e detyrave që i 
janë caktuar, në përputhje me strukturën programore të Njësisë. 

8. Përcakton detyrat e secilit prej vartësve të tij në përputhje me profilin dhe aftësitë e 
tyre. 

9. Kontrollon proceset e punës deri në transmetim. Ka të drejtë të propozojë anulimin e 
programeve kur konstaton probleme te ndryshme. 

10. Kontrollon programet për transmetim në kanal, duke respektuar normat e 
përcaktuara në Statutin e RTSH për programet e RTSH.  

11. Relaton me shkrim te Drejtuesi për pjesëmarrjen e bashkëpunëtorëve ne programet 
përkatëse.  

12. Përkujdeset që kanali të përmbajë programe me cilësi të lartë sipas standardeve 
televizive e bashkëkohore. 

13. Kujdeset për nivelin artistik të programeve. 
14. Siguron që të ketë një sistem menaxhimi funksional të performances së stafit.  



15. Relaton kur kërkohet nga Drejtuesi i Njësisë për performancën e punonjësve dhe 
ngarkesën e punës. 
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Koordinatori i RTSH Shkollë 
 

1. Është përgjegjësi kryesor për të gjithë mbarëvajtjen e punëve që i ngarkohen nga  
2. Redaktori Përgjegjës për prodhimin, transmetimin e programit të kanalit.  
3. Relaton tek eprori i tij me gojë ose me shkrim, kur konstaton probleme të ndryshme. 
4. Formulon nen mbikëqyrjen e Redaktorit Përgjegjës dhe ruan me konfidencialitet të 

gjithë dokumentet, propozimet dhe raportet mbikëqyrëse të kanalit. 
5. Ka për detyrë të mbajë kontakte me të gjithë bashkëpunëtorët, të cilët kontribuojnë 

direkt apo indirekt në realizimin e një programi. 
6. Monitoron punët e dhëna nga Redaktori Përgjegjës në mënyrë të tillë që të rezervojë 

forca për menaxhimin efektiv dhe pa kosto shtesë. 
7. Është i gatshëm të punojë në çdo lloj programi apo projekti madhor edhe jashtë 

kanalit ku është emëruar, kur i ngarkohet nga drejtuesi i njësisë një tjetër detyrë në 
përputhje me profilin që ka. 
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Redaktor i RTSH Shkollë 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë e Redaktorit të kanalit RTSH Shkollë janë: 
 

1. Redaktori mban përgjegjësi për idetë, duke njohur mirë dhe impaktin e tyre në publik. 
Ai duhet të monitorojë punët e përcaktuara nga Kryeredaktori dhe të jetë utilitar në 
zgjedhjen e burimeve. Ai duhet të jetë gjatë gjithë kohës në kontakt me zhvillimet në 
median që përfaqëson, shërbimet që ofron media e tij, në mënyrë që të përmirësojë 
cilësinë duke gjetur ide të reja.  

2. Çdo javë duhet të dorëzojë në Sektorin e Programacionit, pas miratimit nga 
Kryeredaktori i Kanalit, Skaletën javore dhe Programet ditore për Kanalin përgjegjës. 

3. Duhet të paraqesë të paktën 2 ditë para regjistrimit apo fillimit të xhirimeve, skenarin 
e programit me të cilin është ngarkuar. 

4. Është i detyruar të bashkëpunojë me regjisorin në realizimin e çdo programi, kur ky i 
fundit është i domosdoshëm. 

5. Çdo problem që krijohet gjatë punës është i detyruar ta diskutojë me Redaktorin 
Përgjegjës për ta zgjidhur. 

6. Firmos fletët shoqëruese të programit të tij. 
7. Mban përgjegjësi për përmbajtjen e programit të tij. 
8. Një ditë para transmetimit duhet të dorëzojë programin e puntatës pasardhëse. 
9. Kontrollon rregullisht ngarkimin e videove të caktuara në kanalin zyrtar të RTSH-së 

në Youtube, dhe rrjetet e tjera sociale, nga sektori, departamenti i ngarkuar me këtë 
detyrë. 



10. Redaktori duhet të ketë kontakte të vazhdueshme me teknikët e angazhuar me 
realizimin e programit. 

11. Të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës në procesin e montazhit. 
12. Redaktori kujdeset për përgatitjen dhe realizimin në kohë, nga Departamentet apo 

Sektorët përkatës, të testeve, faqosjeve dhe spoteve për programin e ngarkuar. 
13. Prezanton ide për programe të mundshme të cilat mund të realizohen pranë kanalit. 
14. Ideon, kuron dhe ndjek realizimin e promove për kanalin që përgjigjet, nën 

mbikëqyrjen e Redaktorit Përgjegjës.  
15. Redaktori për të realizuar programin ditor, kur në të parashikohet marrje fizike e 

materialeve nga Arkivi (Kaseta, Dv-cam, Beta), tërheq këto materiale nga arkivi me 
kërkesë dhe firmë nga Redaktori Përgjegjës. Menjëherë pas transmetimit ato i 
dorëzojnë ditën e nesërme në Arkiv. 

16. Përpilon raportet javore, mujore dhe vjetore për punën e kryer, sipas nevojave të 
punës dhe kërkesave të Redaktorit Përgjegjës. 

17. Analizon dhe studion  të dhënat e shikueshmërisë, në rastet kur këto të fundit 
sigurohen nga institucioni, dhe propozon e argumenton ndryshime të orareve të 
programeve tek Redaktori Përgjegjës.  

18. Redaktori është përgjegjës për kërkimin, mbledhjen e informacionit, dhe më pas 
përgatitjen e Udhëzuesit Digjital të Programeve (EPG), për programet të cilët do ti 
ngarkohen. 

19. Redaktori është përgjegjës për hartimin programit ditor në programin ETERE si dhe 
për hapjen e aseteve për çdo material që transmetohet në programin MAM. 
Gjithashtu kujdeset për mbarëvajtjen e transmetimit në sistemin ETERE.  

 
SEKTORI I RIVITALIZIMIT TË ARKIVIT 
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Objektivat e Sektorit të Rivitalizimit të Arkivit 
 
Arkiva e Radio Televizionit Shqiptar ka qenë dhe mbetet një pasuri kombëtare, e cila 
disponon materiale të ndryshme të cilat përfshijnë të gjitha zhanret e krijimtarisë artistike 
shqiptare të prodhuara ndër vite nga RadioTelevizioni Shqiptar.  
Për të risjellë në jetë këtë pasuri të fondit tonë është sektori i rivitalizimit të arkivës, strukture 
e cila është e domosdoshme në ndihmë të digjitalizimit të Radio Televizionit Shqiptar, për të 
gjitha kanalet e platformës RTSH,  duke sjellë në këtë mënyrë në vëmendjen e audiencës 
gjithçka të harruar në kohë.  
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Përgjegjës i Sektorit të Rivitalizimit të Arkivës 

 
Përgjegjës i Sektorit të Rivitalizimit të Arkivës ka aftësi për bashkërendimin e vlerave te 
bashkëpunëtoreve dhe krijuesve te angazhuar. Ai është njohës i mirë i fondit të arkivës së 
RTSH dhe ka aftësinë për të ndarë dhe përcaktuar zhanrin e secilit material të arkivuar. 
Përgjegjës i Sektorit të Rivitalizimit të Arkivës ka këto detyra dhe përgjegjësi: 



 
1. I propozon Drejtuesit të Njësisë ide të reja, për të sjellë koncepte regjisoriale (bazuar 

në persona fizik protagonist/antagonist si dhe gjini të ndryshme të artit dhe kulturës) 
bashkëlidhur me materialin e gjendur në arkivë, për të ndërtuar struktura të reja 
programore të cilat përbëjnë interes për audiencën e RTSH në kuadrin e nostalgjisë. 

2. Diskuton me Drejtuesin e Njësisë të gjitha idetë dhe propozimet e stafit të 
punonjësve të sektorit për realizimin e produktit. 

3. Kontrollon proceset e punës deri në finalizimin e prodhimit të produktit.  
4. Relaton tek Drejtuesi i Njësisë me gojë ose me shkrim, kur konstaton probleme të 

ndryshme.  
5. Propozon përshtatjen /ndryshimin e procedurave me qellim optimizimin e procesit te 

punës. 
6. Përcakton detyrat e secilit prej vartësve të tij në përputhje me profilin dhe aftësitë e 

tyre. 
7. Siguron që të ketë një sistem menaxhimi funksional të performances së stafit.  
8. Relaton kur kërkohet nga Drejtuesi i Njësisë, për performancën e punonjësve dhe 

ngarkesën e punës. 
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Regjisor i Sektorit të Rivitalizimit të Arkivës 

 
Regjizori i Sektorit të Rivitalizimit të Arkivës është njohës i mirë i fondit të arkivës së RTSH 
dhe ka aftësinë për të ndarë dhe përcaktuar zhanrin e secilit material të arkivuar. Ai ka këto 
detyra dhe përgjegjësi: 
 

1. Krijon bazën e të dhënave e cila do të përmbajë zbardhjen e saktë të secilit material 
që gjendet në arkiv.  

2. Paraqet zbardhjen e bazës së të dhënave tek eprori, për të përmbushur më pas detyrat 
e përcaktuara prej tij mbi tematikën e përcaktuar. 

3. Propozon ide të reja për të sjellë koncepte regjisoriale (bazuar në persona fizik 
protagonist/antagonist si dhe gjini të ndryshme të artit dhe kulturës) bashkëlidhur me 
materialin e gjendur në arkiv për të ndërtuar struktura të reja programore të cilat 
përbëjnë interes për audiencën e RTSH në kuadrin e nostalgjisë. 

4. Të realizojë strukturimin e një koncepti regjisorial (script) në baza elementarë, për të 
paraqitur sa më mirë ide projektin e tij tek eprori.  

5. Strukturon një platformë programore (shembull: realizimin e një cikli dokumentarësh 
etj) të cilën merr përsipër ta realizojë brenda një periudhë të përcaktuar kohore nga 
eprori.   

6. Mban kontakte të përditësuara, duke e informuar eprorin, për mbarëvajtjen dhe 
problematikat ditore me të cilat përballet gjatë procesit të punës.  

 
SEKTORI I PROGRAMACIONIT 
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Objektivat e Sektorit të Programacionit 
 
Sektori i Programacionit pranë Njësisë së Programeve, siguron mbarëvajtjen e transmetimit 
të programeve në Kanalet që i ngarkohen. Sigurohet paraprakisht për gjendjen e programeve 
të parashikuara dhe përpilon playlistat ditore sipas Programeve ditore  të hartuara nga 
Kanalet krijuese dhe miratuara nga Kryeredaktori i Kanalit. Siguron transmetimin e këtij 
prodhimi në mënyrë korrekte. Kujdeset për transmetimin në kohë dhe vendosjen e saktë të 
spoteve me pagesë sipas mediaplaneve të ardhur nga Marketingu. Të ruaj në mënyrë 
kronologjike dhe rigoroze të gjithë programet ditore me ndryshimet përkatëse sipas rastit, 
dhe mediaplanet e reklamave me pagesë dhe ato të spoteve vetëreklamuese. 
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Përgjegjës i Sektorit të Programacionit 

1. Është përgjegjës për veprimtarinë e Sektorit, marrëdhëniet me Drejtuesin e Njësisë së 
Programeve dhe me strukturat e tjera të kësaj Njësie. 

2. Kujdeset që prodhimet te jenë të shoqëruara me të gjitha të drejtat për transmetim 
televiziv. Kërkon për çdo program të ri, fletën shoqëruese para transmetimit në rastin 
e kasetave, dhe në rastin e materialeve në formë digjitale, plotësimin me rigorozitet të 
informacioneve të nevojshme (Metadata) nga kanalet e ngarkuara, dhe e konfirmon 
për transmetim nëse çdo gjë është në rregull. 

3. Kontrollon dhe verifikon, gatishmërinë dhe gjendjen e materialeve për transmetim, të 
hedhur në  rrjet në mënyre digjitale.  

4. Propozon numrin e punonjësve sipas nevojave të programacionit në përputhje me 
strukturën programore të kësaj strukture, për të përmbushur detyrat e caktuara nga 
Drejtuesi i Njësisë. 

5. Përcakton detyrat e secilit prej vartësve të tij në përputhje me  profilin dhe aftësitë e 
tyre. 

6. Kontrollon dhe aprovon rreshtimin e programeve (Playlistat) të realizuara nga 
redaktorët e Sektorit. Për çdo rast, njofton me shkrim çdo javë eprorin e tij.  

7. Kontrollon paraprakisht nga ana sintaksore, gramatikore dhe përmbajtjesore të gjithë 
tekstet e spoteve që kërkohen të realizohen nga Kanalet, apo Njësitë e RTSH-së, 
duke u siguruar që ato nuk cenojnë strukturën programore të kanaleve të tjera apo 
rregulloret mbi etikën e medias publike. 

8. Pas kontrollit dhe ndryshimeve të bëra, i’a kalon Sektorit të Grafikës tekstin e spotit 
dhe kërkon nga ky i fundit garantimin e ecurisë për realizimin e spoteve. Për spotet e 
realizuara relaton çdo muaj me shkrim për bashkëpunëtorët dhe spotet e 
transmetuara, Drejtuesin e Njësisë së Programeve. 

9. Kontrollon proceset e punës deri në transmetim. Ka të drejtë të propozojë tek 
Drejtuesi i Njësisë, anulimin e emisioneve kur konstaton probleme të ndryshme.  

10. Vlerëson çdo muaj mënyrën e funksionimit të sektorit dhe ngarkesën e punonjësve të 
tij. Rezultatet e këtyre vlerësimeve ia paraqit çdo muaj Drejtuesit të Njësisë. 

11. Bën ndarjen e punës sipas turneve brenda Sektorit të Programacionit dhe qëndron në 
kontakt në çdo kohë me vartësit për çdo problem. 



12. Konfirmon datat dhe kohëzgjatjen për të gjithë materialet premierë të transmetuara, 
blerje, prodhime të RTSH, bashkëprodhime, përpunime, sipas shkresave përkatëse 
nga Kanalet apo Sektorët e Njësisë. 
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Redaktor i parë Programacioni 
 

1. Redaktorët e programacionit, përpilojnë për kanalin përkatës pasi janë regjistruar me 
të dhënat personale (përdorues dhe fjalëkalim), play-listën ditore duke u bazuar në 
programin ditor, të hartuar nga Kanali dhe kontrolluar paraprakisht nga përgjegjësi i 
sektorit të programacionit, për gjendjen e materialeve.  

2. Redaktorët e programacionit, me kërkesë të Përgjegjësit të Sektorit të Programacionit, 
përpilojnë mediaplanin e spoteve pa pagesë, njoftimeve për kanalin përkatës. 

3. Redaktorët mbajnë përgjegjësi për transmetimin e spoteve publicitare politike, 
kulturore e artistike. Në rastin kur blloqet publicitare janë parashikuar në mes të 
programeve, redaktori i programacionit kujdeset që ndërprerja të realizohet në një 
çast të përshtatshëm pa kërcitje dhe estetikisht sa më mirë. Për çdo ndryshim të 
transmetimit të spoteve, duhet vënë në dijeni menjëherë Përgjegjësin e Sektorit dhe 
Marketingun.  

4. Zbatojnë me rigorozitet marrjen e materialeve, kontrollojnë materialet që do të 
transmetohen dhe pasi shohin që ato janë konform transmetimit, ia kalojnë pultit të 
transmetimit. 

5. Redaktorët udhëzojnë dhe urdhërojnë teknikun e transmetimit sipas orareve të 
caktuara. 

6. Redaktorët marrin në dorëzim nga njeri-tjetri materialet e transmetimit, lexojnë 
shënimet e kolegut të mëparshëm në Librin Ditar dhe shënojnë mbas përfundimit të 
turnit të tyre mbarëvajtjen e punës. Ata lënë çdo shënim për kolegun pasardhës deri 
në sqarime të hollësishme për sigurimin e transmetimit. 

7. Redaktorët janë përgjegjës për mbarëvajtjen e gjithë punës në lidhje me rreshtimin e 
programeve. 

8. Për çdo mosmbarëvajtje të punës, personat përgjegjës mbajnë përgjegjësi dhe për to 
informohet Përgjegjësi i Sektorit dhe në mungesë të tyre marrin masa për të siguruar 
mosndërprerje të transmetimit derisa të sigurojnë kontaktin me eprorët. 

9. Redaktorët marrin masa me programe rezervë në rastet kur programet direkte për 
arsye të ndryshme nuk transmetohen. Për këtë ato fusin në transmetim materialet e 
siguruara më parë dhe informojnë eprorët e tyre. 

10. Redaktorët janë përgjegjës për  përgatitjen e Udhëzuesit Digjital të Programeve 
(EPG), për programet të cilët do ti ngarkohen. 

11. Redaktorët e transmetimit sigurojnë mbarëvajtjen e punës duke vënë në dispozicion 
kasetat përkatëse apo materialet në arkivin digjitale të Kanalit përkatës, dhe më pas 
dorëzimin me firmën e redaktorit përkatës, dhe kalimin në arkiv të materialeve që i 
ngarkohen. 

12. Redaktorët janë përgjegjës direkt dhe ngarkohen me masa disiplinore në qoftë se 
neglizhojnë proceset e mësipërme të punës. 
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Redaktor i dytë Programacioni 
 

1. Redaktorët e programacionit, përpilojnë për kanalin përkatës pasi janë regjistruar me 
të dhënat personale (përdorues dhe fjalëkalim), play-listën ditore duke u bazuar në 
programin ditor, të hartuar nga Kanali dhe kontrolluar paraprakisht nga përgjegjësi i 
sektorit të programacionit, për gjendjen e materialeve.  

2. Redaktorët e programacionit, me kërkesë të Përgjegjësit të Sektorit të Programacionit, 
përpilojnë mediaplanin e spoteve pa pagesë, njoftimeve për kanalin përkatës. 

3. Redaktorët mbajnë përgjegjësi për transmetimin e spoteve publicitare politike, 
kulturore e artistike. Në rastin kur blloqet publicitare janë parashikuar në mes të 
programeve, redaktori i programacionit kujdeset që ndërprerja të realizohet në një 
çast të përshtatshëm pa kërcitje dhe estetikisht sa më mirë. Për çdo ndryshim të 
transmetimit të spoteve, duhet vënë në dijeni menjëherë Përgjegjësin e Sektorit dhe 
Marketingun.  

4. Zbatojnë me rigorozitet marrjen e materialeve, kontrollojnë materialet që do të 
transmetohen dhe pasi shohin që ato janë konform transmetimit, ia kalojnë pultit të 
transmetimit. 

5. Redaktorët udhëzojnë dhe urdhërojnë teknikun e transmetimit sipas orareve të 
caktuara. 

6. Redaktorët marrin në dorëzim nga njeri-tjetri materialet e transmetimit, lexojnë 
shënimet e kolegut të mëparshëm në Librin Ditar dhe shënojnë mbas përfundimit të 
turnit të tyre mbarëvajtjen e punës. Ata lënë çdo shënim për kolegun pasardhës deri 
në sqarime të hollësishme për sigurimin e transmetimit. 

7. Redaktorët janë përgjegjës për mbarëvajtjen e gjithë punës në lidhje me rreshtimin e 
programeve. 

8. Për çdo mosmbarëvajtje të punës, personat përgjegjës mbajnë përgjegjësi dhe për to 
informohet Përgjegjësi i Sektorit dhe në mungesë të tyre marrin masa për të siguruar 
mosndërprerje të transmetimit derisa të sigurojnë kontaktin me eprorët. 

9. Redaktorët marrin masa me programe rezervë në rastet kur programet direkte për 
arsye të ndryshme nuk transmetohen. Për këtë ato fusin në transmetim materialet e 
siguruara më parë dhe informojnë eprorët e tyre. 

10. Redaktorët e transmetimit sigurojnë mbarëvajtjen e punës duke vënë në dispozicion 
kasetat përkatëse apo materialet në arkivin digjitale të Kanalit përkatës, dhe më pas 
dorëzimin me firmën e redaktorit përkatës, dhe kalimin në arkiv të materialeve që i 
ngarkohen. 

11. Redaktorët janë përgjegjës direkt dhe ngarkohen me masa disiplinore në qoftë se 
neglizhojnë proceset e mësipërme të punës. 
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Rishikimi, ndryshimet 
 
Kjo rregullore mund te ndryshohet me Vendim te Keshillit Drejtues te RTSH. 



Propozimet per ndryshime behen nga Drejtuesi i Njësisë së Programeve sipas nevojave te 
punes per rishikimin e kesaj rregulloreje, e cila i percillet Drejtorit te Pergjithshem per ta 
paraqitur me pas per miratim prane Keshillit Drejtues te RTSH. 
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Hyrja ne fuqi 

 
Kjo rregullore hyn ne fuqi menjehere pas miratimit te saj me vendim te Keshillit Drejtues te 
RTSH. 
 
 
 
 


