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NJËSIA E EMISIONEVE TEMATIKE DHE E LAJMEVE 
 

KREU I 
DISPOZITA TE PERGJITHSHME 

 
Në mbështetje të Vendimi Nr.98, datë 22.12.2016, “Per Miratimin e Statutit të Radio Televizionit 
Shqiptar (RTSH) të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Ligjit nr.97/2013 “Për Mediat 
Audiovizive në Republikën e Shqipërisë“ dhe Kodin e Etikës së Medias Shqiptar, Njësia e 
Emisioneve Tematike dhe Lajmeve funksionon si njësi administrative përbërëse në RTSH, 
brënda të drejtave dhe detyrimeve që i njeh ligji. 

Objekti 
 

Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktoj rregullat për funksionimin e marrdhënieve të brendshme 
të punonjësve në Njësinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve, duke zbatuar me korrektësi dhe 
seriozitet detyrat e përcaktuara në Vendimin Nr.98/2016, datë 22.12.2016 “Për Miratimin e 
Statutit të Radio Televizionit Shqiptar të Kuvendit të Shqipërisë, parimet editoriale dhe standartin 
profesional, Kodin e sjellies së mirë administrative, Kodin e Veshjes, Kodin e Etikës së Mediave 
Shqiptare. Kode të cilat pasqyrojnë qartë rregullat që kanë të bëjnë me sjelljen, të cilat janë të 
vlefshme për të gjithë personat që ndërmarrin veprimtari gazetareske apo editoriale. Hapësira e 
Kodit do të përfshijë veprimtarinë individuale dhe kolektive të dhënies së informacionit në fushën 
e medias së shkruar (tekst dhe fotografi) dhe në fushën e medias elektronike. 
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Qëllimi i Kodit të sjellies 

 
Kodi i sjellies së mire administrative ka për qëllim të përcaktojë rregullat e sjellies dhe etikës 
profesionale, si dhe të garantojë respektimin e tyre nga punonjësit e Njësisë së Emisioneve 
Tematike dhe Lajmeve në RTSH, me qëllim plotësimin e detyrimeve në shërbim të mbrojties së 
të drejtave dhe lirive themelore të individëve gjatë ushtrimit të funksioneve publike. 
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Fusha e zbatimit personal 

 
Dispozitat e Kodit të sjellies së mire administrative zbatohen në : 

• Të gjithë punonjësit (kryeredaktorë, redaktorë përgjegjës, përgjegjësat e sektorit, gazetar i 
parë, gazetar i dytë, moderator TV etj) tek të cilët zbatohet Rregullorja e Brendshme e 
RTSH; 

• personat e tjerë që punojnë me instuticionin, sipas kontratave që kanë nënshkruar me të 
për përmbushjen e një shërbimi të caktuar; 
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Etika dhe sjellia etike 
 

1. Etika ndihmon punonjësit e Njësis së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve të përcaktojnë 
rolin dhe përgjegjësitë, si në lidhje me vetveten, ankuesin/kërkuesin, kolegët, partnerët, 
punonjësit e instuticioneve të tjera të administratës apo personave të tretë me ta, apo me 
instuticionet ku punojnë. 

2. Në Njësinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve në RTSH, etikë do të thotë që çdo 
punonjës duhet të : 



• përkrahë, si formalisht, ashtu dhe shpirtërisht, frymën që përçmojnë parimet, ligjet, 
aktet nenligjore, rregullat dhe udhëzimet që zbatohen në këtë njësi; 

• nxisë përgjegjëshmërinë ndaj vetes, eprorëve dhe publikut; 
• eleminojë, mungesën e respektit ndaj të tretëve, padrejtësisht dhe pandershmërisht; 
• mos të jetë indiferent kur duhet të përballet me probleme etike; 
• inkurajojë dialogun, diskutimet e hapura dhe pa paragjykim; 
• respektojë standartet bazë të sjellies si brënda, ashtu dhe jashtë mjedisit të 

instuticionit RTSH; 
• jetë modest lidhur me atë që mund të përmirsohet dhe mënyrën se si mund të bëhet 

ajo; 
3. Sjellia etike, kërkon që të gjithë punonjësit e njësisë të bëjnë zgjedhje të ndershme, të 

marrin vendime po të tilla, si dhe të kenë gjykim të shëndoshë në përputhje me vlerat dhe 
parime etike që përcaktohen në Kod. 
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Ligjshmëria 

 
1. Punonjësit e Njësis së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve në RTSH, duhet të 

përmbushin të gjitha detyrimet që rrjedhin nga Kodi i Punës, aktet nënligjore në 
zbatim të tij. 

2. Të gjithë punonjësit e RTSH duhet të zbatojnë me korrektësi Vendimi nr.98/2016, 
datë 22.12.2016 “Për Miratimin e Statutit të RTSH” i Kuvendit që rregullon 
veprimtarinë e RTSH, Ligji nr.97/2013 “Për mediat autiovizive në Republikën e 
Shqipërisë”, përfshirë dhe Rregulloren e Brendshme të RTSH, 
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Marrja e informacionit/dokumentacionit, hyrja në zyra, ambiente të administrates 
publike 

 
1. Punonjësi i Njesis së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve RTSH, gjatë ushtrimit të detyrës, 

kërkon informacion, hyn në zyra, ambiente apo kontrollon dokumente që kanë lidhje më 
lajmin që ato do të prodhojnë për publikun, vetëm, kur ai është i autorizuar të veprojë në 
këtë mënyrë, në varësi të rastit që ndjek. 

2. Karta e indentifikimit e RTSH-së duhet të përdoret vetëm kur punonjësi është në detyrë e 
për shkak të detyrës. 
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Ushtrimi i detyrës pavarsisht vështirësive/presioneve 

 
1. Punonjësit e njësisë përfshir këtu (kryeredaktor, gazetar i parë, gazetar i dytë, moderator, 

redaktor, kordinator etj) në ushtrimin e detyrës së tyre nuk duhet të tërhiqen nga 
vështirsitë dhe presionet që mund të lindin nga hetimi, verifikimi, marrja e informacionit, 
verifikimi i lajmit, bërja e lajmit, si kur bëhet nga përfaqësuesit e administratës publike, 
ashtu dhe nga individë/subjekte të veçanta publike/private. 

2. Në rastet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, punonjësi ka detyrimin të njoftojë 
eprorin direkt dhe të veprojë sipas porosive të tij. Në çdo rast eprori direkt njofton me 
shkrim edhe Drejtuesin e Njësisë.  
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         Profesionalizmi dhe shmangia e veprimeve që cënojnë figurën e punonjësit 
 
1. Punonjësit e njësisë duhet që gjatë gjithë kohës, të udhëhiqen nga standartet më të larta të 

profesionalizmit. Atyre u ndalohet çdo veprim apo sjellie e paparanueshme për pozicionin 
e tyre në njësi. 

2. Punonjësit e njësisë duhet të ruajë të pastër figurën e tyre morale, duke shmangur sjellie 
apo veprime të tilla të padenja, si dehja, shpërdorimi i postit zyrtar, marrja e borxheve me 
mashtrim etj, që cënojnë autoritetin dhe imazhin e njësisë përpara opinionit. 
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Marrëdhënia epror-vartës dhe ndërmjet kolegëve 

 
1. Marrdhënia ndërmjet eprorëve dhe vartësave, si dhe marrdhënia ndërmjet kolegëve, 

duhet të ndërtohet mbi baza të mirëkuptimit, respektimit reciprok dhe solidaritetit, 
për të realizuar detyrat e njësisë për mbrojtien e lirive themelore dhe të drejtave të 
njeriut. 

2. Do të konsiderohet shkelje e etikës profesionale rastet e mosinformimit të kolegut për 
gabimet e mundshme që ky mund të ketë bërë gjatë proçesit të punës, shprehja në 
prani të punonjësve e të metave të kolegut, të vartësit dhe të eprorit, apo të punës së 
tyre, si dhe mosshkëmbimi i mendimeve dhe informacioneve të përgjithshme për 
mbarvajtien e punës, që personat kanë dijeni gjatë punës së tyre. 
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Pijet alkolike dhe pirja e duhanit 

 
1. Ndalohet mbajtia e pijeve alkolike në zyrat dhe ambientet e njësisë së emisioneve tematike 

dhe lajmeve në RTSH.                                                                                                           
2. Ndalohet përdorimi i pijeve alkolike nga të gjithë punonjësit e njësisë si brënda, ashtu 

edhe jashtë tij, gjatë kohëzgjaties normale të punës. 
3. Në të gjitha ambientet e njësisë së RTSH-së është e ndaluar pirja e duhanit. Ajo mund të 

lejohet vetëm në vëndet e caktuara për këtë qëllim në ambjentet e njësisë. 
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Paraqitja e punonjësit g jatë ushtrimit të detyrës 

 
Veshja dhe paraqitja e punonjësit gjaë ushtrimit të detyrave e funksioneve duhet të jetë serioze, 
për ta përfaqësuar sa me denjësisht instuticionin e RTSH-së. Rregullat e hollësishme për veshjen 
dhe paraqitjen e punonjësve ne institucionin e RTSH-së përcaktohen nga rregulloret e brendshme 
të  njësive administrative përkatëse në  instuticion. 
 

Neni 11 
 

Parime të Përgjithshme 
 

Veshja dhe paraqitja e punonjësit duhet të pasqyrojë profesionalizëm, reputacion, dinjitet 
përkushtim dhe pastërti në çdo kontakt me gazetarët, kolegët, personalite të larta shtetërore dhe 
punonjës jashtë instuticionit. Çdo punonjës individualisht duhet të kujdeset për veshjen dhe 
paraqitjen e tij duke iu përmbajtur udhëzimev edhe përcaktimeve në këtë Kod Veshje. 
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Veshja 
 
Veshja duhet të jetë e pastër, pa njolla, pa vrima ose grisje, jo e vjetër, e mbajtur në gjendje të 
mirë, e hekurosur, në përputhje me përmasat trupore, me ngjyra diskrete, serioze, konservative, e 
këndshme, dhe jo ekstravagante. Veshjet me reflekse, me shkëlqim ose me xixa janë rreptësisht të 
ndaluara. Duhet të shmanget ekspozimi i tepruar i lëkurës.  
Ndalohen dekoltete e theksuara, bluzat me rripa, zhaponete, kurrizi përjashtë, bluzat që zbulojnë 
barkun, materialet transparente të veshura me të brendshme me ngjyra të dallueshme, fundet më 
të shkurtër se 10 cm sipër gjurit, pantallonat e shkurtra.  
Ndalohen veshjet sportive të çdo lloji. Aksesorët duhet të jenë të thjeshtë, tradicionale dhe të 
kombinuar. Aksesorët nuk duhet të jenë tepër të mëdhenj, me ngjyra e forma të ekzagjeruara 
dhe/ose me shenja diskriminuese. 
Këpucët duhet të jenë të mbajtura në gjendje të mirë, të mos jenë të grisura, të vjetra e të pista. 
Takat duhet të jenë normale, jo tepër të larta në mënyrë vulgare dhe të jenë pa aksesore 
zbukurues të tepruar. Takat duhet të mos shkaktojnë zhurmë gjatë ecjes në kontakt me sipërfaqet 
e forta. Ndalohet përdorimi i shapkave, sandaleve dhe ecja zbathur në punë.  
Ndalohet përdorimi i syzeve të diellit. 
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                                          Varëset, Byzylykët dhe Zbukurimet 
 
Punonjësit janë të lejuar të mbajnë, në ato raste që nuk përbëjnë rrezik profesional, varëse, 
byzylyke, ose zbukurime të tjera modeste që nuk janë të tepruara në përmasa dhe në dallueshmëri. 
Gjithësesi nuk lejohet të mbash më shumë se një varëse, ose një byzylyk në të njëjtën kohë. 
Varëse, byzylykët, ose zbukurimet nuk duhet të përmbajnë asnjë shenje dalluese që përkon 
qëndrim diskriminues tek personat që janë pranë. 
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                                                Kapelet dhe mbulesat e kokës 
 
Veshja e kapeleve dhe mbulesave të kokës nuk është e përshtatshme në ambientet e zyrave. 
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                                                       Tatuazhet dhe Piercing 
 
Punonjësit duhet të mbulojnë me veshjen e tyre çdo tatuazh ose piercing që kanë në trup. 
Piercing është i lejueshëm nëse është në përmasa modeste, vetëm në veshët e punonjësit. 
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                                                         Shenjat dhe Mbishkrimet 
 
Veshjet në asnjë rast nuk duhet të përmbajnë mbishkrime, shenja, vizatime, figura, ose logo që 
nuk janë shenja ose logo dalluese të prodhuesit të veshjes, dhe që kanë përmasa më të mëdha se 4 
cm. 
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                                                               Veshja Zyrtare 
 
Në një ambient zyrtar pune, punonjësi duhet të vishen me një veshje formale e cila duhet të 
përmbushe kriteret e përcaktuara si me poshtë: 
 
1. Veshja duhet të jetë në përputhje me uniformen përkatëse të përcaktuar në këtë Kod Veshje 
për njësinë ku bën pjesë punonjësi; Nëse punonjësi nuk bën pjesë në ndonjë njësi të shoqërisë për 
të cilën ka një uniformë, atëherë punonjësi duhet t’i përmbahet veshjes zyrtare si vijon: 
 
- Femrat: pantallona ose fund kostumi, rrip kostumi ose jo, këmishë e kollarisur ose jo, kollare 
ose fjongo, xhakete kostumi, këpucë të sheshta ose me takë jo më të lartë se 5 cm, dhe jo me 
majë, çorape njëngjyrëshe, të gjitha duhet të shkojnë me njëra-tjetrën në ngjyrë dhe në stil. 
- Meshkujt: pantallona kostumi, rrip kostumi, këmishë e kollarisur, kollare, xhakete kostumi, dhe 
këpucë të lustruara, çorape njëngjyrëshe, të gjitha duhet të shkojnë më njëra-tjetrën në ngjyrë dhe 
stil. Në varësi të stinës xhaketa mund të mos vishet, dhe këmishat mund të jenë me mëngë të 
shkurtra. 

 
Neni 18 

 
Kujdesi ndaj pronës  

 
1. Punonjësit e njësisë në RTSH duhet të mbrojnë dhe të ruajnë pronën e instuticionit, 

përfshirë këtu dokumentacionin zyrtar. Ata duhet të përdorin ose të lejojnë që të përdoret 
prona që instuticioni zotëron ose ka në përdorim, për asnjë qëllim tjetër, përveç për 
kryerjen e veprimeve të miratuara në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. 

2. Çdo punonjës i njësisë në RTSH duhet të perdorë mjetet që ofron pozicioni i punës 
vetëm për realizimin e detyrave të tij dhe jo për qëllime personale. 
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Struktura 

 
Njësia e Emisioneve Tematike dhe e Lajmeve kryen veprimtaritë e saj, sipas strukturës 
organizative bazuar në nenin 6, pika ç të Vendimit nr.98/2016, datë 22.12.2016 “Per Miratimin e 
Statutit të RTSH“ i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, si më poshtë : 
 

1. Drejtuesi i Njësisë  
a. Asistente e Drejtuesit të Njësisë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1 Sektori i Finacës 
a. Përgjegjës Sektori 
b. Specialist Ekonomist 

         1.2 Produksioni 
a.    Koordinator i Përgjithshëm prodhimi 
b.    Koordinator 

         1.3 Sektori i Moderatorëve TV dhe Folësve TV 
a.    Moderator TV  
b.    Folës TV 

2. Departamenti i Lajmeve  
a.      Kryeredaktor TV 
b.      Kryeredaktor i Emisioneve Tematike 
c.      Gazetar i Parë 

          1.1 Redaksia e Politikës 
a.   Redaktor Përgjegjës 



b.   Gazetar i Parë 
          1.2 Redaksia e Ekonomisë 

a.   Redaktor Përgjegjës  
b.   Gazetar i Parë 

          1.3 Redaksia e Kronikës 
a.   Redaktor Përgjegjës  
b.   Gazetar i Parë 

          1.4 Redaksia e Sociales dhe Aktualitetit  
a.   Redaktor Përgjegjës  
b.   Gazetar i Parë 

          1.5 Redaksia e Kulturës 
a.   Redaktor Përgjegjës 
b.   Gazetar i Parë 

         1.6 Redaksia e Reportazheve dhe Specialeve 
a.   Redaktor Përgjegjës 
b.   Gazetar i Parë 

         1.7 Redaksia e Lajmeve nga Bota 
a.  Redaktor Përgjegjës  
b.  Gazetar i Parë 

         1.8 Korrespondentët (rreth dhe jasht vendit) 
a.  Kryeredaktor  
b.  Gazetar Korrespondent 

         1.9 Redaksia e Gazetarëve të Gjuhëve të Huaj  
a.  Kryeredaktor i Gazetarëve të gjuhëve të huaj 
b.  Gazetar Përkthyes      

 
3. Departamenti i Lajmeve Radio 1 

a.   Kryeredaktor i Lajmeve Radio 
b.   Redaktor Përgjegjës Radio 
c.   Gazetar i Parë 
d.   Folës Radio 

         3.1 RTSH  Parlament 
a.  Redaktor Pëgjegjës  
b.  Gazetar i Parë 

          3.2 RTSH  Satelitor 
a.   Redaktor Përgjegjës  
b.   Gazetar i Parë 

 
4. Departamenti i Sportit (RTSH Sport) 

a.  Kryeredaktor  
b. Redaktor Përgjegjës  
c. Moderator TV 
d. Gazetar i Parë 
e. Gazetar i Dytë 
f. Redaktor  
g. Redaktor Programacioni 
h. Koordinator 

 
5. Sektori i WEB-it 

a. Redaktor Përgjegjës 
b. Specialist Web 
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Drejtuesi i Njësisë së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve 
 
Drejtuesi i Njësisë së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve bazuar në Nenin 25 të Vendimit Nr.98, 
datë 22.12.2016 “Për Miratimin e Statutit të RTSH” i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë ka 
këto kompetenca: 
 
 a) bën planizimin e lajmeve dhe siguron bashkërendimin e tyre në transmetimet audio, 
audiovizive, në internet, rrjetet sociale etj.; 
 b) harton, propozon dhe zbaton buxhetin e njësisë; 
 c) siguron një mbulim të qëndrueshëm dhe të paanshëm me lajme nga ana e RTSH-së, 
duke iu ofruar shërbime edhe qendrave vendore audiovizive, bazuar në politikat e redaksive; 
 ç) harton dhe propozon strukturën programore, organizative, planin e prodhimit të 
programeve tematike dhetë lajmeve dhe të transmetimit të tyre; 
 d) drejton dhe bashkërendon punën mes strukturave në varësi per zbatimin e strukturës 
programore të programeve tematike dhe të lajmeve, planeve të prodhimit të programeve dhe 
transmetimit të tyre; 
 dh) miraton planet javore, mujore, tremujore dhe ndryshimet në planet ditore të 
transmetimit; 
 e) i raporton çdo tre muaj me shkrim Drejtorit të Përgjithshëm për realizimin e planeve të 
prodhimit të programeve dhe të transmetimit të tyre; 
 ë) harton rregulloren e njësisë dhe ia paraqet për shqyrtim Drejtorit të Përgjithshëm; 
 f) propozon te Drejtori i Përgjithshëm rregulloret e projekteve të rëndësisë së veçantë, që 
kanë lidhje me emisionet tematike dhe lajmet; 
 g) propozon te Drejtori i Përgjithshëm emërimin dhe lirimin nga detyra të punonjësve në 
varësi të tij, duke përfshirë këtu edhe ata me kontrata pune me kohë të pjesshme; 
 gj) propozon te Drejtori i Përgjithshëm për shpërblimet ose masat disiplinore për 
punonjësit në varësi të tij, pas kërkesës së strukturës vartëse përkatëse. 
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Asistente e Drejtuesit të Njësisë 
 
Asistentia e Drejtuesit të Njësisë bën pjesë në organikën e Njësisë së Emisioneve Tematike dhe 
Lajmeve miratuar nga Këshilli Drejtues i RTSH-së dhe është në varësi të drejtpërdrejtë të 
Drejtuesit të Njësisë. Ajo kryen këto detyra : 
 

a) Mban evidencën e porosive që merr prej Drejtuesit, për veprimtarinë që kryhet nga 
punonjësit dhe drejtuesit dhe ndjek perfundimin e tyre deri ne dhenien e përgjigjes 
përfundimtare; 
b) I kalon Drejtuesit materialet e ardhura në adresë të tij, për kryerjen e veprimeve 
përkatëse 
c) Materialet me karakter personal i dorëzon Drejtuesit drejtpërsëdrejti; 
ç) Mban evidenca për dokumentat e ndryshëm dhe ndjek ecurinë e tyre; 
d) Kontrollon materialet e ndryshëm që kalojnë për firmë tek Drejtuesi i Njësisë dhe kur 
konstaton të meta i rikthen ato përsëri dërguesve; 
dh) Mban protokollet e mbledhjeve të Njësisë dhe mbledhjeve të tjera që organizon 
Drejtuesi i Njësisë dhe kujdeset për zbardhjen e tyre; 
e) Pret personat që kërkojnë takim me Drejtuesin e Njësisë; 
ë) Arkivon të gjithë dokumentet shkresore që qarkullojnë zyrtarisht brënda strukturës së 
Njësisë, si dhe dokumente të tjera që vijnë në Njësinë dhe dalin nga ajo; 
f) I rregjistron të gjithë dokumentet e përmendura më lart, në rregjistrin përkatës të 
protokollit duke i vënë çdo shkrese numrin e protokollit; 



g) Kujdeset për ruajtjen e plotë, dërgimin, marrjen e të gjithë praktikave e dokumenteve 
zyrtare në përputhje me legjislacionin për arkivat dhe për ruajtjen e dokumentave; 
gj) Mban vulën e Njësisë së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve, duke e hedhur atë vetëm 
në dokumentat me firmë të titullarit. 

 
SEKTORI I FINANCËS 

 
Neni 22 

 
Përgjegjës Sektori 

 
Përgjegjësi i Sektorit të Financës, kryen këto detyra dhe funksione si më poshtë : 
 

a) Përgjigjet për veprimtarinë ekonomike-financiare të Njësisë.   
b) Harton bilancin vjetor dhe 6 mujor për Njesinë. (me relacionin përkatës). 
c) Regjistron dhe kontabilizon librin e Bankës. 
d) Kontabilizon librin e arkës. 
e) Kontabilizon librin e magazinës. 
f) Kontabilizon pagat ,mbi kohën, honoraret. 
g) Ndjek debitorët e Njësisë. 
h) Ndjek pagesat dhe detyrimet ndaj të tretëve. 
i) Llogarit dietat e punonjësve të Njesisë. 
j) Është kryetare e komisionit të blerjeve të vogla. 
k) Harton dokumentet për Bankë (çek,urdhër pagesat, etj.) 
l) Mban lidhjet dhe harton dokumentat e duhura për thesar. 
m) Mban lidhjet me Drejtorinë e Përgjitheshme dhe njesite e tjera të RTSH-së 
n) Harton situacionin e shpenzimeve dhe analizën përkatëse për çdo muaj dhe raporton 

pranë Drejtorisë së Përgjithshme. 
o) Raporton çdo javë në Drejtorinë e Përgjithshme gjëndjen në llogarinë bankare të Njësisë 
p) Evidenton nevojat për blerje të vogla, harton kërkesat per çelje fondesh dhe paraqet këto 

pranë Drejtorisë së Përgjithshme. 
q) Paraqet çdo muaj në Drejtorinë e Përgjithshme evidencën e shitjeve me t.v.sh. 
r) Pret  mandat pagesat e arkës për Njësinë. 
s) Bën kontrolle të befasishme në arkë dhe në listë-pagesa. 
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Specialist Ekonomist 

 
Finaceri/Magazinieri, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Harton list pagesat e punonjësve për paga, sigurimeve shoqërore, mbikohën dhe 
honoraret  për çdo muaj. 

b) Harton borderonë e sigurimeve shoqërore dhe e paraqet atë në Drejtorinë Rajonale te 
Sigurimeve Shoqërore çdo muaj. 

c) Regjistrim në librin e pagave të shkresave të ndryshme si emërimeve, largimeve, 
shpërblimeve të punonjësve etj. 

d) Regjistron në librin e pagave listë-pagesat e çdo muaj, për pagat dhe mbikohën. 
e) Përpilon Tabelën përmbledhëse të pagave për gjithë vitin. 
f) Kryen të gjitha veprimet që kanë lidhje me magazinën. 
g) Pret hyrjet dhe daljet e magazinës. 
h) Mban kartelat e magazinës. 
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PRODUKSIONI 
 

 Koordinator i Përgjithshëm Prodhimi 
 
Koordinator i Përgjithshëm Prodhimi, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Rregullon mardhëniet krijuese dhe organizuese brenda departamentit dhe jashte tij (në 
mënyrë të veçantë me Departamentin e Prodhimit). 

b) Varet direkt nga drejtuesi i Kanalit Sportiv. 
c) Merr informacionin për transmetimet, kërkesat, nevojat e prodhimeve nga Drejtuesi i 

kanalit, redaktori i lajmeve dhe redaktorët e programeve të ndryshme. 
d) Merret me dokumentimin shkresor të lëvizjeve dhe veprimeve të departamentit. 
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Koordinatori 

 
Koordinator i blerjeve (të eventeve sportive dhe mardhënieve me të 3-të, kryen këto detyra si më 
poshtë : 
 

a) Eventet e blera nga zyra e mardhënieve me jashtë në RTSH. 
b) Me kushtet e transmetimeve, plotësimin e detyrimeve me të tretët, marrjen e matreraliave 

grafikë të detyrueshëm në rastin e eventeve të mëdha. 
c) Zbatimin e kontratave të të drejtave televizive. 
d) Marrdhëniet me palët e treta etj. 
e) Do të varet nga Drejtuesi i kanalit dhe duhet të jetë i aftë edhe për të mos blerë evente që 

kanë përplasje. 
 
 

SEKTORI I MODERATORËVE TV DHE FOLËSVE TV 
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Moderator TV 
 
Moderatori TV, kryen këto detyra si më poshtë:  
 

a) Paraqitet 30 minuta përpara edicionit të Lajmeve. 
b) Duhet të jetë i informuar për zhvillimet e ditës dhe të drejtojë një edicion informativ, të 

veçantë apo një intervistë me standarte më të larta të gazetarisë televizive. 
c) Përgatit vetë tema, emisione në bashkëpunim me Drejtuesit e Njësisë, Kryeredakorin. 
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Folës TV 

 
Folësi TV , kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Paraqitet 30 minuta përpara edicionit informativ. Lexon paraprakisht prezantimet dhe 
shikon radhitjen e lajmit dhe të kronikave. Për çdo dyshim konsultohet me kryeredaktorin 
përgjegjës të edicionit. 



b) Folësi në çdo kohë duhet të jetë në gadishmëri pranë studios dhe dhomës së lajmeve në 
TV dhe Radio për anonçime të ndryshme, edicione të jashtëzakonshme dhe emergjenca të 
tjera që lidhen me punën e tij. 

c) Nuk largohet nga vendi i punës pa ardhur kolegu i tij. 
 

KREU II 
DEPARTAMENTI I LAJMEVE TV 
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Struktura e Departamentit të Lajmeve TV 

 
Departamenti i Lajmeve TV në RTSH ka këtë përbërje : 
 

• Kryeredaktor TV 
• Kryeredaktor i Emisioneve Tematike 
• Gazetar i Parë 

1.1 Redaksia e Politikës 
• Redaktor Përgjegjës 
• Gazetar i Parë 

 
1.2 Redaksia e Ekonomisë  

• Redaktor Përgjegjës  
• Gazetar i Parë 

 
1.3 Redaksia e Kronikës  

• Redaktor Përgjegjës 
• Gazetar i Parë 

 
1.4 Redaksia e Sociales & Aktualitetit  

• Redaktor Përgjegjës 
• Gazetar i Parë 

 
1.5 Redaksia e Kulturës  

• Redaktor Përgjegjës 
• Gazetar i Parë 

 
1.6 Redaksia e Reportazheve & Specialeve 

• Redaktor Përgjegjës  
• Gazetar i Parë  

 
1.7 Redaksia e Lajmeve nga Bota  

• Redaktor Përgjegjës 
• Gazetar i Parë 

 
1.8 Korrespondentët (rrethet dhe jashtë vendit) 

• Kryeredaktor 
• Gazetar (korrespondent) 

 
1.9 Redaksia e Gazetarëve të Gjuhëve të Huaj 

• Kryeredaktor i Gazetarëve të gjuhëve të huaj  
• Gazetar përkthyes 
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Kryeredaktori TV 
 
Kryeredaktor TV, kryen këto detyra dhe funksione si më poshtë :  
 

a) Përgatit edicionin e lajmeve, si dhe merret me faqosjen e tyre. 
b) Bashkëpunojnë me gazetarët-kronistë për realizimin e kronikave dhe minutazhin e tyre. 
c) Drejton dhe menaxhon aktivitetin e përditshëm të departamentit. 
d) Ndan çdo ditë detyrat e gazetarëve për realizimin e edicioneve të lajmeve. 
e) Kontrollon para çdo transmetimi, kronikat e përgatitura. 
f) Harton faqosjen e edicioneve qëndrore të lajmeve. 
g) Pergatit kronika, speciale informative, analiza mbi ngjarje të ndryshme. 
h) Organizon bashkëpunimin me korrespondentet në rrethe. 
i) Merret me anën administrative të mbarevajtjes së punës (furnizimi me mjete pune, me 

pajisje te reja, etj). 
j) Informon dhe mban lidhje për mbarevajtjen e punës me Drejtuesin e Njësisë së 

Emisioneve Tematike dhe Lajmeve në RTSH dhe Kryeredaktorët e departamenteve të 
tjera. 
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Kryeredaktori i Emisioneve Tematike 

 
Kryeredaktori i Emisioneve Tematike, kryen këto detyra si më poshtë :  
 

a) Varet nga Drejtuesi i Njësisë dhe përgatit edicionin e lajmeve, si dhe merret me faqosjen e 
tyre. 

b) Bashkërendon dhe shpërndan punën në redaksi me gazetarët për realizimin e kronikave 
dhe minutazhin e tyre. 

c) Në rast mungese të drejtuesit të Njësisë, e zëvëndëson atë në ndjekien e ecurisë së punës. 
d) Drejton dhe menaxhon aktivitetin e përditëshëm të Njësisë. 
e) Ndan çdo ditë detyrat e gazetarëve për realizimin e e edicioneve të lajmeve. 
f) Kontrollon para çdo transmetimi, kronikat e përgatitura. 
g) Harton faqosjen e edicioneve qëndrore të lajmeve 
h) Përgatit kronika, speciale informative, analiza mbi ngjarje të ndryshme. 
i) Organizon bashkëpunimin me korrespondentët në rrethe. 
j) Merret me anën administrative të mbarvajties së punës (furnizimin me mjete pune, me 

pajisje të reja, etj). 
k) Informon dhe mban lidhje për mbarvajtien e punës me drejtorët dhe shefat e 

departamenteve të tjera. 
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Gazetar i Parë 
 
Gazetari i Parë, kryen këto detyra si më poshtë: 
 

a) Përgatisin kronika në terren në fusha si politike, ekonomi, kulturë, etj. 
b) Përgatisin lajme për edicionet informative dhe edicionet e shkurtëra. 
c) Përgatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive. 
d) Janë të detyruar të punojnë jashtë orarit të punës, kur një gjë e tillë kërkohet nga 

Kryeredaktori dhe Drejtuesi i Njësisë. 
e) Kujdesen që kronikat të mos mbajnë elementë të publicitetit. 
f) Respektojnë kodin etik të gazetarit. 



g) Gazetarët komunikojnë çdo ditë me përgjegjësin dhe me përgjegjësit e emisioneve të 
veçanta me qëllim shmangien e devijimeve të tematikës së emisioneve. 

h) Gazetarët mbajnë përgjegjësi për ngarkesën e punës sipas temave dhe ideve të diskutuara 
dhe të miratuara nga redaktori përgjegjës. 

i) Gazetari është i detyruar t’u përgjigjet të gjitha kërkesave për planifikimin dhe realizimin e 
emisioneve me nivel të lartë profesional, sipas sektorit që mbulon. Ai është i detyruar që 
në raste të veçanta, kur ka mungesa në sektor, të mbulojë edhe detyra të tjera jashtë 
sektorit të tij. 

j) Gazetarët mbajnë përgjegjësi të plotë për mbulimin e tematikës dhe raportojnë 
invidualisht për çdo mangësi apo mosrealizim. 

k) Mbi bazën e argumentave profesionale është i detyruar të reflektojë sygjerimet e bëra nga 
drejtori apo shefi i sektorit për emisione të caktuara. 

 
 

REDAKSIA E POLITIKËS 
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Redaktor Përgjegjës 
 
Redaktori Përgjegjës, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Redaktori i Sektorit varet nga Drejtuesi i Njësisë dhe Kryeredaktori dhe përgjigjet për 
punën para tyre. 

b) Redaktori i Sektorit komunikon me kryeredaktorin, rreth informacioneve të marra nga 
gazetarët e redaksisë, informacion i cili mblidhet çdo ditë në mëngjes. 

c) Redaktori i sektorit ka të drejtë të propozojë kandidatura të reja në rast se gazetarët në 
varësi të tij rezultojnë të jenë jo produktive. 

d) Redaktori i Sektorit mban lidhje me shefat e sektorëve të tjerë brënda Njësisë së Lajmeve 
për bashkërëndimin e punëve. 

e) Përgatit kronika, speciale, analiza, komente për çështje Sociale/ Ekonomike/Politike 
/kulturore, duke respektuar normat e përcaktuara në Statutin e RTSH për programet e 
RTSH. 

f) Prodhon materiale informative të paanshme dhe me cilësi të lartë sipas standardeve 
televizive. 

g) Prodhon materiale të tjera sipas porosisë së Drejtuesi të Njësisë. 
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Gazetari i Parë 
 
Gazetari i Parë, kryen këto detyra si më poshtë: 
 

a) Përgatisin kronika në terren në fusha si politike, ekonomi, kulturë, etj. 
b) Përgatisin lajme për edicionet informative dhe edicionet e shkurtëra. 
c) Përgatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive. 
d) Janë të detyruar të punojnë jashtë orarit të punës, kur një gjë e tillë kërkohet nga 

Kryeredaktori dhe Drejtuesi i Njësisë. 
e) Kujdesen që kronikat të mos mbajnë elemente të publicitetit. 
f) Respektojnë kodin etik të gazetarit. 
g) Gazetarët komunikojnë çdo ditë me përgjegjësin dhe me përgjegjësit e emisioneve të 

veçanta me qëllim shmangien e devijimeve të tematikës së emisioneve. 
h) Gazetarët mbajnë përgjegjësi për ngarkesën e punës sipas temave dhe ideve të diskutuara 

dhe të miratuara nga redaktori përgjegjës. 



i) Gazetari është i detyruar t’u përgjigjet të gjitha kërkesave për planifikimin dhe realizimin e 
emisioneve me nivel të lartë profesional, sipas sektorit që mbulon. Ai është i detyruar që 
në raste të veçanta, kur ka mungesa në sektor, të mbulojë edhe detyra të tjera jashtë 
sektorit të tij. 

j) Gazetarët mbajnë përgjegjësi të plotë për mbulimin e tematikës dhe raportojnë 
invidualisht për çdo mangësi apo mosrealizim. 

k) Mbi bazën e argumentave profesionale është i detyruar të reflektojë sugjerimet e bëra nga 
drejtori apo shefi i sektorit për emisione të caktuara. 

 
 

REDAKSIA E EKONOMISË 
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Redaktori  Përgjegjës 
 

Redaktori përgjegjës i redaksisë së ekonomisë, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Redaktori i Sektorit varet nga Drejtuesi i Njësisë dhe Kryeredaktori dhe përgjigjet për 
punën para tyre. 

b) Redaktori i Sektorit komunikon me kryeredaktorin, rreth informacioneve të marra nga 
gazetarët e redaksisë, informacion i cili mblidhet çdo ditë në mëngjes. 

c) Redaktori i sektorit ka të drejtë të propozojë kandidatura të reja në rast se gazetarët në 
varësi të tij rezultojnë të jenë jo produktive. 

d) Redaktori i Sektorit mban lidhje me shefat e sektorëve të tjerë brenda Njësisë së Lajmeve 
për bashkërëndimin e punëve. 

e) Përgatit kronika, speciale, analiza, komente për çështje Sociale/ Ekonomike/Politike 
/kulturore, duke respektuar normat e përcaktuara në Statutin e RTSH për programet e 
RTSH. 

f) Prodhon materiale informative të paanshme dhe me cilësi të lartë sipas standardeve 
televizive. 

g) Prodhon materiale të tjera sipas porosisë së Drejtuesi të Njësisë. 
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Gazetar i Parë 
 
Gazetari i Parë, kryen këto detyra si më poshtë: 
 

a) Përgatisin kronika në terren në fusha si politike, ekonomi, kulturë, etj. 
b) Përgatisin lajme për edicionet informative dhe edicionet e shkurtëra. 
c) Përgatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive. 
d) Janë të detyruar të punojnë jashtë orarit të punës, kur një gjë e tillë kërkohet nga 

Kryeredaktori dhe Drejtuesi i Njësisë. 
e) Kujdesen që kronikat të mos mbajnë elemente të publicitetit. 
f) Respektojnë kodin etik të gazetarit. 
g) Gazetarët komunikojnë çdo ditë me përgjegjësin dhe me përgjegjësit e emisioneve të 

veçanta me qëllim shmangien e devijimeve të tematikës së emisioneve. 
h) Gazetarët mbajnë përgjegjësi për ngarkesën e punës sipas temave dhe ideve të diskutuara 

dhe të miratuara nga redaktori përgjegjës. 
i) Gazetari është i detyruar t’u përgjigjet të gjitha kërkesave për planifikimin dhe realizimin e 

emisioneve me nivel të lartë profesional, sipas sektorit që mbulon. Ai është i detyruar që 
në raste të veçanta, kur ka mungesa në sektor, të mbulojë edhe detyra të tjera jashtë 
sektorit të tij. 



j) Gazetarët mbajnë përgjegjësi të plotë për mbulimin e tematikës dhe raportojnë 
invidualisht për çdo mangësi apo mosrealizim. 

k) Mbi bazën e argumentave profesionale është i detyruar të reflektojë sugjerimet e bëra nga 
drejtori apo shefi i sektorit për emisione të caktuara. 

 
 

REDAKSIA E KRONIKËS 
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Redaktor Përgjegjës  
 

Redaktori Përgjrgjës, kryen këto detyra si më poshtë: 
 

h) Redaktori i Sektorit varet nga Drejtuesi i Njësisë dhe Kryeredaktori dhe përgjigjet për 
punën para tyre. 

i) Redaktori i Sektorit komunikon me kryeredaktorin, rreth informacioneve të marra nga 
gazetarët e redaksisë, informacion i cili mblidhet çdo ditë në mëngjes. 

j) Redaktori i sektorit ka të drejtë të propozojë kandidatura të reja në rast se gazetarët në 
varësi të tij rezultojnë të jenë jo produktive. 

k) Redaktori i Sektorit mban lidhje me shefat e sektorëve të tjerë brënda Njësisë së Lajmeve 
për bashkërëndimin e punëve. 

l) Përgatit kronika, speciale, analiza, komente për çështje Sociale/ Ekonomike/Politike 
/kulturore, duke respektuar normat e përcaktuara në Statutin e RTSH për programet e 
RTSH. 

m) Prodhon materiale informative të paanshme dhe me cilësi të lartë sipas standardeve 
televizive. 

n) Prodhon materiale të tjera sipas porosisë së Drejtuesi të Njësisë. 
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Gazetar i Parë 
 
Gazetari i Parë, kryen këto detyra si më poshtë: 
 

a) Përgatisin kronika në terren në fusha si politike, ekonomi, kulturë, etj. 
b) Përgatisin lajme për edicionet informative dhe edicionet e shkurtëra. 
c) Përgatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive. 
d) Janë të detyruar të punojnë jashtë orarit të punës, kur një gjë e tillë kërkohet nga 

Kryeredaktori dhe Drejtuesi i Njësisë. 
e) Kujdesen që kronikat të mos mbajnë elemente të publicitetit. 
f) Respektojnë kodin etik të gazetarit. 
g) Gazetarët komunikojnë çdo ditë me përgjegjësin dhe me përgjegjësit e emisioneve të 

veçanta me qëllim shmangien e devijimeve të tematikës së emisioneve. 
h) Gazetarët mbajnë përgjegjësi për ngarkesën e punës sipas temave dhe ideve të diskutuara 

dhe të miratuara nga redaktori përgjegjës. 
i) Gazetari është i detyruar t’u përgjigjet të gjitha kërkesave për planifikimin dhe realizimin e 

emisioneve me nivel të lartë profesional, sipas sektorit që mbulon. Ai është i detyruar që 
në raste të veçanta, kur ka mungesa në sektor, të mbulojë edhe detyra të tjera jashtë 
sektorit të tij. 

j) Gazetarët mbajnë përgjegjësi të plotë për mbulimin e tematikës dhe raportojnë 
invidualisht për çdo mangësi apo mosrealizim. 

k) Mbi bazën e argumentave profesionale është i detyruar të reflektojë sugjerimet e bëra nga 
drejtori apo shefi i sektorit për emisione të caktuara. 

 



 
REDAKSIA E SOCIALES DHE AKTUALITETIT  
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Redaktor Përgjegjës  

 
Redaktori Përgjegjës, kryen këto detyra si më poshtë: 
 

o) Redaktori i Sektorit varet nga Drejtuesi i Njësisë dhe Kryeredaktori dhe përgjigjet për 
punën para tyre. 

p) Redaktori i Sektorit komunikon me kryeredaktorin, rreth informacioneve të marra nga 
gazetarët e redaksisë, informacion i cili mblidhet çdo ditë në mëngjes. 

q) Redaktori i sektorit ka të drejtë të propozojë kandidatura të reja në rast se gazetarët në 
varësi të tij rezultojnë të jenë jo produktive. 

r) Redaktori i Sektorit mban lidhje me shefat e sektorëve të tjerë brënda Njësisë së Lajmeve 
për bashkërëndimin e punëve. 

s) Përgatit kronika, speciale, analiza, komente për çështje Sociale/ Ekonomike/Politike 
/kulturore, duke respektuar normat e përcaktuara në Statutin e RTSH për programet e 
RTSH. 

t) Prodhon materiale informative të paanshme dhe me cilësi të lartë sipas standardeve 
televizive. 

u) Prodhon materiale të tjera sipas porosisë së Drejtuesi të Njësisë. 
 

Neni 39 
 

Gazetar i Parë 
 
Gazetari i Parë, kryen këto detyra si më poshtë: 
 

a) Përgatisin kronika në terren në fusha si politike, ekonomi, kulturë, etj. 
b) Përgatisin lajme për edicionet informative dhe edicionet e shkurtëra. 
c) Përgatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive. 
d) Janë të detyruar të punojnë jashtë orarit të punës, kur një gjë e tillë kërkohet nga 

Kryeredaktori dhe Drejtuesi i Njësisë. 
e) Kujdesen që kronikat të mos mbajnë elemente të publicitetit. 
f) Respektojnë kodin etik të gazetarit. 
g) Gazetarët komunikojnë çdo ditë me përgjegjësin dhe me përgjegjësit e emisioneve të 

veçanta me qëllim shmangien e devijimeve të tematikës së emisioneve. 
h) Gazetarët mbajnë përgjegjësi për ngarkesën e punës sipas temave dhe ideve të diskutuara 

dhe të miratuara nga redaktori përgjegjës. 
i) Gazetari është i detyruar t’u përgjigjet të gjitha kërkesave për planifikimin dhe realizimin e 

emisioneve me nivel të lartë profesional, sipas sektorit që mbulon. Ai është i detyruar që 
në raste të veçanta, kur ka mungesa në sektor, të mbulojë edhe detyra të tjera jashtë 
sektorit të tij. 

j) Gazetarët mbajnë përgjegjësi të plotë për mbulimin e tematikës dhe raportojnë 
invidualisht për çdo mangësi apo mosrealizim. 

k) Mbi bazën e argumentave profesionale është i detyruar të reflektojë sugjerimet e bëra nga 
drejtori apo shefi i sektorit për emisione të caktuara. 

 
 
 
 
 
 



REDAKSIA E KULTURËS 
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Redaktor Përgjegjës 
 
Redaktori përgjegjës i kulturës, kryen këto detyra si më poshtë: 
 

a) Redaktori i Sektorit varet nga Drejtuesi i Njësisë dhe Kryeredaktori dhe përgjigjet për 
punën para tyre. 

b) Redaktori i Sektorit komunikon me kryeredaktorin, rreth informacioneve të marra nga 
gazetarët e redaksisë, informacion i cili mblidhet cdo ditë në mëngjes. 

c) Redaktori i sektorit ka të drejtë të propozojë kandidatura të reja në rast se gazetarët në 
varësi të tij rezultojnë të jenë jo produktive. 

d) Redaktori i Sektorit mban lidhje me shefat e sektorëve të tjerë brënda Njësisë së 
Lajmeve për bashkërëndimin e punëve. 

e) Përgatit kronika, speciale, analiza, komente për çështje Sociale/ Ekonomike/Politike 
/kulturore, duke respektuar normat e përcaktuara në Statutin e RTSH për programet 
e RTSH. 

f) Prodhon materiale informative të paanshme dhe me cilësi të lartë sipas standardeve 
televizive. 

g) Prodhon materiale të tjera sipas porosisë së Drejtuesi të Njësisë. 
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Gazetar i Parë 
 
Gazetari i Parë, kryen këto detyra si më poshtë: 
 

a) Përgatisin kronika në terren në fusha si politike, ekonomi, kulturë, etj. 
b) Përgatisin lajme për edicionet informative dhe edicionet e shkurtëra. 
c) Përgatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive. 
d) Janë të detyruar të punojnë jashtë orarit të punës, kur një gjë e tillë kërkohet nga 

Kryeredaktori dhe Drejtuesi i Njësisë. 
e) Kujdesen që kronikat të mos mbajnë elemente të publicitetit. 
f) Respektojnë kodin etik të gazetarit. 
g) Gazetarët komunikojnë çdo ditë me përgjegjësin dhe me përgjegjësit e emisioneve të 

veçanta me qëllim shmangien e devijimeve të tematikës së emisioneve. 
h) Gazetarët mbajnë përgjegjësi për ngarkesën e punës sipas temave dhe ideve të diskutuara 

dhe të miratuara nga redaktori përgjegjës. 
i) Gazetari është i detyruar t’u përgjigjet të gjitha kërkesave për planifikimin dhe realizimin e 

emisioneve me nivel të lartë profesional, sipas sektorit që mbulon. Ai është i detyruar që 
në raste të veçanta, kur ka mungesa në sektor, të mbulojë edhe detyra të tjera jashtë 
sektorit të tij. 

j) Gazetarët mbajnë përgjegjësi të plotë për mbulimin e tematikës dhe raportojnë 
invidualisht për çdo mangësi apo mosrealizim. 

k) Mbi bazën e argumentave profesionale është i detyruar të reflektojë sugjerimet e bëra nga 
drejtori apo shefi i sektorit për emisione të caktuara. 
 

 
 
 
 
 
 



REDAKSIA E REPORTAZHEVE DHE SPECIALEVE 
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Redaktori Përgjegjës  
 
Redaktori Përgjegjës, kryen këto detyra si më poshtë: 
 

a) Redaktori i Sektorit varet nga Drejtuesi i Njësisë dhe Kryeredaktori dhe përgjigjet për 
punën para tyre. 

b) Redaktori i Sektorit komunikon me kryeredaktorin, rreth informacioneve të marra nga 
gazetarët e redaksisë, informacion i cili mblidhet çdo ditë në mëngjes. 

c) Redaktori i sektorit ka të drejtë të propozojë kandidatura të reja në rast se gazetarët në 
varësi të tij rezultojnë të jenë jo produktive. 

d) Redaktori i Sektorit mban lidhje me shefat e sektorëve të tjerë brënda Njësisë së Lajmeve 
për bashkërëndimin e punëve. 

e) Përgatit kronika, speciale, analiza, komente për çështje Sociale/ Ekonomike/Politike 
/kulturore, duke respektuar normat e përcaktuara në Statutin e RTSH për programet e 
RTSH. 

f) Prodhon materiale informative të paanshme dhe me cilësi të lartë sipas standardeve 
televizive. 

g) Prodhon materiale të tjera sipas porosisë së Drejtuesit të Njësisë. 
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Gazetar i Parë 
 
Gazetari i Parë, kryen këto detyra si më poshtë: 
 

a) Përgatisin kronika në terren në fusha si politike, ekonomi, kulturë, etj. 
b) Përgatisin lajme për edicionet informative dhe edicionet e shkurtëra. 
c) Përgatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive. 
d) Janë të detyruar të punojnë jashtë orarit të punës, kur një gjë e tillë kërkohet nga 

Kryeredaktori dhe Drejtuesi i Njësisë. 
e) Kujdesen që kronikat të mos mbajnë elemente të publicitetit. 
f) Respektojnë kodin etik të gazetarit. 
g) Gazetarët komunikojnë çdo ditë me përgjegjësin dhe me përgjegjësit e emisioneve të 

veçanta me qëllim shmangien e devijimeve të tematikës së emisioneve. 
h) Gazetarët mbajnë përgjegjësi për ngarkesën e punës sipas temave dhe ideve të diskutuara 

dhe të miratuara nga redaktori përgjegjës. 
i) Gazetari është i detyruar t’u përgjigjet të gjitha kërkesave për planifikimin dhe realizimin e 

emisioneve me nivel të lartë profesional, sipas sektorit që mbulon. Ai është i detyruar që 
në raste të veçanta, kur ka mungesa në sektor, të mbulojë edhe detyra të tjera jashtë 
sektorit të tij. 

j) Gazetarët mbajnë përgjegjësi të plotë për mbulimin e tematikës dhe raportojnë 
invidualisht për çdo mangësi apo mosrealizim. 

k) Mbi bazën e argumentave profesionale është i detyruar të reflektojë sugjerimet e bëra nga 
drejtori apo shefi i sektorit për emisione të caktuara. 

 
 
 
 
 
 
 



REDAKSIA E LAJMEVE NGA BOTA 
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Redaktor Përgjegjës 
 

Redaktori përgjegjës i lajmeve nga bota, kryen këto detyra si më poshtë: 
 

a) Përgatit informacionin për lajmet nga vendi dhe bota, lidhjet direkte, promovimi 
sidomos i aktiviteteve që disponon RTSH Sport. 

b) Redaktori i lajmeve do të jetë njeriu përgjegjës për lajmet në RTSH Sport. 
c) Ai varet direkt nga Drejtuesi i kanalit. 
d) Gjithashtu është pjesë e mbledhjeve të aktualitetit në RTSH HD për të marrë hapsirën 

që RTSH Sport i duhet që të plotësojë me informacione sportive kanalin gjeneralist. 
e) Redaktori i lajmeve mund të ideojë dhe të prodhojë edhe emisione e transmetime të 

redaksisë së tij, por në konsultim të përhershëm me Drejtuesin e kanalit. 
f) Kërkon nga koordinatori i kanalit gjithçka për sa i përket nisjes së grupeve të xhirimit, 

teknikës që do të përdorë etj. 
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Gazetar i Parë 
 
Gazetari i Parë, kryen këto detyra si më poshtë: 
 

a) Përgatisin kronika në terren në fusha si politike, ekonomi, kulturë, etj. 
b) Përgatisin lajme për edicionet informative dhe edicionet e shkurtëra. 
c) Përgatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive. 
d) Janë të detyruar të punojnë jashtë orarit të punës, kur një gjë e tillë kërkohet nga 

Kryeredaktori dhe Drejtuesi i Njësisë. 
e) Kujdesen që kronikat të mos mbajnë elemente të publicitetit. 
f) Respektojnë kodin etik të gazetarit. 
g) Gazetarët komunikojnë çdo ditë me përgjegjësin dhe me përgjegjësit e emisioneve të 

veçanta me qëllim shmangien e devijimeve të tematikës së emisioneve. 
h) Gazetarët mbajnë përgjegjësi për ngarkesën e punës sipas temave dhe ideve të diskutuara 

dhe të miratuara nga redaktori përgjegjës. 
i) Gazetari është i detyruar t’u përgjigjet të gjitha kërkesave për planifikimin dhe realizimin e 

emisioneve me nivel të lartë profesional, sipas sektorit që mbulon. Ai është i detyruar që 
në raste të veçanta, kur ka mungesa në sektor, të mbulojë edhe detyra të tjera jashtë 
sektorit të tij. 

j) Gazetarët mbajnë përgjegjësi të plotë për mbulimin e tematikës dhe raportojnë 
invidualisht për çdo mangësi apo mosrealizim. 

k) Mbi bazën e argumentave profesionale është i detyruar të reflektojë sugjerimet e bëra nga 
drejtori apo shefi i sektorit për emisione të caktuara. 

 
 

KORRESPONDENTET  RRETHET DHE JASHTË VENDIT 
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Kryeredaktor  
 

Kryeredaktori, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Përgatit edicionin e lajmeve, si dhe merret me faqosjen e tyre. 



b) Bashkëpunojnë me gazetarët-kronistë për realizimin e kronikave dhe minutazhin e tyre 
c) Në raste të mungesës së Kryeredaktorit të departamntit, e zëvendësojnë atë në ndjekjen e 

ecurisë së punës. 
d) Drejton dhe menaxhon aktivitetin e përditshëm të departamentit. 
e) Ndan çdo ditë detyrat e gazetarëve për realizimin e edicioneve të lajmeve. 
f) Kontrollon para çdo transmetimi, kronikat e përgatitura. 
g) Harton faqosjen e edicioneve qëndrore të lajmeve. 
h) Përgatit kronika, speciale informative, analiza mbi ngjarje të ndryshme. 
i) Organizon bashkëpunimin me korrespondentët në rrethe. 
j) Merret me anën administrative të mbarevajtjes së punës (furnizimin me mjete pune, me 

pajisje të reja, etj). 
k) Informon dhe mban lidhje për mbarevajtjen e punës me Kryeredaktorin e Departamentit  

dhe Kryeredaktorët e departamenteve të tjera. 
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Gazetar Korrespondent 
 

Gazetari Korrespondent, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Përgatisin kronika në terren në fusha si politike, ekonomi, kulturë, etj. 
b) Përgatisin lajme për edicionet informative dhe edicionet e shkurtëra. 
c) Përgatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive. 
d) Janë të detyruar të punojnë jashtë orarit të punës, kur një gjë e tillë kërkohet nga 

Kryeredaktori dhe Drejtuesi i Njësisë. 
e) Kujdesen që kronikat të mos mbajnë elemente të publicitetit. 
f) Respektojnë kodin etik të gazetarit. 
g) Gazetarët komunikojnë çdo ditë me përgjegjësin dhe me përgjegjësit e emisioneve të 

veçanta me qëllim shmangien e devijimeve të tematikës së emisioneve. 
h) Gazetarët mbajnë përgjegjësi për ngarkesën e punës sipas temave dhe ideve të diskutuara 

dhe të miratuara nga redaktori përgjegjës. 
i) Gazetari është i detyruar t’u përgjigjet të gjitha kërkesave për planifikimin dhe realizimin e 

emisioneve me nivel të lartë profesional, sipas sektorit që mbulon. Ai është i detyruar që 
në raste të veçanta, kur ka mungesa në sektor, të mbulojë edhe detyra të tjera jashtë 
sektorit të tij. 

j) Gazetarët mbajnë përgjegjësi të plotë për mbulimin e tematikës dhe raportojnë 
invidualisht për çdo mangësi apo mosrealizim. 

k) Mbi bazën e argumentave profesionale është i detyruar të reflektojë sugjerimet e bëra nga 
drejtori apo shefi i sektorit për emisione të caktuara. 

 
 

REDAKSIA E GAZETARËVE TË GJUHËVE TË HUAJ 
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Kryeredaktor i Gazetarëve të Gjuhëve të Huaj 
 
Kryredaktori  i gazetarëve të gjuhëve të huaj, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Përgatit edicionin e lajmeve, si dhe merret me faqosjen e tyre. 
b) Bashkëpunojnë me gazetarët-kronistë për realizimin e kronikave dhe minutazhin e tyre. 
c) Në raste të mungesës së drejtorit te departamntit, e zëvendësojnë atë në ndjekjen e ecurisë 

së punës. 
d) Drejton dhe menaxhon aktivitetin e përditshem të redaksisë. 
e) Ndan çdo ditë detyrat e gazetarëve për realizimin e edicioneve të lajmeve. 



f) Kontrollon para çdo transmetimi, kronikat e përgatitura. 
g) Harton faqosjen e edicioneve qëndrore të lajmeve. 
h) Përgatit kronika, speciale informative, analiza mbi ngjarje të ndryshme. 
i) Organizon bashkepunimin me korespondentet në rrethe. 
j) Merret me anën administrative të mbarevajtjes së punës (furnizimi me mjete pune, me 

pajisje të reja, etj). 
k) Informon dhe mban lidhje për mbarëvajtjen e punës me Kryeredaktorin e Departamentit 

dhe Kryeredaktorët e departamenteve të tjera. 
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Gazetar Përkthyes 
 

Gazetari përkthyes, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Përgatit dhe përkthen të gjithë materialet e përcaktuara në strukturën ditore të emisionit 
respektiv. Kërkohet gjuhë e lartë dhe cilësi. 

b) Ai bën sugjerime për tema të veçanta në fushat që mbulon me emisione, shkruan vetë për 
problemet e shteteve që mbulon gjuha e tij, sygjeron për rubrika të ndryshme, reflekton 
deshirat e dëgjuesve në emision. Ai nuk ka të drejtë të heqë materiale apo pjesë të veçanta 
materiali nga emisioni pa miratimin e Drejtuesit të Njësisë apo Kryeredaktorit. 

c) Ata trajtojnë postën e redaksisë, duke i kthyer pergjigje të gjitha letrave me shkrim ose me 
anën e mikrofonit, në rubrika të veçanta. 

d) Në raste të veçanta dhe emergjente janë obliguar të përkthejnë materiale shkresore për 
nevoja të RTSH-ës. 

e) Çdo përkthyes mban përgjegjesi për cilësinë e përkthimit dhe devijimet nga teksti 
origjinal.  

 
 

KREU III 
 

DEPARTAMENTI I LAJMEVE RADIO 1 
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Struktura e Departamentit të Lajmeve Radio 1 
 
Departamenti i Lajmeve Radio 1 në RTSH ka këtë përbërje : 
 

• Kryeredaktor i Lajmeve Radio 
• Redaktor Përgjegjës Radio 
• Gazetar i Parë 
• Folës Radio 
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Kryeredaktor i Lajmeve Radio  

 
Kryredaktori i lajmeve Radio 1, kryen këto detyra dhe funksione si më poshtë : 
 

a) Varet nga Drejtuesi i Nësisë dhe përgatit edicionin e lajmeve, si dhe merret me faqosjen e 
tyre. 



b) Bashkërendon dhe shpërndan punën në redaksi me gazetarët për realizimin e kronikave 
dhe minutazhin e tyre. 

c) Në rast të mungesës së drejtuesit të Njësisë, e zëvëndësojnë atë në ndjekjen e ecurisë së 
punës. 

d) Drejton dhe menaxhon aktivitetin e përditëshëm të Njësisë. 
e) Ndan çdo ditë detyrat e gazetarëve për realizimin e edicioneve të lajmeve. 
f) Kontrollon para çdo transmetimi, kronikat e përgatitura. 
g) Harton faqosjen e edicioneve qëndrore të lajmeve. 
h) Përgatit kronika, speciale informative, analiza mbi ngjarje të ndryshme. 
i) Organizon bashkëpunimin me korrespondentët në rrethe. 
j) Merret me anën administrative të mbarvajties së punës (furnizim me mjete pune, me 

pajisje të reja, etj). 
k) Informon dhe mban lidhje për mbarvajtien e punës me drejtorët dhe shefat e 

departamenteve të tjera. 
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Redaktor Përgjegjës Radio 
 
Redaktori Përgjegjës i Radios, kryen këto detyra si më poshtë  :  
 

a) Përgatit edicionin e lajmeve, si dhe merret me faqosjen e tyre. 
b) Bashkëpunojnë me gazetarët-kroniste për realizimin e kronikave dhe minutazhin e tyre. 
c) Në raste të mungesës së drejtorit të departamentit, e zëvendësojnë atë në ndjekjen e 

ecurisë së punës. 
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Gazetar i Parë 
 
Gazetari i Parë i depratamentit të lajmeve Radio 1, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Përgatisin kronika në terren në fusha si politike, ekonomi, kulturë, etj. 
b) Përgatisin lajme për edicionet informative dhe edicionet e shkurtëra. 
c) Përgatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive. 
d) Janë të detyruar të punojnë jashtë orarit të punës, kur një gjë e tillë kërkohet nga 

Kryeredaktori dhe Drejtuesi i Njësisë. 
e) Kujdesen që kronikat të mos mbajnë elemente të publicitetit. 
f) Respektojnë kodin etik të gazetarit. 
g) Gazetarët komunikojnë çdo ditë me përgjegjësin dhe me përgjegjësit e emisioneve të 

veçanta me qëllim shmangien e devijimeve të tematikës së emisioneve. 
h) Gazetarët mbajnë përgjegjësi për ngarkesën e punës sipas temave dhe ideve të diskutuara 

dhe të miratuara nga redaktori përgjegjës. 
i) Gazetari është i detyruar t’u përgjigjet të gjitha kërkesave për planifikimin dhe realizimin e 

emisioneve me nivel të lartë profesional, sipas sektorit që mbulon. Ai është i detyruar që 
në raste të veçanta, kur ka mungesa në sektor, të mbulojë edhe detyra të tjera jashtë 
sektorit të tij. 

j) Gazetarët mbajnë përgjegjësi të plotë për mbulimin e tematikës dhe raportojnë 
invidualisht për çdo mangësi apo mosrealizim. 

k) Mbi bazën e argumentave profesionale është i detyruar të reflektojë sugjerimet e bëra nga 
drejtori apo shefi i sektorit për emisione të caktuara. 
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Folës Radio  
 

Folësi i Radios, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Paraqitet 30 minuta përpara edicionit informativ. Lexon paraprakisht prezantimet dhe 
shikon radhitjen e lajmit dhe të kronikave. Për çdo dyshim konsultohet me kryeredaktorin 
përgjegjës të edicionit. 

b) Folësi në çdo kohë duhet të jëtë në gadishmëri pranë studios dhe dhomës së lajmeve në 
TV dhe Radio për anonçime të ndryshme, edicione të jashtëzakonshme dhe emergjenca të 
tjera që lidhen me punën e tij. 

c) Nuk largohet nga vendi i punës pa ardhur kolegu i tij. 
 

 
RTSH PARLAMENT 
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Struktura e RTSH Parlament 

 
Departamenti i Parlamentit në RTSH ka këtë përbërje : 
 

• Redaktor Përgjegjës  
• Gazetar i Parë 
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Redaktor Përgjegjës 

 
Redaktori Përgjegjës, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Përgatit edicionin e lajmeve , si dhe merret me faqosjen e tyre. 
b) Bashkëpunojnë me gazetarët-kroniste për realizimin e kronikave dhe minutazhin e tyre. 
c) Në raste të mungesës së drejtorit te departamentit, e zëvendësojnë atë në ndjekjen e 

ecurisë së punës. 
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Gazetar i Parë 
 
Gazetari i Parë, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Përgatisin kronika në terren në fusha si politike, ekonomi, kulturë, etj. 
b) Përgatisin lajme për edicionet informative dhe edicionet e shkurtëra. 
c) Përgatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive. 
d) Janë të detyruar të punojnë jashtë orarit të punës, kur një gjë e tillë kërkohet nga 

Kryeredaktori dhe Drejtuesi i Njësisë. 
e) Kujdesen që kronikat të mos mbajnë elemente të publicitetit. 
f) Respektojnë kodin etik të gazetarit. 
g) Gazetarët komunikojnë çdo ditë me përgjegjësin dhe me përgjegjësit e emisioneve të 

veçanta me qëllim shmangien e devijimeve të tematikës së emisioneve. 
h) Gazetarët mbajnë përgjegjësi për ngarkesën e punës sipas temave dhe ideve të diskutuara 

dhe të miratuara nga redaktori përgjegjës. 



i) Gazetari është i detyruar t’u përgjigjet të gjitha kërkesave për planifikimin dhe realizimin e 
emisioneve me nivel të lartë profesional, sipas sektorit që mbulon. Ai është i detyruar që 
në raste të veçanta, kur ka mungesa në sektor, të mbulojë edhe detyra të tjera jashtë 
sektorit të tij. 

j) Gazetarët mbajnë përgjegjësi të plotë për mbulimin e tematikës dhe raportojnë 
invidualisht për çdo mangësi apo mosrealizim. 

k) Mbi bazën e argumentave profesionale është i detyruar të reflektojë sugjerimet e bëra nga 
drejtori apo shefi i sektorit për emisione të caktuara. 
 

 
RTSH SATELITOR 
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Struktura e RTSH Satelitor 

 
Departamenti Satelitor në RTSH ka këtë përbërje : 
 

• Redaktor Përgjegjës  
• Gazetar i Parë 
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Redaktor Përgjegjës 

 
Redaktori Përgjegjës në RTSH Satelitor, kryen këto detyra si më poshtë :  
 

a) Përgatit edicionin e lajmeve , si dhe merret me faqosjen e tyre. 
b) Bashkëpunojnë me gazetaret-kroniste për realizimin e kronikave dhe minutazhin e tyre. 
c) Në raste të mungesës së drejtorit te departamentit, e zëvendësojnë atë në ndjekjen e 

ecurisë së punës. 
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Gazetar i Parë 
 
Gazetari i Parë, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Përgatisin kronika në terren në fusha si politike, ekonomi, kulturë, etj. 
b) Përgatisin lajme për edicionet informative dhe edicionet e shkurtëra. 
c) Përgatisin rubrika speciale, intervista ekskluzive. 
d) Janë të detyruar të punojnë jashtë orarit të punës, kur një gjë e tillë kërkohet nga 

Kryeredaktori dhe Drejtuesi i Njësisë. 
e) Kujdesen që kronikat të mos mbajnë elemente të publicitetit 
f) Respektojnë kodin etik të gazetarit. 
g) Gazetarët komunikojnë çdo ditë me përgjegjësin dhe me përgjegjësit e emisioneve të 

veçanta me qëllim shmangien e devijimeve të tematikës së emisioneve. 
h) Gazetarët mbajnë përgjegjësi për ngarkesën e punës sipas temave dhe ideve të diskutuara 

dhe të miratuara nga redaktori përgjegjës. 
i) Gazetari është i detyruar t’u përgjigjet të gjitha kërkesave për planifikimin dhe realizimin e 

emisioneve me nivel të lartë profesional, sipas sektorit që mbulon. Ai është i detyruar që 
në raste të veçanta, kur ka mungesa në sektor, të mbulojë edhe detyra të tjera jashtë 
sektorit të tij. 

j) Gazetarët mbajnë përgjegjësi të plotë për mbulimin e tematikës dhe raportojnë 
invidualisht për çdo mangësi apo mosrealizim. 



k) Mbi bazën e argumentave profesionale është i detyruar të reflektojë sugjerimet e bëra nga 
drejtori apo shefi i sektorit për emisione të caktuara. 

 
 

KREU IV 
DEPARTAMENTI I SPORTIT (RTSH SPORT) 

 
Veprimtaria 

 
Departamenti i Sportit e ushtron veprimtarinë në përputhje me Vendimin nr.98/2016, datë 
22.12.2016 i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë “Për miratimin e Statutit të RTSH-së”, me 
Rregulloren e Brendshme të RTSH dhe me çdo akt tjetër ligjor dhe nënligjor që rregullon 
veprimtarinë e RTSH-së.  

Neni 61 
 

Roli dhe objekti i veprimtarisë 
 

Departamenti i Sportit në RTSH (këtu e më poshtë Departamenti) është pjesë e strukturës së 
Njësisë së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve në RTSH, që në veprimarinë e tij realizon  
programe sportive dhe transmeton të gjithë aktivitetet që kanë të bëjnë me zhvillimin e sportit, 
qoftë kombëtare apo ndërkombëtare. 
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Detyrat e Përgjithshme të Departamentit 
 

Departamenti ka këto detyra të përgjithshme: 
a) Menaxhon, monitoron dhe është përgjegjës për gjithë procesin e prodhimit, apo 

bashkëprodhimit të ngjarjeve sportive (ndeshjeve apo veprimtarive të ndryshme 
sportive), që nga programimi, zhvillimi, transmetimi dhe depozitimi në arkivën e RTSH-
së. 

b) Drejton dhe mbikqyr proçesin e prodhimit apo bashkëprodhimin e ngjarjeve sportive që 
transmetohen në RTSH. 

c) Plotëson programacionin ditor dhe javor të transmetimit në TVSH dhe Radio Tirana me 
programe sportive të ndryshme, të gjinive të ndryshme sportive si kombëtare ashtu edhe 
ndërkombëtare. 

d) U komunikon Drejtorisë së Përgjithshme/Njësisë së Emisioneve Tematike dhe 
Lajmeve/Drejtorisë së Radio Tiranës dhe veçanërisht Drejtorisë së Marketingut, 
programet sportive, ngjarjet e veçanta me karakter sportiv (si ato që ka me të drejta 
transmetimi RTSH, ashtu edhe ngjarjet sportive kombëtare, ku RTSH është pjesë e 
transmetimit), si dhe informacion për datat, orët e transmetimit. 

e) Kujdeset për hartimin e programacionit me sporte të ndryshme dhe emisione të 
shumëllojshme që kanë të bëjnë me sportin, në mënyrë që ato të jenë të përshtatshme për 
të gjitha grupmoshat, për promovimin e vlerave sportive me qëllim edukimin e brezave 
në vendin tonë me aktivitet fizik, duke i larguar nga fenomenet negative të shoqerisë.  

f) Në realizimin e detyrave të veta ka të drejtë të kërkojë krijimin e të gjitha kushteve të 
nevojshme. 

g) Sugjeron llojin e programeve sportive, kampionateve të ndryshëm, dokumentarëve 
sportivë, apo ndeshjeve të veçanta, që duhet të bëjnë pjesë në strukturën programore të 
Njësisë së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve dhe Radio Tiranës, si dhe bën 
përllogaritjen e kostos së projekteve të ndryshëm me karakter sportiv kur kërkohet një 
gjë e tillë, së bashku me sugjerimet përkatëse. 

h) Komunikon rregullisht me Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Projekteve në 
Drejtorinë e Përgjithshme të RTSH-së, për prodhimet e marra nga EBU, ose organizma 
të tjerë të huaj. 
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Detyra të veçanta 
 

a) Ndjek zbatimin e rregullave për prodhimin apo bashkëprodhimin e ngjarjeve sportive të 
shpjeguara më poshtë në këte rregullore.  

b) Propozon në fillim të sezonit televiziv emisionet dhe veprimtaritë sportive që do të 
transmetohen gjatë një viti. 

c) Përpilon projekte emisionesh dhe ia sugjeron Njësisë së Emisioneve Tematike dhe 
Lajmeve dhe Radio Tiranës në lidhje me veprimtaritë ndërkombëtare sportive, për të cilat 
RTSH disponon të drejtat e transmetimit. 

d) Propozon Drejtorisë së Televizionit, Drejtorisë së Radio Tiranës, apo Drejtorisë së 
Përgjithshme të RTSH-së, ndryshimin e strukturës së departamentit në varësi të orëve të 
transmetimit të këtij departamenti.   

e) Propozon me shkrim llojet dhe kategoritë e sporteve që duhet të kenë pasqyrimin në një 
transmetues publik.  

f) Në bashkëpunim me Njësinë e Programacionit në RTSH  dhe Radio Tiranës, publikon 
spote televizive për veprimtaritë që do të transmetohen. 

g) Ndjek ecurinë e projekteve të prodhimit dhe të bashkëprodhimit të ngjarjeve sportive dhe 
raporton me shkrim në Njësinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve në RTSH dhe 
Drejtorinë e Radio Tiranës. 

h) I rekomandon me shkrim Njësisë së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve në RTSH dhe 
Drejtorisë së Radio Tiranës standartet teknike dhe numrin e domosdoshëm të punonjësve 
që duhet të marrin pjesë në grupet realizuese të projekteve të prodhimit dhe 
bashkeprodhimit të ngjarjeve sportive. 

i) I propozon me shkrim Njësisë së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve në RTSH dhe 
Drejtorisë së Radio Tiranës përditësimin e tarifave të të ftuarve në emisione të ndryshëm 
sportivë, apo honorareve të komentatorëve sportivë, sa herë që tregu sygjeron një gjë të 
tillë.  

j) I propozon me shkrim Njësisë së Emisioneve Tematikeve dhe Lajmeve në RTSH dhe 
Drejtorisë së Radio Tiranës ngritjen e komisioneve të brëndëshme për rishikimin e 
tarifave dhe për monitorimin gjatë prodhimit dhe bashkeprodhimit të emisioneve 
sportive, por edhe të honorareve të komentimit të veprimtarive sportive. 

k) Ka të drejtë të propozojë pezullimin e prodhimit dhe bashkëprodhimit të ngjarjeve 
sportive, në rast se konstatohet mos respektimi i standarteve tekniko – profesionale dhe 
administrative të miratuara gjatë prodhimit ose bashkëprodhimit të këtyre aktiviteteve. 

l) Harton relacionin përfundimtar në përfundim të çdo prodhimi ose bashkeprodhimi të 
aktiviteteve sportive të transmetuara dhe e dërgon atë pranë Njësisë së Emisioneve 
Tematike dhe Lajmeve në RTSH, Drejtorisë së Radio Tiranës dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme RTSH. 
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Struktura e Departamentit të Sportit 

 
Departamenti i Sportit në RTSH ka këtë përbërje : 
 

• Kryeredaktor 
• Redaktor Përgjegjës 
• Moderator TV 
• Gazetar i Parë 
• Gazetar i Dytë 
• Redaktor 



• Redaktor Programacioni  
• Koordinator 
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Kryeredaktor 

 
Kryredaktori i departamentit të sportit, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Drejton Kanalin e RTSH SPORT 
b) Harton politikat editoriale të programeve që duhen blerë dhe prodhuar 
c) Ideon, kontrollon dhe është përgjegjës për gjithçka transmetohet në këtë kanal, jo vetëm 

për sa i përket aktiviteteve të blera, por edhe emisioneve, lajmeve, trajtimit të eventeve 
kryesore, të krijimit të emisioneve të reja, komentatorëve, bashkëpunëtorëve etj. 

d) Eshtë përgjegjës për kanalin RTSH Sport, por edhe për lajmet sportive në Radio dhe 
Televizion (në kanalet gjeneralistë). 
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Redaktor Përgjegjës 

 
Redaktori Përgjegjës, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Përgatit edicionin e lajmeve , si dhe merret me faqosjen e tyre. 
b) Bashkëpunojnë me gazetarët-kronistë për realizimin e kronikave dhe minutazhin e tyre 
c) Në raste të mungesës së drejtorit te departamentit, e zëvendësojnë atë në ndjekjen e 

ecurisë së punës. 
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Moderator TV 
 

Moderatori TV në departamentin e sportit, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Paraqitet 30 minuta përpara edicionit të Lajmeve. 
b) Duhet të jetë i informuar për zhvillimet e ditës dhe të drejtojë një edicion informativ, të 

veçantë apo një intervistë me standarte më të larta të gazetarisë televizive. 
c) Përgatit vetë tema, emisione në bashkëpunim me Drejtuesin e Njësisë, Kryeredaktorin. 
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Gazetar i Parë 

 
Gazetar i Parë, kryen këto detyra si më poshtë :  
 

a) Eshtë pjesëtar i redaksisë sportive.  
b) Gazetari varet nga redaktori i lajmeve që është njeriu që i jep punën e përditshme. 
c) Gazetai një lajm e bën në 3 versione, sepse njëkohësisht ato lajme që do të kalojnë në 

RTSH Sport, do të jenë edhe për radio, apo faqen e ëebit. 
d) Gazetari mund të jetë pjesë edhe e emisioneve gjate ditës që ka nevoja transmetimi, por 

kjo gjithmonë duke bashkërenduar punët me redaktorët e programeve dhe redaktorin e 
lajmeve. 
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Gazetar i Dytë 
 

Gazetari i dytë, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Eshtë pjesëtar i redaksisë sportive.  
b) Gazetari varet nga redaktori i lajmeve që është njeriu që i jep punën e përditshme. 
c) Gazetari një lajm e bën në 3 versione, sepse njëkohësisht ato lajme që do të kalojnë në 

RTSH Sport, do të jenë edhe për radio, apo faqen e ëebit. 
d) Gazetari mund të jetë pjesë edhe e emisioneve gjatë ditës që ka nevoja transmetimi, por 

kjo gjithmone duke bashkërenduar punët me redaktorët e programeve dhe redaktorin e 
lajmeve. 
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Redaktor  

 
Redaktor Sportiv (programesh/emisionesh), kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Është personi përgjegjës për një emision, për transmetim, apo për një aktivitet  
b) Merret me mbarëvajtjen e transmetimit. 
c) Kujdeset duke filluar nga paraqitja dhe paketat grafike, e deri tek mbarëvajtja e 

transemtimit. 
d) Çdo kërkesë që nuk e plotëson dot departamenti sportiv e zgjidh me koordinatorin e 

kanalit.  
e) Mban përgjegjësi për transmetimet e emisioneve të veta. 
f) Plotësojnë me informacionin e nevojshëm ËEB-in e RTSH-së për promovimin e 

programeve të tyre.  
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Redaktor Programacionesh  
 
Redaktori i Programacioneve, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Bën programin duke qënë ngushtësisht i lidhur me drejtuesin e kanalit. 
b) Koordinon punën me koordinatorët dhe redaktorët për të gjitha emisionet, veçanërisht 

për Transmetimet Direkte, pasi ndërprerja e tyre në çdo rast me transmetime të 
jashtëzakonshme kërkojnë edhe praktikë në programacionin e ditës. 
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Koordinator  
 

Koordinatori, kryen këto detyra si më poshtë : 
 

a) Rregullon marrdhëniet krijues dhe organizuese brënda departamentit dhe jashtë tij (në 
mënyrë të veçantë me Departamentin e Prodhimit). 

b) Varet direkt nga Drejtuesi i Kanalit Sportiv. 
c) Merr informacionin për transmetimet, kërkesat, nevojat e prodhimeve nga Drejtuesi i 

kanalit, redaktori i lajmeve dhe redaktorët e programeve të ndryshme. 
d) Merret me dokumentimin shkresor të lëvizjeve dhe veprimeve të departamentit. 
e) Do të jetë nyja lidhëse e Kanalit Sporti me Njësinë e Programeve. 

 



 
KREU V 

SEKTORI I WEB-it 
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Struktura e Sektorit të WEB-it 
 
Struktura e Sektorit të WEB-it në RTSH ka këtë përbërje : 
 

• Redaktor Përgjegjës 
• Specialist Web 
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Redaktor Përgjegjës 
 

Redaktori i WEB-it, ushtron këto detyra si më poshtë : 
 

a) Grumbullon, vlerëson dhe përzgjedh materialet që do të futen në faqen web-it. 
b) Mbi bazën e politikave editoriale lëvron gjini të ndryshme gazetareske sipas nevojave të 

web-it( lajme, intervista, reportazhe etj). 
c) Zbardh materiale të ndryshme si: lajme, intervista, reportazhe etj dhe bën redaktimin e 

tyre. 
d) Hedh në faqet e web-it materialet sipas formateve të përcaktuara. 
e) Ndjek dhe pasqyron në kohë reale ngjarjet të ndryshme. 
f) Ndjek dhe mirëmban komunikimet në rrjetet sociale. 
g) Krijon dhe mirëmban rubrika të ndryshme në faqen e web-it. 
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Specialist Web 

 
Specialisti i Web-it, ushtron këto detyra si më poshtë :  
 

a) Ideon, krijon dhe mirëmban faqet e WEB-it të RTSH. 
b) Përpunimi i ideve për faqen e web-it. 
c) Bashkëpunimi me dizajnerat grafikë për pasqyrimin në faqe. 
d) Gjenerimi dhe ruajte e backup-it dhe databazës së faqeve. 
e) Menaxhimi i sigurisë së faqeve të web-it. 
f) Administrimi i rrjeteve sociale, që janë hapur nëpërmjet departamentit të web-it. 
g) Administirimi i përdoruesve dhe fjalëkalimeve që përdorin faqen e web. 
h) Administirimi dhe konfigurimi i Cpanel, Google Analytics, Google Wbmaster Tools të 

faqeve të web-it. 
i) Analiza dhe përmirësimi i "SEO (Search Engine Optimization)" me anë të "SEO Tools" 

në faqet e web. 
j) Krijimi i moduleve të trajnimit dhe trajnimi i gazetarëve dhe stafit që do përdorin web-in. 
k) Të mbajë të përditësuara teknologjitë që përdoren në faqen e web-it. 
l) Mbajtja e kontakteve dhe bashkëpunimi me kontraktoret jashtë RTSH ( Host, domain, 

live stream). 
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Sanksionet 

 
Për shkelje të rregullave të parashikuara në këtë Rregullore të Brendshme, ku ato nuk përbëjnë 
vepër penale, zbatohen masat disiplinore të përcaktuara në nenin 25, gërma gj  të Vendimit 
nr.98/2013, datë 22.12.2016 “Për Miratimin e Statutit të RTSH-së” i Kuvendit të Republikës së 
Shqipërisë dhe masat e përcatuara në Kodin e Punës. 
 
 
 
 
 
 
 


