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E 
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GJIROKASTER 
 
 

Neni 1 
Objekti 

 
Kjo rregullore synon te krijoje rregulla te majftueshme per funksionimin e brendshem te 
Qendres Vendore Audiovizive Gjirokaster, si pjese e struktures organizative te RTSH-se, 
per rregullimin e marredhenieve qe kane lidhje me organizimin, strukturen ne ushtrimin e 
kompetencave dhe detyrave gjate organizimit te punes se perditshme, ne plotesim te 
dispozitave te sanksionuara nga Ligji nr.97/2013, date 04.03.2013 “Per Mediat 
Audiovizive ne Republiken e Shqiperise”, Vendimi nr.98/2016 date 22.12.2016 i 
Kuvendit te Republikes se Shqiperise “Per miratimin e statutit te RTSH” dhe Vendimet  e 
Keshillit Drejtues te RTSH-se. 
 

Neni 2 
Respektimi i normave te kesaj rregulloreje 

 
Dispozitat qe caktojne rregullat per menyren e ushtrimit te kompetencave e detyrave ne 
baze te kesaj rregulloreje, jane te detyrueshme per te gjithe punonjesit e Qendres Vendore 
Audiovizive Gjirokaster, duke zbatuar keto rregulla me rradhen e perparesise se 
meposhtme: 
 

1) Kushtetuta; 
2) Marreveshjet nderkombetare 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 98/2016 date 22.012.2016 i Kuvendit te Republikes se Shqiperise “Per 

miratimin e statutit te RTSH”; 
7) Vendimet e Keshillit Drejtues te RTSH; 
8) Kjo rregullore; 
9) Urdherat e vendimet e Drejtorit te Pergjithshem te RTSH; 
10) Dispozitat e vecanta te kontrates kolektive e asaj individuale te  punes, qe 

percaktojne norma te detyrueshme per menyren e ushtrimit te funksioneve e 
detyrave te punonjesve te 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 cdo 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 
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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 kesaj rregulloreje, ngarkohen te gjithe personat qe jane ne perberje te 
struktures organizative te Qendres Vendore Audiovizive Gjirokaster, te cilet kane lidhur 
ose jo nje kontrate pune me RTSH, qofte kjo e lidhur edhe ne respektimin minimal te 
detyrueshem nga Kodi i Punes, persa i perket aspektit formal te kontrates. 
 
Kesaj rregulloreje i nenshtrohen edhe te gjithe bashkepunetoret si dhe te ftuarit e tjere qe 
marrin pjese dhe perfshihen ne aktivitetin e Qendres Vendore Audiovizive Gjirokaster. 
 

Neni 4 
Dispozita te pergjithshme per punonjesit e Qendres Vendore Audiovizive 

 
Çdo punonjes duhet te njohe mire kerkesat qe lidhen me vendin e punes, te beje perpjekje 
maksimale per ngritjen profesionale me qellim qe te kryeje detyren e ngarkuar ne 
pershtatje me kerkesat e vendit te punes. 
 

Neni 5 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive, si rregull merr detyrat nga personi ne 
varesi te te cilit ai eshte, sipas kesaj Rregulloreje. Urdherat nuk duhet te vijne ne 
kundershtim me ligjet, me rregulloren apo me detyren e urdherdhenesit apo te 
urdhermarresit. Ngarkimi i detyrave qe nuk jane parashikuar ne rregullore dhe qe 
perputhen me llojin e punes qe kryen punonjesi dhe me formimin intelektual te tij, nuk 
konsiderohen si ne kundershtim me rregulloren dhe duhet te zbatohen.  
 

Neni 6 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive eshte i detyruar qe te ruaje dhe te mos 
perhape te dhenat qe perbejne sekret shteteror si dhe ato konfidenciale te siguruara nga 
funksioni qe ai kryen. Ne rast te kundert ndaj tyre jepen masa disiplinore. 
 
Punonjesit e ngarkuar per te dhene informacione per publikun, per median, te interesuarit, 
etj., japin vetem ato informacione per te cilat jane te autorizuar. Per çdo sqarim apo 
dorezim dokumentacioni ata komunikojne vetem ne ambientet e caktuara per kete qellim. 
 

Neni 7 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive ka per detyre qe, para se te hyje ne 
ambjentin e tij te punes, te kontrolloje nese ka ndonje dyshim per çrregullime, te sigurohet 
per gjendjen e dokumentacionit, per pajisjet e mjetet e punes qe ka ne ngarkim dhe kur 
veren parregullsi te njoftoje menjehere Pergjegjesin e Sektorit ku ben pjese dhe ne 
mungese te tij Drejtorin e Qendres Vendore Audiovizive Gjirokaster,  i cili autorizon nje 
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person per te bere verifikimet, i cili se bashku me personin pergjegjes per sektorin e 
finances, perpilon procesverbalin perkates duke urdheruar veprimet e rastit. 
 

Neni 8 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive kur largohet nga zyra siguron mbylljen e 
dyerve me çeles, mbylljen e dritareve, shuarjen e dritave, heqjen nga puna te ngrohesve si 
dhe merr çdo mase tjeter te nevojshme per te evituar demtimet nga zjarri apo nga faktore 
te tjere. Personat qe kane ne perdorim aparatura si kompjutera, printera, fotokopjues, etj., 
jane te detyruar qe t’i heqin ato nga perdorimi ne perfundim te punes. 
 

Neni 9 
 
Çdo punonjes eshte i detyruar te mirembaje pajisjet e zyres, mjetet e punes, pajisjet 
teknologjike dhe automjetet. Per çdo demtim te kryer me faj, detyrohet te zhdemtoje pa 
perjashtuar, sipas rastit, edhe marrjen e mases disiplinore. 
 

Neni 10 
 
Ndalohet perdorimi i mjeteve, paisjeve teknologjike dhe aparaturave jashte destinacionit 
dhe per nevoja jo zyrtare, me perjashtim te rasteve te motivuara me leje te eprorit 
perkates, i cili mban pergjegjesi solidare me punonjesin ne rast se si pasoje verifikohet 
demtim per shkak te veprimeve te kundraligjshme. 
 

Neni 11 
 
Ne zyra, korridore, salla dhe ne ambjente te tjera te Qendres Vendore Audiovizive 
Gjirokaster duhet te sigurohet rregull dhe qetesi maksimale. Ndalohen zhurmat, bisedat 
me ze te larte apo te thirrurat qe krijojne shqetesim per te tjeret dhe imazh jo te mire te 
institucionit. 
 

Neni 12 
 
Te gjithe punonjesit jane te detyruar te respektojne njeri-tjetrin, pavaresisht nga funksioni 
apo detyra. Ne asnje rast nuk justifikohet perdorimi i shprehjeve dhe qendrimeve jo 
korrekte ndaj njeri tjetrit. Per çdo problem te krijuar kerkohet sqarimi dhe ndihma e 
personit kompetent per zgjidhjen e tij. 
 

Neni 13 
 
Marredheniet me publikun mbahen nga persona te autorizuar nga titullari perkates. 
Personat e autorizuar per te mbajtur marredhenie me publikun jane te detyruar te tregojne 
sjellje dhe korrektesi maksimale.  
 

Neni 14 
 
Ndalohen te bertiturat, fyerjet, sjelljet e ashpra dhe perdorimi i dhunes ndaj shtetasve qe 
paraqiten ne Qendres Vendore Audiovizive Gjirokaster per çeshtje te ndryshme. Ndaj 
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shtetasve qe krijojne shqetesime dhe qe nuk u binden kerkesave per t’u larguar nga 
godina, personat e autorizuar kerkojne ndihmen e eproreve dhe njoftojne organet e rendit 
per veprime te metejshme. 
 

Neni 15 
 
Çdo punonjes per largimin e tij jashte godines se Qendres Vendore Audiovizive 
Gjirokaster brenda orarit te punes, duhet te vere ne dijeni eprorin e vet per shkakun dhe 
vendndodhjen dhe mund te largohet pasi te kete marre pelqimin verbal ose me shkrim. 
Gjithashtu, ai eshte i detyruar te njoftoje punonjesin e recepsionit i cili pasqyron hyrje-
daljet e punonjesve dhe motivet e levizjes ne librin e caktuar per keto shenime. 
 

Neni 16 
 
Veshja dhe paraqitja e jashtme e secilit punonjes duhet te jete e pershtatshme per natyren 
e institucionit. Ndalohen veshjet te cilat ekspozojne ndjeshem pjese te trupit ne menyre qe 
te shkaktojne turbullime psikologjike e fiziologjike te personave te tjere. Ndalohen veshjet 
shume te çrregullta dhe me kombinacione jashte stantardeve normale te pranueshme. 
 

Neni 17 
 
Titullari perkates mund te vendose qe persona te veçante te personelit te sherbimit apo te 
administrates te mbajne veshje te posaçme apo shenja dalluese. 
 

Neni 18 
Perberja 

 
1.  Qendra Vendore Audiovizive Gjirokaster eshte njesi administrative ne perberje te 
struktures organike te RTSH-se. Ajo ushtron kompetencat e saj ne baze te kesaj 
rregulloreje dhe akteve te tjera ligjore e nenligjore dhe ka perberje organizative sipas 
vendimit perkates te Keshillit Drejtues te RTSH-se per kete njesi.  
 
Ne perberje te Qendres Vendore Audiovizive Gjirokaster funksionojne: 
 

• Administrata (Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, Specialist 
Ekonomist + Burime Njerezore, Pastruese, Specialist Marketingu) 

• Sektori i Redaksise (Kryeredaktor, Gazetare, Korrespodente, Fonoteke 
arkiv, Shofer) 

• Sektori i Teknikes (Pergjegjes sektori, Pergjegjes transmetimi, Operator, 
Teknik montazhi, Teknik transmetimi, Teknik audio, Teknik transmetimi i pare TV) 
 

Neni 19 
Organizimi i punes 

 
Organizimi i punes ne Qendren Vendore Audiovizive Gjirokaster behet nga Drejtuesi i 
Qendres. Komunikimi i detyrave realizohet ndermjet Drejtuesit te Qendres dhe 
pergjegjesit perkates te departamentit apo sektorit si dhe ndermjet ketyre te fundit dhe 
punonjesve te tjere te Qendres Vendore Audiovizive Gjirokaster.  
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Neni 20 

Vula e Qendres Vendore Audiovizive Gjirokaster 
 
Vula e Qendres Vendore Audiovizive Gjirokaster eshte ne forme rrethore dhe permban 
keto shenja e shkronja ne rrethin e jashtem: Lart “Republika e Shqiperise”, poshte 
GJIROKASTER dhe ne rrethin e brendshem lart: “Radio Televizioni Shqiptar”, ndersa 
ne mes te saj vihet shqiponja e njejte me ate te stemes se Republikes. 
 
 

Neni 21 
Detyrat e Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive Gjirokaster 

 
Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive Gjirokaster eshte drejtuesi kryesor i te gjithe 
aktivitetit administrativ e tekniko–ekonomik te Qendres Vendore Audiovizive dhe perveç 
kompetencave te percaktuara ne Statutin e RTSH-se, ka dhe keto detyra: 
    

1. Pergjigjet prane Drejtorit te Pergjithshem te RTSH-se per gjithe veprimtarine e 
Qendres Vendore Audiovizive dhe per çdo sektor ne veçanti.  

2. Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive ka te drejte te delegoje kompetenca rast 
pas rasti per nivele te caktuar nenpunesish te Qendres Vendore Audiovizive. 

3. Paraqet prane Drejtorit te Pergjithshem propozime dhe projekte qe kane lidhje me 
veprimtarine e Qendres Vendore Audiovizive.  

4. Harton dhe paraqet prane Drejtorit te Pergjithshem strukturen organizative te 
Qendres Vendore Audiovizive per te vijuar me tej me procedurat e duhura per 
miratim nga Keshilli Drejtues i RTSH-se. 

5. Mban nen kontroll te vazhdueshem veprimtarine ekonomiko –financiare te 
Qendres Vendore Audiovizive ne pergjithesi dhe nxjerr urdherat perkates per 
sektoret qe kane tejkalim te shpenzimeve.  

6. Jep urdhera apo udhezime per bashkerendimin e puneve brenda Qendres Vendore 
Audiovizive.  

7. Nxjerr urdhera te brendshem gjate realizimit te veprimtarise se Qendres Vendore 
Audiovizive, ne zbatim te detyrave te ngarkuara e ne baze te ligjit. 

8. Merr masa administrative per te gjitha shkeljet e kryera nga punonjesit e Qendres 
Vendore Audiovizive me perjashtim te masave disiplinore per te cilat i propozon 
Drejtorit te Pergjithshem.  

9. Kontrollon bilancet e Qendres Vendore Audiovizive, evidencat mujore, 3 mujore 
dhe vjetore si dhe jep udhezime dhe urdhera per zbatimin e tyre. 

10. Ngre komisione per kontrollin e pajisjeve dhe nxjerrjet jashte perdorimit te tyre 
konform ligjeve si dhe miraton çdemtimet financiare te propozuara nga sektori i 
finances per shkeljet financiare te evidentuara. 

11. Miraton ne kohen e duhur liste pagesat e punonjesve. 
12. Raporton me shkrim çdo muaj defektet teknike ne Qendren Vendore Audiovizive 

Gjirokaster si dhe nderprerjet e transmetimeve te programeve kombetare audio 
dhe audiovizive te RTSH-se ne zonen qe ai mbulon. 

13. Jep urdhera dhe udhezime lidhur me ndjekjen e zbatimin e rregullores se sigurimit 
teknik dhe zbatimin e rregullores se MKZ.  
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14. Organizon analiza mujore dhe vjetore me pergjegjesit e departamenetve dhe 
sektoreve te Qendres Vendore Audiovizive dhe kontrollon zbatimin e planeve te 
punes.  

15. Harton, propozon dhe pergjigjet per zbatimin e struktures programore, planin e 
prodhimit te programeve si dhe transmetimin e tyre. Zbaton planin e 
transmetimeve te programeve kombetare audio dhe audiovizive.  

16. Organizon njesi kontrolli te brendshem per sektore te ndryshem, analizon 
rezultatet e kontrollit dhe nxjerr personat pergjegjes. 

17. Miraton kalimin e pjeseve te kembimit dhe aparaturave nga nje sektor ne nje tjeter. 
18. Miraton me shkrim daljen e çdo lloj materiali nga magazina.  
19. Perfaqeson Qendren Vendore Audiovizive ne marredhenie me te tretet dhe ka te 

drejten e lidhjes se marreveshjeve me to. 
20. Harton rregulloren e Qendres Vendore Audiovizive dhe e paraqet ate tek  Drejtori   

i  Pergjithshem, per te vijuar me tej me procedurat e miratimit te saj.  
 

Neni 22 
Specialist Ekonomist 

 
Specialisti Ekonomist ka keto detyra: 
 

1. Ne bashkepunim me pergjegjesat e sektoreve dhe ne baze te udhezimeve 
perkatese, pregatit projekt buxhetin vjetor, dhe ia paraqet Drejtuesit te Qendres 
Vendore Audiovizive per veprim te metejshem. 

2. Ndjek gjendjen financiare te te ardhurave dhe shpenzimeve dhe kontrollon 
realizimin e buxhetit per Qendren Vendore Audiovizive.  

3. Ndjek detyrimet e Qendres Vendore Audiovizive ndaj te treteve. 
4. Pergatit dhe me miratim te Drejtuesit te Qendres kerkon çeljen e fondeve te 

nevojshme per pagesa dhe i raporton me shkrim atij per deviacionet e mundshme 
nga çeljet. 

5. Ne bashkepunim me pergjegjesit e sektoreve te tjere perberes te Qendres Vendore 
Audiovizive, ben analizen e shpenzimeve dhe ia paraqet cdo muaj ne nje relacion 
te hollesishem Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 

6. Harton bilancet 3 mujore e vjetore, evidencat mujore te shpenzimeve dhe i paraqet 
ato ne mbledhjen e Drejtorise se Qendres Vendore Audiovizive per analize. 

7. Me urdher te Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive kontrollon zbatimin ze 
per ze dhe ne total te cdo treguesi te planit buxhetor (fondit te pagave, sigurimeve 
shoqerore, shpenzimet operative, dietat, karburantin, energjine elektrike, uje etj.) si 
dhe zbatimin e investimeve per çdo sektor dhe per Qendren Vendore Audiovizive 
ne teresi. 

8. Pregatit projekt–propozimet me karakter ekonomiko–financiar per Qendren 
Vendore Audiovizive dhe ja paraqet ato Drejtuesit te Qendres Audiovizive 
Vendore. 

9. Organizon mbajtjen e kontabilitetit, ruajtjen e dokumentave kontabile, mbylljen 
dhe rakordimin e debi–kredive. 

10. Kryen inventarizimin e çdo sektori dhe propozon urdher zhdemtimet perkatese.  
11. Kryen kontrolle te brendshme per zbatimin e politikes financiare per cdo sektor, 

evidenton te metat perkatese dhe propozon masa konkrete per rregullimin e tyre. 
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12. Sipas listeprezencave ne pune te paraqitura nga departamentet/sektoret dhe te 
miratuara nga Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, pregatit liste pagesat e 
punonjesve si dhe pagesat per sigurimet shoqerore e shendetesore te punonjesve te 
Qendres Vendore Audiovizive. Pregatit liste pagesat per oret shtese te punonjesve 
si dhe kujdeset per mostejkalim te oreve shtese te percaktuara ne Kodin e Punes. 

13. Sipas listes te paraqitur nga departamenti/sektori i Redaksise dhe te miratuar nga 
Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, pregatit liste pagesat per 
bashkepunetoret. 

14. Ne bashkepunim me pergjegjesat e sektoreve, kontrollon ne vazhdimesi koston e 
transmetimit dhe propozon masa per uljen e shpenzimeve. 

15. Kontrollon normat e harxhimit te materialeve dhe propozon masa per respektimin 
e tyre. 

16. Evidenton cdo fund muaji ne librat perkates shpenzimet e energjise, karburantit, 
telefonave dhe ujit te pijshem, per cdo sektor. 

17. Per cdo pergjegjes sektori apo punonjes ne vecanti propozon urdher–zhdemtimet 
per tejkalim shpenzimesh. 

18. Ne menyre periodike dhe çdo muaj kryen rakordimet me arken e magazinen.  
19. Merr pjese ne procedurat e blerjeve me vlera te vogla. 
20. Ndjek dhe kontrollon zbatimin e kontratave te lidhura ne baze prokurimesh dhe 

mban pergjegjesi ligjore per zbatimin me korrektese te tyre. 
21. Gjate inventarizimimeve, propozon komisionet perkatese, pregatit dosjet e 

inventareve dhe mban ne kontroll te vazhdueshem veprimtarine e komisionit.  
22. Organizon punen dhe kryen periodikisht nxjerrjen e materialeve dhe pajisjeve 

jashte perdorimit. 
 

Neni 23 
Burimet Njerezore 

 
Punonjesi i Burimeve Njerezore ka keto detyra: 
  

1. Pergatit kriteret e marrjes ne pune te punonjesve ne perputhje dhe me kriteret 
ligjore ne fuqi, dhe i paraqet ato per miratim tek Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive per procedim te metejshem. 

2. Ndjek dhe zbaton proceduren e punesimit dhe ate te largimit te punonjesve te 
Qendres Vendore Audiovizive. 

3. Çdo fillim viti ose sa here t‘i kerkohet nga Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive harton strukturen organizative dhe analitike te Qendres. 

4. Ne funksion te strukturave te miratuara nga Keshilli Drejtues i RTSH,  kontrollon 
dhe zbaton numrin e vendeve te punes sipas emertesave dhe tabeles se pagave. 

5. Ben propozime per ndryshime ne sistemimin e pagave per punonjes te veçante te 
Qendres Vendore Audiovizive si dhe shkallezimin e tyre sipas vendeve te punes 
dhe i paraqet ato per miratim dhe veprim te metejshem tek Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive. 

6. Sipas kerkesave me shkrim te pergjegjesave te sektoreve per nje organizim me te 
mire te punes, paraqet tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive propozimet 
per ndryshime ne strukturen organizative e analitike.  

7. Zbaton Vendimevet e Keshillit Drejtues, te Drejtorit te Pergjithshem dhe 
Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive ne lidhje me marredheniet e punes. 
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8. Kontrollon zbatimin e orarit dhe disiplines ne pune per te gjithe punonjesit e cdo 
sektori dhe raporton me shkrim tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. Ka 
te drejte te ushtroje kontroll ne çdo kohe e ne çdo sektor per problemin e 
disiplines. 

9. Perpilon, ruan e ploteson rregullisht dokumentat e punemarreseve me kontrata 
afatgjata dhe me kontrata afatshkurtera, sipas kerkesave te Statutit te RTSH dhe 
Kodit te Punes. 

10. Per punonjesit qe kerkojne te punesohen ne Qendren Vendore Audiovizive duhet 
te adminitroje keto dokumenta: curriculum vitae, çertifikate, librezen e punes, 
diplome e shkolles se bashku me listen e notave, raport mjekesor, vertetim nga 
gjykata dhe prokuroria. Ne baze te ketyre dokumentave plotesohet dosja personale 
e çdo punonjesi, e cila pasurohet vazhdimisht. 

11. Ploteson librezat e punes me te dhenat per punonjesit e Qendres Vendore 
Audiovizive.  

12. Ploteson dhe ruan te gjithe dokumentacionin si: regjistrin themeltar te punonjesve, 
librin e levizjeve e emerimeve e dokumenta te tjera. 

13. Kerkon dokumentacionin perkates per aftesine shendetesore per pune te 
punonjesve, kryen rifreskimin e dokumentacionit. Pajis te gjithe punonjesit me 
librezen e sigurimeve shendetesore e shoqerore. 

14. Merr cdo fillim viti propozimet me shkrim nga pergjegjesat e sektoreve per 
kryerjen e lejeve te pagueshme te punonjesve, i dokumenton ato ne librin perkates, 
harton grafikun dhe ndjek zbatimin e tij, per cdo punonjes pregatit shkresat 
perkatese. 

15. Kontrollon liste prezencat ne pune te punonjesve te plotesuara nga pergjegjesat e 
sektoreve, siglon raportet mjeksore sipas vjetersise ne pune. 

16. Pregatit sistematikisht listen e punonjesve qe punojne ditet e pushimeve dhe te 
festave zyrtare, duke bere llogarite perkatese te diteve bazuar ne ligj. 

17. Kur punonjesi largohet nga institucioni, dokumentat e tyre u jepen pasi sjellin 
prane sektorit te personelit vertetimet nga llogaria dhe arkiva se nuk kane detyrime, 
si dhe pasi dorezojne paisjet dhe materialet e tjera ne ngarkim si dhe fletehyrjen. 

 
Neni 24 

Sanitare/pastruese 
 

1. Ben pastrimin e zyrave dhe ambienteve te Qendres Vendore Audiovizive. 
2. Pergjigjet per zbatimin e rregullave te percaktuara te higjienes dhe pastertise si dhe 

per mire administrimin e mjeteve te punes dhe materialeve te tjera te konsumit. 
Paraqet kerkese per furnizime periodike me materiale dhe mjete konsumi pune  

3. Gjate ushtrimit te detyres, ky punonjes eshte i detyruar te zbatoje rregullat per 
sigurine e objektit dhe per çdo lloj konstatimi te vene re si brenda zyrave, studiove 
etj. te institucionit, ashtu edhe jashte tij, te njoftoje menjehere eprorin dhe 
Drejtuesin e Qendres Vendore Audiovizive. 

 
Neni 25 

Specialist Marketingu 
 

1. Detyrat e specialistit te markeingut jane si me poshte: 
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1. Studion tregun e reklamave dhe sherbimeve te tjera dhe konkurrencen per te bere 
me te efektshem sherbimin e saj. 

2. Mban komunikim me subjektet e pranishme ne tregun mediatik, te cilet kane 
nevoje per publicitet si dhe me agjensite e licensuara me ligj. 

3. Vepron per te siguruar sponsore per aktivitete qe organizohen dhe/ose 
transmetohen nga Qendra Vendore Audiovizive. 

4. Perpilojne kontratat me klientet per sherbimet reklamuese qe iu ofron institucioni, 
sipas miratimit nga Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive dhe paraqesin 
Drejtuesit te Qendres per veprimet e metejshme. 

5. Ndjek zbatimin e kontratave te lidhura deri ne arketimin e te ardhurave per 
sherbimin reklamues te kryer ne baze te kontratave te lidhura. 

6. Administron studion e rregjistrimeve muzikore dhe autorizon perdorimin e saj 
vetem pasi te kete verifikuar kontraten e sherbimit dhe mandat-arketimin perkates 
per sherbimin qe do te kryeje studioja e rregjistrimit. 

7. Harton mediaplanin per transmetimin e njoftimeve, reklamave etj. pas miratimit 
nga Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, ku spoti reklamues nuk mund te 
zgjase me shume se 30 sekonda. 

 
Neni 26 

Redaksia e Qendres Vendore Audiovizive 
 

Puna ne redaksi 
 

1. Puna ne redaksi eshte e organizuar mbi bazen e planeve ditore, javore dhe mujore 
te cilat hartohen brenda struktures vjetore te programit te miratuar. 

2. Çdo dite, ne ora 08.30 behet mbledhja e dites ku analizohen realizimet e detyrave 
dhe programeve te nje dite me pare dhe ndahen detyrat e dites. 

3. Kete detyre e kryen Pergjegjesi i Redaksise, me prezencen e Drejtuesit te Qendres 
Vendore Audiovizive, nese eshte e nevojshme. 

4. Nuk lejohet transmetimi i edicioneve informative/te lajmeve, te inçizuara, perveç 
flash informativ te ores 22.00. 

5. Çdo dite, nga ora 16.00 - 22.00, ne menyre kategorike, nje gazetar eshte ne pune, 
ne sherbim te transmetimit, sipas grafikut javor dhe mujor te hartuar nga 
Pergjegjesi i Redaksise dhe te aprovuar nga Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive. 

6. Te gjitha emisionet e transmetuara nga bashkepunetoret duhet te kene nje skenar 
transmetimi te miratuar nga Pergjegjesi i Redaksise dhe nga Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive dhe gjate transmetimit te jene nen mbikqyrjen e gazetarit 
pergjegjes. 

7. Per çdo devijim dhe moszbatim te rregullave te pergatitjes dhe te mbikqyrjes e 
transmetimit te programeve ne Qendren Vendore Audiovizive Gjirokaster, 
personat e caktuar pergjegjes, mbajne pergjegjesi administrative dhe ligjore. 
 

Neni 27 
Kryeredaktor i Redaksise  

 
Kryeredaktori i Redaksise ka detyrat e meposhtme: 
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1. Drejton dhe menaxhon aktivitetin e perditshem te departamentit/sektorit te 
Redaksise. 

2. Pergatit, se bashku me gazetaret, redaktorin e muzikes dhe stafin tjeter redaksional 
strukturen programore vjetore si dhe perditesimet apo permiresimet e saj periodike 
dhe ia paraqet per miratim Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive.  

3. Ndan çdo dite detyrat e gazetareve per realizimin e edicioneve te lajmeve si dhe 
pranon e miraton planet ditore, javore e mujore te punes se gazetareve etj. 

4. Kontrollon para cdo transmetimi, kronikat e pergatitura dhe siglon flete-
transmetimet si dhe i ruan e i perpunon ato. 

5. Harton faqosjen e edicioneve qendrore te lajmeve. 
6. Pergatit kronika, speciale informative, analiza mbi ngjarje te ndryshme etj. 
7. Mban lidhje te vazhdueshme dhe informohet ne vazhdimesi mbi gjendjen dhe 

mbarevajtjen e gadishmerine e studios se transmetimit dhe montazhit. Informon 
Drejtuesi e Qendres Vendore Audiovizive per çdo problem qe ve re ne keto 
mjedise. 

8. Mban lidhje te vazhdueshme me Njesine e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve per 
pergatitjen dhe percjelljen per transmetim ne RTSH sipas nevojes dhe kerkesave te 
tyre te materialeve te ndryshme informatike, kulturore, kronikave, reportazheve etj. 
nga rajoni yne e me gjere. 

9. Ne varesi te struktures programore, zgjedh dhe organizon bashkepunimin me 
bashkepunetoret e jashtem duke i paraqitur ata per miratim tek Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive. 

10. Merret me anen administrative te mbarevajtjes se punes (furnizimi me mjete pune, 
me pajisje te reja, etj ) si dhe planifikon e propozon per miratim prane Drejtuesit te 
Qendres Vendore Audiovizive listen per paisjen e stafit me mjete te reja pune 
(kompiutere, rregjistrues etj.) 

11. Informon dhe mban lidhje per mbarevajtjen e punes dhe gjendjen e pajisjeve dhe 
aparaturave te stafit me Drejtorine e Qendres Vendore Audiovizive dhe me 
pergjegjesat e departamenteve/sektoreve te tjere.  

12. Paraqet te pakten nje here ne muaj tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive 
nje raport te hollesishem mbi aktivitetin e redaksise si dhe propozon masa 
konkrete per ndryshime apo permiresime te mundshme. 

13. Pergatit listeprezencat per pagesat e gazetareve, operatoreve dhe redaktorit, mban 
shenim dhe pasqyron ne keto listepagesa edhe oret e punes shtese (mbikohe) per 
punonjesit ne varesi te tij dhe i paraqet ato prane Inspektorit te Personelit. 

14. Mban shenim dhe pergatit listepagesen per shperblimin e bashkepunetoreve dhe i 
paraqet ato tek financa pas miratimit paraprak tek Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive. 

15. Koordinon punen midis gazetareve, operatoreve, montazhit. 
16. Planifikon lejet vjetore per punonjesit e redaksise, mban shenim periudhen e lejes 

per sejcilin prej tyre si dhe ben shperndarjen e detyrave kur njeri prej tyre mungon 
ose eshte me leje vjetore apo me raport mjekesor. 

17. Kontrollon orarin e punes se punonjesve ne vartesi te tij. 
18. Kujdeset per ruajtjen e emisioneve dhe prodhimeve te tjera. Ndjek pergatitjen, 

shperndarjen dhe siglimin e fleteve te transmetimit. 
19. Mban lidhje te vazhdueshme me sektorin e teknikes per gadishmerine e 

transmetimit ne studio dhe ne ate te montazhit. 
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20. Ne bashkepunim me seksionin e teknikes dhe gazetaret e tjere, pergatit siglen dhe 
ilustrimet hyrese e perfunduese per emisionet e lajmeve dhe te tjera si dhe 
urdheron transmetimin e tyre, ndryshimin  apo heqjen nga transmetimi. 

 
Neni 28 

Gazetaret 
 
Gazetaret kane keto detyra: 
 

1. Gazetaret kane per detyre t’i permbahen me çdo kusht platformes se pergjithshme 
te Qendres Vendore Audiovizive dhe misionit te saj. 

2. Pergatisin kronika ne terren ne fusha si politike, ekonomi, kulture, etj  
3. Pergatisin lajme per edicionet e shkurtra. 
4. Pergatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive ne raste te vecanta. 
5. Realizojne emisionet e ngarkuara mbi bazen e planeve ditore, javore e mujore te 

miratuara per transmetim te drejteperdrejte. 
6. Gazetaret duhet t’i pergjigjen me perpikmeri transmetimeve te lajmeve e kronikave 

apo reportazheve lokale etj., ne kohen dhe cilesine e duhur duke perçuar saktesisht 
frymen dhe zhvillimin e zonave urbane e nderurbane, institucioneve, njesive 
vendore dhe komunitetit te qarkut Gjirokaster.   

7. Jane te detyruar te punojne jashte orarit te punes, kur nje gje tille kerkohet nga 
Pergjegjesi i Redaksise ose Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. 

8. Kujdesen qe kronikat te mos mbajne elemente te publicitetit. 
9. Respektojne kodin etik dhe frymen e bashkepunimit dhe punes ne grup. 
10. Respektojne te gjitha rregullat dhe rregulloret ne fuqi dhe te Statusit te RTSH si 

dhe percaktimet e kesaj rregullore. 
11. Mirembajne te gjitha paisjet personale dhe te tjera te cilat u jane dhene ne 

perdorim dhe nuk duhet te perdoren per te kryer pune per nevoja te te treteve 
jashte Qendres Vendore Audiovizive. 

12. Zbatojne orarin e punes si dhe ndryshimet e mundshme te tij, me miratim te 
Pergjegjesit te Redaksise ose Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 

13. Zbatojne dispozitat ligjore dhe regullimet e vecanta nga organet drejtuese te RTSH 
lidhur me detyrimin per te mos u dypunesuar apo te mos bejne konkurrence ne 
subjekte te tjera mediatike private ne Republiken e Shqiperise. 

14. Gazetari i dites pergjigjet se bashku me Pergjegjesin per transmetimin e lajmeve, 
kronikave dhe emisioneve si nga gazetaret, ashtu edhe nga bashkepunetoret. 

15. Gazetari eshte i detyruar te dorezoje ne arkiv kasetat e emisioneve si dhe kasetat 
me material bruto te kronikave te realizuara prej tij. 

16. Gazetari i minoritetit mban pergjegjesi per respektimin e minutazhit prej 45 minuta 
ne ekranin e televizionit, çdo te premte si dhe per pergatitjen e emisioneve ne 
gjuhen greke. Çdo dite duhet te pergatise edicionet informative ne Radio ne gjuhen 
greke, duke respektuar te drejtat e minoritetit per informim.  

 
Neni 29 

Arkiv/Protokoll 
 
Arkivisti/Protokolluesi prane Drejtorise se Qendres Vendore Audiovizive kryen detyrat e 
meposhtme: 
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1. Protokollon dhe arshivon te gjithe dokumentet shkresore qe qarkullojne zyrtarisht 

brenda struktures se Qendres Vendore Audiovizive si dhe dokumente te tjere qe 
vijne nga jashte apo qe dalin nga kjo njesi administrative. 

2. Ben shperndarjen e dokumentave duke i derguar ato ne Njesite apo Drejtorite 
perkatese. 

3. Dorezon ne poste te gjitha shkresat e dala nga Qendra Vendore Audiovizive duke i 
shenuar ato ne librin perkates.  

4. Kujdeset per ruajtjen e plote, dergimin, marrjen e te gjithe praktikave e 
dokumenteve zyrtare me RHK, ne perputhje me legjislacionin per arkivat dhe per 
ruajtjen e dokumentave. 

5. Mban vulen e Qendres Vendore Audiovizive Gjirokaster, duke e hedhur ate vetem 
ne dokumentat me firme te Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 

6. Sistemon sipas sektoreve te gjithe dokumentacionin sipas destinacionit per ruajtje 
te perkohshme dhe te perhershme. Pas sistemimit ne dosjet perkatese, materialet 
arkivore ndahen ne kutite permbledhese sipas kohes se ruajtjes, duke bere 
inventarin e gjendjes se dokumentave ne kutite e ruajtjes me numer rendor sipas 
legjislacionit ne fuqi. 

7. Te gjithe ekzemplaret e dokumentave vulosen, dokumentat e brendshme i 
paraqiten titullarit per firme apo njohje vetem pasi te protokollohen. 
Proçesverbalet e mbedhjes kane te gjitha elementet e dokumentave te brendshme. 

8. I gjithe dokumentacioni shkresor, urdhera, vendime, shkresa, informacione, 
raporte etj. te cilat do te qarkullojne brenda institucionit dhe ato qe do nisen per ne 
Drejtorine e Pergjithshme te RTSH, duhet te kene ne faqen qe do te mbetet ne 
zyren e protokoll-arshives identetitin dhe nenshkrimin e konceptuesit  te shkreses, 
si dhe miratimin e eprorit te drejpterdrejte te tij. 

9. Nuk evidencohen ne arkiv dokumentat me karakter te thjeshte si: flete udhtimet, 
faturat masive te llogarise e magazines (fatura te ndryshme, mandat arketime-
pagesash, flete hyrje, flete dalje, flete urdher sherbimesh etj). 

10. Si rregull dosjet e ruajtjes se perhershme permbajne deri ne 200 flete, perndryshe 
krijohet dosje me fraksion. 

11. I gjithe dokumentacioni ne protokoll-arkiv do perpunohet sipas ‘Normave 
tekniko-profesionale dhe metodologjike te sherbimit arkivor ne Republiken e 
Shqiperise. 

 
Neni 30 

Fonoteka arkiv 
 

1. Kontrollon dhe sistemon muziken qe transmetohet çdo dite, duke mos futur per 
transmetim muzike joprofesionale dhe amatore te inçizuar nga amatore etj. Mban 
pergjegjesi, i vetem, per perzgjedhjen dhe cilesine e materialeve te transmetuara. 

2. Bashkepunon me tekniket e transmetimit dhe punonjesit e redaksise per 
evidentimin e materialeve  te patransmetueshme per shkak te cilesise se dobet, 
inçizimit jo profesional dhe shkaqe te tjera dhe rehabilitimin e tyre ose nxjerrjen 
jashte fondit muzikor te perdorimit nga Qendra Vendore Audiovizive  

3. Zgjedh pjeset muzikore per ilustrim ne emisionet qe transmetohen çdo dite nga 
gazetaret dhe bashkepunetoret. 
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4. Kujdeset per ruajtjen dhe mire administrimin e fondit arkivor muzikor dhe 
rifreskimin e tij me muzike bashkehore dhe prodhime te tjera nga RTSH. Kujdeset 
per seleksionimin e muzikes dhe pasurimin e fonotekes. 

5. Regjistron muzike ne studio (grupe muzikore-moderne dhe popullore, rapsode, 
kengetare etj). 

6. Ne raste te demtimit te kasetave dhe pamundesise se rigjenerimit e riprodhimit te 
tyre (kur ato jane bere te paperdorshme nga konsumi apo pavlefshmeria e tyre), 
asgjesimi i kasetave duhet te behet me proces-verbal perkates te realizuar nga nje 
komision i perbere nga te pakten tre anetare (ku njeri duhet te jete patjeter 
Kryeredaktori i Redaksise) dhe te miratuar nga Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive.   

7. Nuk lejon nxjerrjen jashte dhe pa autorizim te materialeve e prodhimeve te 
ndryshme muzikore nga fonoteka, per nevoja te te treteve dhe ne rast te kundert 
mban pergjegjesi administrative dhe ligjore. 

8. Kujdeset per nxjerrjen per perdorim dhe risistemimin e tyre ne arkiv, te 
dokumenteve e materialeve muziokore qe levizin per perdorim e transmetim te 
brendshem si dhe per prodhimet e reja muzikore dhe emisione te tjera. 

9. Eshte i detyruar te punoje edhe jashte orarit te punes dhe diteve zyrtare te 
pushimit ne varesi te nevojave dhe kerkeses se Kryeredaktorit te Redaksise apo 
Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 

10. Inventarizon dhe sistemon materialet ekzistuese dhe e reja, te cilat i pranon 
menjehere pas transmetimit te tyre. 

11. Krijon kushtet per sigurimin e ruajtjes fizike dhe teknologjike te tyre. 
12. Ben restaurimin dhe rinovimin e materialeve. 
13. Lejon daljen e tyre per transmetim sipas rregullave te peraktuara nga Drejtoria e 

Pergjithshme e RTSH dhe ajo e Qendres Vendore Audiovizive, duke u kujdesur qe 
materialet te mos i jepen personave te paautorizuar. 

14. Perpunon materialet dokumentare, ne perputhje me standardet teknike te ruajtjes 
se tyre. 

15. Ve ne dijeni Kryeredaktorin e Redaksise dhe Drejtuesin e Qendres Vendore 
Audiovizive, per cdo problem qe mund te linde lidhur me ruajtjen dhe 
shfrytezimin e fondit arkivor.  

16. Siguron mjediset e fondit nga rreziku i zjarrit dhe kujdeset per ruajtjen e tyre sipas 
kushteve teknike dhe teknologjike. 

 
Neni 31 

Rregulla te tjera mbi ruajtjen, administrimin dhe perdorimin e fonotekes 
 

1. Ne fonoteken e Qendres Vendore Audiovizive terhiqen, seleksionohen, 
perpunohen dhe ruhen te gjitha materialet audio dhe ato audiovizive qe 
prodhohen per RTSH, qe rregjistrohen dhe transmetohen, madje edhe ato qe nuk 
transmetohen per raste e arsye te vecanta. 

2. Materialet hyjne ne fonoteke te nesermen e transmetimit ne Qendren Vendore 
Audiovizive Gjirokaster (te cilat pergatiten per RTSH). Kasetat,  bobinat ose cdo 
format tjeter duhet te jete e shoqeruar me emrin e autorit (gazetarit, skenaristit, 
rregjizorit, operatorit, operatorit te zerit, montazhierit, kompozitorit, nese kane 
marre pjese ne realizim). 
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3. Prodhuesi (gazetari, bashkepunetori, redaktori i muzikes etj) i materialit, pas 
transmetimit, ploteson edhe fleten e ruajtjes se materialit i cili firmoset nga tekniku 
i transmetimit dhe pasi te jete konfirmuar edhe nga Kryeredaktori i Redaksise, i 
dorezohet punonjesit te Fonotekes i cili eshte pergjegjes per terheqjen e materialit 
per ruajtje nga studio e transmetimit dhe per sistemimi i tij perfundimtar ne 
fonoteke, per ruajtje. 

4. Ne arkivin e fonotekes dorezohet gjithashtu teksti i shkruar dhe nje flete 
shoqeruese me te dhena te pergjithshme per permbajtjen, vendin, personat etj. nga 
prodhuesi – gazetar, muzikant etj. 

5. Te gjitha materialet e dorezuara ne arkivin e fonotekes firmosen edhe nga 
Pergjegjesi i Departamentit/Seksionit qe ka realizuar materialin,  si dhe punonjesi i 
arkivit/fonotekes qe e merr ne dorezim. 

 
Neni 32 

Terheqja nga Fonoteka  
 
Terheqja nga arkiv/fonoteka behet per qellimet e meposhtme: 
 

1. Per perdorim te pjesshem te materialeve arkivore per emisione te rinj. 
2. Per transmetim te plote ose te pjesshem te materialeve arkivore ne strukturen 

ditore te programit te Qendres Vendore Audiovizive. 
3. Per te tretet qe kerkojne shfrytezimin e materialeve arkivore te Qendres Vendore 

Audiovizive kundrejt pageses, sipas kritereve te percaktuara nga RTSH. 
4. Terheqja e materialeve behet me kerkese te shkruar ku shenohet: qellimi, personi 

qe e kerkon dhe firmoset nga ky i fundit dhe nga Pergjegjesi i Redaksise, dhe e 
miratuar nga Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. 

5. Nuk lejohet dalja e asnje materiali nga Arkivi por vetem riprodhimet e tyre 
(perderisa kjo te jete e mundur) dhe ne cdo shkelje te kesaj rregulloreje, pergjegjesit 
ndeshkohen me masa te ndryshme deri ne zgjidhjen e menjehereshme te kontrates 
se punes. 

6. Ne fonoteke nuk ka te drejte te hyje asnje punonjes tjeter i jashtem ose i 
brendshem i Qendres Vendore Audiovizive. 

 
Neni 33  

Korrespodentet 
 
Korrespodentet kane keto detyra: 
 

1. Mbajne lidhje te drejtperdrejta me Kryeredaktorin dhe i pergjigjen kerkesave te tij 
qe kane te bejne me mbledhjen dhe dhenien e informacionit apo te pasqyrimit te 
situates respektive. 

2. Pergatisin kronika ne terren ne fusha si politike, ekonomi, kulture, etj  
3. Pergatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive ne raste te vecanta. 
4. Ju pergjigjen me perpikmeri transmetimeve te kronikave apo reportazheve lokale 

ne kohen dhe cilesine e duhur.   
5. Kujdesen qe kronikat te mos mbajne elemente te publicitetit. 
6. Respektojne kodin etik dhe frymen e bashkepunimit dhe punes ne grup. 
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7. Zbatojne dispozitat ligjore dhe regullimet e vecanta nga organet drejtuese te RTSH 
lidhur me detyrimin per te mos u dypunesuar apo te mos bejne konkurrence ne 
subjekte te tjera mediatike private ne Republiken e Shqiperise. 

 
Neni 34 
Shoferi 

 
Shoferi ka per detyre te kryeje transportin e personave apo materialeve sipas 
urdherave te Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive Gjirokaster ose personit te 
ngarkuar nga Drejtuesi i Qendres. Ai kujdeset per mirembajtjen e mjetit dhe informon 
ne kohe per çdo difekt. Shoferi ka per detyre te qendroje ne gadishmeri gjate gjithe 
orarit te punes, duke mos shkaktuar vonesa ne levizjen e personave apo materialeve. 

 
Neni 35 

Detyra te pergjithshme per pergjeg jesit e sektoreve te Teknikes 
 
Pergjegjesit e sektoreve kane keto te drejta e detyra: 
 

1. Pergjigjen prane Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive per gjithe 
veprimtarine e sektorit qe drejtojne. 

2. Bejne organizimin dhe planifikimin e punes se sektorit, ndajne detyrat per çdo 
punonjes, ne perputhje me ligjin dhe rregulloren, u japin urdhera dhe udhezime 
vartesve, kontrollojne zbatimin e detyrave prej tyre dhe nderhyjne e marrin masa 
per mbarevajtjen e punes. Ata jane pergjegjes per te gjithe veprimtarine e sektorit 
perpara Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive.  

3. Sigurojne kushte normale pune per punonjesit qe kane ne varesi, marrin masa per 
evidentimin e nevojes per trajnimin e tyre dhe e paraqesin ate tek Drejtuesi i 
Qendres Vendore Audiovizive, kontrollojne respektimin e disiplines dhe 
mirembajtjen e mjeteve e te pajisjeve qe kane ne administrim. 

4. Bashkerendojne punen midis tyre ne perputhje me detyrat e pergjithshme apo te 
veçanta qe dalin nga urdherat dhe udhezimet e Drejtuesit te Qendres Vendore 
Audiovizive. 

5. Analizojne ne perfundim te çdo viti, ose sa here qe e kerkon Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive, punen e sektorit dhe paraqesin relacion per mbarevajtjen 
dhe ecurine e puneve, per vleresimin e punes te sejcilit punonjes, per detyrat e 
plotesuara, mosrealizimet e pergjegjesite per to si dhe masat e metejshme per 
mbarevajtjen e punes, perfshire edhe propozime per masa disiplinore apo 
zhdemtimi.  

6. Paraqesin ne zyren e finances listen e materialeve dhe te nevojave te tjera per 
efektet e pergatitjes se projektbuxhetit per vitin e ardhshem. 

7. Per largimin nga mjediset e Qendres Vendore Audiovizive vene ne dijeni 
Drejtuesin dhe nuk largohen nese urdherohet e kunderta. 

8. Ne rast mungese ne pune te vartesve, marrin masa per zevendesimin e tyre me 
punonjes te tjere sektorit, per ato detyra qe nuk mund te shtyhen. Ne pamundesi i 
kerkojne ndihme Drejtuesit per te bere zevendesime me punonjes jashte sektorit. 

9. U japin leje per t’u larguar nga mjediset e Qendres Vendore Audiovizive vartesve 
te tyre, pasi te njohin shkakun dhe vendndodhjen e tyre. 
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10. Bejne vleresimin periodik te punes se punonjesve ne vartesi te tyre dhe e paraqesin 
per miratim tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. 

11. Sipas porosive dhe urdherave te Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive, 
kryejne edhe detyra te tjera qe lidhen me veprimtarine e Qendres Vendore 
Audiovizive Gjirokaster dhe qe pershtaten me natyren e punes se tyre, formimin 
personal dhe ngarkesen normale ne pune. 

 
Neni 36 

Detyra te pergjithshme per pergjeg jesit e transmetimit te Teknikes 
 
Detyrat kryesore te Pergjegjesit te transmetimit jane: 
 

1. Te koordinoje punen per gatishmerine e mjeteve teknike te Qendres Vendore 
Audiovizive Gjirokaster per realizimin, transmetimin dhe marrjen me cilesi te larte 
teknike te programeve te audio dhe ato audiovizive, nepermjet punes qe behet per 
mirembajtjen dhe shfrytezimin e aparaturave, ruajtjen e parametrave cilesore te 
tyre, kualifikimin e personelit dhe zbatimin e rregulloreve te punes.  

2. Ushtron kontroll ne te gjithe sektoret e teknikes se Qendres Vendore Audiovizive 
mbi cilesine teknike te transmetimeve, si ne prodhim dhe ne perhapje, evidenton te 
metat e konstatuara, ndihmon ne zgjidhjen e problemeve teknike. 

3. Koordinoje punen qe audio te jete me cilesi te larte si ne programet audio ashtu 
edhe ne ato audiovizive. Per kete, studiohen problemet qe lidhen me mbulimin e 
territorit, kontrollon cilesine teknike te transmetimit dhe pastertine e kanaleve qe 
perdoren. 

4. Drejton detyrat e planifikimit, projektimit, koordinimit dhe normalizimit teknik te 
te gjithe aktivitetit teknik te Qendres Audiovizive Vendore Gjirokaster.  

5. Te koordinoje shfrytezimin e te gjitha aparaturave te prodhimit, bazuar ne kerkesat 
e Redaksise qe sigurojne krijimtarine, si per vete Qendren Vendore ashtu edhe per 
RTSH-ne. 

6. Mban lidhje me Njesite Teknike ne RTSH dhe bashkepunon me ta per zgjidhjen e 
problemeve te mundshme teknike dhe per rinovimin e teknollogjise se prodhimit 
dhe transmetimit. 

7. Ne bashkepunim me departamentet/seksionet e tjera brenda Qendres Vendore 
Audiovizive, perpilon propozimet per planet teknike, perpunimin e preventivave 
per shpenzimet e shfrytezimit dhe ato administrative te personelit teknik te 
sistemit, te objekteve teknike, aparaturave dhe, kur te jete nevoja, merr pjese direkt 
ne instalimin dhe kolaudimin e pajisjeve si dhe formulimin e normativave te 
shfrytezimit dhe te mirembajtjes.  

8. Siguron mirembajtjen e rrjetit kompjuterik duke organizuar e drejtuar punen 
profilaktike periodike. 

9. Siguron mirembajtjen e rrjetit elektrik, hidraulik si dhe te ndriçimit ne pergjithesi te 
ambjenteve te institucionit dhe ne veçanti te studiove te prodhimit, montazhit e 
transmetimit. Pergjigjet per mirembajtjen e godines ne pergjithesi duke propozuar 
edhe planet dhe nevojat e mundshme per riparime e nderhyrje te herepasehershme 
tek Drejtuesi per miratim e veprim te metejshem. 

10. Kujdeset per trainimin e punonjesve dhe njohjen me rregullat e sigurimit teknik ne 
pune dhe testimin e tyre per perdorimin e aparaturave dhe paisjeve te transmetimit 
etj. 
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11. Harton grafikun javor, mujor te punes ne studiot e transmetimit, ben zevendesimet 
e nevojshme ne rast mungesash te personelit dhe e paraqet ate per miratim dhe 
informon Drejtuesin e Qendres Audiovizive ne vazhdimesi mbi problemet e dala 
gjate transmetimit e me gjere.  

12. Siguron dorezimi dhe marrja ne dorezim e aparaturave apo pajisjeve per kryerjen e 
punimeve te mirembajtjes behet duke i vene ato ne pune ne prani te te dy palve 
(shfrytezues dhe mirembajtes), ku te dy palet firmosin ne librin e punimeve te 
mirembajtjes per gjendjen e tyre teknike. Punimet qe jane shoqeruar me nderrim 
pjesesh shenohen ne evidencen e makinerise, aparatures apo paisjes perkatese.  

13. Siguron ruajtjen e dokumentacionit teknik si me poshte: 
- Shfrytezimi, mirembajtja, skemat e paisjeve apo aparaturave, libri i aparaturave, 

libri i dorezim-sherbimit, i treguesve cilesore etj. ruhen pergjithmone. 
- Libri i punimeve te mirembajtjes, te sherbimeve profilaktike ruhet deri ne nje 

vit. 
- Formularet e testimit dhe trainimit (perfshi edhe trainimin per rregullat e 

sigurimit teknik ne pune) ruhen deri ne testimin ose trainimin tjeter. 
14. Per çdo nderprerje ne transmetim, siguron mbajtjen e nje procesverbali te veçante 

ku pershkruhet: shkaku i nderprerjes se transmetimit, personat pergjegjes kur 
nderperja ka ardhur per shkaqe subjektive, kohen e nderprerjes se transmetimit, 
vleresimin e veprimeve te kryera nga ana e punonjesve te teknikes per eleminimin 
e shkakut, defektit etj. Paraqet raport te hollesishem tek Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive si dhe planin per marrjen e masave. 

 
Neni 37 

Operatori 
Operatori i figures 
 

1. Eshte pergjegjes per figuren gjate xhirimit te nje programi. 
2. Mban lidhje te drejtperdrejta me gazetarin dhe rregjisorin per zbatimin e skenarit si 

dhe ben sugjerime ne aspektin artistik. 
3. Kontrollon gadishmerine e kameras dhe mjeteve te tjera te xhirimit para nisjes per 

xhirim. 
4. Mban pergjegjesi per mirembajtjen e aparatures me te cilen punon. 
5. Ka te drejte te sugjeroje ne xhirim si dhe ne procesin e montazhit. 
6. Ka te drejte te realizoje vete gjinite e vogla televizive pa pranine e krijuesve te tjere 

kur ia aprovon Pergjegjesi i Redaksise. 
 
Operatori i zerit 
 

1. Eshte pergjegjes per cilesine e zerit ne cdo program. 
2. Siguron gadishmerine e pajisjeve te zerit para nisjes per xhirim. 
3. Mban pergjegjesi per mirembajtjen e aparatures me te cilen punon. 
4. Eshte i pranishem ne montazh me kerkesen e gazetarit, rregjisorit.  
5. Kur e sheh te arsyeshme ka te drejte te sugjeroje ne sherbim te cilesise. 

 
Neni 38 

Teknik montazhi  
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Tekniku i montazhit pergjigjet para Pergjegjesit te sektorit dhe ka keto detyra: 
 

1. Duhet te njohe me imtesi aparaturat qe kane perdorim te gjitha studiot e regjistrim 
montazhit  (mikrofona, mikser, kompresor zeri, bokse.etj) dhe te jete i afte te 
punoje ne to sipas grafikut te hartuar nga pergjegjesi i turnit apo nevojave te 
momentit. 

2. Duhet te njohe mire hardwar-et qe kane studiot e regjistrimit, si: kompjuter, karta 
zeri, etj. 

3. Duhet te njohe mire progamet e regjistrimit apo transmetimit qe perdoren ne 
studio. 

4. Menjehere pas paratitjes ne pune duhet te testoje studion e regjistrimit per 
mirefunksionimin e saj, te bejne kontrollin dhe pastrimin e aparatures, per te qene 
gati per fillimin e punes..  

5. Ne bashkepunim me redaktorin dhe gazetarin, koordinojne punen per regjistrimin 
e emisioneve sipas programeve ditore. 

6. Jane te detyruar te zbatojne oraret e montazheve te percaktuara nga Kryeredaktori.  
7. Plotesojne fleten shoqeruese te dhene nga gazetari perkates dhe mban pergjegjesi 

per materialin e montuar. 
8. Ne rast defekti ne aparature ose ndonje anomalie, lajmerohet pergjegjesi i sektorit. 
9. Ndalohet qendrimi i personave te jashtem neper dhomat e montazhit. 
10. Ndalohet riprodhimi ose montazhi i paplanifikuar i materialeve. 
11. Ndalohet hedhja e materialeve ne kaseta apo formate te tjere pa miratimin e 

Kryeredaktorit.  
 

Neni 39 
Teknik Transmetimi 

 
Tekniku i transmetimit pergjigjet tek Pergjegjesi i sektorit dhe ka keto detyra:  
 

1. Paraqitet ne pune te pakten 30 minuta para fillimit te transmetimit. 
2. Mban procesverbalin e marrjes ne dorezim te turnit, qe perpilohet dhe 

nenshkruhet ne prani te dy paleve, atij qe fillon turnin dhe atij qe e dorezon. Ne 
kete procesverbal, pasqyrohet ecuria e transmetimit dhe problemet e konstatuara 
gjate tij. 

3. Fletet e transmetimit plotesohen nga gazetari/bashkepunetori dhe nenshkruhen 
edhe nga tekniku i transmetimit si dhe Pergjegjesi i sektorit. 

4. Siguron transmetimin e lajmeve dhe te emisioneve sipas edicioneve te tyre duke 
respektuar rigorozisht strukturen programore te miratuar. 

5. Mban pergjegjesi per vendosjen e rregullit dhe disiplines ne studio. Nuk lejon ne 
studion e transmetimit hyrjen e personave qe nuk kane te bejne me transmetimin 

6. Kontrollon hapjen e monitoreve, mikrofoneve dhe aparaturave te tjera te 
transmetimit, kontrollon ne vazhdimesi transmetimin e sinjalit e ne rast defekti 
kalon menjehere ne studion rezerve dhe njofton Pergjegjesin  e sektorit teknik. 

7. Kujdeset per vazhdimesine dhe stabilitetin e energjise elektrike. Ne rast nderprerje merr 
masa per te punuar me gjenerator. 

8. Nuk lejon pirjen e duhanit ne studio 
9. Nuk duhet te lejoje qe gjate transmetimit te krijohen pauza qe demtojne cilesine e 

transmetimit 
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10. Nuk lejon transmetimin e programeve te inçizuara dhe te pashoqeruara me flete 
transmetimi te cilat duhet te jene te firmosura te pakten nga gazetari pergjegjes apo 
Kryeredaktori i Qendres Vendore Audiovizive. 

11. Nuk lejon qe te futen apo te futin vete ne transmetim materiale jo profesionale, 
bruto etj, te pa autorizuara 

12. Ne nje fletore te veçante, tekniku i transmetimit duhet te beje seleksionimin e 
materialeve te tjera muzikore cilesisht te patransmetueshme dhe t’ia paraqese ato 
per diskutim e veprim te metejshem Pergjegjesit te sektorit. 

13. Mbajne inventarin e te gjitha pajisjeve te studios se lajmeve si dhe ate te 
materialeve bruto te mini-arkivit. 

14. Nuk lejohet largimi apo zevendesimi e turnit nga vete tekniket e transmetimit pa 
miratim te Pergjegjesit te sektorit apo te Drejtorit te Qendres Vendore 
Audiovizive. 

15. Te mos lejojne personat e pa autorizuar, perfshi edhe gazetaret, te operojne me 
aparaturat e transmetimit etj. Per çdo defekt apo avari te konstatuar, perveç 
pasqyrimit ne proçes-verbalin e dorezimit te turnit, njofton brenda turnit ose te 
pakten te nesermen ne mengjes, Pergjegjesin e sektorit. 

16. Mban pergjegjesi per mirembajtjen e paisjeve dhe aparaturave si dhe raportojne 
periodikisht mbi gjendjen e tyre teknike si dhe i sugjerojne Pergjegjesit te sektorit 
nderhyrje per mirembajtje te mundshme e ne kohen e duhur    

17. Ndjekin trainimet e ndryshme per kualifikimin e metejshem te tyre. Njihen dhe 
perditesohen me rregullat e sigurise teknike dhe te jetes ne pune. 

18. Jane te detyruar te zbatojne me perpikmeri kerkesat etike te sjelljes dhe 
komunikimit si brenda institucionit ashtu edhe ne veçanti gjate punes se tyre ne 
terren dhe ne zyra, salla, konferenca etj. Ne rast te shkljes se ketyre rregullave do te 
ndeshkohen maksimalisht sipas rregulloreve e kodeve administrative e etike ne 
fuqi. 

19. Jane te detyruar te punojne jashte orarit te punes dhe diteve zyrtare te pushimit ne 
varesi te nevojave dhe kerkeses se Pergjegjesit te sektorit, Kryeredaktorit si dhe 
Drejtorit te Qendres Vendore Audiovizive. 

 
Neni 40 

Teknik audio 
 

1. Tekniku i audios kontrollon pajisjet e punes me marrjen e turnit. 
2. Duhet te garantoje vazhdimesine me cilesi te transmetimit dhe ne raste defekti 

njofton Pergjegjesin e transmetimit. 
3. Zbaton me perpikmerine me te larte urdherat e Pergjegjesit apo te Drejtuesit te 

Qendres Vendore Audiovizive..  
4. Njihet me orarin e regjistrimit dhe trasmetimeve direkte te programuara nga dhe i 

zbaton ato me perpikmeri. 
5. Kryen manipulimin e pultit te zerit dhe pajisjeve te tjera ne shfrytezim gjate 

transmetim-regjistrimeve. 
6. Gjate pergatitjes se emisionit per regjistrim-transmetim direkt, bashkepunon me 

redaktorin e emisionit per plotesimin e kerkesave te parashikuara ne skenarin 
tekniko - regjizorial. 
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Neni 41 
Teknik i studios se transmetimit i pare 

 
Tekniku i studios se transmetimit pergjigjet tek Pergjegjesi i Transmetimit dhe ka keto 
detyra:  
 

20. Paraqitja ne pune e teknikut te transmetimit behet 30 minuta para fillimit te 
transmetimit. 

21. Procesverbali i marrjes ne dorezim te turnit, perpilohen dhe nenshkruhen ne prani 
te dy paleve, atij qe fillon turnin dhe atij qe e dorezon. Ne kete procesverbal, 
pasqyrohet ecuria e transmetimit dhe problemet e konstatuara gjate tij. 

22. Fletet e transmetimit plotesohen nga gazetari/bashkepunetori dhe nenshkruhen 
edhe nga tekniku i transmetimit si dhe Pergjegjesi i sektorit. 

23. Tekniku duhet te caktoje dhe te realizoje orarin e kryerjes se puneve profilaktike, 
çdo te premte. 

24. Siguron transmetimin e lajmeve dhe te emisioneve sipas edicioneve te tyre duke 
respektuar rigorozisht strukturen programore te miratuar. 

25. Mban pergjegjesi per vendosjen e rregullit dhe disiplines ne studio. Nuk lejon ne 
studion e transmetimit hyrjen e personave qe nuk kane te bejne me transmetimin 

26. Kontrollon hapjen e monitoreve, mikrofoneve dhe aparaturave te tjera te 
transmetimit. 

27. Nuk lejon pirjen e duhanit ne studio 
28. Nuk duhet te lejoje qe gjate transmetimit te krijohen pauza qe demtojne cilesine e 

transmetimit 
29. Nuk lejon transmetimin e programeve te inçizuara dhe te pashoqeruara me flete 

transmetimi te cilat duhet te jene te firmosura te pakten nga gazetari pergjegjes apo 
Kryeredaktori i Qendres Vendore Audiovizive 

30. Nuk lejon qe te futen apo te futin vete ne transmetim materiale jo profesionale, 
bruto etj, te pa autorizuara 

31. Ne nje fletore te veçante, tekniku i transmetimit duhet te beje seleksionimin e 
materialeve te tjera muzikore cilesisht te patransmetueshme dhe t’ia paraqese ato 
per diskutim e veprim te metejshem redaktorit te muzikes dhe Pergjegjesit te 
transmetimit. 

32. Mbajne inventarin e te gjitha pajisjeve te studios se lajmeve si dhe ate te 
materialeve bruto te mini-arkivit. 

33. Nuk lejohet largimi apo zevendesimi e turnit nga vete tekniket e transmetimit pa 
miratim te Pergjegjesit te transmetimit apo te Drejtorit te Qendres Vendore 
Audiovizive. 

34. Te mos lejojne personat e pa autorizuar, perfshi edhe gazetaret, te operojne me 
aparaturat e transmetimit etj. Per çdo defekt apo avari te konstatuar, perveç 
pasqyrimit ne proçes-verbalin e dorezimit te turnit, njofton brenda turnit ose te 
pakten te nesermen ne mengjes, Pergjegjesin e Transmetimit. 

35. Mbajne pergjegjesi per mirembajtjen e paisjeve dhe aparaturave si dhe raportojne 
periodikisht mbi gjendjen e tyre teknike si dhe i sugjerojne Pergjegjesit te 
Transmetimit nderhyrje per mirembajtje te mundshme e ne kohen e duhur    

36. Ndjekin trainimet e ndryshme per kualifikimin e metejshem te tyre. Njihen dhe 
perditesohen me rregullat e sigurise teknike dhe te jetes ne pune. 
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37. Jane te detyruar te zbatojne me perpikmeri kerkesat etike te sjelljes dhe 
komunikimit si brenda institucionit ashtu edhe ne veçanti gjate punes se tyre ne 
terren dhe ne zyra, salla, konferenca etj. Ne rast te shkljes se ketyre rregullave do te 
ndeshkohen maksimalisht sipas rregulloreve e kodeve administrative e etike ne 
fuqi. 

38. Jane te detyruar te punojne jashte orarit te punes dhe diteve zyrtare te pushimit ne 
varesi te nevojave dhe kerkeses se Pergjegjesit te Transmetimit, Kryeredaktorit si 
dhe Drejtorit te Qendres Vendore Audiovizive. 

 
Neni 42 

 
Kjo rregullore mund te ndryshohet me Vendim te Keshillit Drejtues te RTSH, ose 
organit te deleguar prej tij, sipas modaliteteve te percaktuara ne Statutin e RTSH dhe 
ne Kodin e Procedurave Administrative. 
Propozimet per amendamente mund te behen nga Qendra Vendore Audiovizive 
gjithashtu ne kohe te ndryshme sipas nevojave per rishikimin e kesaj rregulloreje. 
 

Neni 43 
Hyrja ne fuqi 

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



RREGULLORE 
E 

QENDRES VENDORE AUDIOVIZIVE 
 

KORÇE 
 
 

Neni 1 
Objekti 

 
Kjo rregullore synon te krijoje rregulla te majftueshme per funksionimin e brendshem te 
Qendres Vendore Audiovizive Korçe, si pjese e struktures organizative te RTSH-se, per 
rregullimin e marredhenieve qe kane lidhje me organizimin, strukturen ne ushtrimin e 
kompetencave dhe detyrave gjate organizimit te punes se perditshme, ne plotesim te 
dispozitave te sanksionuara nga Ligji nr.97/2013, date 04.03.2013 “Per Mediat 
Audiovizive ne Republiken e Shqiperise”, Vendimi nr.98/2016 date 22.12.2016 i 
Kuvendit te Republikes se Shqiperise “Per miratimin e statutit te RTSH” dhe Vendimet  e 
Keshillit Drejtues te RTSH-se. 
 

Neni 2 
Respektimi i normave te kesaj rregulloreje 

 
Dispozitat qe caktojne rregullat per menyren e ushtrimit te kompetencave e detyrave ne 
baze te kesaj rregulloreje, jane te detyrueshme per te gjithe punonjesit e Qendres Vendore 
Audiovizive Korçe, duke zbatuar keto rregulla me rradhen e perparesise se meposhtme: 
 

1) Kushtetuta; 
2) Marreveshjet nderkombetare 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 98/2016 date 22.012.2016 i Kuvendit te Republikes se Shqiperise “Per 

miratimin e statutit te RTSH”; 
7) Vendimet e Keshillit Drejtues te RTSH; 
8) Kjo rregullore; 
9) Urdherat e vendimet e Drejtorit te Pergjithshem te RTSH; 
10) Dispozitat e vecanta te kontrates kolektive e asaj individuale te  punes, qe 

percaktojne norma te detyrueshme per menyren e ushtrimit te funksioneve e 
detyrave te punonjesve te 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 cdo 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. 
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Neni 3 

Subjektet e detyruara per zbatimin e kesaj rregulloreje 
 
Me zbatimin e kesaj rregulloreje, ngarkohen te gjithe personat qe jane ne perberje te 
struktures organizative te Qendres Vendore Audiovizive Korçe, te cilet kane lidhur ose jo 
nje kontrate pune me RTSH, qofte kjo e lidhur edhe ne respektimin minimal te 
detyrueshem nga Kodi i Punes, persa i perket aspektit formal te kontrates. 
 
Kesaj rregulloreje i nenshtrohen edhe te gjithe bashkepunetoret si dhe te ftuarit e tjere qe 
marrin pjese dhe perfshihen ne aktivitetin e Qendres Vendore Audiovizive Korçe. 
 

Neni 4 
Dispozita te pergjithshme per punonjesit e Qendres Vendore Audiovizive 

 
Çdo punonjes duhet te njohe mire kerkesat qe lidhen me vendin e punes, te beje perpjekje 
maksimale per ngritjen profesionale me qellim qe te kryeje detyren e ngarkuar ne 
pershtatje me kerkesat e vendit te punes. 
 

Neni 5 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive, si rregull merr detyrat nga personi ne 
varesi te te cilit ai eshte, sipas kesaj Rregulloreje. Urdherat nuk duhet te vijne ne 
kundershtim me ligjet, me rregulloren apo me detyren e urdherdhenesit apo te 
urdhermarresit. Ngarkimi i detyrave qe nuk jane parashikuar ne rregullore dhe qe 
perputhen me llojin e punes qe kryen punonjesi dhe me formimin intelektual te tij, nuk 
konsiderohen si ne kundershtim me rregulloren dhe duhet te zbatohen.  
 

Neni 6 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive eshte i detyruar qe te ruaje dhe te mos 
perhape te dhenat qe perbejne sekret shteteror si dhe ato konfidenciale te siguruara nga 
funksioni qe ai kryen. Ne rast te kundert ndaj tyre jepen masa disiplinore. 
 
Punonjesit e ngarkuar per te dhene informacione per publikun, per median, te interesuarit, 
etj., japin vetem ato informacione per te cilat jane te autorizuar. Per çdo sqarim apo 
dorezim dokumentacioni ata komunikojne vetem ne ambientet e caktuara per kete qellim. 
 

Neni 7 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive ka per detyre qe, para se te hyje ne 
ambjentin e tij te punes, te kontrolloje nese ka ndonje dyshim per çrregullime, te sigurohet 
per gjendjen e dokumentacionit, per pajisjet e mjetet e punes qe ka ne ngarkim dhe kur 
veren parregullsi te njoftoje menjehere Pergjegjesin e Sektorit ku ben pjese dhe ne 
mungese te tij Drejtorin e Qendres Vendore Audiovizive Korçe, i cili autorizon nje 
person per te bere verifikimet, i cili se bashku me personin pergjegjes per sektorin e 
finances, perpilon procesverbalin perkates duke urdheruar veprimet e rastit. 
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Neni 8 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive kur largohet nga zyra siguron mbylljen e 
dyerve me çeles, mbylljen e dritareve, shuarjen e dritave, heqjen nga puna te ngrohesve si 
dhe merr çdo mase tjeter te nevojshme per te evituar demtimet nga zjarri apo nga faktore 
te tjere. Personat qe kane ne perdorim aparatura si kompjutera, printera, fotokopjues, etj., 
jane te detyruar qe t’i heqin ato nga perdorimi ne perfundim te punes. 
 

Neni 9 
 
Çdo punonjes eshte i detyruar te mirembaje pajisjet e zyres, mjetet e punes, pajisjet 
teknologjike dhe automjetet. Per çdo demtim te kryer me faj, detyrohet te zhdemtoje pa 
perjashtuar, sipas rastit, edhe marrjen e mases disiplinore. 
 

Neni 10 
 
Ndalohet perdorimi i mjeteve, paisjeve teknologjike dhe aparaturave jashte destinacionit 
dhe per nevoja jo zyrtare, me perjashtim te rasteve te motivuara me leje te eprorit 
perkates, i cili mban pergjegjesi solidare me punonjesin ne rast se si pasoje verifikohet 
demtim per shkak te veprimeve te kundraligjshme. 
 

Neni 11 
 
Ne zyra, korridore, salla dhe ne ambjente te tjera te Qendres Vendore Audiovizive Korçe 
duhet te sigurohet rregull dhe qetesi maksimale. Ndalohen zhurmat, bisedat me ze te larte 
apo te thirrurat qe krijojne shqetesim per te tjeret dhe imazh jo te mire te institucionit. 
 

Neni 12 
 
Te gjithe punonjesit jane te detyruar te respektojne njeri-tjetrin, pavaresisht nga funksioni 
apo detyra. Ne asnje rast nuk justifikohet perdorimi i shprehjeve dhe qendrimeve jo 
korrekte ndaj njeri tjetrit. Per çdo problem te krijuar kerkohet sqarimi dhe ndihma e 
personit kompetent per zgjidhjen e tij. 
 

Neni 13 
 
Marredheniet me publikun mbahen nga persona te autorizuar nga titullari perkates. 
Personat e autorizuar per te mbajtur marredhenie me publikun jane te detyruar te tregojne 
sjellje dhe korrektesi maksimale.  
 

Neni 14 
 
Ndalohen te bertiturat, fyerjet, sjelljet e ashpra dhe perdorimi i dhunes ndaj shtetasve qe 
paraqiten ne Qendres Vendore Audiovizive Korçe per çeshtje te ndryshme. Ndaj 
shtetasve qe krijojne shqetesime dhe qe nuk u binden kerkesave per t’u larguar nga 
godina, personat e autorizuar kerkojne ndihmen e eproreve dhe njoftojne organet e rendit 
per veprime te metejshme. 
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Neni 15 
 
Çdo punonjes per largimin e tij jashte godines se Qendres Vendore Audiovizive Korçe 
brenda orarit te punes, duhet te vere ne dijeni eprorin e vet per shkakun dhe 
vendndodhjen dhe mund te largohet pasi te kete marre pelqimin verbal ose me shkrim. 
Gjithashtu, ai eshte i detyruar te njoftoje punonjesin e recepsionit i cili pasqyron hyrje-
daljet e punonjesve dhe motivet e levizjes ne librin e caktuar per keto shenime. 
 

Neni 16 
 
Veshja dhe paraqitja e jashtme e secilit punonjes duhet te jete e pershtatshme per natyren 
e institucionit. Ndalohen veshjet te cilat ekspozojne ndjeshem pjese te trupit ne menyre qe 
te shkaktojne turbullime psikologjike e fiziologjike te personave te tjere. Ndalohen veshjet 
shume te çrregullta dhe me kombinacione jashte stantardeve normale te pranueshme. 
 

Neni 17 
 
Titullari perkates mund te vendose qe persona te veçante te personelit te sherbimit apo te 
administrates te mbajne veshje te posaçme apo shenja dalluese. 
 

Neni 18 
Perberja 

 
1.  Qendra Vendore Audiovizive Korçe eshte njesi administrative ne perberje te 
struktures organike te RTSH-se. Ajo ushtron kompetencat e saj ne baze te kesaj 
rregulloreje dhe akteve te tjera ligjore e nenligjore dhe ka perberje organizative sipas 
vendimit perkates te Keshillit Drejtues te RTSH-se per kete njesi.  
 
Ne perberje te Qendres Vendore Audiovizive Korçe funksionojne: 
 

• Administrata (Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, Specialist 
Ekonomist + Burime Njerezore, Pastruese, Specialist Marketingu, Shofer) 

• Sektori i Redaksise (Kryeredaktor, Gazetar, Operator) 
• Sektori i Teknikes (Pergjegjes sektori, Pergjegjes transmetimi, , Teknik 

montazhi, Teknik transmetimi, Teknik audio, Teknik transmetimi i pare TV) 
 

Neni 19 
Organizimi i punes 

 
Organizimi i punes ne Qendren Vendore Audiovizive Korçe behet nga Drejtuesi i 
Qendres. Komunikimi i detyrave realizohet ndermjet Drejtuesit te Qendres dhe 
pergjegjesit perkates te departamentit apo sektorit si dhe ndermjet ketyre te fundit dhe 
punonjesve te tjere te Qendres Vendore Audiovizive Korçe.  
 

 
Neni 20 

Vula e Qendres Vendore Audiovizive Korçe 
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Vula e Qendres Vendore Audiovizive Korçe eshte ne forme rrethore dhe permban keto 
shenja e shkronja ne rrethin e jashtem: Lart “Republika e Shqiperise”, poshte KORÇE 
dhe ne rrethin e brendshem lart: “Radio Televizioni Shqiptar”, ndersa ne mes te saj vihet 
shqiponja e njejte me ate te stemes se Republikes. 
 
 

Neni 21 
Detyrat e Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive Korçe 

 
Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive Korçe eshte drejtuesi kryesor i te gjithe 
aktivitetit administrativ e tekniko–ekonomik te Qendres Vendore Audiovizive dhe perveç 
kompetencave te percaktuara ne Statutin e RTSH-se, ka dhe keto detyra: 
    

1. Pergjigjet prane Drejtorit te Pergjithshem te RTSH-se per gjithe veprimtarine e 
Qendres Vendore Audiovizive dhe per çdo sektor ne veçanti.  

2. Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive ka te drejte te delegoje kompetenca rast 
pas rasti per nivele te caktuar nenpunesish te Qendres Vendore Audiovizive. 

3. Paraqet prane Drejtorit te Pergjithshem propozime dhe projekte qe kane lidhje me 
veprimtarine e Qendres Vendore Audiovizive.  

4. Harton dhe paraqet prane Drejtorit te Pergjithshem strukturen organizative te 
Qendres Vendore Audiovizive per te vijuar me tej me procedurat e duhura per 
miratim nga Keshilli Drejtues i RTSH-se. 

5. Mban nen kontroll te vazhdueshem veprimtarine ekonomiko–financiare te 
Qendres Vendore Audiovizive ne pergjithesi dhe nxjerr urdherat perkates per 
sektoret qe kane tejkalim te shpenzimeve.  

6. Jep urdhera apo udhezime per bashkerendimin e puneve brenda Qendres Vendore 
Audiovizive.  

7. Nxjerr urdhera te brendshem gjate realizimit te veprimtarise se Qendres Vendore 
Audiovizive, ne zbatim te detyrave te ngarkuara e ne baze te ligjit. 

8. Merr masa administrative per te gjitha shkeljet e kryera nga punonjesit e Qendres 
Vendore Audiovizive me perjashtim te masave disiplinore per te cilat i propozon 
Drejtorit te Pergjithshem.  

9. Kontrollon bilancet e Qendres Vendore Audiovizive, evidencat mujore, 3 mujore 
dhe vjetore si dhe jep udhezime dhe urdhera per zbatimin e tyre. 

10. Ngre komisione per kontrollin e pajisjeve dhe nxjerrjet jashte perdorimit te tyre 
konform ligjeve si dhe miraton çdemtimet financiare te propozuara nga sektori i 
finances per shkeljet financiare te evidentuara. 

11. Miraton ne kohen e duhur liste pagesat e punonjesve. 
12. Raporton me shkrim çdo muaj defektet teknike ne Qendren Vendore Audiovizive 

Korçe si dhe nderprerjet e transmetimeve te programeve kombetare audio dhe 
audiovizive te RTSH-se ne zonen qe ai mbulon. 

13. Jep urdhera dhe udhezime lidhur me ndjekjen e zbatimin e rregullores se sigurimit 
teknik dhe zbatimin e rregullores se MKZ.  

14. Organizon analiza mujore dhe vjetore me pergjegjesit e departamenetve dhe 
sektoreve te Qendres Vendore Audiovizive dhe kontrollon zbatimin e planeve te 
punes.  
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15. Harton, propozon dhe pergjigjet per zbatimin e struktures programore, planin e 
prodhimit te programeve si dhe transmetimin e tyre. Zbaton planin e 
transmetimeve te programeve kombetare audio dhe audiovizive.  

16. Organizon njesi kontrolli te brendshem per sektore te ndryshem, analizon 
rezultatet e kontrollit dhe nxjerr personat pergjegjes. 

17. Miraton kalimin e pjeseve te kembimit dhe aparaturave nga nje sektor ne nje tjeter. 
18. Miraton me shkrim daljen e çdo lloj materiali nga magazina.  
19. Perfaqeson Qendren Vendore Audiovizive ne marredhenie me te tretet dhe ka te 

drejten e lidhjes se marreveshjeve me to. 
20. Harton rregulloren e Qendres Vendore Audiovizive dhe e paraqet ate tek  Drejtori   

i  Pergjithshem, per te vijuar me tej me procedurat e miratimit te saj.  
 

Neni 22 
Specialist Ekonomist 

 
Specialisti Ekonomist ka keto detyra: 
 

1. Ne bashkepunim me pergjegjesat e sektoreve dhe ne baze te udhezimeve 
perkatese, pregatit projekt buxhetin vjetor, dhe ia paraqet Drejtuesit te Qendres 
Vendore Audiovizive per veprim te metejshem. 

2. Ndjek gjendjen financiare te te ardhurave dhe shpenzimeve dhe kontrollon 
realizimin e buxhetit per Qendren Vendore Audiovizive.  

3. Ndjek detyrimet e Qendres Vendore Audiovizive ndaj te treteve. 
4. Pergatit dhe me miratim te Drejtuesit te Qendres kerkon çeljen e fondeve te 

nevojshme per pagesa dhe i raporton me shkrim atij per deviacionet e mundshme 
nga çeljet. 

5. Ne bashkepunim me pergjegjesit e sektoreve te tjere perberes te Qendres Vendore 
Audiovizive, ben analizen e shpenzimeve dhe ia paraqet cdo muaj ne nje relacion 
te hollesishem Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 

6. Harton bilancet 3 mujore e vjetore, evidencat mujore te shpenzimeve dhe i paraqet 
ato ne mbledhjen e Drejtorise se Qendres Vendore Audiovizive per analize. 

7. Me urdher te Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive kontrollon zbatimin ze 
per ze dhe ne total te cdo treguesi te planit buxhetor (fondit te pagave, sigurimeve 
shoqerore, shpenzimet operative, dietat, karburantin, energjine elektrike, uje etj.) si 
dhe zbatimin e investimeve per çdo sektor dhe per Qendren Vendore Audiovizive 
ne teresi. 

8. Pregatit projekt–propozimet me karakter ekonomiko–financiar per Qendren 
Vendore Audiovizive dhe ja paraqet ato Drejtuesit te Qendres Audiovizive 
Vendore. 

9. Organizon mbajtjen e kontabilitetit, ruajtjen e dokumentave kontabile, mbylljen 
dhe rakordimin e debi–kredive. 

10. Kryen inventarizimin e çdo sektori dhe propozon urdher zhdemtimet perkatese.  
11. Kryen kontrolle te brendshme per zbatimin e politikes financiare per cdo sektor, 

evidenton te metat perkatese dhe propozon masa konkrete per rregullimin e tyre. 
12. Sipas listeprezencave ne pune te paraqitura nga departamentet/sektoret dhe te 

miratuara nga Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, pregatit liste pagesat e 
punonjesve si dhe pagesat per sigurimet shoqerore e shendetesore te punonjesve te 
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Qendres Vendore Audiovizive. Pregatit liste pagesat per oret shtese te punonjesve 
si dhe kujdeset per mostejkalim te oreve shtese te percaktuara ne Kodin e Punes. 

13. Sipas listes te paraqitur nga sektori i Redaksise apo i Teknikes dhe te miratuar nga 
Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, pregatit liste pagesat per 
bashkepunetoret. 

14. Ne bashkepunim me pergjegjesat e sektoreve, kontrollon ne vazhdimesi koston e 
transmetimit dhe propozon masa per uljen e shpenzimeve. 

15. Kontrollon normat e harxhimit te materialeve dhe propozon masa per respektimin 
e tyre. 

16. Evidenton cdo fund muaji ne librat perkates shpenzimet e energjise, karburantit, 
telefonave dhe ujit te pijshem, per cdo sektor. 

17. Per cdo pergjegjes sektori apo punonjes ne vecanti propozon urdher–zhdemtimet 
per tejkalim shpenzimesh. 

18. Ne menyre periodike dhe çdo muaj kryen rakordimet me arken e magazinen.  
19. Merr pjese ne procedurat e blerjeve me vlera te vogla. 
20. Ndjek dhe kontrollon zbatimin e kontratave te lidhura ne baze prokurimesh dhe 

mban pergjegjesi ligjore per zbatimin me korrektese te tyre. 
21. Gjate inventarizimimeve, propozon komisionet perkatese, pregatit dosjet e 

inventareve dhe mban ne kontroll te vazhdueshem veprimtarine e komisionit.  
22. Organizon punen dhe kryen periodikisht nxjerrjen e materialeve dhe pajisjeve 

jashte perdorimit. 
 

Neni 23 
Burimet Njerezore 

 
Punonjesi i Burimeve Njerezore ka keto detyra: 
  

1. Pergatit kriteret e marrjes ne pune te punonjesve ne perputhje dhe me kriteret 
ligjore ne fuqi, dhe i paraqet ato per miratim tek Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive per procedim te metejshem. 

2. Ndjek dhe zbaton proceduren e punesimit dhe ate te largimit te punonjesve te 
Qendres Vendore Audiovizive. 

3. Çdo fillim viti ose sa here t‘i kerkohet nga Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive harton strukturen organizative dhe analitike te Qendres. 

4. Ne funksion te strukturave te miratuara nga Keshilli Drejtues i RTSH,  kontrollon 
dhe zbaton numrin e vendeve te punes sipas emertesave dhe tabeles se pagave. 

5. Ben propozime per ndryshime ne sistemimin e pagave per punonjes te veçante te 
Qendres Vendore Audiovizive si dhe shkallezimin e tyre sipas vendeve te punes 
dhe i paraqet ato per miratim dhe veprim te metejshem tek Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive. 

6. Sipas kerkesave me shkrim te pergjegjesave te sektoreve per nje organizim me te 
mire te punes, paraqet tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive propozimet 
per ndryshime ne strukturen organizative e analitike.  

7. Zbaton Vendimevet e Keshillit Drejtues, te Drejtorit te Pergjithshem dhe 
Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive ne lidhje me marredheniet e punes. 

8. Kontrollon zbatimin e orarit dhe disiplines ne pune per te gjithe punonjesit e cdo 
sektori dhe raporton me shkrim tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. Ka 
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te drejte te ushtroje kontroll ne çdo kohe e ne çdo sektor per problemin e 
disiplines. 

9. Perpilon, ruan e ploteson rregullisht dokumentat e punemarreseve me kontrata 
afatgjata dhe me kontrata afatshkurtera, sipas kerkesave te Statutit te RTSH dhe 
Kodit te Punes. 

10. Per punonjesit qe kerkojne te punesohen ne Qendren Vendore Audiovizive duhet 
te adminitroje keto dokumenta: curriculum vitae, çertifikate, librezen e punes, 
diplome e shkolles se bashku me listen e notave, raport mjekesor, vertetim nga 
gjykata dhe prokuroria. Ne baze te ketyre dokumentave plotesohet dosja personale 
e çdo punonjesi, e cila pasurohet vazhdimisht. 

11. Ploteson librezat e punes me te dhenat per punonjesit e Qendres Vendore 
Audiovizive.  

12. Ploteson dhe ruan te gjithe dokumentacionin si: regjistrin themeltar te punonjesve, 
librin e levizjeve e emerimeve e dokumenta te tjera. 

13. Kerkon dokumentacionin perkates per aftesine shendetesore per pune te 
punonjesve, kryen rifreskimin e dokumentacionit. Pajis te gjithe punonjesit me 
librezen e sigurimeve shendetesore e shoqerore. 

14. Merr cdo fillim viti propozimet me shkrim nga pergjegjesat e sektoreve per 
kryerjen e lejeve te pagueshme te punonjesve, i dokumenton ato ne librin perkates, 
harton grafikun dhe ndjek zbatimin e tij, per cdo punonjes pregatit shkresat 
perkatese. 

15. Kontrollon liste prezencat ne pune te punonjesve te plotesuara nga pergjegjesat e 
sektoreve, siglon raportet mjeksore sipas vjetersise ne pune. 

16. Pregatit sistematikisht listen e punonjesve qe punojne ditet e pushimeve dhe te 
festave zyrtare, duke bere llogarite perkatese te diteve bazuar ne ligj. 

17. Kur punonjesi largohet nga institucioni, dokumentat e tyre u jepen pasi sjellin 
prane sektorit te personelit vertetimet nga llogaria dhe arkiva se nuk kane detyrime, 
si dhe pasi dorezojne paisjet dhe materialet e tjera ne ngarkim si dhe fletehyrjen. 

 
Neni 24 

Sanitare/pastruese 
 

1. Ben pastrimin e zyrave dhe ambienteve te Qendres Vendore Audiovizive. 
2. Pergjigjet per zbatimin e rregullave te percaktuara te higjienes dhe pastertise si dhe 

per mire administrimin e mjeteve te punes dhe materialeve te tjera te konsumit. 
Paraqet kerkese per furnizime periodike me materiale dhe mjete konsumi pune  

3. Gjate ushtrimit te detyres, ky punonjes eshte i detyruar te zbatoje rregullat per 
sigurine e objektit dhe per çdo lloj konstatimi te vene re si brenda zyrave, studiove 
etj. te institucionit, ashtu edhe jashte tij, te njoftoje menjehere eprorin dhe 
Drejtuesin e Qendres Vendore Audiovizive. 

 
Neni 25 

Specialist Marketingu 
 

1. Detyrat e specialistit te markeingut jane si me poshte: 
1. Studion tregun e reklamave dhe sherbimeve te tjera dhe konkurrencen per te bere 

me te efektshem sherbimin e saj. 
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2. Mban komunikim me subjektet e pranishme ne tregun mediatik, te cilet kane 
nevoje per publicitet si dhe me agjensite e licensuara me ligj. 

3. Vepron per te siguruar sponsore per aktivitete qe organizohen dhe/ose 
transmetohen nga Qendra Vendore Audiovizive. 

4. Perpilojne kontratat me klientet per sherbimet reklamuese qe iu ofron institucioni, 
sipas miratimit nga Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive dhe paraqesin 
Drejtuesit te Qendres per veprimet e metejshme. 

5. Ndjek zbatimin e kontratave te lidhura deri ne arketimin e te ardhurave per 
sherbimin reklamues te kryer ne baze te kontratave te lidhura. 

6. Administron studion e rregjistrimeve muzikore dhe autorizon perdorimin e saj 
vetem pasi te kete verifikuar kontraten e sherbimit dhe mandat-arketimin perkates 
per sherbimin qe do te kryeje studioja e rregjistrimit. 

7. Harton mediaplanin per transmetimin e njoftimeve, reklamave etj. pas miratimit 
nga Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, ku spoti reklamues nuk mund te 
zgjase me shume se 30 sekonda. 

 
Neni 26 
Shoferi 

 
Shoferi ka per detyre te kryeje transportin e personave apo materialeve sipas 
urdherave te Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive Korçe ose personit te 
ngarkuar nga Drejtuesi i Qendres. Ai kujdeset per mirembajtjen e mjetit dhe informon 
ne kohe per çdo difekt. Shoferi ka per detyre te qendroje ne gadishmeri gjate gjithe 
orarit te punes, duke mos shkaktuar vonesa ne levizjen e personave apo materialeve. 

 
Neni 27 

Redaksia e Qendres Vendore Audiovizive 
 

Puna ne redaksi 
 

1. Puna ne redaksi eshte e organizuar mbi bazen e planeve ditore, javore dhe mujore 
te cilat hartohen brenda struktures vjetore te programit te miratuar. 

2. Çdo dite, ne ora 08.30 behet mbledhja e dites ku analizohen realizimet e detyrave 
dhe programeve te nje dite me pare dhe ndahen detyrat e dites. 

3. Kete detyre e kryen Kryeredaktori i Redaksise Radio Tv me prezencen e Drejtuesit 
te Qendres Vendore Audiovizive, nese eshte e nevojshme. 

4. Nuk lejohet transmetimi i edicioneve informative/te lajmeve, te inçizuara, perveç 
flash informativ te ores 22.00. 

5. Çdo dite, nga ora 16.00 - 22.00, ne menyre kategorike, nje gazetar eshte ne pune, 
ne sherbim te transmetimit, sipas grafikut javor dhe mujor te hartuar nga 
Kryeredaktori i Redaksise Radio Tv dhe te aprovuar nga Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive. 

6. Te gjitha emisionet e transmetuara nga bashkepunetoret duhet te kene nje skenar 
transmetimi te miratuar nga Kryeredaktori i Redaksise Radio Tv dhe nga Drejtuesi 
i Qendres Vendore Audiovizive dhe gjate transmetimit te jene nen mbikqyrjen e 
gazetarit pergjegjes. 
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7. Per çdo devijim dhe moszbatim te rregullave te pergatitjes dhe te mbikqyrjes e 
transmetimit te programeve ne Qendren Vendore Audiovizive Korçe, personat e 
caktuar pergjegjes, mbajne pergjegjesi administrative dhe ligjore. 
 

Neni 28 
Kryeredaktor i Redaksise Radio TV 

 
Kryeredaktori i Redaksise ka detyrat e meposhtme: 
 

1. Drejton dhe menaxhon aktivitetin e perditshem te departamentit/sektorit te 
Redaksise. 

2. Pergatit, se bashku me gazetaret dhe stafin tjeter redaksional strukturen 
programore vjetore si dhe perditesimet apo permiresimet e saj periodike dhe ia 
paraqet per miratim Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive.  

3. Ndan çdo dite detyrat e gazetareve per realizimin e edicioneve te lajmeve si dhe 
pranon e miraton planet ditore, javore e mujore te punes se gazetareve etj. 

4. Kontrollon para cdo transmetimi, kronikat e pergatitura dhe siglon flete-
transmetimet si dhe i ruan e i perpunon ato. 

5. Harton faqosjen e edicioneve qendrore te lajmeve. 
6. Pergatit kronika, speciale informative, analiza mbi ngjarje te ndryshme etj. 
7. Mban lidhje te vazhdueshme dhe informohet ne vazhdimesi mbi gjendjen dhe 

mbarevajtjen e gadishmerine e studios se transmetimit dhe montazhit. Informon 
Drejtuesi e Qendres Vendore Audiovizive per çdo problem qe ve re ne keto 
mjedise. 

8. Mban lidhje te vazhdueshme me Njesine e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve per 
pergatitjen dhe percjelljen per transmetim ne RTSH sipas nevojes dhe kerkesave te 
tyre te materialeve te ndryshme informatike, kulturore, kronikave, reportazheve etj. 
nga rajoni yne e me gjere. 

9. Ne varesi te struktures programore, zgjedh dhe organizon bashkepunimin me 
bashkepunetoret e jashtem duke i paraqitur ata per miratim tek Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive. 

10. Merret me anen administrative te mbarevajtjes se punes (furnizimi me mjete pune, 
me pajisje te reja, etj ) si dhe planifikon e propozon per miratim prane Drejtuesit te 
Qendres Vendore Audiovizive listen per paisjen e stafit me mjete te reja pune 
(kompiutere, rregjistrues etj.) 

11. Informon dhe mban lidhje per mbarevajtjen e punes dhe gjendjen e pajisjeve dhe 
aparaturave te stafit me Drejtorine e Qendres Vendore Audiovizive dhe me 
pergjegjesat e departamenteve/sektoreve te tjere.  

12. Paraqet te pakten nje here ne muaj tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive 
nje raport te hollesishem mbi aktivitetin e redaksise si dhe propozon masa 
konkrete per ndryshime apo permiresime te mundshme. 

13. Pergatit listeprezencat per pagesat e gazetareve, operatoreve, mban shenim dhe 
pasqyron ne keto listepagesa edhe oret e punes shtese (mbikohe) per punonjesit ne 
varesi te tij dhe i paraqet ato prane Inspektorit te Personelit. 

14. Mban shenim dhe pergatit listepagesen per shperblimin e bashkepunetoreve dhe i 
paraqet ato tek financa pas miratimit paraprak tek Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive. 

15. Koordinon punen midis gazetareve, operatoreve, montazhit. 
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16. Planifikon lejet vjetore per punonjesit e redaksise, mban shenim periudhen e lejes 
per sejcilin prej tyre si dhe ben shperndarjen e detyrave kur njeri prej tyre mungon 
ose eshte me leje vjetore apo me raport mjekesor. 

17. Kontrollon orarin e punes se punonjesve ne vartesi te tij. 
18. Kujdeset per ruajtjen e emisioneve dhe prodhimeve te tjera. Ndjek pergatitjen, 

shperndarjen dhe siglimin e fleteve te transmetimit. 
19. Mban lidhje te vazhdueshme me sektorin e teknikes per gadishmerine e 

transmetimit ne studio dhe ne ate te montazhit. 
20. Ne bashkepunim me seksionin e teknikes dhe gazetaret e tjere, pergatit siglen dhe 

ilustrimet hyrese e perfunduese per emisionet e lajmeve dhe te tjera si dhe 
urdheron transmetimin e tyre, ndryshimin  apo heqjen nga transmetimi. 

 
Neni 29 

Gazetaret 
 
Gazetaret kane keto detyra: 
 

1. Gazetaret kane per detyre t’i permbahen me çdo kusht platformes se pergjithshme 
te Qendres Vendore Audiovizive dhe misionit te saj. 

2. Pergatisin kronika ne terren ne fusha si politike, ekonomi, kulture, etj  
3. Pergatisin lajme per edicionet e shkurtra. 
4. Pergatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive ne raste te vecanta. 
5. Realizojne emisionet e ngarkuara mbi bazen e planeve ditore, javore e mujore te 

miratuara per transmetim te drejteperdrejte. 
6. Gazetaret duhet t’i pergjigjen me perpikmeri transmetimeve te lajmeve e kronikave 

apo reportazheve lokale etj., ne kohen dhe cilesine e duhur duke perçuar saktesisht 
frymen dhe zhvillimin e zonave urbane e nderurbane, institucioneve, njesive 
vendore dhe komunitetit te qarkut Korçe.   

7. Jane te detyruar te punojne jashte orarit te punes, kur nje gje tille kerkohet nga 
Kryeredaktori i Redaksise ose Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. 

8. Kujdesen qe kronikat te mos mbajne elemente te publicitetit. 
9. Respektojne kodin etik dhe frymen e bashkepunimit dhe punes ne grup. 
10. Respektojne te gjitha rregullat dhe rregulloret ne fuqi dhe te Statusit te RTSH si 

dhe percaktimet e kesaj rregullore. 
11. Mirembajne te gjitha paisjet personale dhe te tjera te cilat u jane dhene ne 

perdorim dhe nuk duhet te perdoren per te kryer pune per nevoja te te treteve 
jashte Qendres Vendore Audiovizive. 

12. Zbatojne orarin e punes si dhe ndryshimet e mundshme te tij, me miratim te 
Kryeredaktori i Redaksise ose Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 

13. Zbatojne dispozitat ligjore dhe regullimet e vecanta nga organet drejtuese te RTSH 
lidhur me detyrimin per te mos u dypunesuar apo te mos bejne konkurrence ne 
subjekte te tjera mediatike private ne Republiken e Shqiperise. 

14. Gazetari i dites pergjigjet se bashku me Kryeredaktorin e Redaksise per 
transmetimin e lajmeve, kronikave dhe emisioneve si nga gazetaret, ashtu edhe nga 
bashkepunetoret. 

15. Gazetari eshte i detyruar te dorezoje ne arkiv kasetat e emisioneve si dhe kasetat 
me material bruto te kronikave te realizuara prej tij. 
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16. Gazetari i minoritetit mban pergjegjesi per respektimin e minutazhit te caktuar si 
dhe per pergatitjen e emisioneve ne gjuhen respektive duke respektuar te drejtat e 
minoritetit per informim 

 
Neni 30 

Operatori 
Operatori i figures 
 

1. Eshte pergjegjes per figuren gjate xhirimit te nje programi. 
2. Mban lidhje te drejtperdrejta me gazetarin dhe rregjisorin per zbatimin e skenarit si 

dhe ben sugjerime ne aspektin artistik. 
3. Kontrollon gadishmerine e kameras dhe mjeteve te tjera te xhirimit para nisjes per 

xhirim. 
4. Mban pergjegjesi per mirembajtjen e aparatures me te cilen punon. 
5. Ka te drejte te sugjeroje ne xhirim si dhe ne procesin e montazhit. 
6. Ka te drejte te realizoje vete gjinite e vogla televizive pa pranine e krijuesve te tjere 

kur ia aprovon Pergjegjesi i Redaksise. 
 
Operatori i zerit 
 

1. Eshte pergjegjes per cilesine e zerit ne cdo program. 
2. Siguron gadishmerine e pajisjeve te zerit para nisjes per xhirim. 
3. Mban pergjegjesi per mirembajtjen e aparatures me te cilen punon. 
4. Eshte i pranishem ne montazh me kerkesen e gazetarit, rregjisorit.  
5. Kur e sheh te arsyeshme ka te drejte te sugjeroje ne sherbim te cilesise. 

 
 

SEKTORI I TEKNIKES RADIO TV 
 

Neni 31 
Kryeinxhinieri 

 
Kyeinxhinieri pergjigjet prane Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive dhe ka keto 
detyra: 
 

1. Raporton tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive per veprimtarine e Sektorit 
Teknik (Radio + TV) ne pergjithesi dhe per çdo sektor ne veçanti.  

2. Raporton tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive per mbarevajtjen e punes 
per zbatimin e planit te shfrytezimit te aparaturave, si dhe per zbatimin e planeve 
te punes mujore, vjetore te sektoreve te veçante. 

3. Shqyrton te gjitha problemet qe ka Sektori Teknik (Radio + TV) dhe i pergatit 
Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive materialin per vendimmarrje. 

4. Shqyrton çdo kerkese per furnizim me pajisje, pjese kembimi,etj. qe vjen nga 
Sektoret dhe jep mendimin e tij per domosdoshmerine e tyre. 

5. Kryen kerkime rreth teknologjive te reja per permirsimin e sistemeve ekzistuese. 
6. Kryen testime rreth teknologjive te reja dhe raporton tek Drejtuesi i Qendres 

Vendore Audiovizive mbi rezultatet e tyre. 
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7. Zhvillon, ndjek dhe raporton tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive 
implementimin e sistemeve te reja teknologjike dhe te sistemeve ekzistuese. 

8. Perpilon grafikun e punimeve gjithevjetore ne pasjisje. 
9. Drejton punimet profilaktike dhe merr pjese ne nxjerrjen e karakteristikave dhe 

parametrave te pajisjeve. 
10. Ka per detyre te zgjidhe problemet e ndryshme. 
11. Perpilon listat per pjeset e kembimit dhe ndjek sigurimin persa i perket siguruesve 

teknike. 
12. Ka per detyre te zbatoje planin e punimeve te mirembajtjeve te aprovuar nga 

Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. 
 

 
Neni 32 

Teknik Transmetimi (Radio + TV) 
 
Tekniku i transmetimit pergjigjet tek Pergjegjesi i sektorit apo Kryeinxhinieri dhe ka keto 
detyra:  
 

1. Paraqitet ne pune te pakten 30 minuta para fillimit te transmetimit. 
2. Mban procesverbalin e marrjes ne dorezim te turnit, qe perpilohet dhe 

nenshkruhet ne prani te dy paleve, atij qe fillon turnin dhe atij qe e dorezon. Ne 
kete procesverbal, pasqyrohet ecuria e transmetimit dhe problemet e konstatuara 
gjate tij. 

3. Fletet e transmetimit plotesohen nga gazetari/bashkepunetori dhe nenshkruhen 
edhe nga tekniku i transmetimit si dhe Pergjegjesi i sektorit. 

4. Siguron transmetimin e lajmeve dhe te emisioneve sipas edicioneve te tyre duke 
respektuar rigorozisht strukturen programore te miratuar. 

5. Mban pergjegjesi per vendosjen e rregullit dhe disiplines ne studio. Nuk lejon ne 
studion e transmetimit hyrjen e personave qe nuk kane te bejne me transmetimin 

6. Kontrollon hapjen e monitoreve, mikrofoneve dhe aparaturave te tjera te 
transmetimit, kontrollon ne vazhdimesi transmetimin e sinjalit e ne rast defekti 
kalon menjehere ne studion rezerve dhe njofton Pergjegjesin  e sektorit teknik. 

7. Kujdeset per vazhdimesine dhe stabilitetin e energjise elektrike. Ne rast nderprerje merr 
masa per te punuar me gjenerator. 

8. Nuk lejon pirjen e duhanit ne studio 
9. Nuk duhet te lejoje qe gjate transmetimit te krijohen pauza qe demtojne cilesine e 

transmetimit 
10. Nuk lejon transmetimin e programeve te inçizuara dhe te pashoqeruara me flete 

transmetimi te cilat duhet te jene te firmosura te pakten nga gazetari pergjegjes apo 
Kryeredaktori i Qendres Vendore Audiovizive. 

11. Nuk lejon qe te futen apo te futin vete ne transmetim materiale jo profesionale, 
bruto etj, te pa autorizuara 

12. Ne nje fletore te veçante, tekniku i transmetimit duhet te beje seleksionimin e 
materialeve te tjera muzikore cilesisht te patransmetueshme dhe t’ia paraqese ato 
per diskutim e veprim te metejshem Pergjegjesit te sektorit. 

13. Mbajne inventarin e te gjitha pajisjeve te studios se lajmeve si dhe ate te 
materialeve bruto te mini-arkivit. 
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14. Nuk lejohet largimi apo zevendesimi e turnit nga vete tekniket e transmetimit pa 
miratim te Pergjegjesit te sektorit apo te Drejtorit te Qendres Vendore 
Audiovizive. 

15. Te mos lejojne personat e pa autorizuar, perfshi edhe gazetaret, te operojne me 
aparaturat e transmetimit etj. Per çdo defekt apo avari te konstatuar, perveç 
pasqyrimit ne proçes-verbalin e dorezimit te turnit, njofton brenda turnit ose te 
pakten te nesermen ne mengjes, Pergjegjesin e sektorit. 

16. Mban pergjegjesi per mirembajtjen e paisjeve dhe aparaturave si dhe raportojne 
periodikisht mbi gjendjen e tyre teknike si dhe i sugjerojne Pergjegjesit te sektorit 
nderhyrje per mirembajtje te mundshme e ne kohen e duhur    

17. Ndjekin trainimet e ndryshme per kualifikimin e metejshem te tyre. Njihen dhe 
perditesohen me rregullat e sigurise teknike dhe te jetes ne pune. 

18. Jane te detyruar te zbatojne me perpikmeri kerkesat etike te sjelljes dhe 
komunikimit si brenda institucionit ashtu edhe ne veçanti gjate punes se tyre ne 
terren dhe ne zyra, salla, konferenca etj. Ne rast te shkljes se ketyre rregullave do te 
ndeshkohen maksimalisht sipas rregulloreve e kodeve administrative e etike ne 
fuqi. 

19. Jane te detyruar te punojne jashte orarit te punes dhe diteve zyrtare te pushimit ne 
varesi te nevojave dhe kerkeses se Pergjegjesit te sektorit, Kryeinxhinierit si dhe 
Drejtorit te Qendres Vendore Audiovizive. 

 
Neni 33 

Teknik elektriçist 
 
Tekniku elektriçist pergjigjet tek Kryeinxhinieri dhe ka keto detyra:  
 

1. Ben verifikimin e sistemit elektrik, pjeseve se ndriçimit te ambjenteve, gjendjes se 
UPS-it te aparaturave te kondicionimit etj 

2. Zbaton planet per mbarevatjen e sistemit elektrik te godinave dhe ambjenteve te  
Qendres Vendore Audiovizive.  

3. Zbaton planet e punes te remont - praktikes, te linjave te transmetimit, panelet e 
tensionit te ulet, kabllo etj. 

4. Zbaton planet e punes per ndertimin e linjave te reja te energjise elketrike ne 
Qendren Vendore Audiovizive. 

5. Zbaton planet e punes per mirembajtjen e gjeneratoreve. 
6. Organizon punen per marrjen e masave te sigurimit teknik te punonjesve te 

RTSH-se. 
7. Qendron ne gatishmeri gjate emisioneve ne rast shkeputjeje te linjave kryesore te 

energjise elektrike. 
 

 
Neni 34 

Pergjegjesit e Sektoreve  
 
Pergjegjesit e sektoreve kane keto detyra: 
 

1. Pergjigjen prane Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive per gjithe 
veprimtarine e sektorit qe drejtojne. 
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2. Bejne organizimin dhe planifikimin e punes se sektorit, ndajne detyrat per çdo 
punonjes, ne perputhje me ligjin dhe rregulloren, u japin urdhera dhe udhezime 
vartesve, kontrollojne zbatimin e detyrave prej tyre dhe nderhyjne e marrin masa 
per mbarevajtjen e punes. Ata jane pergjegjes per te gjithe veprimtarine e sektorit 
perpara Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive.  

3. Sigurojne kushte normale pune per punonjesit qe kane ne varesi, marrin masa per 
evidentimin e nevojes per trajnimin e tyre dhe e paraqesin ate tek Drejtuesi i 
Qendres Vendore Audiovizive, kontrollojne respektimin e disiplines dhe 
mirembajtjen e mjeteve e te pajisjeve qe kane ne administrim. 

4. Bashkerendojne punen midis tyre ne perputhje me detyrat e pergjithshme apo te 
veçanta qe dalin nga urdherat dhe udhezimet e Drejtuesit te Qendres Vendore 
Audiovizive. 

5. Analizojne ne perfundim te çdo viti, ose sa here qe e kerkon Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive, punen e sektorit dhe paraqesin relacion per mbarevajtjen 
dhe ecurine e puneve, per vleresimin e punes te sejcilit punonjes, per detyrat e 
plotesuara, mosrealizimet e pergjegjesite per to si dhe masat e metejshme per 
mbarevajtjen e punes, perfshire edhe propozime per masa disiplinore apo 
zhdemtimi.  

6. Paraqesin ne zyren e finances listen e materialeve dhe te nevojave te tjera per 
efektet e pergatitjes se projektbuxhetit per vitin e ardhshem. 

7. Per largimin nga mjediset e Qendres Vendore Audiovizive vene ne dijeni 
Drejtuesin dhe nuk largohen nese urdherohet e kunderta. 

8. Ne rast mungese ne pune te vartesve, marrin masa per zevendesimin e tyre me 
punonjes te tjere sektorit, per ato detyra qe nuk mund te shtyhen. Ne pamundesi i 
kerkojne ndihme Drejtuesit per te bere zevendesime me punonjes jashte sektorit. 

9. U japin leje per t’u larguar nga mjediset e Qendres Vendore Audiovizive vartesve 
te tyre, pasi te njohin shkakun dhe vendndodhjen e tyre. 

10. Bejne vleresimin periodik te punes se punonjesve ne vartesi te tyre dhe e paraqesin 
per miratim tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. 

11. Sipas porosive dhe urdherave te Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive, 
kryejne edhe detyra te tjera qe lidhen me veprimtarine e Qendres Vendore 
Audiovizive Korçe dhe qe pershtaten me natyren e punes se tyre, formimin 
personal dhe ngarkesen normale ne pune. 

 
Neni 35 

Teknik montazhi  
 
Tekniku i montazhit pergjigjet para Pergjegjesit te sektorit dhe ka keto detyra: 
 

1. Duhet te njohe me imtesi aparaturat qe kane perdorim te gjitha studiot e regjistrim 
montazhit  (mikrofona, mikser, kompresor zeri, bokse.etj) dhe te jete i afte te 
punoje ne to sipas grafikut te hartuar nga pergjegjesi i sektorit apo nevojave te 
momentit. 

2. Duhet te njohe mire hardwar-et qe kane studiot e regjistrimit, si: kompjuter, karta 
zeri, etj. 

3. Duhet te njohe mire progamet e regjistrimit apo transmetimit qe perdoren ne 
studio. 
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4. Menjehere pas paratitjes ne pune duhet te testoje studion e regjistrimit per 
mirefunksionimin e saj, te bejne kontrollin dhe pastrimin e aparatures, per te qene 
gati per fillimin e punes..  

5. Ne bashkepunim me redaktorin dhe gazetarin, koordinojne punen per regjistrimin 
e emisioneve sipas programeve ditore. 

6. Jane te detyruar te zbatojne oraret e montazheve te percaktuara nga Kryeredaktori.  
7. Plotesojne fleten shoqeruese te dhene nga gazetari perkates dhe mban pergjegjesi 

per materialin e montuar. 
8. Ne rast defekti ne aparature ose ndonje anomalie, lajmerohet pergjegjesi i sektorit. 
9. Ndalohet qendrimi i personave te jashtem neper dhomat e montazhit. 
10. Ndalohet riprodhimi ose montazhi i paplanifikuar i materialeve. 
11. Ndalohet hedhja e materialeve ne kaseta apo formate te tjere pa miratimin e 

Pergjegjesit te sektorit.  
 

Neni 36  
Korrespodentet 

 
Korrespodentet kane keto detyra: 
 

1. Mbajne lidhje te drejtperdrejta me Kryeredaktorin dhe i pergjigjen kerkesave te tij 
qe kane te bejne me mbledhjen dhe dhenien e informacionit apo te pasqyrimit te 
situates respektive. 

2. Pergatisin kronika ne terren ne fusha si politike, ekonomi, kulture, etj  
3. Pergatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive ne raste te vecanta. 
4. Ju pergjigjen me perpikmeri transmetimeve te kronikave apo reportazheve lokale 

ne kohen dhe cilesine e duhur.   
5. Kujdesen qe kronikat te mos mbajne elemente te publicitetit. 
6. Respektojne kodin etik dhe frymen e bashkepunimit dhe punes ne grup. 
7. Zbatojne dispozitat ligjore dhe regullimet e vecanta nga organet drejtuese te RTSH 

lidhur me detyrimin per te mos u dypunesuar apo te mos bejne konkurrence ne 
subjekte te tjera mediatike private ne Republiken e Shqiperise. 

 
Neni 37  

Arkiv/Protokoll 
 
Arkivisti/Protokolluesi prane Drejtorise se Qendres Vendore Audiovizive kryen detyrat e 
meposhtme: 
 

1. Protokollon dhe arshivon te gjithe dokumentet shkresore qe qarkullojne zyrtarisht 
brenda struktures se Qendres Vendore Audiovizive si dhe dokumente te tjere qe 
vijne nga jashte apo qe dalin nga kjo njesi administrative. 

2. Ben shperndarjen e dokumentave duke i derguar ato ne Njesite apo Drejtorite 
perkatese. 

3. Dorezon ne poste te gjitha shkresat e dala nga Qendra Vendore Audiovizive duke i 
shenuar ato ne librin perkates.  

4. Kujdeset per ruajtjen e plote, dergimin, marrjen e te gjithe praktikave e 
dokumenteve zyrtare me RHK, ne perputhje me legjislacionin per arkivat dhe per 
ruajtjen e dokumentave. 
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5. Mban vulen e Qendres Vendore Audiovizive Korçe, duke e hedhur ate vetem ne 
dokumentat me firme te Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 

6. Sistemon sipas sektoreve te gjithe dokumentacionin sipas destinacionit per ruajtje 
te perkohshme dhe te perhershme. Pas sistemimit ne dosjet perkatese, materialet 
arkivore ndahen ne kutite permbledhese sipas kohes se ruajtjes, duke bere 
inventarin e gjendjes se dokumentave ne kutite e ruajtjes me numer rendor sipas 
legjislacionit ne fuqi. 

7. Te gjithe ekzemplaret e dokumentave vulosen, dokumentat e brendshme i 
paraqiten titullarit per firme apo njohje vetem pasi te protokollohen. 
Proçesverbalet e mbedhjes kane te gjitha elementet e dokumentave te brendshme. 

8. I gjithe dokumentacioni shkresor, urdhera, vendime, shkresa, informacione, 
raporte etj. te cilat do te qarkullojne brenda institucionit dhe ato qe do nisen per ne 
Drejtorine e Pergjithshme te RTSH, duhet te kene ne faqen qe do te mbetet ne 
zyren e protokoll-arshives identetitin dhe nenshkrimin e konceptuesit  te shkreses, 
si dhe miratimin e eprorit te drejpterdrejte te tij. 

9. Nuk evidencohen ne arkiv dokumentat me karakter te thjeshte si: flete udhtimet, 
faturat masive te llogarise e magazines (fatura te ndryshme, mandat arketime-
pagesash, flete hyrje, flete dalje, flete urdher sherbimesh etj). 

10. Si rregull dosjet e ruajtjes se perhershme permbajne deri ne 200 flete, perndryshe 
krijohet dosje me fraksion. 

11. I gjithe dokumentacioni ne protokoll-arkiv do perpunohet sipas ‘Normave 
tekniko-profesionale dhe metodologjike te sherbimit arkivor ne Republiken e 
Shqiperise. 

 
Neni 38 

Fonoteka arkiv 
 

1. Kontrollon dhe sistemon muziken qe transmetohet çdo dite, duke mos futur per 
transmetim muzike joprofesionale dhe amatore te inçizuar nga amatore etj. Mban 
pergjegjesi, i vetem, per perzgjedhjen dhe cilesine e materialeve te transmetuara. 

2. Bashkepunon me tekniket e transmetimit dhe punonjesit e redaksise per 
evidentimin e materialeve  te patransmetueshme per shkak te cilesise se dobet, 
inçizimit jo profesional dhe shkaqe te tjera dhe rehabilitimin e tyre ose nxjerrjen 
jashte fondit muzikor te perdorimit nga Qendra Vendore Audiovizive  

3. Zgjedh pjeset muzikore per ilustrim ne emisionet qe transmetohen çdo dite nga 
gazetaret dhe bashkepunetoret. 

4. Kujdeset per ruajtjen dhe mire administrimin e fondit arkivor muzikor dhe 
rifreskimin e tij me muzike bashkehore dhe prodhime te tjera nga RTSH. Kujdeset 
per seleksionimin e muzikes dhe pasurimin e fonotekes. 

5. Regjistron muzike ne studio (grupe muzikore-moderne dhe popullore, rapsode, 
kengetare etj). 

6. Ne raste te demtimit te kasetave dhe pamundesise se rigjenerimit e riprodhimit te 
tyre (kur ato jane bere te paperdorshme nga konsumi apo pavlefshmeria e tyre), 
asgjesimi i kasetave duhet te behet me proces-verbal perkates te realizuar nga nje 
komision i perbere nga te pakten tre anetare (ku njeri duhet te jete patjeter 
Kryeredaktori i Redaksise) dhe te miratuar nga Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive.   
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7. Nuk lejon nxjerrjen jashte dhe pa autorizim te materialeve e prodhimeve te 
ndryshme muzikore nga fonoteka, per nevoja te te treteve dhe ne rast te kundert 
mban pergjegjesi administrative dhe ligjore. 

8. Kujdeset per nxjerrjen per perdorim dhe risistemimin e tyre ne arkiv, te 
dokumenteve e materialeve muziokore qe levizin per perdorim e transmetim te 
brendshem si dhe per prodhimet e reja muzikore dhe emisione te tjera. 

9. Eshte i detyruar te punoje edhe jashte orarit te punes dhe diteve zyrtare te 
pushimit ne varesi te nevojave dhe kerkeses se Kryeredaktorit te Redaksise apo 
Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 

10. Inventarizon dhe sistemon materialet ekzistuese dhe e reja, te cilat i pranon 
menjehere pas transmetimit te tyre. 

11. Krijon kushtet per sigurimin e ruajtjes fizike dhe teknologjike te tyre. 
12. Ben restaurimin dhe rinovimin e materialeve. 
13. Lejon daljen e tyre per transmetim sipas rregullave te peraktuara nga Drejtoria e 

Pergjithshme e RTSH dhe ajo e Qendres Vendore Audiovizive, duke u kujdesur qe 
materialet te mos i jepen personave te paautorizuar. 

14. Perpunon materialet dokumentare, ne perputhje me standardet teknike te ruajtjes 
se tyre. 

15. Ve ne dijeni Kryeredaktorin e Redaksise dhe Drejtuesin e Qendres Vendore 
Audiovizive, per cdo problem qe mund te linde lidhur me ruajtjen dhe 
shfrytezimin e fondit arkivor.  

16. Siguron mjediset e fondit nga rreziku i zjarrit dhe kujdeset per ruajtjen e tyre sipas 
kushteve teknike dhe teknologjike. 

 
Neni 39 

Rregulla te tjera mbi ruajtjen, administrimin dhe perdorimin e fonotekes 
 

1. Ne fonoteken e Qendres Vendore Audiovizive terhiqen, seleksionohen, 
perpunohen dhe ruhen te gjitha materialet audio dhe ato audiovizive qe 
prodhohen per RTSH, qe rregjistrohen dhe transmetohen, madje edhe ato qe nuk 
transmetohen per raste e arsye te vecanta. 

2. Materialet hyjne ne fonoteke te nesermen e transmetimit ne Qendren Vendore 
Audiovizive Korçe (te cilat pergatiten per RTSH). Kasetat,  bobinat ose cdo 
format tjeter duhet te jete e shoqeruar me emrin e autorit (gazetarit, skenaristit, 
rregjizorit, operatorit, operatorit te zerit, montazhierit, kompozitorit, nese kane 
marre pjese ne realizim). 

3. Prodhuesi (gazetari, bashkepunetori, redaktori i muzikes etj) i materialit, pas 
transmetimit, ploteson edhe fleten e ruajtjes se materialit i cili firmoset nga tekniku 
i transmetimit dhe pasi te jete konfirmuar edhe nga Kryeredaktori i Redaksise, i 
dorezohet punonjesit te Fonotekes i cili eshte pergjegjes per terheqjen e materialit 
per ruajtje nga studio e transmetimit dhe per sistemimi i tij perfundimtar ne 
fonoteke, per ruajtje. 

4. Ne arkivin e fonotekes dorezohet gjithashtu teksti i shkruar dhe nje flete 
shoqeruese me te dhena te pergjithshme per permbajtjen, vendin, personat etj. nga 
prodhuesi – gazetar, muzikant etj. 

5. Te gjitha materialet e dorezuara ne arkivin e fonotekes firmosen edhe nga 
Pergjegjesi i Departamentit/Seksionit qe ka realizuar materialin,  si dhe punonjesi i 
arkivit/fonotekes qe e merr ne dorezim. 
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Neni 40 

Terheqja nga Fonoteka  
 
Terheqja nga arkiv/fonoteka behet per qellimet e meposhtme: 
 

1. Per perdorim te pjesshem te materialeve arkivore per emisione te rinj. 
2. Per transmetim te plote ose te pjesshem te materialeve arkivore ne strukturen 

ditore te programit te Qendres Vendore Audiovizive. 
3. Per te tretet qe kerkojne shfrytezimin e materialeve arkivore te Qendres Vendore 

Audiovizive kundrejt pageses, sipas kritereve te percaktuara nga RTSH. 
4. Terheqja e materialeve behet me kerkese te shkruar ku shenohet: qellimi, personi 

qe e kerkon dhe firmoset nga ky i fundit dhe nga Pergjegjesi, dhe e miratuar nga 
Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. 

5. Nuk lejohet dalja e asnje materiali nga Arkivi por vetem riprodhimet e tyre 
(perderisa kjo te jete e mundur) dhe ne cdo shkelje te kesaj rregulloreje, pergjegjesit 
ndeshkohen me masa te ndryshme deri ne zgjidhjen e menjehereshme te kontrates 
se punes. 

6. Ne fonoteke nuk ka te drejte te hyje asnje punonjes tjeter i jashtem ose i 
brendshem i Qendres Vendore Audiovizive. 

 
Neni 41 

 
Kjo rregullore mund te ndryshohet me Vendim te Keshillit Drejtues te RTSH, ose 
organit te deleguar prej tij, sipas modaliteteve te percaktuara ne Statutin e RTSH dhe 
ne Kodin e Procedurave Administrative. 
Propozimet per amendamente mund te behen nga Qendra Vendore Audiovizive 
gjithashtu ne kohe te ndryshme sipas nevojave per rishikimin e kesaj rregulloreje. 

 
Neni 42 

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

 
 
 



RREGULLORE 
 

E 
 

QENDRES VENDORE AUDIOVIZIVE 
 

KUKES 
 
 

Neni 1 
Objekti 

 
Kjo rregullore synon te krijoje rregulla te majftueshme per funksionimin e brendshem te 
Qendres Vendore Audiovizive Kukës, si pjese e struktures organizative te RTSH-se, per 
rregullimin e marredhenieve qe kane lidhje me organizimin, strukturen ne ushtrimin e 
kompetencave dhe detyrave gjate organizimit te punes se perditshme, ne plotesim te 
dispozitave te sanksionuara nga Ligji nr.97/2013, date 04.03.2013 “Per Mediat 
Audiovizive ne Republiken e Shqiperise”, Vendimi nr.98/2016 date 22.12.2016 i 
Kuvendit te Republikes se Shqiperise “Per miratimin e statutit te RTSH” dhe Vendimet  e 
Keshillit Drejtues te RTSH-se. 
 

Neni 2 
Respektimi i normave te kesaj rregulloreje 

 
Dispozitat qe caktojne rregullat per menyren e ushtrimit te kompetencave e detyrave ne 
baze te kesaj rregulloreje, jane te detyrueshme per te gjithe punonjesit e Qendres Vendore 
Audiovizive Kukës, duke zbatuar keto rregulla me rradhen e perparesise se meposhtme: 
 

1) Kushtetuta; 
2) Marreveshjet nderkombetare 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 98/2016 date 22.012.2016 i Kuvendit te Republikes se Shqiperise “Per 

miratimin e statutit te RTSH”; 
7) Vendimet e Keshillit Drejtues te RTSH; 
8) Kjo rregullore; 
9) Urdherat e vendimet e Drejtorit te Pergjithshem te RTSH; 
10) Dispozitat e vecanta te kontrates kolektive e asaj individuale te  punes, qe 

percaktojne norma te detyrueshme per menyren e ushtrimit te funksioneve e 
detyrave te punonjesve te 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 cdo subjekti, pavaresisht nese te 
shprehura ne aktet e mesiperm ose jo. Me keto te fundit kuptohet vetem ato 
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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 kesaj rregulloreje, ngarkohen te gjithe personat qe jane ne perberje te 
struktures organizative te Qendres Vendore Audiovizive Kukës, te cilet kane lidhur ose jo 
nje kontrate pune me RTSH, qofte kjo e lidhur edhe ne respektimin minimal te 
detyrueshem nga Kodi i Punes, persa i perket aspektit formal te kontrates. 
 
Kesaj rregulloreje i nenshtrohen edhe te gjithe bashkepunetoret si dhe te ftuarit e tjere qe 
marrin pjese dhe perfshihen ne aktivitetin e Qendres Vendore Audiovizive Kukes. 
 

Neni 4 
Dispozita te pergjithshme per punonjesit e Qendres Vendore Audiovizive 

 
Çdo punonjes duhet te njohe mire kerkesat qe lidhen me vendin e punes, te beje perpjekje 
maksimale per ngritjen profesionale me qellim qe te kryeje detyren e ngarkuar ne 
pershtatje me kerkesat e vendit te punes. 
 

Neni 5 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive, si rregull merr detyrat nga personi ne 
varesi te te cilit ai eshte, sipas kesaj Rregulloreje. Urdherat nuk duhet te vijne ne 
kundershtim me ligjet, me rregulloren apo me detyren e urdherdhenesit apo te 
urdhermarresit. Ngarkimi i detyrave qe nuk jane parashikuar ne rregullore dhe qe 
perputhen me llojin e punes qe kryen punonjesi dhe me formimin intelektual te tij, nuk 
konsiderohen si ne kundershtim me rregulloren dhe duhet te zbatohen.  
 

Neni 6 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive eshte i detyruar qe te ruaje dhe te mos 
perhape te dhenat qe perbejne sekret shteteror si dhe ato konfidenciale te siguruara nga 
funksioni qe ai kryen. Ne rast te kundert ndaj tyre jepen masa disiplinore. 
 
Punonjesit e ngarkuar per te dhene informacione per publikun, per median, te interesuarit, 
etj., japin vetem ato informacione per te cilat jane te autorizuar. Per çdo sqarim apo 
dorezim dokumentacioni ata komunikojne vetem ne ambientet e caktuara per kete qellim. 
 

Neni 7 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive ka per detyre qe, para se te hyje ne 
ambjentin e tij te punes, te kontrolloje nese ka ndonje dyshim per çrregullime, te sigurohet 
per gjendjen e dokumentacionit, per pajisjet e mjetet e punes qe ka ne ngarkim dhe kur 
veren parregullsi te njoftoje menjehere Pergjegjesin e Sektorit ku ben pjese dhe ne 
mungese te tij Drejtorin e Qendres Vendore Audiovizive Kukës,  i cili autorizon nje 
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person per te bere verifikimet, i cili se bashku me personin pergjegjes per sektorin e 
finances, perpilon procesverbalin perkates duke urdheruar veprimet e rastit. 
 

Neni 8 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive kur largohet nga zyra siguron mbylljen e 
dyerve me çeles, mbylljen e dritareve, shuarjen e dritave, heqjen nga puna te ngrohesve si 
dhe merr çdo mase tjeter te nevojshme per te evituar demtimet nga zjarri apo nga faktore 
te tjere. Personat qe kane ne perdorim aparatura si kompjutera, printera, fotokopjues, etj., 
jane te detyruar qe t’i heqin ato nga perdorimi ne perfundim te punes. 
 

Neni 9 
 
Çdo punonjes eshte i detyruar te mirembaje pajisjet e zyres, mjetet e punes, pajisjet 
teknologjike dhe automjetet. Per çdo demtim te kryer me faj, detyrohet te zhdemtoje pa 
perjashtuar, sipas rastit, edhe marrjen e mases disiplinore. 
 

Neni 10 
 
Ndalohet perdorimi i mjeteve, paisjeve teknologjike dhe aparaturave jashte destinacionit 
dhe per nevoja jo zyrtare, me perjashtim te rasteve te motivuara me leje te eprorit 
perkates, i cili mban pergjegjesi solidare me punonjesin ne rast se si pasoje verifikohet 
demtim per shkak te veprimeve te kundraligjshme. 
 

Neni 11 
 
Ne zyra, korridore, salla dhe ne ambjente te tjera te Qendres Vendore Audiovizive Kukës  
duhet te sigurohet rregull dhe qetesi maksimale. Ndalohen zhurmat, bisedat me ze te larte 
apo te thirrurat qe krijojne shqetesim per te tjeret dhe imazh jo te mire te institucionit. 
 

Neni 12 
 
Te gjithe punonjesit jane te detyruar te respektojne njeri-tjetrin, pavaresisht nga funksioni 
apo detyra. Ne asnje rast nuk justifikohet perdorimi i shprehjeve dhe qendrimeve jo 
korrekte ndaj njeri tjetrit. Per çdo problem te krijuar kerkohet sqarimi dhe ndihma e 
personit kompetent per zgjidhjen e tij. 
 

Neni 13 
 
Marredheniet me publikun mbahen nga persona te autorizuar nga titullari perkates. 
Personat e autorizuar per te mbajtur marredhenie me publikun jane te detyruar te tregojne 
sjellje dhe korrektesi maksimale.  
 

Neni 14 
 
Ndalohen te bertiturat, fyerjet, sjelljet e ashpra dhe perdorimi i dhunes ndaj shtetasve qe 
paraqiten ne Qendres Vendore Audiovizive Kukës per çeshtje te ndryshme. Ndaj 
shtetasve qe krijojne shqetesime dhe qe nuk u binden kerkesave per t’u larguar nga 
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godina, personat e autorizuar kerkojne ndihmen e eproreve dhe njoftojne organet e rendit 
per veprime te metejshme. 
 

Neni 15 
 
Çdo punonjes per largimin e tij jashte godines se Qendres Vendore Audiovizive Kukës 
brenda orarit te punes, duhet te vere ne dijeni eprorin e vet per shkakun dhe 
vendndodhjen dhe mund te largohet pasi te kete marre pelqimin verbal ose me shkrim. 
Gjithashtu, ai eshte i detyruar te njoftoje punonjesin e recepsionit i cili pasqyron hyrje-
daljet e punonjesve dhe motivet e levizjes ne librin e caktuar per keto shenime. 
 

Neni 16 
 
Veshja dhe paraqitja e jashtme e secilit punonjes duhet te jete e pershtatshme per natyren 
e institucionit. Ndalohen veshjet te cilat ekspozojne ndjeshem pjese te trupit ne menyre qe 
te shkaktojne turbullime psikologjike e fiziologjike te personave te tjere. Ndalohen veshjet 
shume te çrregullta dhe me kombinacione jashte stantardeve normale te pranueshme. 
 

Neni 17 
 
Titullari perkates mund te vendose qe persona te veçante te personelit te sherbimit apo te 
administrates te mbajne veshje te posaçme apo shenja dalluese. 
 

Neni 18 
Perberja 

 
1.  Qendra Vendore Audiovizive Kukes eshte njesi administrative ne perberje te 
struktures organike te RTSH-se. Ajo ushtron kompetencat e saj ne baze te kesaj 
rregulloreje dhe akteve te tjera ligjore e nenligjore dhe ka perberje organizative sipas 
vendimit perkates te Keshillit Drejtues te RTSH-se per kete njesi.  
 
Ne perberje te Qendres Vendore Audiovizive Kukes funksionojne: 
 

• Administrata (Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, Specialist 
Ekonomist + Insp. Personeli, magazinier + Arkivist, Pastruese, Recepsionist) 

• Redaksia Radio TV (Kryeredaktor, Gazetar, Operator, Redaktor + 
Fonoteke) 

• Sektori i Transmetimit RTV (Inxhinier mirembajtje – studio, Teknik 
studio, Montazhier) 
 

Neni 19 
Organizimi i punes 

 
Organizimi i punes ne Qendren Vendore Audiovizive Kukes behet nga Drejtuesi i 
Qendres. Komunikimi i detyrave dhe pergjegjesive realizohet ndermjet Drejtuesit te 
Qendres dhe pergjegjesve perkates te departamentit apo sektorit si dhe ndermjet ketyre te 
fundit dhe punonjesve te tjere te Qendres Vendore Audiovizive Kukes.  
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Neni 20 
Vula e Qendres Vendore Audiovizive Kukes 

 
Vula e Qendres Vendore Audiovizive Kukes është në formë rrethore dhe përmban këto 
shenja e shkronja në rrethin e jashtëm: Lart “Republika e Shqipërisë”, poshtë KUKES dhe në 
rrethin e brendshëm lart: “Radio Televizioni Shqiptar”, ndërsa në mes të saj vihet shqiponja e 
njëjtë me atë të stemës së Republikës. 
 
 

Neni 21 
Detyrat e Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive Kukes   

 
Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive Kukes eshte drejtuesi kryesor i te gjithe 
aktivitetit administrativ e tekniko – ekonomik te Qendres Vendore Audiovizive dhe 
perveç kompetencave te percaktuara ne Statutin e RTSH-se, ka dhe keto detyra: 
 
    

1. Pergjigjet prane Drejtorit te Pergjithshem te RTSH-se per gjithe veprimtarine e 
Qendres Vendore Audiovizive dhe per çdo sektor ne veçanti.  

2. Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive ka te drejte te delegoje kompetenca rast 
pas rasti per nivele te caktuar nenpunesish te Qendres Vendore Audiovizive. 

3. Paraqet prane Drejtorit te Pergjithshem propozime dhe projekte qe kane lidhje me 
veprimtarine e Qendres Vendore Audiovizive.  

4. Harton dhe paraqet prane Drejtorit te Pergjithshem strukturen organizative te 
Qendres Vendore Audiovizive per te vijuar me tej me procedurat e duhura per 
miratim nga Keshilli Drejtues i RTSH-se. 

5. Mban nen kontroll te vazhdueshem veprimtarine ekonomiko –financiare te 
Qendres Vendore Audiovizive ne pergjithesi dhe nxjerr urdherat perkates per 
sektoret qe kane tejkalim te shpenzimeve.  

6. Jep urdhera apo udhezime per bashkerendimin e puneve brenda Qendres Vendore 
Audiovizive.  

7. Nxjerr urdhera te brendshem gjate realizimit te veprimtarise se Qendres Vendore 
Audiovizive, ne zbatim te detyrave te ngarkuara e ne baze te ligjit. 

8. Merr masa administrative per te gjitha shkeljet e kryera nga punonjesit e Qendres 
Vendore Audiovizive me perjashtim te masave disiplinore per te cilat i propozon 
Drejtorit te Pergjithshem.  

9. Kontrollon bilancet e Qendres Vendore Audiovizive, evidencat mujore, 3 mujore 
dhe vjetore si dhe jep udhezime dhe urdhera per zbatimin e tyre. 

10. Ngre komisione per kontrollin e pajisjeve dhe nxjerrjet jashte perdorimit te tyre 
konform ligjeve si dhe miraton çdemtimet financiare te propozuara nga sektori i 
finances per shkeljet financiare te evidentuara. 

11. Miraton ne kohen e duhur liste pagesat e punonjesve. 
12. Raporton me shkrim çdo muaj defektet teknike ne Qendren Vendore Audiovizive 

Kukës si dhe ndërprerjet e transmetimeve të programeve kombëtare audio dhe 
audiovizive të RTSH-së ne zonen qe ai mbulon. 

13. Jep urdhera dhe udhezime lidhur me ndjekjen e zbatimin e rregullores se sigurimit 
teknik dhe zbatimin e rregullores se MKZ.  
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14. Organizon analiza mujore dhe vjetore me pergjegjesit e departamenetve dhe 
sektoreve te Qendres Vendore Audiovizive dhe kontrollon zbatimin e planeve te 
punes.  

15. Organizon njesi kontrolli te brendshem per sektore te ndryshem, analizon 
rezultatet e kontrollit dhe nxjerr personat pergjegjes. 

16. Miraton kalimin e pjeseve te kembimit dhe aparaturave nga nje sektor ne nje tjeter. 
17. Miraton me shkrim daljen e çdo lloj materiali nga magazina.  
18. Perfaqeson Qendren Vendore Audiovizive ne marredhenie me te tretet dhe ka te 

drejten e lidhjes se marrëveshjeve me to. 
 

Neni 22 
Detyra te pergjithshme per pergjeg jesit e sektoreve 

 
Pergjegjesit e sektoreve kane keto te drejta e detyra: 
 

1. Pergjigjen prane Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive per gjithe 
veprimtarine e sektorit qe drejtojne. 

2. Bejne organizimin dhe planifikimin e punes se sektorit, ndajne detyrat per çdo 
punonjes, ne perputhje me ligjin dhe rregulloren, u japin urdhera dhe udhezime 
vartesve, kontrollojne zbatimin e detyrave prej tyre dhe nderhyjne e marrin masa 
per mbarevajtjen e punes. Ata jane pergjegjes per te gjithe veprimtarine e sektorit 
perpara Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive.  

3. Sigurojne kushte normale pune per punonjesit qe kane ne varesi, marrin masa per 
evidentimin e nevojes per trajnimin e tyre dhe e paraqesin ate tek Drejtuesi i 
Qendres Vendore Audiovizive, kontrollojne respektimin e disiplines dhe 
mirembajtjen e mjeteve e te pajisjeve qe kane ne administrim. 

4. Bashkerendojne punen midis tyre ne perputhje me detyrat e pergjithshme apo te 
veçanta qe dalin nga urdherat dhe udhezimet e Drejtuesit te Qendres Vendore 
Audiovizive. 

5. Analizojne ne perfundim te çdo viti, ose sa here qe e kerkon Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive, punen e sektorit dhe paraqesin relacion per mbarevajtjen 
dhe ecurine e puneve, per vleresimin e punes te sejcilit punonjes, per detyrat e 
plotesuara, mosrealizimet e pergjegjesite per to si dhe masat e metejshme per 
mbarevajtjen e punes, perfshire edhe propozime per masa disiplinore apo 
zhdemtimi.  

6. Paraqesin ne zyren e finances listen e materialeve dhe te nevojave te tjera per 
efektet e pergatitjes se projektbuxhetit per vitin e ardhshem. 

7. Per largimin nga mjediset e Qendres Vendore Audiovizive Kukës vene ne dijeni 
Drejtuesin dhe nuk largohen nese urdherohet e kunderta. 

8. Ne rast mungese ne pune te vartesve, marrin masa per zevendesimin e tyre me 
punonjes te tjere sektorit, per ato detyra qe nuk mund te shtyhen. Ne pamundesi i 
kerkojne ndihme Drejtuesit per te bere zevendesime me punonjes jashte sektorit. 

9. U japin leje per t’u larguar nga mjediset e Qendres Vendore Audiovizive Kukës 
vartesve te tyre, pasi te njohin shkakun dhe vendndodhjen e tyre. 

10. Bejne vleresimin periodik te punes se punonjesve ne vartesi te tyre dhe e paraqesin 
per miratim tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. 

11. Sipas porosive dhe urdherave te Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive, 
kryejne edhe detyra te tjera qe lidhen me veprimtarine e Qendres Vendore 
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Audiovizive Kukës dhe qe pershtaten me natyren e punes se tyre, formimin 
personal dhe ngarkesen normale ne pune. 

 
Neni 23 

Specialist Ekonomist 
 
Specialisti Ekonomist ka keto detyra: 
 

1. Ne bashkepunim me pergjegjesat e sektoreve dhe ne baze te udhezimeve 
perkatese, pregatit projekt buxhetin vjetor, dhe ia paraqet Drejtuesit te Qendres 
Vendore Audiovizive per veprim te metejshem. 

2. Ndjek gjendjen financiare te te ardhurave dhe shpenzimeve dhe kontrollon realizimin 
e buxhetit per Qendren Vendore Audiovizive.  

3. Ndjek detyrimet e Qendres Vendore Audiovizive ndaj te treteve. 
4. Pergatit dhe me miratim te Drejtuesit te Qendres kerkon çeljen e fondeve te 

nevojshme per pagesa dhe i raporton me shkrim atij per deviacionet e mundshme 
nga çeljet. 

5. Ne bashkepunim me pergjegjesit e sektoreve te tjere perberes te Qendres Vendore 
Audiovizive, ben analizen e shpenzimeve dhe ia paraqet cdo muaj ne nje relacion 
te hollesishem Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 

6. Harton bilancet 3 mujore e vjetore, evidencat mujore te shpenzimeve dhe i paraqet 
ato ne mbledhjen e Drejtorise se Qendres Vendore Audiovizive per analize. 

7. Me urdher te Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive kontrollon zbatimin zë 
per zë dhe ne total te cdo treguesi te planit buxhetor (fondit te pagave, sigurimeve 
shoqerore, shpenzimet operative, dietat, karburantin, energjine elektrike, uje etj.) si 
dhe zbatimin e investimeve per çdo sektor dhe per Qendren Vendore Audiovizive 
ne teresi. 

8. Pregatit projekt–propozimet me karakter ekonomiko – financiar per Qendren 
Vendore Audiovizive dhe ja paraqet ato Drejtuesit te Qendres Audiovizive 
Vendore. 

9. Organizon mbajtjen e kontabilitetit, ruajtjen e dokumentave kontabile, mbylljen 
dhe rakordimin e debi –kredive. 

10. Kryen inventarizimin e cdo sektori dhe propozon urdher zhdemtimet perkatese.  
11. Kryen kontrolle te brendshme per zbatimin e politikes financiare per cdo sektor, 

evidenton te metat perkatese dhe propozon masa konkrete per rregullimin e tyre. 
12. Sipas listeprezencave ne pune te paraqitura nga departamentet/sektoret dhe te 

miratuara nga Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, pregatit liste pagesat e 
punonjesve si dhe pagesat per sigurimet shoqerore e shendetesore te punonjesve te 
Qendres Vendore Audiovizive. Pregatit liste pagesat per oret shtese te punonjesve 
si dhe kujdeset per mostejkalim te oreve shtese te percaktuara ne Kodin e Punes. 

13. Sipas listes te paraqitur nga departamenti/sektori i Redaksise dhe te miratuar nga 
Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, pregatit liste pagesat per 
bashkepunetoret. 

14. Ne bashkepunim me pergjegjesat e sektoreve, kontrollon ne vazhdimesi koston e 
transmetimit dhe propozon masa per uljen e shpenzimeve. 

15. Kontrollon normat e harxhimit te materialeve dhe propozon masa per respektimin 
e tyre. 
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16. Evidenton cdo fund muaji ne librat perkates shpenzimet e energjise, karburantit, 
telefonave dhe ujit te pijshem, per cdo sektor. 

17. Per cdo pergjegjes sektori apo punonjes ne vecanti propozon urdher –zhdemtimet 
per tejkalim shpenzimesh. 

18. Ne menyre periodike dhe çdo muaj kryen rakordimet me arken e magazinen.  
19. Merr pjese ne procedurat e blerjeve me vlera te vogla. 
20. Ndjek dhe kontrollon zbatimin e kontratave te lidhura ne baze prokurimesh dhe 

mban pergjegjesi ligjore per zbatimin me korrektese te tyre. 
21. Gjate inventarizimimeve, propozon komisionet perkatese, pregatit dosjet e 

inventareve dhe mban ne kontroll te vazhdueshem veprimtarine e komisionit.  
22. Organizon punen dhe kryen periodikisht nxjerrjen e materialeve dhe pajisjeve 

jashte perdorimit. 
 

Neni 24 
Inspektori i Personelit 

 
Inspektori i Personelit ka keto detyra: 
  

1. Pergatit kriteret e marrjes ne pune te punonjesve ne perputhje dhe me kriteret 
ligjore ne fuqi, dhe i paraqet ato per miratim tek Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive per procedim te metejshem. 

2. Ndjek dhe zbaton proceduren e punesimit dhe ate te largimit te punonjesve te 
Qendres Vendore Audiovizive. 

3. Çdo fillim viti ose sa here t‘i kerkohet nga Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive harton strukturen organizative dhe analitike te Qendres. 

4. Ne funksion te strukturave te miratuara nga Keshilli Drejtues i RTSH,  kontrollon 
dhe zbaton numrin e vendeve te punes sipas emertesave dhe tabeles se pagave. 

5. Ben propozime per ndryshime ne sistemimin e pagave per punonjes te veçante te 
Qendres Vendore Audiovizive si dhe shkallezimin e tyre sipas vendeve te punes 
dhe i paraqet ato per miratim dhe veprim te metejshem tek Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive. 

6. Sipas kerkesave me shkrim te pergjegjesave te sektoreve per nje organizim me te 
mire te punes, paraqet tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive propozimet 
per ndryshime ne strukturen organizative e analitike.  

7. Zbaton Vendimevet e Keshillit Drejtues, te Drejtorit te Pergjithshem dhe 
Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive ne lidhje me marredheniet e punes. 

8. Kontrollon zbatimin e orarit dhe disiplines ne pune per te gjithe punonjesit e cdo 
sektori dhe raporton me shkrim tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. Ka 
te drejte te ushtroje kontroll ne çdo kohe e ne çdo sektor per problemin e 
disiplines. 

9. Perpilon, ruan e ploteson rregullisht dokumentat e punemarreseve me kontrata 
afatgjata dhe me kontrata afatshkurtera, sipas kerkesave te Statutit te RTSH dhe 
Kodit te Punes. 

10. Per punonjesit qe kerkojne te punesohen ne Qendren Vendore Audiovizive duhet 
te adminitroje keto dokumenta: curriculum vitae, çertifikate, librezen e punes, 
diplome e shkolles se bashku me listen e notave, raport mjekesor, vertetim nga gjykata 
dhe prokuroria. Ne baze te ketyre dokumentave plotesohet dosja personale e çdo 
punonjesi, e cila pasurohet vazhdimisht. 
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11. Ploteson librezat e punes me te dhenat per punonjesit e Qendres Vendore 
Audiovizive.  

12. Ploteson dhe ruan te gjithe dokumentacionin si: regjistrin themeltar te punonjesve, 
librin e levizjeve e emerimeve e dokumenta te tjera. 

13. Kerkon dokumentacionin perkates per aftesine shendetesore per pune te 
punonjesve, kryen rifreskimin e dokumentacionit. Pajis te gjithe punonjesit me 
librezen e sigurimeve shendetesore e shoqerore. 

14. Merr cdo fillim viti propozimet me shkrim nga pergjegjesat e sektoreve per 
kryerjen e lejeve te pagueshme te punonjesve, i dokumenton ato ne librin perkates, 
harton grafikun dhe ndjek zbatimin e tij, per cdo punonjes pregatit shkresat 
perkatese. 

15. Kontrollon liste prezencat ne pune te punonjesve te plotesuara nga pergjegjesat e 
sektoreve, siglon raportet mjeksore sipas vjetersise ne pune. 

16. Pregatit sistematikisht listen e punonjesve qe punojne ditet e pushimeve dhe te 
festave zyrtare, duke bere llogarite perkatese te diteve bazuar ne ligj. 

17. Kur punonjesi largohet nga institucioni, dokumentat e tyre u jepen pasi sjellin 
prane sektorit te personelit vertetimet nga llogaria dhe arkiva se nuk kane detyrime, 
si dhe pasi dorezojne paisjet dhe materialet e tjera ne ngarkim si dhe fletehyrjen. 

 
Neni 25 
Arkivist 

 
Arkivisti/Protokolluesi prane Drejtorise se Qendres Vendore Audiovizive kryen detyrat e 
meposhtme: 
 

1. Merr pjese dhe mban protokollin ne te gjitha mbledhjet e organizuara dhe te 
drejtuara nga Drejtori i Qendres Vendore Audiovizive dhe mban pergjegjesi ligjore 
per pasqyrimin e sakte te tij si dhe ruajtjen dhe mire administrimin e ketij libri. 

2. Protokollon dhe arshivon te gjithe dokumentet shkresore qe qarkullojne zyrtarisht 
brenda struktures se Qendres Vendore Audiovizive si dhe dokumente te tjere qe 
vijne nga jashte apo qe dalin nga kjo njesi administrative. 

3. Dorezon ne poste te gjitha shkresat e dala nga Qendra Vendore Audiovizive duke i 
shenuar ato ne librin perkates.  

4. Kujdeset per ruajtjen e plote, dergimin, marrjen e te gjithe praktikave e 
dokumenteve zyrtare me RHK, ne perputhje me legjislacionin per arkivat dhe per 
ruajtjen e dokumentave. 

5. Mban vulen e Qendres Vendore Audiovizive Kukes, duke e hedhur ate vetem ne 
dokumentat me firme te Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 

6. Sistemon sipas sektoreve te gjithe dokumentacionin sipas destinacionit per ruajtje 
te perkohshme dhe te perhershme. Pas sistemimit ne dosjet perkatese, materialet 
arkivore ndahen ne kutite permbledhese sipas kohes se ruajtjes, duke bere 
inventarin e gjendjes se dokumentave ne kutite e ruajtjes me numer rendor sipas 
legjislacionit ne fuqi. 

7. Te gjithe ekzemplaret e dokumentave vulosen, dokumentat e brendshme i 
paraqiten titullarit per firme apo njohje vetem pasi te protokollohen. 
Proçesverbalet e mbedhjes kane te gjitha elementet e dokumentave te brendshme. 
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8. I gjithe dokumentacioni shkresor, urdhera, vendime, shkresa, informacione, 
raporte etj. te cilat do te qarkullojne brenda institucionit dhe ato qe do nisen per ne 
Drejtorine e Pergjithshme te RTSH, duhet te kene ne faqen qe do te mbetet ne 
zyren e protokoll-arshives identetitin dhe nenshkrimin e konceptuesit  te shkreses, 
si dhe miratimin e eprorit te drejpterdrejte te tij. 

9. Nuk evidencohen ne arkiv dokumentat me karakter te thjeshte si: flete udhtimet, 
faturat masive te llogarise e magazines (fatura te ndryshme, mandat arketime-
pagesash, flete hyrje, flete dalje, flete urdher sherbimesh etj). 

10. Si rregull dosjet e ruajtjes se perhershme permbajne deri ne 200 flete, perndryshe 
krijohet dosje me fraksion. 

11. I gjithe dokumentacioni ne protokoll-arkiv do perpunohet sipas ‘Normave 
tekniko-profesionale dhe metodologjike te sherbimit arkivor ne Republiken e 
Shqiperise. 

 
Neni 26 

Magazinieri 
 

1. Kryen veprimet e perditshme te hyrje-daljeve nga magazina dhe perditeson kartelat 
e magazines. 

2. Pergjigjet per ruajtjen, mirembajtjen e materialeve dhe paisjeve gjendje ne 
magazine deri ne shperndarjen e tyre si dhe per mire administrimin e materialeve te 
konsumit. 

3. Ne fund te vitit ushtrimor, se bashku me komisionin e inventarizimit kryen 
inventarizimin e materialeve te magazines. 

4. Kryen çdo detyre tjeter ne ndihme te specialistit te finances si dhe ato shtese te 
ngarkuara nga Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. 
 

Neni 27 
Recepsionisti 

 
Recepsionisti  ka keto detyra: 
 

1. Recepsionisti pergjigjet per hyrje-daljen e individeve shqiptar apo te huaj, te cilet 
kerkojne te hyjne ne ambjentet e brendshme te Qender Vendore Audiovizive.  

2. Recepsionisti ka te drejte te marre informacion nga personat qe duan te hyjne ne 
Qendren Vendore Audiovizive dhe te lajmerojne fillimisht pergjegjesin e sektorit 
ku kerkohet te shkohet. Nese takimi konfirmohet sigurojne paisjen me flete- hyrje 
(Vizitor) dhe lejojne hyrjen e tyre brenda ambjenteve te Qendres Vendore 
Audiovizive.  

3. Per individet (Vizitor) qe vijne dhe kerkojne takim perkatesisht me Drejtuesin e 
Qendres Vendore Audiovizive, recepsionisti ne respektim edhe te orarit te pritjes, 
duhet te lajmerojne fillimisht Drejtuesin. Nese takimi konfirmohet nga Drejtuesi, 
sigurojne paisjen me flete- hyrje (Vizitor) dhe lejojne hyrjen e tyre brenda 
ambjenteve te Qendres Vendore Audiovizive. Ne keto raste ata kane per detyre ta 
shoqerojne personin (Vizitor) deri tek Drejtuesi i  Qendres Vendore Audiovizive. 

4. Per punonjesit e jashtem te cilesuar si “Bashkepuntore”, perpilohet nje liste 
emerore e vecante nga sektori perkates dhe kalon ne ngarkese te recepsionit. 
Recepsionisti nuk lejon hyrjen ne institucion te punonjesve jashte kesaj liste. Gjate 
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hyrjes se ketyre individeve, recepsionisti duhet te beje identifikimin e tyre duke 
kerkuar dokumentet e identifikimit.  

5. Recepsionisti ka per detyre qe dokumentat te cilat vijne ne adrese te Qendres 
Vendore Audiovizive, ti hedhe ne “Librin e Marrjes ne Dorezim” dhe me pas i 
percjell ato prane zyres se protokollit. 

6. Informon qytetaret per problemet e ndryshme qe ato kane dhe njofton personat 
pergjegjes sipas natyres se kerkesave, problemeve etj. te tyre ne institucion. 

7. Kryen edhe detyra te tjera shtese te ngarkuara nga eproret ne situata te veçanta dhe 
mungese te ndjeshme te personelit mbeshtetes. 

 
Neni 28 

Sanitare/pastruese 
 

1. Nga e hena ne te premte, ben pastrimin e zyrave dhe ambienteve te Qendres 
Vendore Audiovizive. 

2. Pergjigjet per zbatimin e rregullave te percaktuara te higjienes dhe pastertise si dhe 
per mire administrimin e mjeteve te punes dhe materialeve te tjera te konsumit. 
Paraqet kerkese per furnizime periodike me materiale dhe mjete konsumi pune  

3. Gjate ushtrimit te detyres, ky punonjes eshte i detyruar te zbatoje rregullat per 
sigurine e objektit dhe per çdo lloj konstatimi te vene re si brenda zyrave, studiove 
etj. te institucionit, ashtu edhe jashte tij, te njoftoje menjehere eprorin dhe 
Drejtuesin e Qendres Vendore Audiovizive. 

 
Neni 29 

Redaksia Radio TV 
 

Puna ne redaksi 
 

1. Puna ne redaksi eshte e organizuar mbi bazen e planeve ditore, javore dhe mujore 
te cilat hartohen brenda struktures vjetore te programit te miratuar. 

2. Çdo dite, ne ora 08.30 behet mbledhja e dites ku analizohen realizimet e detyrave 
dhe programeve te nje dite me pare dhe ndahen detyrat e dites. 

3. Kete detyre e kryen Pergjegjesi i Redaksise, me prezencen e Drejtuesit te Qendres 
Vendore Audiovizive, nese eshte e nevojshme. 

4. Nuk lejohet transmetimi i edicioneve informative/te lajmeve, te inçizuara, perveç 
flash informativ te ores 22.00. 

5. Çdo dite, nga ora 16.00 - 22.00, ne menyre kategorike, nje gazetar eshte ne pune, 
ne sherbim te transmetimit, sipas grafikut javor dhe mujor te hartuar nga 
Pergjegjesi i Redaksise dhe te aprovuar nga Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive. 

6. Te gjitha emisionet e transmetuara nga bashkepunetoret duhet te kene nje skenar 
transmetimi te miratuar nga Pergjegjesi i Redaksise dhe nga Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive dhe gjate transmetimit te jene nen mbikqyrjen e gazetarit 
pergjegjes. 

7. Per çdo devijim dhe moszbatim te rregullave te pergatitjes dhe te mbikqyrjes e 
transmetimit te programeve ne Qendren Vendore Audiovizive Kukes, personat e 
caktuar pergjegjes, mbajne pergjegjesi administrative dhe ligjore. 
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Neni 30 
Marketingu 

 
1. Marketingu ne Qendren Vendore Audiovizive Kukes realizohet nga tre anetare 

(nje nga financa, nje nga teknika dhe nje nga redaksia) te percaktuar nga Drejtuesi i 
Qendres, ku njeri nga te cilet eshte kryetar.  

2. Detyrat e grupit te markeingut jane si me poshte: 
- Perpilojne kontratat me klientet per sherbimet reklamuese qe iu ofron 

institucioni, sipas miratimit nga Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive dhe 
paraqesin Drejtuesit te Qendres per veprimet e metejshme. 

- Ndjek zbatimin e kontratave te lidhura deri ne arketimin e te ardhurave per 
sherbimin reklamues te kryer ne baze te kontratave te lidhura. 

- Administron studion e rregjistrimeve muzikore dhe autorizon perdorimin e saj 
vetem pasi te kete verifikuar kontraten e sherbimit dhe mandat-arketimin 
perkates per sherbimin qe do te kryeje studioja e rregjistrimit. 

- Harton mediaplanin per transmetimin e njoftimeve, reklamave etj. pas 
miratimit nga Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, ku spoti reklamues 
nuk mund te zgjase me shume se 30 sekonda. 

 
Neni 31 

Kryeredaktor i Redaksise Radio TV 
 
Kryeredaktori i Redaksise ka detyrat e meposhtme: 
 

1. Drejton dhe menaxhon aktivitetin e perditshem te departamentit/sektorit te 
Redaksise. 

2. Pergatit, se bashku me gazetaret, redaktorin e muzikes dhe stafin tjeter redaksional 
strukturen programore vjetore si dhe perditesimet apo permiresimet e saj periodike 
dhe ia paraqet per miratim Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive.  

3. Ndan çdo dite detyrat e gazetareve per realizimin e edicioneve te lajmeve si dhe 
pranon e miraton planet ditore, javore e mujore te punes se gazetareve etj. 

4. Kontrollon para cdo transmetimi, kronikat e pergatitura dhe siglon flete-
transmetimet si dhe i ruan e i perpunon ato. 

5. Harton faqosjen e edicioneve qendrore te lajmeve. 
6. Pergatit kronika, speciale informative, analiza mbi ngjarje te ndryshme etj. 
7. Mban lidhje te vazhdueshme dhe informohet ne vazhdimesi mbi gjendjen dhe 

mbarevajtjen e gadishmerine e studios se transmetimit dhe montazhit. Informon 
Drejtuesi e Qendres Vendore Audiovizive per çdo problem qe ve re ne keto 
mjedise. 

8. Mban lidhje te vazhdueshme me Njesine e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve per 
pergatitjen dhe percjelljen per transmetim ne RTSH sipas nevojes dhe kerkesave te 
tyre te materialeve te ndryshme informatike, kulturore, kronikave, reportazheve etj. 
nga rajoni yne e me gjere. 

9. Ne varesi te struktures programore, zgjedh dhe organizon bashkepunimin me 
bashkepunetoret e jashtem duke i paraqitur ata per miratim tek Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive. 

10. Merret me anen administrative te mbarevajtjes se punes (furnizimi me mjete pune, 
me pajisje te reja, etj ) si dhe planifikon e propozon per miratim prane Drejtuesit te 
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Qendres Vendore Audiovizive listen per paisjen e stafit me mjete te reja pune 
(kompiutere, rregjistrues etj.) 

11. Informon dhe mban lidhje per mbarevajtjen e punes dhe gjendjen e pajisjeve dhe 
aparaturave te stafit me Drejtorine e Qendres Vendore Audiovizive dhe me 
pergjegjesat e departamenteve/sektoreve te tjere.  

12. Paraqet te pakten nje here ne muaj tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive 
nje raport te hollesishem mbi aktivitetin e redaksise si dhe propozon masa 
konkrete per ndryshime apo permiresime te mundshme. 

13. Pergatit listeprezencat per pagesat e gazetareve, operatoreve dhe redaktorit, mban 
shenim dhe pasqyron ne keto listepagesa edhe oret e punes shtese (mbikohe) per 
punonjesit ne varesi te tij dhe i paraqet ato prane Inspektorit te Personelit. 

14. Mban shenim dhe pergatit listepagesen per shperblimin e bashkepunetoreve dhe i 
paraqet ato tek financa pas miratimit paraprak tek Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive. 

15. Koordinon punen midis gazetareve, operatoreve, montazhit. 
16. Planifikon lejet vjetore per punonjesit e redaksise, mban shenim periudhen e lejes 

per sejcilin prej tyre si dhe ben shperndarjen e detyrave kur njeri prej tyre mungon 
ose eshte me leje vjetore apo me raport mjekesor. 

17. Kontrollon orarin e punes se punonjesve ne vartesi te tij si dhe ka te drejte te jape 
leje te perkohshme brenda orarit te punes ose deri ne nje dite. 

18. Kujdeset per ruajtjen e emisioneve dhe prodhimeve te tjera. Ndjek pergatitjen, 
shperndarjen dhe siglimin e fleteve te transmetimit. 

19. Mban lidhje te vazhdueshme me sektorin e teknikes per gadishmerine e 
transmetimit ne studio dhe ne ate te montazhit. 

20. Ne bashkepunim me seksionin e teknikes dhe gazetaret e tjere, pergatit siglen dhe 
ilustrimet hyrese e perfunduese per emisionet e lajmeve dhe te tjera si dhe 
urdheron transmetimin e tyre, ndryshimin  apo heqjen nga transmetimi. 

 
 

Neni 32 
Gazetaret 

 
Gazetaret kane keto detyra: 
 

1. Gazetaret kane per detyre t’i permbahen me çdo kusht platformes se pergjithshme 
te Qendres Vendore Audiovizive dhe misionit te saj. 

2. Pergatisin kronika ne terren ne fusha si politike, ekonomi, kulture, etj  
3. Pergatisin lajme per edicionet e shkurtra. 
4. Pergatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive ne raste te vecanta. 
5. Realizojne emisionet e ngarkuara mbi bazen e planeve ditore, javore e mujore te 

miratuara per transmetim te drejteperdrejte. 
6. Gazetaret duhet t’i pergjigjen me perpikmeri transmetimeve te lajmeve e kronikave 

apo reportazheve lokale etj., ne kohen dhe cilesine e duhur duke perçuar saktesisht 
frymen dhe zhvillimin e zonave urbane e nderurbane, institucioneve, njesive 
vendore dhe komunitetit te qarkut Kukes.   

7. Jane te detyruar te punojne jashte orarit te punes, kur nje gje tille kerkohet nga 
Pergjegjesi i Redaksise ose Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. 

8. Kujdesen qe kronikat te mos mbajne elemente te publicitetit. 
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9. Respektojne kodin etik dhe frymen e bashkepunimit dhe punes ne grup. 
10. Respektojne te gjitha rregullat dhe rregulloret ne fuqi dhe te Statusit te RTSH si 

dhe percaktimet e kesaj rregullore. 
11. Mirembajne te gjitha paisjet personale dhe te tjera te cilat u jane dhene ne 

perdorim dhe nuk duhet te perdoren per te kryer pune per nevoja te te treteve 
jashte Qendres Vendore Audiovizive. 

12. Zbatojne orarin e punes si dhe ndryshimet e mundshme te tij, me miratim te 
Pergjegjesit te Redaksise ose Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 

13. Zbatojne dispozitat ligjore dhe regullimet e vecanta nga organet drejtuese te RTSH 
lidhur me detyrimin per te mos u dypunesuar apo te mos bejne konkurrence ne 
subjekte te tjera mediatike private ne Republiken e Shqiperise. 

14. Gazetari i dites pergjigjet se bashku me Pergjegjesin per transmetimin e lajmeve, 
kronikave dhe emisioneve si nga gazetaret, ashtu edhe nga bashkepunetoret. 

 
Neni 33 

Operatori 
 
Operatori i figures 
 

1. Eshte pergjegjes per figuren gjate xhirimit te nje programi. 
2. Mban lidhje te drejtperdrejta me gazetarin dhe rregjisorin per zbatimin e skenarit si 

dhe ben sugjerime ne aspektin artistik. 
3. Kontrollon gadishmerine e kameras dhe mjeteve te tjera te xhirimit para nisjes per 

xhirim. 
4. Mban pergjegjesi per mirembajtjen e aparatures me te cilen punon. 
5. Ka te drejte te sugjeroje ne xhirim si dhe ne procesin e montazhit. 
6. Ka te drejte te realizoje vete gjinite e vogla televizive pa pranine e krijuesve te tjere 

kur ia aprovon Pergjegjesi i Redaksise. 
 
Operatori i zerit 
 

1. Eshte pergjegjes per cilesine e zerit ne cdo program. 
2. Siguron gadishmerine e pajisjeve te zerit para nisjes per xhirim. 
3. Mban pergjegjesi per mirembajtjen e aparatures me te cilen punon. 
4. Eshte i pranishem ne montazh me kerkesen e gazetarit, rregjisorit.  
5. Kur e sheh te arsyeshme ka te drejte te sugjeroje ne sherbim te cilesise. 

 
Neni 34 

Redaktori + Fonoteke 
 

1. Pergatit programet ditore te transmetimit dhe i miraton ato tek Kryeredaktori i  
Redaksise duke iu permbajtur struktures programore dhe frymes se transmetimit 
ne teresi. 

2. Kontrollon dhe sistemon muziken qe transmetohet çdo dite, duke mos futur per 
transmetim muzike joprofesionale dhe amatore te inçizuar nga amatore etj. Mban 
pergjegjesi, i vetem, per perzgjedhjen dhe cilesine e materialeve te transmetuara. 

3. Bashkepunon me tekniket e transmetimit dhe punonjesit e redaksise per 
evidentimin e materialeve  te patransmetueshme per shkak te cilesise se dobet, 
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inçizimit jo profesional dhe shkaqe te tjera dhe rehabilitimin e tyre ose nxjerrjen 
jashte fondit muzikor te perdorimit nga Qendra Vendore Audiovizive  

4. Zgjedh pjeset muzikore per ilustrim ne emisionet qe transmetohen çdo dite nga 
gazetaret dhe bashkepunetoret. 

5. Kujdeset per ruajtjen dhe mire administrimin e fondit arkivor muzikor dhe 
rifreskimin e tij me muzike bashkehore dhe prodhime te tjera nga RTSH. Kujdeset 
per seleksionimin e muzikes dhe pasurimin e fonotekes. 

6. Regjistron muzike ne studio (grupe muzikore-moderne dhe popullore, rapsode, 
kengetare etj). 

7. Ne raste te demtimit te kasetave dhe pamundesise se rigjenerimit e riprodhimit te 
tyre (kur ato jane bere te paperdorshme nga konsumi apo pavlefshmeria e tyre), 
asgjesimi i kasetave duhet te behet me proces-verbal perkates te realizuar nga nje 
komision i perbere nga te pakten tre anetare (ku njeri duhet te jete patjeter 
Kryeredaktori i Redaksise) dhe te miratuar nga Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive.   

8. Nuk lejon nxjerrjen jashte dhe pa autorizim te materialeve e prodhimeve te 
ndryshme muzikore nga fonoteka, per nevoja te te treteve dhe ne rast te kundert 
mban pergjegjesi administrative dhe ligjore. 

9. Kujdeset per nxjerrjen per perdorim dhe risistemimin e tyre ne arkiv, te 
dokumenteve e materialeve muziokore qe levizin per perdorim e transmetim te 
brendshem si dhe per prodhimet e reja muzikore dhe emisione te tjera. 

10. Eshte i detyruar te punoje edhe jashte orarit te punes dhe diteve zyrtare te 
pushimit ne varesi te nevojave dhe kerkeses se Kryeredaktorit te Redaksise apo 
Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 

11. Inventarizon dhe sistemon materialet ekzistuese dhe e reja, te cilat i pranon 
menjehere pas transmetimit te tyre. 

12. Krijon kushtet per sigurimin e ruajtjes fizike dhe teknologjike te tyre. 
13. Ben restaurimin dhe rinovimin e materialeve. 
14. Lejon daljen e tyre per transmetim sipas rregullave te peraktuara nga Drejtoria e 

Pergjithshme e RTSH dhe ajo e Qendres Vendore Audiovizive, duke u kujdesur qe 
materialet te mos i jepen personave te paautorizuar. 

15. Perpunon materialet dokumentare, ne perputhje me standardet teknike te ruajtjes 
se tyre. 

16. Ve ne dijeni Kryeredaktorin e Redaksise dhe Drejtuesin e Qendres Vendore 
Audiovizive, per cdo problem qe mund te linde lidhur me ruajtjen dhe 
shfrytezimin e fondit arkivor.  

17. Siguron mjediset e fondit nga rreziku i zjarrit dhe kujdeset per ruajtjen e tyre sipas 
kushteve teknike dhe teknologjike. 

 
Neni 35 

Rregulla te tjera mbi ruajtjen, administrimin dhe perdorimin e fonotekes 
 

1. Ne fonoteken e Qendres Vendore Audiovizive terhiqen, seleksionohen, 
perpunohen dhe ruhen te gjitha materialet audio dhe ato audiovizive qe 
prodhohen per RTSH, qe rregjistrohen dhe transmetohen, madje edhe ato qe nuk 
transmetohen per raste e arsye te vecanta. 

2. Materialet hyjne ne fonoteke te nesermen e transmetimit ne Qendren Vendore 
Audiovizive Kukes (te cilat pergatiten per RTSH). Kasetat,  bobinat ose cdo 
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format tjeter duhet te jete e shoqeruar me emrin e autorit (gazetarit, skenaristit, 
rregjizorit, operatorit, operatorit te zerit, montazhierit, kompozitorit, nese kane 
marre pjese ne realizim). 

3. Prodhuesi (gazetari, bashkepunetori, redaktori i muzikes etj) i materialit, pas 
transmetimit, ploteson edhe fleten e ruajtjes se materialit i cili firmoset nga tekniku 
i transmetimit dhe pasi te jete konfirmuar edhe nga Kryeredaktori i Redaksise, i 
dorezohet punonjesit te Fonotekes i cili eshte pergjegjes per terheqjen e materialit 
per ruajtje nga studio e transmetimit dhe per sistemimi i tij perfundimtar ne 
fonoteke, per ruajtje. 

4. Ne arkivin e fonotekes dorezohet gjithashtu teksti i shkruar dhe nje flete 
shoqeruese me te dhena te pergjithshme per permbajtjen, vendin, personat etj. nga 
prodhuesi – gazetar, muzikant etj. 

5. Te gjitha materialet e dorezuara ne arkivin e fonotekes firmosen edhe nga 
Pergjegjesi i Departamentit/Seksionit qe ka realizuar materialin,  si dhe punonjesi i 
arkivit/fonotekes qe e merr ne dorezim. 

 
Neni 36 

Terheqja nga Arkivi/Fonotekes behet per qellimet e meposhtme: 
 

1. Per perdorim te pjesshem te materialeve arkivore per emisione te rinj. 
2. Per transmetim te plote ose te pjesshem te materialeve arkivore ne strukturen 

ditore te programit te Qendres Vendore Audiovizive. 
3. Per te tretet qe kerkojne shfrytezimin e materialeve arkivore te Qendres Vendore 

Audiovizive kundrejt pageses, sipas kritereve te percaktuara nga RTSH. 
4. Terheqja e materialeve behet me kerkese te shkruar ku shenohet: qellimi, personi 

qe e kerkon dhe firmoset nga ky i fundit dhe nga Pergjegjesi i Redaksise, dhe e 
miratuar nga Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. 

5. Nuk lejohet dalja e asnje materiali nga Arkivi por vetem riprodhimet e tyre 
(perderisa kjo te jete e mundur) dhe ne cdo shkelje te kesaj rregulloreje, pergjegjesit 
ndeshkohen me masa te ndryshme deri ne zgjidhjen e menjehereshme te kontrates 
se punes. 

6. Ne fonoteke nuk ka te drejte te hyje asnje punonjes tjeter i jashtem ose i 
brendshem i Qendres Vendore Audiovizive.  

 
Neni 37 

Sektori i Transmetimit RTV 
 
Detyrat kryesore te Sektorit te Transmetimit RTV jane: 
 

1. Te koordinoje punen per gatishmerine e mjeteve teknike te Qendres Vendore 
Audiovizive Kukës per realizimin, transmetimin dhe marrjen me cilesi te larte 
teknike te programeve te audio dhe ato audiovizive, nepermjet punes qe behet per 
mirembajtjen dhe shfrytezimin e aparaturave, ruajtjen e parametrave cilesore te 
tyre, kualifikimin e personelit dhe zbatimin e rregulloreve te punes.  

2. Ushtron kontroll ne te gjithe sektoret e teknikes se Qendres Vendore Audiovizive 
mbi cilesine teknike te transmetimeve, si ne prodhim dhe ne perhapje, evidenton te 
metat e konstatuara, ndihmon ne zgjidhjen e problemeve teknike. 
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3. Koordinoje punen qe audio te jete me cilesi te larte si ne programet audio ashtu 
edhe ne ato audiovizive. Per kete, studiohen problemet qe lidhen me mbulimin e 
territorit, kontrollon cilesine teknike te transmetimit dhe pastertine e kanaleve qe 
perdoren. 

4. Drejton detyrat e planifikimit, projektimit, koordinimit dhe normalizimit teknik te 
te gjithe aktivitetit teknik te Qendres Audiovizive Vendore Kukës.  

5. Te koordinoje shfrytezimin e te gjitha aparaturave te prodhimit, bazuar ne kerkesat 
e Redaksise qe sigurojne krijimtarine, si per Radio Kukesin ashtu edhe per RTSH-
ne. 

6. Mban lidhje me Njesite Teknike ne RTSH dhe bashkepunon me ta per zgjidhjen e 
problemeve te mundshme teknike dhe per rinovimin e teknollogjise se prodhimit 
dhe transmetimit. 

7. Ne bashkepunim me departamentet/seksionet e tjera brenda Qendres Vendore 
Audiovizive, perpilon propozimet per planet teknike, perpunimin e preventivave 
per shpenzimet e shfrytezimit dhe ato administrative te personelit teknik te 
sistemit, te objekteve teknike, aparaturave dhe, kur te jete nevoja, merr pjese direkt 
ne instalimin dhe kolaudimin e pajisjeve si dhe formulimin e normativave te 
shfrytezimit dhe te mirembajtjes.  

8. Siguron mirembajtjen e rrjetit kompjuterik duke organizuar e drejtuar punen 
profilaktike periodike. 

9. Siguron mirembajtjen e rrjetit elektrik, hidraulik si dhe te ndriçimit ne pergjithesi te 
ambjenteve te institucionit dhe ne veçanti te studiove te prodhimit, montazhit e 
transmetimit. Pergjigjet per mirembajtjen e godines ne pergjithesi duke propozuar 
edhe planet dhe nevojat e mundshme per riparime e nderhyrje te herepasehershme 
tek Drejtuesi per miratim e veprim te metejshem. 

10. Kujdeset per trainimin e punonjesve dhe njohjen me rregullat e sigurimit teknik ne 
pune dhe testimin e tyre per perdorimin e aparaturave dhe paisjeve te transmetimit 
etj. 

11. Harton grafikun javor, mujor te punes ne studiot e transmetimit, ben zevendesimet 
e nevojshme ne rast mungesash te personelit dhe e paraqet ate per miratim dhe 
informon Drejtuesin e Qendres Audiovizive ne vazhdimesi mbi problemet e dala 
gjate transmetimit e me gjere.  

12. Siguron dorezimi dhe marrja ne dorezim e aparaturave apo pajisjeve per kryerjen e 
punimeve te mirembajtjes behet duke i vene ato ne pune ne prani te te dy palve 
(shfrytezues dhe mirembajtes), ku te dy palet firmosin ne librin e punimeve te 
mirembajtjes per gjendjen e tyre teknike. Punimet qe jane shoqeruar me nderrim 
pjesesh shenohen ne evidencen e makinerise, aparatures apo paisjes perkatese.  

13. Siguron ruajtjen e dokumentacionit teknik si me poshte: 
- Shfrytezimi, mirembajtja, skemat e paisjeve apo aparaturave, libri i aparaturave, 

libri i dorezim-sherbimit, i treguesve cilesore etj. ruhen pergjithmone. 
- Libri i punimeve te mirembajtjes, te sherbimeve profilaktike ruhet deri ne nje 

vit 
- Formularet e testimit dhe trainimit (perfshi edhe trainimin per rregullat e 

sigurimit teknik ne pune) ruhen deri ne testimin ose trainimin tjeter. 
14. Per çdo nderprerje ne transmetim, siguron mbajtjen e nje procesverbali te veçante 

ku pershkruhet: shkaku i nderprerjes se transmetimit, personat pergjegjes kur 
nderperja ka ardhur per shkaqe subjektive, kohen e nderprerjes se transmetimit, 
vleresimin e veprimeve te kryera nga ana e punonjesve te teknikes per eleminimin 
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e shkakut, defektit etj. Paraqet raport te hollesishem tek Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive si dhe planin per marrjen e masave. 

 
Neni 38 

Inxhinieri i Mirembajtjes 
 
Inxhiniesri i Mirembajtjes ne Sektorin e Transmetimit RTV pervec detyrave kryesore te 
percaktuara per kete sektor, ka edhe keto detyra: 
 

1. Drejton dhe pergjigjet per te gjithe punen e Departamentit/Seksionit te Teknikes, 
te percaktuar ne paragrafet e mesiperm. 

2. Ndjek defektet dhe nderprerjet ne transmetim dhe, sipas rastit, organizon analizat 
e tyre dhe merr masat e nevojshme per eleminimin e tyre. 

3. Miraton programet e transmetimeve, nga pikepamja teknike. 
4. Miraton modifikime te rendesishme te aparaturave, mbi bazen e projekteve dhe 

preventivave perkatese. 
5. Studion dhe propozon tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive nevojat dhe 

fushat e programeve trainuese per personelin e tekniket si dhe programet e kurseve 
te kualifikimit dhe literaturen teknike, qe porositet. 

6. Pergatit listeprezencat per punonjesit e vet dhe i paraqet ato prane Ispektorit te 
Personelit. 

 
Neni 39 

Teknik i studios se transmetimit 
 
Tekniku i studios se transmetimit pergjigjet tek Inxhinieri i Mirembajtjes dhe ka keto 
detyra:  
 

1. Paraqitja ne pune e teknikut te transmetimit behet 30 minuta para fillimit te 
transmetimit. 

2. Procesverbali i marrjes ne dorezim te turnit, perpilohen dhe nenshkruhen ne prani 
te dy paleve, atij qe fillon turnin dhe atij qe e dorezon. Ne kete procesverbal, 
pasqyrohet ecuria e transmetimit dhe problemet e konstatuara gjate tij. 

3. Fletet e transmetimit plotesohen nga gazetari/bashkepunetori dhe nenshkruhen 
edhe nga tekniku i transmetimit si dhe Pergjegjesi i Redaksise. 

4. Tekniku duhet te caktoje dhe te realizoje orarin e kryerjes se puneve profilaktike, 
çdo te premte, nga ora 08.00 – 12.00. 

5. Sigurojne transmetimin e lajmeve dhe te emisioneve ne te gjithe edicionet e tyre 
duke respektuar rigorozisht strukturen programore te miratuar. 

6. Mban pergjegjesi per vendosjen e rregullit dhe disiplines ne studio. Nuk lejon ne 
studion e transmetimit hyrjen e personave qe nuk kane te bejne me transmetimin 

7. Kontrollon hapjen e monitoreve, mikrofoneve dhe aparaturave te tjera te 
transmetimit. 

8. Nuk lejon pirjen e duhanit ne studio 
9. Nuk duhet te lejoje qe gjate transmetimit te krijohen pauza qe demtojne cilesine e 

transmetimit 
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10. Nuk lejon transmetimin e programeve te inçizuara dhe te pashoqeruara me flete 
transmetimi te cilat duhet te jene te firmosura te pakten nga gazetari pergjegjes apo 
Pergjegjesi i Redaksise se Qendres Vendore Audiovizive 

11. Nuk lejon qe te futen apo te futin vete ne transmetim materiale jo profesionale, 
bruto etj, te pa autorizuara 

12. Ne nje fletore te veçante, tekniku i transmetimit duhet te beje seleksionimin e 
kengeve apo materialeve te tjera muzikore cilesisht te patransmetueshme dhe t’ia 
paraqese ato per diskutim e veprim te metejshem redaktorit te muzikes dhe 
Pergjegjesit te Redaksise 

13. U japin gazetareve/bashkepunetoreve materiale nga mini-arkivi sipas kerkesave te 
tyre. 

14. Mbajne inventarin e te gjitha pajisjeve te studios se lajmeve si dhe ate te 
materialeve bruto te mini-arkivit. 

15. Nuk lejohet largimi apo zevendesimi e turnit nga vete tekniket e transmetimit pa 
miratim te Pergjegjesit te teknikes apo te Drejtorit te Qendres Vendore 
Audiovizive. 

16. Te mos lejojne personat e pa autorizuar, perfshi edhe gazetaret, te operojne me 
aparaturat e transmetimit etj. Per çdo defekt apo avari te konstatuar, perveç 
pasqyrimit ne proçes-verbalin e dorezimit te turnit, njofton brenda turnit ose te 
pakten te nesermen ne mengjes, Pergjegjesin e Teknikes. 

17. Mbajne pergjegjesi per mirembajtjen e paisjeve dhe aparaturave si dhe raportojne 
periodikisht mbi gjendjen e tyre teknike si dhe i sugjerojne Pergjegjesit te Teknikes 
nderhyrje mirembajtje te mundshme e ne kohen e duhur    

18. Ndjekin trainimet e ndryshme per kualifikimin e metejshem te tyre. Njihen dhe 
perditesohen me rregullat e sigurise teknike dhe te jetes ne pune. 

19. Jane te detyruar te zbatojne me perpikmeri kerkesat etike te sjelljes dhe 
komunikimit si brenda institucionit ashtu edhe ne veçanti gjate punes se tyre ne 
terren dhe ne zyra, salla, konferenca etj. Ne rast te shkljes se ketyre rregullave do te 
ndeshkohen maksimalisht sipas rregulloreve e kodeve administrative e etike ne 
fuqi. 

20. Jane te detyruar te punojne jashte orarit te punes dhe diteve zyrtare te pushimit ne 
varesi te nevojave dhe kerkeses se Pergjegjesit te Teknikes, gazetareve ose 
Pergjegjesit te Redaksise si dhe Drejtorit te Qendres Vendore Audiovizive. 

 
Neni 40 

 
Kjo rregullore mund te ndryshohet me Vendim te Keshillit Drejtues te RTSH, ose 
organit te deleguar prej tij, sipas modaliteteve te percaktuara ne Statutin e RTSH dhe 
ne Kodin e Procedurave Administrative. 
Propozimet per amendamente mund te behen gjithashtu ne kohe te ndryshme sipas 
nevojave per rishikimin e kesaj rregulloreje. 
 

Neni 41 
Hyrja ne fuqi 

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



RREGULLORE 
E 

QENDRES VENDORE AUDIOVIZIVE 
 

SHKODER 
 
 

Neni 1 
Objekti 

 
Kjo rregullore synon te krijoje rregulla te majftueshme per funksionimin e brendshem te 
Qendres Vendore Audiovizive Shkoder, si pjese e struktures organizative te RTSH-se, per 
rregullimin e marredhenieve qe kane lidhje me organizimin, strukturen ne ushtrimin e 
kompetencave dhe detyrave gjate organizimit te punes se perditshme, ne plotesim te 
dispozitave te sanksionuara nga Ligji nr.97/2013, date 04.03.2013 “Per Mediat 
Audiovizive ne Republiken e Shqiperise”, Vendimi nr.98/2016 date 22.12.2016 i 
Kuvendit te Republikes se Shqiperise “Per miratimin e statutit te RTSH” dhe Vendimet  e 
Keshillit Drejtues te RTSH-se. 
 

Neni 2 
Respektimi i normave te kesaj rregulloreje 

 
Dispozitat qe caktojne rregullat per menyren e ushtrimit te kompetencave e detyrave ne 
baze te kesaj rregulloreje, jane te detyrueshme per te gjithe punonjesit e Qendres Vendore 
Audiovizive Shkoder , duke zbatuar keto rregulla me rradhen e perparesise se meposhtme: 
 

1) Kushtetuta; 
2) Marreveshjet nderkombetare 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 98/2016 date 22.012.2016 i Kuvendit te Republikes se Shqiperise “Per 

miratimin e statutit te RTSH”; 
7) Vendimet e Keshillit Drejtues te RTSH; 
8) Kjo rregullore; 
9) Urdherat e vendimet e Drejtorit te Pergjithshem te RTSH; 
10) Dispozitat e vecanta te kontrates kolektive e asaj individuale te  punes, qe 

percaktojne norma te detyrueshme per menyren e ushtrimit te funksioneve e 
detyrave te punonjesve te 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 cdo 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. 
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Neni 3 

Subjektet e detyruara per zbatimin e kesaj rregulloreje 
 
Me zbatimin e kesaj rregulloreje, ngarkohen te gjithe personat qe jane ne perberje te 
struktures organizative te Qendres Vendore Audiovizive Shkoder, te cilet kane lidhur ose 
jo nje kontrate pune me RTSH, qofte kjo e lidhur edhe ne respektimin minimal te 
detyrueshem nga Kodi i Punes, persa i perket aspektit formal te kontrates. 
 
Kesaj rregulloreje i nenshtrohen edhe te gjithe bashkepunetoret si dhe te ftuarit e tjere qe 
marrin pjese dhe perfshihen ne aktivitetin e Qendres Vendore Audiovizive Shkoder. 
 

Neni 4 
Dispozita te pergjithshme per punonjesit e Qendres Vendore Audiovizive 

 
Çdo punonjes duhet te njohe mire kerkesat qe lidhen me vendin e punes, te beje perpjekje 
maksimale per ngritjen profesionale me qellim qe te kryeje detyren e ngarkuar ne 
pershtatje me kerkesat e vendit te punes. 
 

Neni 5 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive, si rregull merr detyrat nga personi ne 
varesi te te cilit ai eshte, sipas kesaj Rregulloreje. Urdherat nuk duhet te vijne ne 
kundershtim me ligjet, me rregulloren apo me detyren e urdherdhenesit apo te 
urdhermarresit. Ngarkimi i detyrave qe nuk jane parashikuar ne rregullore dhe qe 
perputhen me llojin e punes qe kryen punonjesi dhe me formimin intelektual te tij, nuk 
konsiderohen si ne kundershtim me rregulloren dhe duhet te zbatohen.  
 

Neni 6 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive eshte i detyruar qe te ruaje dhe te mos 
perhape te dhenat qe perbejne sekret shteteror si dhe ato konfidenciale te siguruara nga 
funksioni qe ai kryen. Ne rast te kundert ndaj tyre jepen masa disiplinore. 
 
Punonjesit e ngarkuar per te dhene informacione per publikun, per median, te interesuarit, 
etj., japin vetem ato informacione per te cilat jane te autorizuar. Per çdo sqarim apo 
dorezim dokumentacioni ata komunikojne vetem ne ambientet e caktuara per kete qellim. 
 

Neni 7 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive ka per detyre qe, para se te hyje ne 
ambjentin e tij te punes, te kontrolloje nese ka ndonje dyshim per çrregullime, te sigurohet 
per gjendjen e dokumentacionit, per pajisjet e mjetet e punes qe ka ne ngarkim dhe kur 
veren parregullsi te njoftoje menjehere Pergjegjesin e Sektorit ku ben pjese dhe ne 
mungese te tij Drejtorin e Qendres Vendore Audiovizive Shkoder, i cili autorizon nje 
person per te bere verifikimet, i cili se bashku me personin pergjegjes per sektorin e 
finances, perpilon procesverbalin perkates duke urdheruar veprimet e rastit. 
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Neni 8 
 
Çdo punonjes i Qendres Vendore Audiovizive kur largohet nga zyra siguron mbylljen e 
dyerve me çeles, mbylljen e dritareve, shuarjen e dritave, heqjen nga puna te ngrohesve si 
dhe merr çdo mase tjeter te nevojshme per te evituar demtimet nga zjarri apo nga faktore 
te tjere. Personat qe kane ne perdorim aparatura si kompjutera, printera, fotokopjues, etj., 
jane te detyruar qe t’i heqin ato nga perdorimi ne perfundim te punes. 
 

Neni 9 
 
Çdo punonjes eshte i detyruar te mirembaje pajisjet e zyres, mjetet e punes, pajisjet 
teknologjike dhe automjetet. Per çdo demtim te kryer me faj, detyrohet te zhdemtoje pa 
perjashtuar, sipas rastit, edhe marrjen e mases disiplinore. 
 

Neni 10 
 
Ndalohet perdorimi i mjeteve, paisjeve teknologjike dhe aparaturave jashte destinacionit 
dhe per nevoja jo zyrtare, me perjashtim te rasteve te motivuara me leje te eprorit 
perkates, i cili mban pergjegjesi solidare me punonjesin ne rast se si pasoje verifikohet 
demtim per shkak te veprimeve te kundraligjshme. 
 

Neni 11 
 
Ne zyra, korridore, salla dhe ne ambjente te tjera te Qendres Vendore Audiovizive 
Shkoder duhet te sigurohet rregull dhe qetesi maksimale. Ndalohen zhurmat, bisedat me 
ze te larte apo te thirrurat qe krijojne shqetesim per te tjeret dhe imazh jo te mire te 
institucionit. 
 

Neni 12 
 
Te gjithe punonjesit jane te detyruar te respektojne njeri-tjetrin, pavaresisht nga funksioni 
apo detyra. Ne asnje rast nuk justifikohet perdorimi i shprehjeve dhe qendrimeve jo 
korrekte ndaj njeri tjetrit. Per çdo problem te krijuar kerkohet sqarimi dhe ndihma e 
personit kompetent per zgjidhjen e tij. 
 

Neni 13 
 
Marredheniet me publikun mbahen nga persona te autorizuar nga titullari perkates. 
Personat e autorizuar per te mbajtur marredhenie me publikun jane te detyruar te tregojne 
sjellje dhe korrektesi maksimale.  
 

Neni 14 
 
Ndalohen te bertiturat, fyerjet, sjelljet e ashpra dhe perdorimi i dhunes ndaj shtetasve qe 
paraqiten ne Qendres Vendore Audiovizive Shkoder per çeshtje te ndryshme. Ndaj 
shtetasve qe krijojne shqetesime dhe qe nuk u binden kerkesave per t’u larguar nga 
godina, personat e autorizuar kerkojne ndihmen e eproreve dhe njoftojne organet e rendit 
per veprime te metejshme. 
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Neni 15 

 
Çdo punonjes per largimin e tij jashte godines se Qendres Vendore Audiovizive Shkoder 
brenda orarit te punes, duhet te vere ne dijeni eprorin e vet per shkakun dhe 
vendndodhjen dhe mund te largohet pasi te kete marre pelqimin verbal ose me shkrim. 
Gjithashtu, ai eshte i detyruar te njoftoje punonjesin e recepsionit i cili pasqyron hyrje-
daljet e punonjesve dhe motivet e levizjes ne librin e caktuar per keto shenime. 
 

Neni 16 
 
Veshja dhe paraqitja e jashtme e secilit punonjes duhet te jete e pershtatshme per natyren 
e institucionit. Ndalohen veshjet te cilat ekspozojne ndjeshem pjese te trupit ne menyre qe 
te shkaktojne turbullime psikologjike e fiziologjike te personave te tjere. Ndalohen veshjet 
shume te çrregullta dhe me kombinacione jashte stantardeve normale te pranueshme. 
 

Neni 17 
 
Titullari perkates mund te vendose qe persona te veçante te personelit te sherbimit apo te 
administrates te mbajne veshje te posaçme apo shenja dalluese. 
 

Neni 18 
Perberja 

 
1.  Qendra Vendore Audiovizive Shkoder eshte njesi administrative ne perberje te 
struktures organike te RTSH-se. Ajo ushtron kompetencat e saj ne baze te kesaj 
rregulloreje dhe akteve te tjera ligjore e nenligjore dhe ka perberje organizative sipas 
vendimit perkates te Keshillit Drejtues te RTSH-se per kete njesi.  
 
Ne perberje te Qendres Vendore Audiovizive Shkoder funksionojne: 
 

• Administrata (Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, Specialist 
Ekonomist + Burime Njerezore, Shofer, Recepsionist, Pastruese) 

• Sektori i Redaksise (Kryeredaktor, Gazetare) 
• Sektori i Teknikes (Pergjegjes sektori, Teknik mirembajtje radio & 

televizion, Teknik transmetimi radio & televizion, Teknik montazhi dhe transmetimi, 
Operator, Teknik montazhi & arkiv) 
 

Neni 19 
Organizimi i punes 

 
Organizimi i punes ne Qendren Vendore Audiovizive Shkoder behet nga Drejtuesi i 
Qendres. Komunikimi i detyrave realizohet ndermjet Drejtuesit te Qendres dhe 
pergjegjesit perkates te departamentit apo sektorit si dhe ndermjet ketyre te fundit dhe 
punonjesve te tjere te Qendres Vendore Audiovizive Shkoder.  
 

Neni 20 
Vula e Qendres Vendore Audiovizive Shkoder 
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Vula e Qendres Vendore Audiovizive Shkoder eshte ne forme rrethore dhe permban keto 
shenja e shkronja ne rrethin e jashtem: Lart “Republika e Shqiperise”, poshte SHKODER 
dhe ne rrethin e brendshem lart: “Radio Televizioni Shqiptar”, ndersa ne mes te saj vihet 
shqiponja e njejte me ate te stemes se Republikes. 
 

Neni 21 
Detyrat e Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive Shkoder 

 
Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive Shkoder eshte drejtuesi kryesor i te gjithe 
aktivitetit administrativ e tekniko–ekonomik te Qendres Vendore Audiovizive dhe perveç 
kompetencave te percaktuara ne Statutin e RTSH-se, ka dhe keto detyra: 
    

1. Pergjigjet prane Drejtorit te Pergjithshem te RTSH-se per gjithe veprimtarine e 
Qendres Vendore Audiovizive dhe per çdo sektor ne veçanti.  

2. Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive ka te drejte te delegoje kompetenca rast 
pas rasti per nivele te caktuar nenpunesish te Qendres Vendore Audiovizive. 

3. Paraqet prane Drejtorit te Pergjithshem propozime dhe projekte qe kane lidhje me 
veprimtarine e Qendres Vendore Audiovizive.  

4. Harton dhe paraqet prane Drejtorit te Pergjithshem strukturen organizative te 
Qendres Vendore Audiovizive per te vijuar me tej me procedurat e duhura per 
miratim nga Keshilli Drejtues i RTSH-se. 

5. Mban nen kontroll te vazhdueshem veprimtarine ekonomiko–financiare te 
Qendres Vendore Audiovizive ne pergjithesi dhe nxjerr urdherat perkates per 
sektoret qe kane tejkalim te shpenzimeve.  

6. Jep urdhera apo udhezime per bashkerendimin e puneve brenda Qendres Vendore 
Audiovizive.  

7. Nxjerr urdhera te brendshem gjate realizimit te veprimtarise se Qendres Vendore 
Audiovizive, ne zbatim te detyrave te ngarkuara e ne baze te ligjit. 

8. Merr masa administrative per te gjitha shkeljet e kryera nga punonjesit e Qendres 
Vendore Audiovizive me perjashtim te masave disiplinore per te cilat i propozon 
Drejtorit te Pergjithshem.  

9. Kontrollon bilancet e Qendres Vendore Audiovizive, evidencat mujore, 3 mujore 
dhe vjetore si dhe jep udhezime dhe urdhera per zbatimin e tyre. 

10. Ngre komisione per kontrollin e pajisjeve dhe nxjerrjet jashte perdorimit te tyre 
konform ligjeve si dhe miraton çdemtimet financiare te propozuara nga sektori i 
finances per shkeljet financiare te evidentuara. 

11. Miraton ne kohen e duhur liste pagesat e punonjesve. 
12. Raporton me shkrim çdo muaj defektet teknike ne Qendren Vendore Audiovizive 

Shkoder si dhe nderprerjet e transmetimeve te programeve kombetare audio (ose 
audiovizive) te RTSH-se ne zonen qe ai mbulon. 

13. Jep urdhera dhe udhezime lidhur me ndjekjen e zbatimin e rregullores se sigurimit 
teknik dhe zbatimin e rregullores se MKZ.  

14. Organizon analiza mujore dhe vjetore me pergjegjesit e departamenetve dhe 
sektoreve te Qendres Vendore Audiovizive dhe kontrollon zbatimin e planeve te 
punes.  
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15. Harton, propozon dhe pergjigjet per zbatimin e struktures programore, planin e 
prodhimit te programeve si dhe transmetimin e tyre. Zbaton planin e 
transmetimeve te programeve kombetare audio (ose audiovizive).  

16. Organizon njesi kontrolli te brendshem per sektore te ndryshem, analizon 
rezultatet e kontrollit dhe nxjerr personat pergjegjes. 

17. Miraton kalimin e pjeseve te kembimit dhe aparaturave nga nje sektor ne nje tjeter. 
18. Miraton me shkrim daljen e çdo lloj materiali nga magazina.  
19. Perfaqeson Qendren Vendore Audiovizive ne marredhenie me te tretet dhe ka te 

drejten e lidhjes se marreveshjeve me to. 
20. Harton rregulloren e Qendres Vendore Audiovizive dhe e paraqet ate tek  Drejtori   

i  Pergjithshem, per te vijuar me tej me procedurat e miratimit te saj.  
 

Neni 22 
Specialist Ekonomist 

 
Specialisti Ekonomist ka keto detyra: 
 

1. Ne bashkepunim me pergjegjesat e sektoreve dhe ne baze te udhezimeve 
perkatese, pregatit projekt buxhetin vjetor, dhe ia paraqet Drejtuesit te Qendres 
Vendore Audiovizive per veprim te metejshem. 

2. Ndjek gjendjen financiare te te ardhurave dhe shpenzimeve dhe kontrollon 
realizimin e buxhetit per Qendren Vendore Audiovizive.  

3. Ndjek detyrimet e Qendres Vendore Audiovizive ndaj te treteve. 
4. Pergatit dhe me miratim te Drejtuesit te Qendres kerkon çeljen e fondeve te 

nevojshme per pagesa dhe i raporton me shkrim atij per deviacionet e mundshme 
nga çeljet. 

5. Ne bashkepunim me pergjegjesit e sektoreve te tjere perberes te Qendres Vendore 
Audiovizive, ben analizen e shpenzimeve dhe ia paraqet cdo muaj ne nje relacion 
te hollesishem Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 

6. Harton bilancet 3 mujore e vjetore, evidencat mujore te shpenzimeve dhe i paraqet 
ato ne mbledhjen e Drejtorise se Qendres Vendore Audiovizive per analize. 

7. Me urdher te Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive kontrollon zbatimin ze 
per ze dhe ne total te cdo treguesi te planit buxhetor (fondit te pagave, sigurimeve 
shoqerore, shpenzimet operative, dietat, karburantin, energjine elektrike, uje etj.) si 
dhe zbatimin e investimeve per çdo sektor dhe per Qendren Vendore Audiovizive 
ne teresi. 

8. Pregatit projekt–propozimet me karakter ekonomiko–financiar per Qendren 
Vendore Audiovizive dhe ja paraqet ato Drejtuesit te Qendres Audiovizive 
Vendore. 

9. Organizon mbajtjen e kontabilitetit, ruajtjen e dokumentave kontabile, mbylljen 
dhe rakordimin e debi–kredive. 

10. Kryen inventarizimin e çdo sektori dhe propozon urdher zhdemtimet perkatese.  
11. Kryen kontrolle te brendshme per zbatimin e politikes financiare per cdo sektor, 

evidenton te metat perkatese dhe propozon masa konkrete per rregullimin e tyre. 
12. Sipas listeprezencave ne pune te paraqitura nga departamentet/sektoret dhe te 

miratuara nga Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, pregatit liste pagesat e 
punonjesve si dhe pagesat per sigurimet shoqerore e shendetesore te punonjesve te 
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Qendres Vendore Audiovizive. Pregatit liste pagesat per oret shtese te punonjesve 
si dhe kujdeset per mostejkalim te oreve shtese te percaktuara ne Kodin e Punes. 

13. Sipas listes te paraqitur nga departamenti/sektori i Redaksise dhe te miratuar nga 
Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive, pregatit liste pagesat per 
bashkepunetoret. 

14. Ne bashkepunim me pergjegjesat e sektoreve, kontrollon ne vazhdimesi koston e 
transmetimit dhe propozon masa per uljen e shpenzimeve. 

15. Kontrollon normat e harxhimit te materialeve dhe propozon masa per respektimin 
e tyre. 

16. Evidenton cdo fund muaji ne librat perkates shpenzimet e energjise, karburantit, 
telefonave dhe ujit te pijshem, per cdo sektor. 

17. Per cdo pergjegjes sektori apo punonjes ne vecanti propozon urdher–zhdemtimet 
per tejkalim shpenzimesh. 

18. Ne menyre periodike dhe çdo muaj kryen rakordimet me arken e magazinen.  
19. Merr pjese ne procedurat e blerjeve me vlera te vogla. 
20. Ndjek dhe kontrollon zbatimin e kontratave te lidhura ne baze prokurimesh dhe 

mban pergjegjesi ligjore per zbatimin me korrektese te tyre. 
21. Gjate inventarizimimeve, propozon komisionet perkatese, pregatit dosjet e 

inventareve dhe mban ne kontroll te vazhdueshem veprimtarine e komisionit.  
22. Organizon punen dhe kryen periodikisht nxjerrjen e materialeve dhe pajisjeve 

jashte perdorimit. 
 

Neni 23 
Burimet Njerezore 

 
Punonjesi i Burimeve Njerezore ka keto detyra: 
  

1. Pergatit kriteret e marrjes ne pune te punonjesve ne perputhje dhe me kriteret 
ligjore ne fuqi, dhe i paraqet ato per miratim tek Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive per procedim te metejshem. 

2. Ndjek dhe zbaton proceduren e punesimit dhe ate te largimit te punonjesve te 
Qendres Vendore Audiovizive. 

3. Çdo fillim viti ose sa here t‘i kerkohet nga Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive harton strukturen organizative dhe analitike te Qendres. 

4. Ne funksion te strukturave te miratuara nga Keshilli Drejtues i RTSH,  kontrollon 
dhe zbaton numrin e vendeve te punes sipas emertesave dhe tabeles se pagave. 

5. Ben propozime per ndryshime ne sistemimin e pagave per punonjes te veçante te 
Qendres Vendore Audiovizive si dhe shkallezimin e tyre sipas vendeve te punes 
dhe i paraqet ato per miratim dhe veprim te metejshem tek Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive. 

6. Sipas kerkesave me shkrim te pergjegjesave te sektoreve per nje organizim me te 
mire te punes, paraqet tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive propozimet 
per ndryshime ne strukturen organizative e analitike.  

7. Zbaton Vendimevet e Keshillit Drejtues, te Drejtorit te Pergjithshem dhe 
Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive ne lidhje me marredheniet e punes. 

8. Kontrollon zbatimin e orarit dhe disiplines ne pune per te gjithe punonjesit e cdo 
sektori dhe raporton me shkrim tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. Ka 
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te drejte te ushtroje kontroll ne çdo kohe e ne çdo sektor per problemin e 
disiplines. 

9. Perpilon, ruan e ploteson rregullisht dokumentat e punemarreseve me kontrata 
afatgjata dhe me kontrata afatshkurtera, sipas kerkesave te Statutit te RTSH dhe 
Kodit te Punes. 

10. Per punonjesit qe kerkojne te punesohen ne Qendren Vendore Audiovizive duhet 
te adminitroje keto dokumenta: curriculum vitae, çertifikate, librezen e punes, 
diplome e shkolles se bashku me listen e notave, raport mjekesor, vertetim nga 
gjykata dhe prokuroria. Ne baze te ketyre dokumentave plotesohet dosja personale 
e çdo punonjesi, e cila pasurohet vazhdimisht. 

11. Ploteson librezat e punes me te dhenat per punonjesit e Qendres Vendore 
Audiovizive.  

12. Ploteson dhe ruan te gjithe dokumentacionin si: regjistrin themeltar te punonjesve, 
librin e levizjeve e emerimeve e dokumenta te tjera. 

13. Kerkon dokumentacionin perkates per aftesine shendetesore per pune te 
punonjesve, kryen rifreskimin e dokumentacionit. Pajis te gjithe punonjesit me 
librezen e sigurimeve shendetesore e shoqerore. 

14. Merr cdo fillim viti propozimet me shkrim nga pergjegjesat e sektoreve per 
kryerjen e lejeve te pagueshme te punonjesve, i dokumenton ato ne librin perkates, 
harton grafikun dhe ndjek zbatimin e tij, per cdo punonjes pregatit shkresat 
perkatese. 

15. Kontrollon liste prezencat ne pune te punonjesve te plotesuara nga pergjegjesat e 
sektoreve, siglon raportet mjeksore sipas vjetersise ne pune. 

16. Pregatit sistematikisht listen e punonjesve qe punojne ditet e pushimeve dhe te 
festave zyrtare, duke bere llogarite perkatese te diteve bazuar ne ligj. 

17. Kur punonjesi largohet nga institucioni, dokumentat e tyre u jepen pasi sjellin 
prane sektorit te personelit vertetimet nga llogaria dhe arkiva se nuk kane detyrime, 
si dhe pasi dorezojne paisjet dhe materialet e tjera ne ngarkim si dhe fletehyrjen. 

 
Neni 24 

Sanitare/pastruese 
 

1. Ben pastrimin e zyrave dhe ambienteve te Qendres Vendore Audiovizive. 
2. Pergjigjet per zbatimin e rregullave te percaktuara te higjienes dhe pastertise si dhe 

per mire administrimin e mjeteve te punes dhe materialeve te tjera te konsumit. 
Paraqet kerkese per furnizime periodike me materiale dhe mjete konsumi pune  

3. Gjate ushtrimit te detyres, ky punonjes eshte i detyruar te zbatoje rregullat per 
sigurine e objektit dhe per çdo lloj konstatimi te vene re si brenda zyrave, studiove 
etj. te institucionit, ashtu edhe jashte tij, te njoftoje menjehere eprorin dhe 
Drejtuesin e Qendres Vendore Audiovizive. 

 
Neni 25 
Shoferi 

 
Shoferi ka per detyre te kryeje transportin e personave apo materialeve sipas 
urdherave te Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive Shkoder ose personit te 
ngarkuar nga Drejtuesi i Qendres. Ai kujdeset per mirembajtjen e mjetit dhe 
informon ne kohe per çdo difekt. Shoferi ka per detyre te qendroje ne gadishmeri 
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gjate gjithe orarit te punes, duke mos shkaktuar vonesa ne levizjen e personave apo 
materialeve 

 
Neni 26 

Recepsionisti 
 

Recepsionisti  ka keto detyra: 
 

1. Recepsionisti pergjigjet per hyrje-daljen e individeve shqiptar apo te huaj, te cilet 
kerkojne te hyjne ne ambjentet e brendshme te Qender Vendore Audiovizive.  

2. Recepsionisti ka te drejte te marre informacion nga personat qe duan te hyjne ne 
Qendren Vendore Audiovizive dhe te lajmerojne fillimisht pergjegjesin e sektorit 
ku kerkohet te shkohet. Nese takimi konfirmohet sigurojne paisjen me flete- hyrje 
(Vizitor) dhe lejojne hyrjen e tyre brenda ambjenteve te Qendres Vendore 
Audiovizive.  

3. Per individet (Vizitor) qe vijne dhe kerkojne takim perkatesisht me Drejtuesin e 
Qendres Vendore Audiovizive, recepsionisti ne respektim edhe te orarit te pritjes, 
duhet te lajmerojne fillimisht Drejtuesin. Nese takimi konfirmohet nga Drejtuesi, 
sigurojne paisjen me flete-hyrje (Vizitor) dhe lejojne hyrjen e tyre brenda 
ambjenteve te Qendres Vendore Audiovizive. Ne keto raste ata kane per detyre ta 
shoqerojne personin (Vizitor) deri tek Drejtuesi i  Qendres Vendore Audiovizive. 

4. Per punonjesit e jashtem te cilesuar si “Bashkepuntore”, perpilohet nje liste 
emerore e vecante nga sektori perkates dhe kalon ne ngarkese te recepsionit. 
Recepsionisti nuk lejon hyrjen ne institucion te punonjesve jashte kesaj liste. Gjate 
hyrjes se ketyre individeve, recepsionisti duhet te beje identifikimin e tyre duke 
kerkuar dokumentet e identifikimit.  

5. Recepsionisti ka per detyre qe dokumentat te cilat vijne ne adrese te Qendres 
Vendore Audiovizive, ti hedhe ne “Librin e Marrjes ne Dorezim” dhe me pas i 
percjell ato prane zyres se protokollit. 

6. Informon qytetaret per problemet e ndryshme qe ato kane dhe njofton personat 
pergjegjes sipas natyres se kerkesave, problemeve etj. te tyre ne institucion. 

7. Kryen edhe detyra te tjera shtese te ngarkuara nga eproret ne situata te veçanta dhe 
mungese te ndjeshme te personelit mbeshtetes. 

 
Neni 27 

Redaksia e Qendres Vendore Audiovizive 
 

Puna ne redaksi 
 

1. Puna ne redaksi eshte e organizuar mbi bazen e planeve ditore, javore dhe mujore 
te cilat hartohen brenda struktures vjetore te programit te miratuar. 

2. Çdo dite, ne ora 08.30 behet mbledhja e dites ku analizohen realizimet e detyrave 
dhe programeve te nje dite me pare dhe ndahen detyrat e dites. 

3. Kete detyre e kryen Kryeredaktori i Redaksise, me prezencen e Drejtuesit te 
Qendres Vendore Audiovizive, nese eshte e nevojshme. 

4. Nuk lejohet transmetimi i edicioneve informative/te lajmeve, te inçizuara, perveç 
flash informativ te ores 22.00. 
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5. Çdo dite, nga ora 16.00 - 22.00, ne menyre kategorike, nje gazetar eshte ne pune, 
ne sherbim te transmetimit, sipas grafikut javor dhe mujor te hartuar nga 
Kryeredaktori i Redaksise dhe te aprovuar nga Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive. 

6. Te gjitha emisionet e transmetuara nga bashkepunetoret duhet te kene nje skenar 
transmetimi te miratuar nga kryeredaktori dhe nga Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive dhe gjate transmetimit te jene nen mbikqyrjen e gazetarit pergjegjes. 

7. Per çdo devijim dhe moszbatim te rregullave te pergatitjes dhe te mbikqyrjes e 
transmetimit te programeve ne Qendren Vendore Audiovizive Shkoder, personat e 
caktuar pergjegjes, mbajne pergjegjesi administrative dhe ligjore. 
 

Neni 28 
Kryeredaktor i Redaksise  

 
Kryeredaktori i Redaksise ka detyrat e meposhtme: 
 

1. Drejton dhe menaxhon aktivitetin e perditshem te departamentit/sektorit te 
Redaksise. 

2. Pergatit, se bashku me gazetaret dhe stafin tjeter redaksional strukturen 
programore vjetore si dhe perditesimet apo permiresimet e saj periodike dhe ia 
paraqet per miratim Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive.  

3. Ndan çdo dite detyrat e gazetareve per realizimin e edicioneve te lajmeve si dhe 
pranon e miraton planet ditore, javore e mujore te punes se gazetareve etj. 

4. Kontrollon para cdo transmetimi, kronikat e pergatitura dhe siglon flete-
transmetimet si dhe i ruan e i perpunon ato. 

5. Harton faqosjen e edicioneve qendrore te lajmeve. 
6. Pergatit kronika, speciale informative, analiza mbi ngjarje te ndryshme etj. 
7. Mban lidhje te vazhdueshme dhe informohet ne vazhdimesi mbi gjendjen dhe 

mbarevajtjen e gadishmerine e studios se transmetimit dhe montazhit. Informon 
Drejtuesi e Qendres Vendore Audiovizive per çdo problem qe ve re ne keto 
mjedise. 

8. Mban lidhje te vazhdueshme me Njesine e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve per 
pergatitjen dhe percjelljen per transmetim ne RTSH sipas nevojes dhe kerkesave te 
tyre te materialeve te ndryshme informatike, kulturore, kronikave, reportazheve etj. 
nga rajoni yne e me gjere. 

9. Ne varesi te struktures programore, zgjedh dhe organizon bashkepunimin me 
bashkepunetoret e jashtem duke i paraqitur ata per miratim tek Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive. 

10. Merret me anen administrative te mbarevajtjes se punes (furnizimi me mjete pune, 
me pajisje te reja, etj ) si dhe planifikon e propozon per miratim prane Drejtuesit te 
Qendres Vendore Audiovizive listen per paisjen e stafit me mjete te reja pune 
(kompiutere, rregjistrues etj.) 

11. Informon dhe mban lidhje per mbarevajtjen e punes dhe gjendjen e pajisjeve dhe 
aparaturave te stafit me Drejtorine e Qendres Vendore Audiovizive dhe me 
pergjegjesat e departamenteve/sektoreve te tjere.  

12. Paraqet te pakten nje here ne muaj tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive 
nje raport te hollesishem mbi aktivitetin e redaksise si dhe propozon masa 
konkrete per ndryshime apo permiresime te mundshme. 
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13. Pergatit listeprezencat per pagesat e gazetareve, operatoreve apo redaktoreve, 
mban shenim dhe pasqyron ne keto listepagesa edhe oret e punes shtese 
(mbikohe) per punonjesit ne varesi te tij dhe i paraqet ato prane punonjesit te 
Burimeve Njerezore. 

14. Mban shenim dhe pergatit listepagesen per shperblimin e bashkepunetoreve dhe i 
paraqet ato tek financa pas miratimit paraprak tek Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive. 

15. Koordinon punen midis gazetareve, operatoreve, montazhit. 
16. Planifikon lejet vjetore per punonjesit e redaksise, mban shenim periudhen e lejes 

per sejcilin prej tyre si dhe ben shperndarjen e detyrave kur njeri prej tyre mungon 
ose eshte me leje vjetore apo me raport mjekesor. 

17. Kontrollon orarin e punes se punonjesve ne vartesi te tij. 
18. Kujdeset per ruajtjen e emisioneve dhe prodhimeve te tjera. Ndjek pergatitjen, 

shperndarjen dhe siglimin e fleteve te transmetimit. 
19. Mban lidhje te vazhdueshme me sektorin e teknikes per gadishmerine e 

transmetimit ne studio dhe ne ate te montazhit. 
20. Ne bashkepunim me seksionin e teknikes dhe gazetaret e tjere, pergatit siglen dhe 

ilustrimet hyrese e perfunduese per emisionet e lajmeve dhe te tjera si dhe 
urdheron transmetimin e tyre, ndryshimin  apo heqjen nga transmetimi. 

 
Neni 29 

Gazetaret 
 
Gazetaret kane keto detyra: 
 

1. Gazetaret kane per detyre t’i permbahen me çdo kusht platformes se pergjithshme 
te Qendres Vendore Audiovizive dhe misionit te saj. 

2. Pergatisin kronika ne terren ne fusha si politike, ekonomi, kulture, etj  
3. Pergatisin lajme per edicionet e shkurtra. 
4. Pergatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive ne raste te vecanta. 
5. Realizojne emisionet e ngarkuara mbi bazen e planeve ditore, javore e mujore te 

miratuara per transmetim te drejteperdrejte. 
6. Gazetaret duhet t’i pergjigjen me perpikmeri transmetimeve te lajmeve e kronikave 

apo reportazheve lokale etj., ne kohen dhe cilesine e duhur duke perçuar saktesisht 
frymen dhe zhvillimin e zonave urbane e nderurbane, institucioneve, njesive 
vendore dhe komunitetit te qarkut Shkoder.   

7. Jane te detyruar te punojne jashte orarit te punes, kur nje gje tille kerkohet nga 
Pergjegjesi i Redaksise ose Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. 

8. Kujdesen qe kronikat te mos mbajne elemente te publicitetit. 
9. Respektojne kodin etik dhe frymen e bashkepunimit dhe punes ne grup. 
10. Respektojne te gjitha rregullat dhe rregulloret ne fuqi dhe te Statusit te RTSH si 

dhe percaktimet e kesaj rregullore. 
11. Mirembajne te gjitha paisjet personale dhe te tjera te cilat u jane dhene ne 

perdorim dhe nuk duhet te perdoren per te kryer pune per nevoja te te treteve 
jashte Qendres Vendore Audiovizive. 

12. Zbatojne orarin e punes si dhe ndryshimet e mundshme te tij, me miratim te 
Pergjegjesit te Redaksise ose Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 
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13. Zbatojne dispozitat ligjore dhe regullimet e vecanta nga organet drejtuese te RTSH 
lidhur me detyrimin per te mos u dypunesuar apo te mos bejne konkurrence ne 
subjekte te tjera mediatike private ne Republiken e Shqiperise. 

14. Gazetari i dites pergjigjet para Kryeredaktorit per transmetimin e lajmeve, 
kronikave dhe emisioneve. 

15. Gazetari eshte i detyruar te dorezoje ne arkiv kasetat e emisioneve si dhe kasetat 
me material bruto te kronikave te realizuara prej tij. 

16. Gazetari i minoritetit mban pergjegjesi per respektimin e minutazhit te caktuar si 
dhe per pergatitjen e emisioneve ne gjuhen respektive duke respektuar te drejtat e 
minoritetit per informim.  

 
Neni 30 

Pergjegjesi i sektorit Teknik 
 
Pergjegjesi i sektorit teknik ka keto detyra: 
 

1. Pergjigjet prane Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive per gjithe 
veprimtarine e sektorit qe drejtojne. 

2. Bejne organizimin dhe planifikimin e punes se sektorit, ndajne detyrat per çdo 
punonjes, ne perputhje me ligjin dhe rregulloren, u japin urdhera dhe udhezime 
vartesve, kontrollojne zbatimin e detyrave prej tyre dhe nderhyjne e marrin masa 
per mbarevajtjen e punes. Ata jane pergjegjes per te gjithe veprimtarine e sektorit 
perpara Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive.  

3. Sigurojne kushte normale pune per punonjesit qe kane ne varesi, marrin masa per 
evidentimin e nevojes per trajnimin e tyre dhe e paraqesin ate tek Drejtuesi i 
Qendres Vendore Audiovizive, kontrollojne respektimin e disiplines dhe 
mirembajtjen e mjeteve e te pajisjeve qe kane ne administrim. 

4. Bashkerendojne punen midis tyre ne perputhje me detyrat e pergjithshme apo te 
veçanta qe dalin nga urdherat dhe udhezimet e Drejtuesit te Qendres Vendore 
Audiovizive. 

5. Analizojne ne perfundim te çdo viti, ose sa here qe e kerkon Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive, punen e sektorit dhe paraqesin relacion per mbarevajtjen 
dhe ecurine e puneve, per vleresimin e punes te sejcilit punonjes, per detyrat e 
plotesuara, mosrealizimet e pergjegjesite per to si dhe masat e metejshme per 
mbarevajtjen e punes, perfshire edhe propozime per masa disiplinore apo 
zhdemtimi.  

6. Paraqesin ne zyren e finances listen e materialeve dhe te nevojave te tjera per 
efektet e pergatitjes se projektbuxhetit per vitin e ardhshem. 

7. Per largimin nga mjediset e Qendres Vendore Audiovizive vene ne dijeni 
Drejtuesin dhe nuk largohen nese urdherohet e kunderta. 

8. Ne rast mungese ne pune te vartesve, marrin masa per zevendesimin e tyre me 
punonjes te tjere sektorit, per ato detyra qe nuk mund te shtyhen. Ne pamundesi i 
kerkojne ndihme Drejtuesit per te bere zevendesime me punonjes jashte sektorit. 

9. U japin leje per t’u larguar nga mjediset e Qendres Vendore Audiovizive vartesve 
te tyre, pasi te njohin shkakun dhe vendndodhjen e tyre. 

10. Bejne vleresimin periodik te punes se punonjesve ne vartesi te tyre dhe e paraqesin 
per miratim tek Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. 
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11. Sipas porosive dhe urdherave te Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive, 
kryejne edhe detyra te tjera qe lidhen me veprimtarine e Qendres Vendore 
Audiovizive Gjirokaster dhe qe pershtaten me natyren e punes se tyre, formimin 
personal dhe ngarkesen normale ne pune. 

12. Ushtron kontroll ne te gjithe sektoret e teknikes se Qendres Vendore Audiovizive 
mbi cilesine teknike te transmetimeve, si ne prodhim dhe ne perhapje, evidenton te 
metat e konstatuara, ndihmon ne zgjidhjen e problemeve teknike. 

13. Koordinoje punen qe audio te jete me cilesi te larte si ne programet audio ashtu 
edhe ne ato audiovizive. Per kete, studiohen problemet qe lidhen me mbulimin e 
territorit, kontrollon cilesine teknike te transmetimit dhe pastertine e kanaleve qe 
perdoren. 

14. Drejton detyrat e planifikimit, projektimit, koordinimit dhe normalizimit teknik te 
te gjithe aktivitetit teknik te Qendres Audiovizive Vendore Shkoder. 

15. Te koordinoje shfrytezimin e te gjitha aparaturave te prodhimit, bazuar ne kerkesat 
e Redaksise qe sigurojne krijimtarine, si per vete Qendren Vendore ashtu edhe per 
RTSH-ne. 

16. Mban lidhje me Njesite Teknike ne RTSH dhe bashkepunon me ta per zgjidhjen e 
problemeve te mundshme teknike dhe per rinovimin e teknollogjise se prodhimit 
dhe transmetimit. 

17. Ne bashkepunim me departamentet/seksionet e tjera brenda Qendres Vendore 
Audiovizive, perpilon propozimet per planet teknike, perpunimin e preventivave 
per shpenzimet e shfrytezimit dhe ato administrative te personelit teknik te 
sistemit, te objekteve teknike, aparaturave dhe, kur te jete nevoja, merr pjese direkt 
ne instalimin dhe kolaudimin e pajisjeve si dhe formulimin e normativave te 
shfrytezimit dhe te mirembajtjes. 

18. Siguron mirembajtjen e rrjetit elektrik, hidraulik si dhe te ndriçimit ne pergjithesi te 
ambjenteve te institucionit dhe ne veçanti te studiove te prodhimit, montazhit e 
transmetimit. Pergjigjet per mirembajtjen e godines ne pergjithesi duke propozuar 
edhe planet dhe nevojat e mundshme per riparime e nderhyrje te herepasehershme 
tek Drejtuesi per miratim e veprim te metejshem. 

19. Kujdeset per trainimin e punonjesve dhe njohjen me rregullat e sigurimit teknik ne 
pune dhe testimin e tyre per perdorimin e aparaturave dhe paisjeve te transmetimit 
etj. 

20. Harton grafikun javor, mujor te punes ne studiot e transmetimit, ben zevendesimet 
e nevojshme ne rast mungesash te personelit dhe e paraqet ate per miratim dhe 
informon Drejtuesin e Qendres Audiovizive ne vazhdimesi mbi problemet e dala 
gjate transmetimit e me gjere.  

21. Siguron ruajtjen e dokumentacionit teknik si me poshte: 
- Shfrytezimi, mirembajtja, skemat e paisjeve apo aparaturave, libri i aparaturave, 

libri i dorezim-sherbimit, i treguesve cilesore etj. ruhen pergjithmone. 
- Libri i punimeve te mirembajtjes, te sherbimeve profilaktike ruhet deri ne nje 

vit. 
- Formularet e testimit dhe trainimit (perfshi edhe trainimin per rregullat e 

sigurimit teknik ne pune) ruhen deri ne testimin ose trainimin tjeter. 
22. Per çdo nderprerje ne transmetim, siguron mbajtjen e nje procesverbali te veçante 

ku pershkruhet: shkaku i nderprerjes se transmetimit, personat pergjegjes kur 
nderperja ka ardhur per shkaqe subjektive, kohen e nderprerjes se transmetimit, 
vleresimin e veprimeve te kryera nga ana e punonjesve te teknikes per eleminimin 
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e shkakut, defektit etj. Paraqet raport te hollesishem tek Drejtuesi i Qendres 
Vendore Audiovizive si dhe planin per marrjen e masave. 

 
Neni 31 

Tekniku i mirembajtjes 
 
Tekniku i mirembajtjes ka keto detyra: 
 

1. Pergjigjet prane Pergjegjesit te sektorit teknik per gjithe punen e tij. 
2. Koordinon punen dhe kryen kontroll per gatishmerine e mjeteve teknike te 

Qendres Vendore Audiovizive Shkoder per realizimin, transmetimin dhe marrjen 
me cilesi te larte teknike te programeve te audio dhe ato audiovizive, nepermjet 
punes qe behet per mirembajtjen dhe shfrytezimin e aparaturave, ruajtjen e 
parametrave cilesore te tyre. 

3. Siguron dorezimin dhe marrjen ne dorezim e aparaturave apo pajisjeve per 
kryerjen e punimeve te mirembajtjes behet duke i vene ato ne pune ne prani te te 
dy palve (shfrytezues dhe mirembajtes), ku te dy palet firmosin ne librin e 
punimeve te mirembajtjes per gjendjen e tyre teknike. Punimet qe jane shoqeruar 
me nderrim pjesesh shenohen ne evidencen e makinerise, aparatures apo paisjes 
perkatese. 

4. Kontrollon çdo dite kompjuterat ne studiot e transmetimit dhe montazhit dhe 
merr masa per perditesimin e programeve si dhe punen normale te tyre. 

5. Perpilon grafikun e punimeve vjetore ne te gjitha pajisjet 
6. Merr masa per eleminimin e defekteve per pajisjet e regjistrim/transmetim 

nepermjet riparimeve te ketyre difekteve. 
7. Drejton punimet profilaktike dhe pergatit parametrat dhe karakteristikat teknike te 

paisjeve.  
8. Perpilon listat per pjeset e kembimit.  
9. Drejton procesin e punes ne montimin e pajisjeve te studiove te reja te prodhimit 

si dhe studiove levizese. 
10. Jep informacion te detajuar te pergjegjesi i sektorit per riparimin e problemeve. 
11. Zbaton planet te remont – profilaktikes te pajisjeve. 

 
Neni 32 

Teknik Transmetimi (Radio + TV) 
 
Tekniku i transmetimit pergjigjet tek Pergjegjesi i sektorit dhe ka keto detyra:  
 

1. Paraqitet ne pune te pakten 30 minuta para fillimit te transmetimit. 
2. Mban procesverbalin e marrjes ne dorezim te turnit, qe perpilohet dhe 

nenshkruhet ne prani te dy paleve, atij qe fillon turnin dhe atij qe e dorezon. Ne 
kete procesverbal, pasqyrohet ecuria e transmetimit dhe problemet e konstatuara 
gjate tij. 

3. Fletet e transmetimit plotesohen nga gazetari/bashkepunetori dhe nenshkruhen 
edhe nga tekniku i transmetimit si dhe Pergjegjesi i sektorit. 

4. Siguron transmetimin e lajmeve dhe te emisioneve sipas edicioneve te tyre duke 
respektuar rigorozisht strukturen programore te miratuar. 
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5. Mban pergjegjesi per vendosjen e rregullit dhe disiplines ne studio. Nuk lejon ne 
studion e transmetimit hyrjen e personave qe nuk kane te bejne me transmetimin 

6. Kontrollon hapjen e monitoreve, mikrofoneve dhe aparaturave te tjera te 
transmetimit, kontrollon ne vazhdimesi transmetimin e sinjalit e ne rast defekti 
kalon menjehere ne studion rezerve dhe njofton Pergjegjesin  e sektorit teknik. 

7. Kujdeset per vazhdimesine dhe stabilitetin e energjise elektrike. Ne rast nderprerje merr 
masa per te punuar me gjenerator. 

8. Nuk lejon pirjen e duhanit ne studio 
9. Nuk duhet te lejoje qe gjate transmetimit te krijohen pauza qe demtojne cilesine e 

transmetimit 
10. Nuk lejon transmetimin e programeve te inçizuara dhe te pashoqeruara me flete 

transmetimi te cilat duhet te jene te firmosura te pakten nga gazetari pergjegjes apo 
Kryeredaktori i Qendres Vendore Audiovizive. 

11. Nuk lejon qe te futen apo te futin vete ne transmetim materiale jo profesionale, 
bruto etj, te pa autorizuara 

12. Ne nje fletore te veçante, tekniku i transmetimit duhet te beje seleksionimin e 
materialeve te tjera muzikore cilesisht te patransmetueshme dhe t’ia paraqese ato 
per diskutim e veprim te metejshem Pergjegjesit te sektorit. 

13. Mbajne inventarin e te gjitha pajisjeve te studios se lajmeve si dhe ate te 
materialeve bruto te mini-arkivit. 

14. Nuk lejohet largimi apo zevendesimi e turnit nga vete tekniket e transmetimit pa 
miratim te Pergjegjesit te sektorit apo te Drejtorit te Qendres Vendore 
Audiovizive. 

15. Te mos lejojne personat e pa autorizuar, perfshi edhe gazetaret, te operojne me 
aparaturat e transmetimit etj. Per çdo defekt apo avari te konstatuar, perveç 
pasqyrimit ne proçes-verbalin e dorezimit te turnit, njofton brenda turnit ose te 
pakten te nesermen ne mengjes, Pergjegjesin e sektorit. 

16. Mban pergjegjesi per mirembajtjen e paisjeve dhe aparaturave si dhe raportojne 
periodikisht mbi gjendjen e tyre teknike si dhe i sugjerojne Pergjegjesit te sektorit 
nderhyrje per mirembajtje te mundshme e ne kohen e duhur    

17. Ndjekin trainimet e ndryshme per kualifikimin e metejshem te tyre. Njihen dhe 
perditesohen me rregullat e sigurise teknike dhe te jetes ne pune. 

18. Jane te detyruar te zbatojne me perpikmeri kerkesat etike te sjelljes dhe 
komunikimit si brenda institucionit ashtu edhe ne veçanti gjate punes se tyre ne 
terren dhe ne zyra, salla, konferenca etj. Ne rast te shkljes se ketyre rregullave do te 
ndeshkohen maksimalisht sipas rregulloreve e kodeve administrative e etike ne 
fuqi. 

19. Jane te detyruar te punojne jashte orarit te punes dhe diteve zyrtare te pushimit ne 
varesi te nevojave dhe kerkeses se Pergjegjesit te sektorit, Kryeredaktorit si dhe 
Drejtorit te Qendres Vendore Audiovizive. 

 
Neni 33 

Teknik montazhi dhe transmetimi 
 
Tekniku i montazhit dhe transmetimit pergjigjet para Pergjegjesit te sektorit dhe perveç 
detyrave te percaktuara per tekniket e transmetimit ka dhe keto detyra lidhur me 
montazhin: 
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1. Duhet te njohe me imtesi aparaturat qe kane perdorim te gjitha studiot e regjistrim 
montazhit  (mikrofona, mikser, kompresor zeri, bokse.etj) dhe te jete i afte te 
punoje ne to sipas grafikut te hartuar nga pergjegjesi i turnit apo nevojave te 
momentit. 

2. Duhet te njohe mire hardear-et qe kane studiot e regjistrimit, si: kompjuter, karta 
zeri, etj. 

3. Duhet te njohe mire progamet e regjistrimit apo transmetimit qe perdoren ne 
studio. 

4. Menjehere pas paratitjes ne pune duhet te testoje studion e regjistrimit per 
mirefunksionimin e saj, te bejne kontrollin dhe pastrimin e aparatures, per te qene 
gati per fillimin e punes..  

5. Ne bashkepunim me redaktorin dhe gazetarin, koordinojne punen per regjistrimin 
e emisioneve sipas programeve ditore. 

6. Jane te detyruar te zbatojne oraret e montazheve te percaktuara nga Kryeredaktori.  
7. Plotesojne fleten shoqeruese te dhene nga gazetari perkates dhe mban pergjegjesi 

per materialin e montuar. 
8. Ne rast defekti ne aparature ose ndonje anomalie, lajmerohet pergjegjesi i sektorit. 
9. Ndalohet qendrimi i personave te jashtem neper dhomat e montazhit. 
10. Ndalohet riprodhimi ose montazhi i paplanifikuar i materialeve. 
11. Ndalohet hedhja e materialeve ne kaseta apo formate te tjere pa miratimin e 

Kryeredaktorit.  
 

Neni 34 
Operatori 

Operatori i figures 
 

1. Eshte pergjegjes per figuren gjate xhirimit te nje programi. 
2. Mban lidhje te drejtperdrejta me gazetarin dhe rregjisorin per zbatimin e skenarit si 

dhe ben sugjerime ne aspektin artistik. 
3. Kontrollon gadishmerine e kameras dhe mjeteve te tjera te xhirimit para nisjes per 

xhirim. 
4. Mban pergjegjesi per mirembajtjen e aparatures me te cilen punon. 
5. Ka te drejte te sugjeroje ne xhirim si dhe ne procesin e montazhit. 
6. Ka te drejte te realizoje vete gjinite e vogla televizive pa pranine e krijuesve te tjere 

kur ia aprovon Pergjegjesi i Redaksise. 
 
Operatori i zerit 
 

1. Eshte pergjegjes per cilesine e zerit ne cdo program. 
2. Siguron gadishmerine e pajisjeve te zerit para nisjes per xhirim. 
3. Mban pergjegjesi per mirembajtjen e aparatures me te cilen punon. 
4. Eshte i pranishem ne montazh me kerkesen e gazetarit, rregjisorit.  
5. Kur e sheh te arsyeshme ka te drejte te sugjeroje ne sherbim te cilesise. 

 
Neni 35 

Teknik montazhi dhe arkiv 
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Tekniku i montazhit dhe arkivit pergjigjet para Pergjegjesit te sektorit dhe perveç detyrave 
te percaktuara per tekniket e montazhit sipas nenit 33 te kesaj rregulloreje, ka dhe keto 
detyra lidhur me arkivin: 
 

1. Kontrollon dhe sistemon muziken qe transmetohet çdo dite, duke mos futur per 
transmetim muzike joprofesionale dhe amatore te inçizuar nga amatore etj. Mban 
pergjegjesi, i vetem, per perzgjedhjen dhe cilesine e materialeve te transmetuara. 

2. Bashkepunon me tekniket e transmetimit dhe punonjesit e redaksise per 
evidentimin e materialeve  te patransmetueshme per shkak te cilesise se dobet, 
inçizimit jo profesional dhe shkaqe te tjera dhe rehabilitimin e tyre ose nxjerrjen 
jashte fondit muzikor te perdorimit nga Qendra Vendore Audiovizive  

3. Zgjedh pjeset muzikore per ilustrim ne emisionet qe transmetohen çdo dite nga 
gazetaret dhe bashkepunetoret. 

4. Kujdeset per ruajtjen dhe mire administrimin e fondit arkivor muzikor dhe 
rifreskimin e tij me muzike bashkehore dhe prodhime te tjera nga RTSH. Kujdeset 
per seleksionimin e muzikes dhe pasurimin e fonotekes. 

5. Regjistron muzike ne studio (grupe muzikore-moderne dhe popullore, rapsode, 
kengetare etj). 

6. Ne raste te demtimit te kasetave dhe pamundesise se rigjenerimit e riprodhimit te 
tyre (kur ato jane bere te paperdorshme nga konsumi apo pavlefshmeria e tyre), 
asgjesimi i kasetave duhet te behet me proces-verbal perkates te realizuar nga nje 
komision i perbere nga te pakten tre anetare (ku njeri duhet te jete patjeter 
Kryeredaktori i Redaksise) dhe te miratuar nga Drejtuesi i Qendres Vendore 
Audiovizive.   

7. Nuk lejon nxjerrjen jashte dhe pa autorizim te materialeve e prodhimeve te 
ndryshme muzikore nga fonoteka, per nevoja te te treteve dhe ne rast te kundert 
mban pergjegjesi administrative dhe ligjore. 

8. Kujdeset per nxjerrjen per perdorim dhe risistemimin e tyre ne arkiv, te 
dokumenteve e materialeve muziokore qe levizin per perdorim e transmetim te 
brendshem si dhe per prodhimet e reja muzikore dhe emisione te tjera. 

9. Eshte i detyruar te punoje edhe jashte orarit te punes dhe diteve zyrtare te 
pushimit ne varesi te nevojave dhe kerkeses se Kryeredaktorit te Redaksise apo 
Drejtuesit te Qendres Vendore Audiovizive. 

10. Inventarizon dhe sistemon materialet ekzistuese dhe e reja, te cilat i pranon 
menjehere pas transmetimit te tyre. 

11. Krijon kushtet per sigurimin e ruajtjes fizike dhe teknologjike te tyre. 
12. Ben restaurimin dhe rinovimin e materialeve. 
13. Lejon daljen e tyre per transmetim sipas rregullave te peraktuara nga Drejtoria e 

Pergjithshme e RTSH dhe ajo e Qendres Vendore Audiovizive, duke u kujdesur qe 
materialet te mos i jepen personave te paautorizuar. 

14. Perpunon materialet dokumentare, ne perputhje me standardet teknike te ruajtjes 
se tyre. 

15. Ve ne dijeni Pergjegjesin e sektorit dhe Drejtuesin e Qendres Vendore 
Audiovizive, per cdo problem qe mund te linde lidhur me ruajtjen dhe 
shfrytezimin e fondit arkivor.  

16. Siguron mjediset e fondit nga rreziku i zjarrit dhe kujdeset per ruajtjen e tyre sipas 
kushteve teknike dhe teknologjike. 

 



 17 

Neni 36 
Rregulla te tjera mbi ruajtjen, administrimin dhe perdorimin e arkivit/fonotekes 

 
1. Ne arkiv/fonoteken e Qendres Vendore Audiovizive terhiqen, seleksionohen, 

perpunohen dhe ruhen te gjitha materialet audio dhe ato audiovizive qe 
prodhohen per RTSH, qe rregjistrohen dhe transmetohen, madje edhe ato qe nuk 
transmetohen per raste e arsye te vecanta. 

2. Materialet hyjne ne arkiv/fonoteke te nesermen e transmetimit ne Qendren 
Vendore Audiovizive Shoder (te cilat pergatiten per RTSH). Kasetat,  bobinat ose 
cdo format tjeter duhet te jete e shoqeruar me emrin e autorit (gazetarit, 
skenaristit, rregjizorit, operatorit, operatorit te zerit, montazhierit, kompozitorit, 
nese kane marre pjese ne realizim). 

3. Prodhuesi (gazetari, bashkepunetori, redaktori i muzikes etj) i materialit, pas 
transmetimit, ploteson edhe fleten e ruajtjes se materialit i cili firmoset nga tekniku 
i transmetimit dhe pasi te jete konfirmuar edhe nga Kryeredaktori i Redaksise, i 
dorezohet punonjesit te arkivit/fonotekes i cili eshte pergjegjes per terheqjen e 
materialit per ruajtje nga studio e transmetimit dhe per sistemimi i tij perfundimtar 
ne arkiv/fonoteke, per ruajtje. 

4. Ne arkivin e fonotekes dorezohet gjithashtu teksti i shkruar dhe nje flete 
shoqeruese me te dhena te pergjithshme per permbajtjen, vendin, personat etj. nga 
prodhuesi – gazetar, muzikant etj. 

5. Te gjitha materialet e dorezuara ne arkivin e fonotekes firmosen edhe nga 
Pergjegjesi i Departamentit/Seksionit qe ka realizuar materialin,  si dhe punonjesi i 
arkivit/fonotekes qe e merr ne dorezim. 

 
Neni 37 

Terheqja nga arkiv/fonoteka  
 
Terheqja nga arkiv/fonoteka behet per qellimet e meposhtme: 
 

1. Per perdorim te pjesshem te materialeve arkivore per emisione te rinj. 
2. Per transmetim te plote ose te pjesshem te materialeve arkivore ne strukturen 

ditore te programit te Qendres Vendore Audiovizive. 
3. Per te tretet qe kerkojne shfrytezimin e materialeve arkivore te Qendres Vendore 

Audiovizive kundrejt pageses, sipas kritereve te percaktuara nga RTSH. 
4. Terheqja e materialeve behet me kerkese te shkruar ku shenohet: qellimi, personi 

qe e kerkon dhe firmoset nga ky i fundit dhe nga Pergjegjesi i Redaksise, dhe e 
miratuar nga Drejtuesi i Qendres Vendore Audiovizive. 

5. Nuk lejohet dalja e asnje materiali nga Arkivi por vetem riprodhimet e tyre 
(perderisa kjo te jete e mundur) dhe ne cdo shkelje te kesaj rregulloreje, pergjegjesit 
ndeshkohen me masa te ndryshme deri ne zgjidhjen e menjehereshme te kontrates 
se punes. 

6. Ne fonoteke nuk ka te drejte te hyje asnje punonjes tjeter i jashtem ose i 
brendshem i Qendres Vendore Audiovizive. 

 
 

Neni 38 
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Kjo rregullore mund te ndryshohet me Vendim te Keshillit Drejtues te RTSH, ose 
organit te deleguar prej tij, sipas modaliteteve te percaktuara ne Statutin e RTSH dhe 
ne Kodin e Procedurave Administrative. 
Propozimet per amendamente mund te behen nga Qendra Vendore Audiovizive 
gjithashtu ne kohe te ndryshme sipas nevojave per rishikimin e kesaj rregulloreje. 
 

Neni 39 
Hyrja ne fuqi 

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