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DEPARTAMENTI I PRODHIMIT
D E T Y R A T  D H E  P Ë R G J E G J Ë S I T Ë
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RREGULLORE 
DEPARTAMENTI I PRODHIMIT

Mbështetur në ligjin nr. 97/2013, datë 04.03.2013 
“Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe në nenin 

58 të Statutit të RTSH-së, miratuar me vendimin e 
Kuvendit të Shqipërisë nr. 98/2016, datë 22.12.2016 hartohet kjo 
Rregullore e brëndshme e Departamentit të Prodhimit në RTSH.
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1KAPITULLI 
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Neni 1
Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje është që:

• Të përcaktojë qëllimin e veprimtarisë dhe të krijojë rregulla dhe proçedura të mjaftueshme për funksionimin 
e brendshëm të Departamentit të Prodhimit;
• Të përcaktojë përgjegjësitë dhe detyrat përkatëse për secilën nga strukturat përbërë të këtij depatamenti, 
si edhe për të gjitha pozicionet e punës që janë pjesë e këtij departamenti;
• Të përcaktojë hierarkinë e brendshme, mënyrën e raportimit, mënyrën e komunikimit dhe bashkëpunimit të 
brendshëm midis strukturave përbërëse të Departamentit të Prodhimit, si edhe midis pozicioneve të ndryshme 
të punës që janë pjesë e këtij departamenti;
• Të përcaktojë vartësinë e Departamentit të Prodhimit, mënyrën e raportimit të eprori, apo eprorët e 
drejtëpërdrejtë, si edhe mënyrën e komunikimit dhe bashkëpunimit me strukturat e tjera përbërëse të RTSH-së.

Neni 2

Respektimi i normave të kësaj rregulloreje:

Dispozitat që caktojnë rregullat për mënyrën e ushtrimit të kompetencave e detyrave në bazë të kësaj 
rregulloreje, janë të detyrueshme për Departamentin e Prodhimit, i cili duhet të zbatojë këto rregulla 
duke pasur parasysh radhën e përparësisë së mëposhtme:

1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.

2. Marrëveshjet ndërkombëtare që janë pranuar nga Republika e Shqipërisë.

3. Kodet dhe ligjet organike.

4. Ligji 97/2013 datë 04.03.2013,“Për Mediat Audiovizive në Republikën e Shqipërisë”

5. Legjislacioni shqiptar në fuqi.

6. Vendimi i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nr. 98/2016 datë 22.12.2016 “Për miratimin e statutit të RTSH”.

7. Kodin e Etikës, Parimet Editoriale dhe Standardet profesionale në RTSH.

8. Vendimet e Këshillit Drejtues të RTSH.

9. Kjo rregullore.

10. Urdhërat e vendimet e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH’së.

11. Dispozitat e veçanta të kontratës kolektive dhe asaj individuale të punës, që përcaktojnë norma të 
       detyrueshme për mënyrën e ushtrimit të funksioneve e detyrave të punonjësve të RTSH-së.

12. Parimet e përgjithshme të së drejtës dhe normat zakonore të praktikës së punës, sipas përditësimeve të     
        bëra rishtaz.

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
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DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 3

Qëllimi i Veprimtarisë së Departamentit të Prodhimit

1. Departamenti i Prodhimit është pjesë përbërëse e Drejtorisë së Përgjithshme në RTSH dhe raporton 
drejtëpërdrejtë te Drejtori i Përgjithshëm i RTSH-së, për realizimin e objektivave dhe detyrave. 
2. Qëllimi i veprimtarisë së Departamentit të Prodhimit është realizimi artistik i programeve 
informuese, edukuese dhe argëtuese të RTSH-së, si edhe prodhimi i të gjitha materialeve video, audio, foto, 
grafike, skenografi, etj. për promovimin e këtyre programeve on air, online, print, etj., me një cilësi të lartë, me 
kosto sa më të ulët dhe brenda një afati sa më optimal. 
3. Ky departament mund të realizojë edhe prodhimin e programeve dhe spoteve të ndryshme audio dhe 
audiovizive, si edhe materialeve të tjera reklamuese, të porositura nga kompani, organizata, apo subjekte të 
tjera, me qëllim të përfitimit të të ardhurave financiare, apo 
materiale nga ana e RTSH-së.
4. Të gjitha subjektet krijuese dhe realizuese do të koordinohen nëpërmjet një rrjedhe të punës (Workflow) 
të krijuar për mirë funksionimin e këtij departamenti. Njësia e Programeve, Njësia e Programeve Tematike dhe 
Lajmeve, paraqesin kërkesat e tyre për studiot e regjistrimit, regjisorë, montazh, grafikë,  studiot lëvizëse, 
transport dhe të tjera kërkesa pranë Departamentit të Prodhimit për të gjitha prodhimet në strukturën e tyre 
programore.

Neni 4

Organizimi i Departamentit të Prodhimit:      

Departamenti i Prodhimit është i organizuar sipas strukturës organizative të mëposhtme të miratuar me 
vendimin e Këshillit Drejtues të RTSH-së Nr. 10, datë, 06.03.2020.

Departamenti i Prodhimit varet drejtëpërdrejtë nga Drejtori i Përgjithshëm i RTSH-së. 
Strukturat përbërëse të këtij departamenti janë hallka që fuksionojnë sipas detyrave dhe përgjegjësive të 
përcaktura në këtë rregullore, si edhe mbi bazën e detyrave që u ngarkohen nga Drejtori i Departamentit të 
Prodhimit.

Neni 5

Dispozita të përgjithshme sjellje dhe etike për punonjësit e departamentit:

1. Çdo punonjës duhet të njohë mirë kërkesat që lidhen me vendin e punës, të bëjë përpjekje maksimale për 
ngritjen profesionale me qëllim që të kryejë detyrën e ngarkuar në përshtatje me kërkesat e vendit të punës.

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

3. Çdo punonjës është i detyruar që të ruajë dhe të mospërhapë të dhënat konfidenciale të siguruara nga 
detyra që ai kryen. Në rast të kundërt ndaj tyre jepen masa disiplinore.
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4. Punonjësit e ngarkuar për të dhënë informacione për publikun, për median, të interesuarit, etj., dhe për 
personelin e RTSH-së, japin vetëm ato informacione për të cilat janë të autorizuar. Për çdo sqarim, apo dorëzim 
dokumentacioni, ata komunikojnë vetëm në ambjentet e caktuara për këtë qëllim.

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

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

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

8. Ndalohet përdorimi i mjeteve, paisjeve teknologjike dhe aparaturave jashtë destinacionit dhe për nevoja që 
nuk lidhen me detyrën, me përjashtim të rasteve të motivuara me leje të eprorit përkatës, i cili mban përgjegjësi 
solidare me punonjësin në rast se si pasojë verifikohet dëmtim për shkak të veprimeve të kundraligjshme.

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

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

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

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

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

14. Drejtuesi përkatës mund të vendosë që persona të veçantë të personelit të departamentit, apo të 
sektorëve, të mbajnë veshje të posaçme, apo shenja dalluese.

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

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
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ORGANIGRAMA
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DREJTORI I PRODHIMIT

SEKTORI I REGJISË 
DHE KOORDINIMIT

SEKTORI I 
KAMERAVE

SEKTORI I 
STUDIOVE

PËRGJEGJËSI I
SEKTORIT

PËRGJEGJËSI I
SEKTORIT

PËRGJEGJËSI I
SEKTORIT

PËRGJEGJËSI I
SEKTORIT

PËRKTHYES
REDAKTOR

DIZAJNER TË
LAJMEVE

DIZAJNER TË 
SPORTIT

DIZAJNER TË 
PROGRAMEVE

DIZAJNER TË 
REKLAMAVE

FOTOGRAF

MONTAZHIER TË
LAJMEVE

KAMERAMAN TË
EMISIONEVE

SEKTORI I 
MONTAZHIT

SEKTORI I 
PERKTHIMIT

DREJTORIA E
GRAFIKËS

DREJTORI

PËRGJEGJËS I 
SEKTORIT

TË GRAFIKËS 
TË LAJMEVE

PËRGJEGJËS I 
SEKTORIT

TË GRAFIKËS 
SË SPORTIT

PËRGJEGJËS I 
SEKTORIT

TË GRAFIKËS SË
PROGRAMEVE

PËRGJEGJËS I 
SEKTORIT

TË GRAFIKËS SË
REKLAMAVE

SKENOGRAF

KAMERAMAN TË
SPORTIT

MONTAZHIER TË
SPORTIT

MONTAZHIER TË
PROGRAMEVE

MONTAZHIER TË
REKLAMAVE

DREJTOR 
FOTOGRAFIE

GRIMIER

KOSTUMOGRAF

PUNONJËS TË 
STUDIOVE

PUNONJËS SANITARË 
TË STUDIOVE

PËRGJEGJËSI I 
SEKTORIT

KOORDINATOR TË
PROGRAMEVE

REGJISOR TË 
LAJMEVE

REGJISOR TË SPORTIT

REGJISOR TË
EMISIONEVE

REGJISOR TË
SPEKTAKLEVE, 

EVENTEVE,
FILMAVE,

DOKUMENTARËVE,
REKLAMAVE

KAMERAMAN TË
SPEKTAKLEVE, 

EVENTEVE,
FILMAVE,

DOKUMENTARËVE,
REKLAMAVE

KOORDINATOR  EKZEKUTIV

ORGANIGRAMA

PERGJEGJËSI / 
SEKTORI I AUDIOS

MONTAZHIER
AUDIO LAJME

OPERATOR ZËRI REKLAMA

MONTAZHIERIT AUDIO

TË EMISIONEVE, DOK, FILM, EVENT

SPECIALIS EFEKTE ZËRI

SPECIALISTIT 
E EFEKTEVE TË ZËRIT

SE
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STRUKTURA E PERSONELIT
DEPARTAMENTI I PRODHIMIT
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STRUKTURA E PERSONELIT NR. I
PUNONJËSVE

Drejtor Departamenti                 
Koordinator Ekzekutiv                  
SEKTORI I REGJISË DHE KOORDINIMIT
Përgjegjës i Sektorit të Regjisë dhe Koordinimit    
Regjisor i Lajmeve
Regjisor i Sportit
Regjisor i Emisioneve Tematike
Regjisor i Spektaël, Evente, Film, Dok, Reklama
Asistent i Prodhimit
SEKTORI I KAMERAVE
Përgjegjës i Sektorit të Kamerave              
Kameraman i Emisioneve në Studio
Kameraman i Emisioneve në Terren
Kameraman i Spektakleve dhe Eventeve
Kameraman i Filmave dhe Dokumentarëve
Kameraman i Reklamave
Drejtor i Fotografisë                                      
SEKTORI I STUDIOVE            
Përgjegjës i Studiove                                     
Skenograf
Grimier I
Grimier
Kostumograf   I 
Kostumograf
Garderobier
Punonjës i Studiove
Punonjës Sanitar
SEKTORI I MONTAZHIT
Përgjegjës i Sektorit të Montazhit              
Montazhier i Lajmeve
Montazhier i Sportit
Montazhier i Emisioneve në Studio
Montazhier i Spektakleve, Reportazheve
Montazhier i Filmave, Dokumentarëve
Montazhier i Reklamave
SEKTORI I PËRKTHIMIT
Përgjegjës i Sektorit të Përkthyesve
Përkthyes & Redaktor
DREJTORIA E GRAFIKËS
Drejtor i Drejtorisë së Grafikës            
Përgjegjës i Sektorit të Grafikës së Lajmeve
Grafist Lajmeve
Përgjegjës i Sektorit të Grafikës së Sportit
Grafist Sport
Përgjegjës i Sektorit të Grafikës së Programeve
Grafist Programeve
Përgjegjës i Sektorit të Grafikës së Reklamave 
Grafist  Reklama
Dizanjer 2D
Fotograf
SEKTORI I AUDIOS
Pergjegjësi i Sektorit të Audios          
Montazhier Audio Emisione
Montazhier Audio Lajme
Montazhier Audio Spek, Even, Fil, Dok, Rek
Operator Zëri
Specialist Efekte Zëri

TOTAL

1
2

26
1
3
3
7
5
6

31
1

10
8
9
3
1
1

28
1
2
1
5
1
2
2

10
4

44
1
9
7

13
8
4
2
3
1
2

  211
1
1
3
1
4
1
5
1
2
1
1

15
1
2
5
3
3
1

173
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Neni 6

Drejtuesi i Departamentit dhe përgjegjësit e sektorëve, përveç detyrave të posaçme, kanë edhe këto 
të drejta dhe detyra të përgjithshme:

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

2. Ata janë përgjegjës për të gjithë veprimtarinë e departamentit, apo sektorit përgjegjës, përpara 
titullarit përkatës dhe eprorëve më të lartë. 

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

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

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

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

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

8. Për largimin nga mjediset e RTSH-së vënë në dijeni eprorin përkatës dhe nuk largohen nëse 
urdhërohet e kundërta.

9. Në rast mungese në punë të vartësve, marrin masa për zëvendësimin e tyre me punonjës të 
departamentit, për ato detyra që nuk mund të shtyhen. Në pamundësi i kërkojnë ndihmë titullarit 
për të bërë zëvendesime me punonjës jashtë departamentit ose sektorit.

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

11. Sipas porosive dhe urdhërave të titullarit kryejnë edhe detyra të tjera që lidhen me veprimtarinë 
e RTSH-së dhe që përshtaten me natyrën e punës së tyre, formimin personal dhe ngarkesën normale 
në punë.

Detyra të përgjithshme për Drejtuesin e Departamentit 
dhe Përgjegjësit e Sektorëve
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2KAPITULLI 
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SKEMA NDERVEPRUESE GRAFIKISHT

DREJTUES I DEPARTAMENTIT  TË PRODHIMIT
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Skema ndërvepruese Departamenti i Prodhimit

DREJTORI I PRODHIMIT

KORDINATORË EKZEKUTIVË

PËRGJEGJËS SEKTORI
DREJTORI I GRAFIKËS

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Neni 8

Drejtori i Departamentit të Prodhimit RTSH ka varësi direkte nga Drejtori i 
Përgjithshëm RTSH.
Drejtori i Departamentit të Prodhimit RTSH ka nën varësi direkte të gjithë koordinatorët ekzekutivë dhe shefat 
e sektorëve brenda këtij departamenti, duke qenë hallka lidhëse me struktura të tjera brenda sistemit të 
RTSH-së.
Drejtori i Departamentit të Prodhimit RTSH ka në varësi të gjithë punonjësit e departamentit nëpërmjet 
përgjegjësve të sektorëve dhe Drejtorit të Grafikës.
Sektorët brenda departamentit komunikojnë vetë me strukturat paralele pranë këtij departamenti për 
realizimin e prodhimit të programeve dhe proceseve të tjera të punës krijuese. Komunikimi i brendshëm për 
lehtësi duhet të realizohet nëpërmjet rrjetit elektronik të brendshëm të këtij institucioni. Në rastet kur nuk ka 
adrese për momentin, apo nuk funksionon posta elektronike e brendshme, mund të përdoren adresa elek-
tronike alternative.
Në rast të mosmarrëveshjeve midis sektorëve në nivel paralel, mund t’i drejtohen për zgjidhje 
Drejtorit të Departamentit, apo Koordinatorëve Ekzekutivë.
Do të konsiderohen shkelje të etikës profesionale rastet e mosinformimit për gabimet e mundshme gjatë 
procesit të punës.
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Neni 7

Detyra dhe përgjegjësitë e Drejtorit të Departamentit të Prodhimit RTSH

Drejtori i Departamentit të Prodhimit është përgjegjës për të gjithë menaxhimin dhe drejtimin e 
procesit të prodhimit të çdo produkti audio, ose audioviziv, si dhe për cilësinë e tij. 
Drejtori i Prodhimit planifikon, organizon, drejton dhe mbikëqyr punën me të gjithë sektorët dhe 
me përgjegjësit e çdo sektori brenda departamentit.

Drejtori i Departamentit të Prodhimit RTSH ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Drejtori i Departamentit të Prodhimit përmbledh të gjitha programet e miratuara në njësitë 
përkatëse, duke berë analizën e prodhimit për çdo program. Zbërthen të gjitha elementët që i 
përkasin hallkave të realizimit të një produksioni.
Drejtori i Departamentit të Prodhimit duhet të llogarisë të gjitha kostot financiare të një programi, 
t’i paraqesë ato të detajuara, të organizojë planifikimin e punës dhe të ndërtojë një kalendar të 
detajuar mbi kostot për secilin segment të një programi.
Monitoron të gjithë proçesin e realizimit të një prodhimi audio dhe audioviziv.
Drejtori i Departamentit të Prodhimit planifikon dhe koordinon buxhetin në sektorët e 
departamentit.
Është përgjegjës për mbarëvajtjen e kostove të programeve televizive dhe vendos mënyrën e 
shpenzimeve financiare në bazë të nevojave përsa i përket prodhimit.
Mbikëqyr politikat e përditshme të organizimit të prodhimit, objektivat për rritjen e standardeve 
dhe cilësisë së produktit.
Punon ngushtësisht me përgjegjësit e tjerë në department, si dhe drejtuesit e njësive, në mënyrë që 
të arrihen objektivat e institucionit, si dhe për të krijuar strategji në lidhje me përmirësimin e cilësisë 
dhe rritjen e standardeve në proceset e punës. 
Siguron gatishmërinë krijuese dhe realizuese për çdo rast, sidomos në ato urgjente: ngjarje politike, 
kulturore, artistike, sportive etj. (të drejtpërdrejta) dhe në bashkëpunim me Njesinë Teknike i zgjidh 
ato me shpejtësi dhe cilësi. 
Verifikon planifikimin në kohë për sektorët: studio, montazh, regji, grafikë, kamera, transport dhe 
kërkon prej hallkave të Njësisë Teknike (përgjegjësve të sektorëve) zbatimin me rigorozitet të 
kërkesave të krijuesve, gatishmërinë dhe mbarëvajtjen e punës brenda të gjitha kushteve 
ekzistuese. 
Organizon takime periodike me përgjegjësit e sektorëve të departamentit në një analizë të javës, 
muajit dhe për proceset në vazhdim. 
Informohet për mbarëvajtjen e punës dhe prodhimeve në proçes nga koordinatorët ekzekutivë dhe 
përgjegjësat e sektorëve në Departamentin e Prodhimit për t’u siguruar të gjithë sektorëve të  
departamenteve të tjera kushte normale pune në lidhje me të gjitha hallkat e prodhimit.
Kontrollon të gjithë punën e përgjëgjësve për sektorët përkatës në bazë të një raporti mujor për 
punën e bërë dhe atë që do të bëhet. 
Për shmangiet, rastet e mosbindjes, apo neglizhencat, i propozon Drejtorit të Përgjithshëm RTSH 
masa administrative deri në pushim nga puna.
Menaxhon, rekruton, rishikon performancën dhe kryen detyrat në bashkëpunim me burimet 
njerëzore.
Garanton kompetencën profesionale të punonjesve të tij, përmes sigurimit të pjesëmarrjes së tyre 
në trajnime brenda dhe jashtë vendit.
Miraton dhe kontrollon punën në marrdhënie me të jashtëm për shërbimet e kërkuara.
Realizon prodhime në rolin e autorit pas miratimit të të gjitha hallkave përkatëse pë realizimin e një 
programi.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
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Neni 9

Detyrat dhe përgjegjësitë e Koordinatorit Ekzekutiv 

Drejtori i Departamentit të Prodhimit RTSH ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Koordinatori Ekzekutiv i Departamentit te Prodhimit është përgjegjës për koordinimin e të gjitha 
proceseve për plotësimin e kushteve të nevojshme të financimit, të infrastrukturës dhe teknologjisë, 
të pjesëmarrjes së njerëzve, etj., për të bërë të mundur realizimin me sukses të prodhimit të 
programeve. 
Koordinatori Ekzekutiv i Departamentit të Prodhimit ka këto detyra dhe përgjegjësi:
Koordinon dhe mbikëqyr punën me të gjithë Sektorët përbërës të departamentit.
Koordinon punën për përcaktimin e të gjitha kostove të prodhimit të programeve, duke 
bashkëpunuar me drejtuesit dhe specialistët e sektorëve përkatës
Harton dhe administron buxhetin e përgjithshëm të programit dhe koordinon me të gjitha strukturat 
përkatëse brenda dhe jashtë RTSH, regjisorët, skenaristët, gazetarët, prezantuesit, aktorët, etj., për të 
bërë të mundur realizimin me sukses të programit, si edhe për promovimin dhe transmetimin e tij 
sipas standarteve më të larta të cilësisë.
Është përgjegjës për koordinimin e të gjitha proçeseve për plotësimin e kushteve të nevojshme të 
infrastrukturës dhe teknologjisë, të pjesëmarrjes së njerëzve në të gjitha proceset e realizimit të një 
prodhimi për një realizim sa më të suksesshëm.
Koordinon punën për zbatimin e të gjitha kostove të paracaktuara të prodhimit të programeve duke 
bashkëpunuar me drejtuesit dhe përgjegjësit e sektorëve përkatës, si dhe specialistët e kontraktuar 
nga institucioni.
Mbledh të gjitha dosjet dhe dokumentacionin e kërkuar mbi realizimet dhe prodhimet audiovizive 
nga autorët.
Bën vlerësimin e dokumentacionit të paraqitur nga të gjitha strukturat me të cilat bashkëpunon në 
prodhimin e programeve.
Vlerëson kostot e një programi dhe përgatit buxhetin, duke i propozuar ato te Drejtori i Prodhimit.
Mban lidhje dhe bashkëpunon ngushtë me drejtuesit e të gjitha strukturave dhe departamenteve të 
Njësisë së Programeve, Njëisë së Teknikës dhe Njësisë së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve.
Kontrollon dhe raporton te Drejtori i Departamentit të Prodhimit dokumentat e shqyrtuara 
dhe materialet e prodhuara.
Siguron që të dhënat të mbahen dhe të ruhen në përputhje me ligjin, statutin dhe këtë rregullore.
Paraqet për miratim te Drejtori i Departamentit çdo kërkesë për ndryshim.
Asiston në procese prodhimi dhe komunikon me përgjegjësit për mbarëvajtjen e punës së tyre.
Raporton te Drejtori i Departamentit me gojë dhe me shkrim, në rastet e konstatimit të problemeve 
të ndryshme.
Realizon takime me përgjegjësit e tjerë të Departamentit te Prodhimit për të formuluar objektivat 
dhe për të përmledhur të gjitha kërkesat nga sektorët përkatës.
Propozon te Drejtori i Departamentit të gjitha kërkesat nga secili sektor dhe kontrollon realizimin e 
detyrave të tyre.
Kërkon planin e punës për çdo autor programi në lidhje me xhirimet dhe detajet teknike mbi to.
Verifikon para fillimit të çdo programi në studio, me regjistrim, apo i drejtpërdrejtë, pajisjen e të gjitha 
hallkave realizuese.
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Organizon dhe ndjek mbarëvajtjen e punës për të përmbushur kërkesat dhe afatet e parapërcaktuara.
Monitoron proçeset e prodhimit për të zgjidhur më pas problematikat.
Mbikëqyr performancën e personelit të prodhimit.
Ndihmon në përgatitjen e setit, nëse jane te gjitha elementët si: ndriçimi, props, kamerat etj.
Kotrollon nëse janë në funksion të prodhimit: dizajnerët, kameramanët, kostumografia, grimi, anëtarët 
e tjerë të stafit.
Ndihmon me shpërndarjen e-maileve në drejtim të gjithë komponentëve vartës të 
Drejtorit të Prodhimit dhe koordinon punën mes tyre.
Kryen punë administrative, duke iu përgjigjur telefonave, shkresave etj.
Siguron shpejtësinë e kryerjes së veprimeve me hallkat e tjera, jashtë departamentit, por që janë një 
domosdoshmëri, si marrëdhëniet me jashtë, financat etj.
Siguron realizimin e preventivave që nevojiten për zbatimin e projekteve, si dhe plotesimin e 
kontratave-tip perkatese, duke bashkëpunuar, nese eshte e nevojshme, me Drejtorinë e Projekteve, 
apo ate Juridike të RTSH-së.
Në përfundim të çdo projekti, është i detyruar të siguroje plotesimin e të gjithë dokumentacionin, 
duke bashkëpunuar dhe me zyrat e financës.
Në punën e tij të përditshme me projektet, ndjek me përpikmëri zbatimin e planit regjisorial, duke 
ndihmuar kështu regjinë në realizimin sa më të mirë dhe me cilësi.
Në çdo rast, prania e tij në sheshin e xhirimit, apo edhe brenda në studio, është e domosdoshme kur 
flitet për projekte me rëndësi të madhe për RTSH.
Në çdo kohë dhe për çdo problem, relaton pranë Drejtorit të Departamentit, duke sugjeruar për 
zgjidhjen efikase të punëve të përditshme.
Koordinatori është bashkëpunëtori kryesor i Drejtorit të Departamentit të Prodhimit, i cili duhet të 
njohë të gjithë stafin, sipas nivelit të aftësive profesionale, si dhe koordinon detyrat ndërmjet 
sektorëve.
Raporton te Drejtori i Prodhimit për mbarëvajtjen e punës dhe prodhimeve në proçes.
Realizon prodhime në rolin e regisorit pas miratimit të të gjitha hallkave përkatëse pë ndjekjen e një 
programi.
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SSkema ndërvepruese dhe komunikimi i Koordinatorit Ekzekutiv

SEKTORI I KAMERAVE
PËRGJEGJËSIN

SEKTORI I STUDIOVE
PËRGJEGJËSIN

SEKTORI I MONTAZHIT
PËRGJEGJËSIN

SEKTORI I AUDIOS
PËRGJEGJËSIN

SEKTORI I PËRKTHIMIT
PËRGJEGJËSIN

SEKTORI I GRAFIKËS
PËRGJEGJËSIN

SEKTORI I REGJISË DHE 
KORDINIMIT/PËRGJEGJËSIN

KORDINATORI EKZEKUTIV

DREJTORI I PRODHIMIT

Neni 10

Koordinatori Ekzekutiv i Departamentit të Prodhimit ka varësi direkte nga Drejtori i Departamentit 
të Prodhimit RTSH.
Koordinatori Ekzekutiv i Departamentit të Prodhimit RTSH ka nën mbikqyrje direkte të gjithë 
shefat e sektorëve brenda këtij departamenti, duke qenë hallka lidhëse me Drejtorin e Prodhimit 
dhe struktura të tjera brenda sistemit të RTSH-së.
Koordinatori Ekzekutiv i Departamentit te Prodhimit koordinon punën e të gjithë shefave të 
sektorëve brenda këtij departamenti, si të Sektorit të Regjisë, Sektorit të Kamerave, Sektorit të 
Studiove, Sektorit të Montazhit, Sektorit të Audios, Sektorit të Përkthimit, Sektorit të Grafikës dhe 
sektorëve të tjerë që mund të krijohen në të ardhmen.
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Neni 11

Sektori i Regjisë dhe Koordinimit

Sektori i Regjisë dhe Koordinimit është struktura pjesë përbërëse e Departamenti të Prodhimit që 
drejton proceset e prodhimit nga ana artistike, duke bërë bashkë të gjitha hallkat e tjera të 
prodhimit.
Regjisorët janë përgjegjës për mbikëqyrjen e të gjitha aspekteve krijuese të një realizimi audioviziv, 
përfshirë kontrollin e përmbajtjes dhe rrjedha e realizimit të tij. Regjisori është drejtimi i të gjitha 
hallkave të realizimit përgjate procesit, zgjedhja e vendeve në të cilat do të realizohet programi, si 
dhe menaxhimi i parametrave teknike, siç janë pozicionimi i kamerave, përdorimi i ndriçimit, 
si dhe koha dhe përmbajtja e fonogramit të filmit.

Neni 12

Pergjegjesi i Sektorit të Regjisë dhe Koordinimit 

Përgjegjësi i Sektorit të Regjisë dhe Koordinimit është personi i ngarkuar në Departamentin e 
Prodhimit për të ndjekur dhe për të drejtuar punën e përditshme në një prej sektorëve më të 
rëndësishëm të institucionit. Të gjitha hallakat e prodhimit që kanë si qëllim prodhimin dge 
finalizimin e një produkti sa më cilësor janë përgjegjësi e regjisorit në ekran. Përgjegjësi duhet të 
asistojë deri në finalizimin e produktit për plotësimin e të gjitha kushteve ndaj regjisorëve.

Përgjegjësi i Sektorit të Regjisë dhe Koordinimit ne Departamentin e Prodhimit ka keto detyra:

Eshtë i ngarkuar me të gjitha detyrat administrative në lidhje me punonjësit që ka në varësi dhe  
mban njëkohësisht detyrën e regjisorit në realizime të rëndësishme.
Përgjegjësi i sektorit të regjisë duhet të dorëzojë te Drejtori i Departamentit informacionet si: 
honorare, leje, listeprezenca, planifikimin dhe ndarjen e punës.
Krijon axhentën vjetore në lidhje me eventet kryesore që do të prodhohen dhe do të transmetohen 
në RTSH.
Përgatit planin javor të prodhimit për sektorin që përfaqëson, duke e bërë atë të aksesueshëm për të 
gjithë institucionin.
Bashkëpunon ngushtë me Koordinatorët Ekzekutivë në Departamentin e Prodhimit, në mënyrë që 
hallkat e realizimit të një programi të jenë sa më të organizuara.
Në lidhje me kryerjen dhe përfundimin e detyrave të regjisorëve duhet të marrë informacionet
 zinxhir të realizimit të një programi, nëpërmjet regjisorëve, që nga xhirimet e deri në procesin e 
post-produksionit.
Planifikon dhe organizon takime në lidhje me axhendën vjetore të produksioneve.
Harton raporte javore dhe mujore mbi proceset e punës, si dhe paraqet propozime në lidhje me 
problematikat koordinuar me sektorët e tjerë.
Propozon dhe ndan çdo javë regjisorët dhe asistentët e prodhimit, sipas nevojave të prodhimit në 
përputhje me strukturën programore të RTSH-së, si dhe në përputhje me profilin dhe aftësitë e tyre, 
duke u krijuar kushte regjisorëve me një staf të plotë dhe profesional.
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Kontrollon çdo emision nga fillimi deri në fund, qoftë direkt, apo me regjistrim. Kujdeset për 
mbarëvajtjen e punës së regjisë në studiot e RTSH-së, si dhe kontrollon sipas rastit edhe në terren. 
Relaton te Drejtori i Departamentit të Prodhimit kur konstaton probleme të ndryshme teknike. 
Në fund të çdo muaji përgatit volumet e punës që janë kryer nga regjisorët dhe asistentët e 
prodhimit me qëllim përmirësimin e tyre.
Organizon ndarjen e punës në mënyre të tillë, që të rezervoje forca për menaxhimin efektiv me kosto 
sa me të vogël, ose dhe pa kosto shtesë.
Në rolin e Regjisorit udhëheq grupin e punës, si lideri i stafit në një grup të përcaktuar mbi një 
program audioviziv.
Në rolin e Regjisorit ka të drejtë të thërrasë stafin e emisionit për çdo hallkë që regjisori mendon se 
nuk po shkon ashtu siç duhet.
Në rolin e Regjisorit përgjigjet për të gjitha hallkat e një programi që nga krijimi i tij në draft-ide deri 
në proceset finalizuese të post-produksionit.
Në rolin e Regjisorit, menaxhon komunikimet e mediave sociale në lidhje me produktin. 
Realizon programe edhe për veprimtaritë përfshirë (video konferenca, prezantime etj).
Në rolin e Regjisorit, përgatit skaletën regjisoriale dhe e paraqet atë tek pjesa tjetër e stafit, përpara 
çdo realizimi të ngarkuar.
Duhet të jetë prezent 2 orë përpara fillimit të programit.
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Neni 13

Përgjegjësi i Sektorit të Regjisë dhe 
Koordinimit është nën varësi direkte të 
Drejtorit të Prodhimit.

Përgjegjësi i Sektorit të Regjisë dhe 
Koordinimit është nën mbikqyrjen 
direkte të Koordinatorit Ekzekutiv.

Përgjegjësi i Sektorit të Regjisë dhe 
Koordinimit organizon, koordion dhe 
kontrollon punën e regjisorit të lajmeve, 
regjisorit të sportit, regjisorit të 
emisioneve, regjisorit të spektakleve, 
eventeve, filmave, dokumentarëve, 
reklamave etj.

Përgjegjësi i Sektorit të Regjisë dhe 
Koordinimit koordion punën me 
Sektorin Kamerave dhe Përgjegjësin e 
këtij Sektori, Sektorin e Studiove dhe 
Përgjegjësin e këtij Sektori, Sektorin 
e Montazhit dhe Përgjegjësin e këtij 
Sektori. 

Skema ndërvepruese dhe komunikimi i Sektorit të Regjisë dhe Koordinimit

REGJIZORI I LAJMEVE

REGJIZORI I SPORTIT

REGJIZORI I EMISIONEVE

ASISTENTIN E PRODHIMIT

SEKTORIN E KAMERAVE
PËRGJEGJËSIN

SEKTORIN E STUDIOVE
PËRGJEGJËSIN

SEKTORIN E MONTAZHIT
PËRGJEGJËSIN

REGJIZORI I SPEKTAKLEVE,
EVENTEVE,FILMAVE,

DOKUMETARËVE, REKLAMAVE

PERGJEGJËSI I SEKTORIT TË 
REGJISË DHE KORDINIMIT

DREJTORI I PRODHIMIT

KOORDINATORI EGZEKUTIV
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Neni 14

Regjisori i Lajme

Regjisori i Lajmeve ka keto detyra dhe përgjegjësi: 

Regjisori i lajmeve, si pjesë e këtij sektori, duhet të ketë përkushtimin maksimal për zbatimin e 
detyrave të caktuara nga Përgjegjësi i Sektorit të Regjisë dhe Koordinimit.
Regjisori i lajmeve udhëheq grupin e punës si lideri i stafit në grupin e përcaktuar mbi realizimin e 
lajmeve.
Bashkëpunon ngushtë me kryeredaktorët e Njësisë së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve për çdo 
proces në realizimin e lajmeve. 
Bashkëpunon ngushtë me folësit e lajmeve dhe autorë të tjerë krijues të përmbajtjes së lajmit.
Jep direktiva të qarta në lidhje me etikën te folësit e lajmeve, duke u konsultuar me kostumografin 
dhe grimierin në RTSH. 
Identifikon dhe miraton pajisjet dhe elementët e nevojshëm për realizimin e lajmeve, si: ndriçimi, 
rekuizitat, kostumografia, grimi.
Fotografia, kamera, montazhi, grafika dhe të gjitha elementët e një edicioni lajmesh udhëhiqen nga 
regjisori i lajmeve, i cili asiston njëkohësisht në të gjitha proceset.
Regjisori i lajmeve mban përgjegjësi për cilësinë e figurës dhe anës artistike audiovizive të 
edicioneve të lahjmeve që mbulon.
Regjisori i lajmeve përgatit skaletën regjisoriale dhe e paraqet atë te pjesa tjetër e stafit, përpara çdo 
edicioni duke ua shpërndarë:
a. folësit në studio;
b. promterit;
c. asistentëve të regjisë;
d. teknikëve të pultit (figurë dhe zë).
Regjisori i lajmeve ka të drejtë të therrasë stafin e edicioneve të lajmeve për çdo hallkë që regjisori 
mendon se nuk po shkon ashtu siç duhet.
Menaxhon komunikimet e mediave sociale duke bashkëpunuar me Drejtorinë Promocionit dhe 
Marketingut në lidhje me lajmet.
Siguron në bashkëpunim me teknikën realizimin e veprimtarive që ka një edicion informativ 
përfshirë edhe angazhimet jashtë studios: Video konferenca, Prezantime, Lidhje direkte, Të ftuar në 
studio, Studio të improvizuara në terren.
Regjisori i lajmeve duhet të jetë në gjendje të përdorë pultet e komandimit, si në regjistrim, ashtu 
edhe në programe të drejtpërdrejta.
Regjisori i lajmeve përgatit paraprakisht skenarin tekniko-regjisorial dhe e dërgon atë te Përgjegjësi 
i Sektorit.
Është përgjegjës për të gjithë mbarvajtjen e funksionimit të kameramanëve, në funksion të 
edicionit të lajmeve.
Jep direktiva të qarta te kameramanët në bashkëpunim me Drejtorin e Fotografisë.
Përgatit teste për çdo emision të ri, faqosjet dhe spotet për emisionet e reja në studion e Lajmeve.
Bashkëpunon me Drejtorinë e Promocionit për planin promocional.
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Duhet të jete në kontakt të vazhdueshëm me Përgjegjësin e Sektorit për të gjitha problemet që 
lindin gjatë punës.
Përcakton kërkesat teknike të prodhimeve, ose projekteve, dhe duhet të ketë kontakte të 
vazhdueshme me teknikët e angazhuar me realizimin e programit.
Regjisori i lajmeve ka të drejta të plota të vendosë nëse edicioni i lajmeve fillon, ose jo, në kohën e 
caktuar në rastet kur konstaton një problem lidhur me të gjitha hallkat e prodhimit, kamera, studio, 
teknikë, prezantues, autorë. 
Regjisori i lajmeve duhet të jetë i përditësuar me të gjitha teknologjitë e reja të prodhimit, për të 
mundësuar mbarëvjajtjen e të gjitha proceseve të punës, të udhëhequra prej tij.
Regjisori i lajmeve punon me plane mujore dhe vjetore. Çdo muaj ai dorëzon tek Përgjegjësi i 
Sektorit të Regjisë bilancin e ngarkesës së tij të punës ballafaquar me realizimet konkrete.
Regjisori i lajmeve ka të drejtë të propozojë ide për formate të ndryshme të cilat mund t’i realizojë, 
pasi të jenë shqyrtuar më parë nga të gjitha hallkat vendimarrëse në RTSH mbi realizimin e 
një programi.
Duhet të jetë prezent 2 orë përpara fillimit të programit.

Neni 15

Regjisori i Sportit

Regjisori i Sportit ka keto detyra dhe përgjegjësi: 

Regjisori i Sportit si pjesë e këtij sektori, duhet të ketë përkushtimin maksimal për zbatimin e de-
tyrave të caktuara nga Përgjegjësi i Sektorit të Regjisë dhe Koordinimit.
Regjisori i Sportit përgjigjet për të gjitha hallkat në realizimin e një ndeshje sportive dhe emisioni 
sportiv në RTSH
Regjisori i Sportit udhëheq grupin e punës si lideri i stafit në një grup të përcaktuar mbi një program 
televiziv sportiv.
Regjisori i Sportit bashkëpunon ngushtë me autorin e programit, skenaristin dhe autorë të tjerë 
krijues të përmbajtjes.
Regjisori i Sportit jep direktiva të qarta në lidhje me etikën te prezantuesit, duke u konsultuar me 
Kostumografin dhe Grimierin në RTSH. Identifikon dhe miraton pajisjet dhe elementët e nevojshëm 
për realizimin e ndeshjeve dhe programeve sportive, të tilla si: ndriçimi, rekuizitat, kostumografia, 
grimi.
Fotografia, kamera, montazhi, grafika, kostumografia dhe të gjitha elementët e një programi 
audioviziv udhëhiqen nga regjisori i sportit.
Regjisori i Sportit përgjigjet për të gjitha hallkat e një programi që nga krijimi i tij në draft-ide deri 
në proceset finalizuese të post-produksionit në bashkëpunim me autorin e programit dhe mban 
përgjegjësi për cilësinë e figurës dhe anën artistike audiovizive të programeve që mbulon.
Regjisori i Sportit përgatit paraprakisht skenarin tekniko-regjisorial, të paktën një javë para 
regjistrimit të programit dhe e dërgon atë te Përgjegjësi i Sektorit.
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Regjisori i Sportit përgatit skaletën regjisoriale dhe e paraqet atë tek pjesa tjetër e stafit, përpara 
çdo realizimi duke jua shpërndarë: 
a. asistentëve të regjisë;
b. teknikëve të pultit (figurë dhe zë);
c. punëtori  i studios;
d. prezantuesit.

Regjisori i Sportit ka të drejtë të therrasë stafin e emisionit për çdo hallkë që regjisori mendon se 
nuk po shkon ashtu siç duhet.
Regjisori i Sportit ka të drejta të plota të vendosë nëse një program fillon, ose jo, në kohën e caktuar 
në rastet kur konstaton një problem lidhur me të gjitha hallkat e prodhimit, kamera, studio, teknikë, 
prezantues, autorë. 
Regjisori i Sportit përcakton kërkesat teknike të prodhimeve, ose projekteve, dhe duhet të ketë 
kontakte të vazhdueshme me teknikët e angazhuar me realizimin e programit.
Siguron në bashkëpunim me teknikën realizimin e veprimtarive që ka një program sportiv përfshirë 
edhe angazhimet jashtë studios:

a. Video konferenca
b. Prezantime
c. Lidhje direkte, 
d. Të ftuar në studio
e. Studio të improvizuara në terren.

Regjisori i Sportit duhet të jetë në gjendje të përdorë pultet e komandimit, si në regjistrim, ashtu 
edhe në programe të drejtpërdrejta.
Regjisori i Sportit eshtë përgjegjës për të gjithë mbarvajtjen e funksionimit të kameramanëve, në 
funksion të programit duke dhënë direktiva të qarta te kameramanët në bashkëpunim me Drejtorin 
e Fotografisë.
Regjisori i Sportit përgatit teste për çdo program të ri, faqosjet dhe spotet për emisionet, prodhimet  
e reja sportive në bashkëpunim me Drejtorinë e Promocionit dhe Drejtorinë e Grafikës.
Duhet të jete në kontakt të vazhdueshëm me Përgjegjësin e Sektorit për të gjitha problemet që 
lindin gjatë punës.
Regjisori i Sportit bashkëpunon me Drejtorinë e Promocionit për planin promocional.
Menaxhon komunikimet përmes marrëdhënieve mediatike dhe mediave sociale duke 
bashkëpunuar me Drejtorinë Promocionit dhe Marketingut.
Regjisori i Sportit duhet të jetë i azhornuar me të gjitha teknologjitë e reja të prodhimit, për të 
mundësuar mbarëvjajtjen e të gjitha proceseve të punës, të udhëhequra prej tij.
Regjisori i Sportit punon me plane 6-mujore dhe vjetore. Çdo muaj ai dorëzon tek Përgjegjësi i 
Sektorit të Regjisë bilancin e ngarkesës së tij të punës ballafaquar me realizimet konkrete.
Regjisori i Sportit ka të drejtë të propozojë ide për formate të ndryshme të cilat mund ti realizojë, 
pasi të jenë shqyrtuar më parë nga të gjitha hallkat vendimarrëse mbi realizimin e një programi.
Duhet të jetë prezent 2 orë përpara fillimit të programit.
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Neni 16

Regjisori i Emisioneve Tematike

Regjisori i Emisioneve Tematike ka keto detyra dhe përgjegjësi:

Regjisori i Emisioneve Tematike si pjesë e këtij sektori, duhet të ketë përkushtimin maksimal për 
zbatimin e detyrave të caktuara nga Përgjegjësi i Sektorit të Regjisë dhe Koordinimit.
Regjisori i Emisioneve Tematike përgjigjet për të gjitha hallkat në realizimin e një emisioni tematik në 
RTSH.
Regjisori i Emisioneve Tematike udhëheq grupin e punës si lideri i stafit në një grup të përcaktuar mbi 
një program televiziv.
Regjisori i Emisioneve Tematike bashkëpunon ngushtë me autorin e programit, skenaristin dhe 
autorë të tjerë krijues të përmbajtjes.
Fotografia, kamera, montazhi, grafika, kostumografia dhe të gjitha elementët e një programi 
audioviziv udhëhiqen nga regjisori i programit.
Regjisori i Emisioneve Tematike përgjigjet për të gjitha hallkat e një programi që nga krijimi i tij në 
draft-ide deri në proceset finalizuese të post-produksionit në bashkëpunim me autorin e programit 
dhe mban përgjegjësi për cilësinë e figurës dhe anës artistike audiovizive të programeve që mbulon.
Regjisori i Emisioneve Tematike kujdeset për të gjitha krijimet ekstra pjesë përbërëse të emisionit, si 
inserte, imazhe, intervista etj.
Regjisori i Emisioneve Tematike përgatit paraprakisht skenarin 
tekniko-regjisorial, të paktën një javë para regjistrimit të programit dhe e dërgon atë te Përgjegjësi i 
Sektorit.
Regjisori i Emisioneve Tematike përgatit skaletën regjisoriale dhe e paraqet atë te pjesa tjetër e stafit, 
përpara çdo realizimi duke ua shpërndarë:
a. asistentëve të regjisë;
b. teknikëve të pultit (figurë dhe zë);
c. punëtori i studios.
Regjisori i Emisioneve Tematike ka të drejtë të therrasë stafin e emisionit për çdo hallkë që regjisori 
mendon se nuk po shkon ashtu siç duhet.
Regjisori i Emisioneve Tematike ka të drejta të plota të vendosë nëse emisioni fillon, ose jo, në kohën e 
caktuar në rastet kur konstaton një problem lidhur me të gjitha hallkat e prodhimit, si kamera, studio, 
teknikë, prezantues, autorë.
Regjisori i Emisioneve Tematike menaxhon komunikimet e mediave sociale duke bashkëpunuar me 
Drejtorinë Promocionit dhe Marketingut.
Siguron në bashkëpunim me teknikën për realizimin e veprimtarive përfshirë edhe video konferenca, 
prezantime etj., të gjitha këto në bashkëpunim me teknikën.
Regjisori i Emisioneve Tematike duhet të jetë në gjendje të përdorë pultet e komandimit, si në regjis-
trim, ashtu edhe në programe të drejtpërdrejta.
Regjisori i Emisioneve Tematike eshtë përgjegjës për të gjithë mbarvajtjen e funksionimit të kamera-
manëve, në funksion të programit, duke dhënë direktiva të qarta te kameramanët në bashkëpunim 
me Drejtorin e Fotografisë.
Regjisori i Emisioneve Tematike përgatit teste për çdo emision të ri, faqosjet dhe spotet për emisionet 
e reja në bashkëpunim me Drejtorinë e Promocionit dhe Drejtorinë e Grafikës.
Regjisori i Emisioneve Tematike bashkëpunon me Drejtorinë e Promocionit për planin promocional 
mbi emisionin që ka në drejtim.
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Neni 17

Regjisori i Spektakleve, Eventeve, Filmave, Dokumentarëve, Reklamave

Regjisori i Spektakleve, Eventeve, Filmave, Dokumentarëve, Reklamave ka keto detyra dhe 
përgjegjësi:

Regjisori i Spektakleve, Eventeve, Filmave, Dokumentarëve, Reklamave si pjesë e këtij sektori, duhet 
të ketë përkushtimin maksimal për zbatimin e detyrave të caktuara nga Përgjegjësi i Sektorit të 
Regjisë dhe Koordinimit.
Përgjigjet për të gjitha hallkat në realizimin e një Spektakli, Eventi, Filmi, Dokumentari, Reklame.
Regjisori udhëheq grupin e punës si lideri i stafit në një grup të përcaktuar mbi një Spektaklël, Event, 
Film, Dokumentar, Reklame.
Bashkëpunon ngushtë me autorin e programit, skenaristin dhe autorë të tjerë krijues të përmbajtjes.
Fotografia, kamera, montazhi, grafika, kostumografia dhe të gjitha elementët e një Spektakli, Eventi, 
Filmi, Dokumentari, Reklame udhëhiqen nga regjisori.
Regjisori përgjigjet për të gjitha hallkat e një programi që nga krijimi i tij në draft-ide deri në 
proceset finalizuese të post-roduksionit në bashkëpunim me autorit e eventit dhe mban përgjegjësi 
për cilësinë e figurës dhe anës artistike audiovizive.
Regjisorit ka të drejtë të therrasë stafin e emisionit për çdo hallkë që regjisori mendon se nuk po 
shkon ashtu siç duhet.
Menaxhon komunikimet përmes marrëdhënieve mediatike dhe mediave 
sociale duke bashkëpunuar me Drejtorinë Promocionit dhe Marketingut.
Siguron në bashkëpunim me teknikën realizimin e veprimtarive përfshirë edhe video konferenca, 
prezantime etj., të gjitha këto në bashkëpunim me teknikën.
Regjisori përgatit skaletën regjisoriale dhe e paraqet atë tek pjesa tjetër e stafit, përpara çdo realizimi 
duke ua shpërndarë:
a. asistentëve të regjisë;
b. teknikëve të pultit (figurë dhe zë);
c. punëtori i studios.

Regjisori i Emisioneve Tematike duhet të jetë në kontakt të vazhdueshëm me Përgjegjësin e Sektorit 
për të gjitha problemet që lindin gjatë punës.
Regjisori i Emisioneve Tematike përcakton kërkesat teknike të prodhimeve, ose projekteve, dhe 
duhet të ketë kontakte të vazhdueshme me teknikët e angazhuar me realizimin e programit.
Regjisori i Emisioneve Tematike identifikon dhe aprovon pajisjet dhe elementët e nevojshëm për 
prodhime, të tilla si: pamje, drita, rekuizitat, kostume, koreografi dhe muzikë.
Regjisori i Emisioneve Tematike duhet të jetë i përditësuar me të gjitha teknologjitë e reja të 
prodhimit, për të mundësuar mbarëvjajtjen e të gjitha proceseve të punës, të udhëhequra prej tij.
Regjisori i Emisioneve Tematike punon me plane mujore dhe vjetore. Çdo muaj ai dorëzon tek 
Përgjegjësi i Sektorit të Regjisë bilancin e ngarkesës së tij të punës ballafaquar me realizimet 
konkrete.
Regjisori i Emisioneve Tematike ka të drejtë të propozojë ide për formate të ndryshme të cilat mund 
t’i realizojë, pasi të jenë shqyrtuar më parë nga të gjitha hallkat vendimarrëse në RTSH mbi 
realizimin e një programi.
Duhet të jetë prezent 2 orë përpara fillimit të programit.
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Regjisori duhet të jetë në gjendje të përdorë pultet e komandimit, si në regjistrim, ashtu edhe në 
programe të drejtpërdrejta.
Regjisori përgatit paraprakisht skenarin tekniko-regjisorial, të paktën një javë para regjistrimit të pro-
gramit dhe e dërgon atë te Përgjegjësi i Sektorit.
Është përgjegjës për të gjithë mbarvajtjen e funksionimit të kameramanëve, në funksion të programit.
Jep direktiva të qarta te kameramanët në bashkëpunim me Drejtorin e Fotografisë.
Përgatit teste për çdo event, faqosjet dhe spotet për promocion në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Promocionit dhe të Grafikës.
Bashkëpunon me Drejtorinë e Promocionit për planin promocional të eventit.
Duhet të jenë në kontakt të vazhdueshëm me Përgjegjësin e Sektorit për të gjitha problemet që lin-
din gjatë punës.
Përcakton kërkesat teknike të prodhimeve, ose projekteve, dhe duhet të ketë kontakte të vazh-
dueshme me teknikët e angazhuar me realizimin e Spektaklit, Eventit, Filmit, Dokumentarit, Reklame.
Identifikon dhe aprovon pajisjet dhe elementët e nevojshëm për prodhime, të tilla si, pamje, drita, 
rekuizitat, kostume, koreografi dhe muzikë.
Regjisori duhet të jetë i azhornuar me të gjitha teknologjitë e reja të prodhimit, për të mundësuar 
mbarëvjajtjen e të gjitha proceseve të punës, të udhëhequra prej tij.
Regjisori punon me plane mujore dhe vjetore. Çdo muaj ai dorëzon te Përgjegjësi i Sektorit të Regjisë 
bilancin e ngarkesës së tij të punës ballafaquar me realizimet konkrete.
Regjisori ka të drejtë të propozojë ide për formate të ndryshme të cilat mund t’i realizojë, pasi të jenë 
shqyrtuar më parë nga të gjitha hallkat vendimarrëse në RTSH mbi realizimin e një programi.
Duhet të jetë prezent 2 orë përpara fillimit të programit.

Neni 18

Asistent i Prodhimit

Asistent i Prodhimit ka keto detyra dhe përgjegjësi:

Asistenti i Prodhimit është bashkëpunëtori kryesor i Regjisorit, i cili duhet të njohë të gjithë stafin e 
prodhimit, duke koordinuar detyrat ndërmjet sektorëve. Me njohuri të plota për proceset e realizimit 
dhe prodhimit të një programi dhe transmetimit në institucion, që nga studiot ku realizohen 
programet, mjetet teknike dhe ato motorike e deri tek punonjësit që i përdorin ato, për të arritur 
mirëfunksionimin e të gjitha hallkave të prodhimit. 
Kujdeset për të gjithë bashkëpunëtorët e jashtëm, pjesë e emisioneve në RTSH, të cilët kërkojnë 
asistencë në proceset e prodhimit.
Asistenti i Prodhimit është punonjësi të cilit i është besuar kombinimi i punëve për të gjitha sektorët 
e Departamentit të Prodhimit në ndihmë të regjisorëve, të cilit i duhet kombinimi me të gjitha hallkat 
e krijimtarisë në departament.
Asistenti i Prodhimit kujdeset për zbatimin e të gjithë planit në skaletën e parapërgatitur nga regjisori 
dhe të gjithë elementëve brenda institucionit dhe marrdhënieve me personat jashtë saj, që bëhen 
pjesë e programeve në RTSH. Të ftuarit që vijnë në programet në studio, personat të cilët janë pjesë e 
skaletës regjisoriale, si elementë krijues pjesë e skaletës etj.
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Asistenti i Prodhimit ndihmon drejtpërdrejtë në realizimin e programit, duke bashkëpunuar me 
Sektorin e Studios dhe punëtorët e skenes për të kryer mbarëvajtjen e të gjithë programit.
Asistenti i Prodhimit eshte përgjegjës për të gjitha materialet e parashikuara në procesin e 
prodhimit, të cilat janë pjesë e shërbimeve të ndryshme, apo elementë të skenografisë, të 
planifikuara nga Departamenti i Prodhimit për çdo program.
Zbaton oraret e paravendosura për regjistrimin e programeve, sipas planit të diskutuar nga të gjithë 
përgjegjësit e sektorëve.
Çdo ndryshim e marrin të mirëqenë vetëm pasi të jetë miratuar me shkrim nga 
Drejtori i Departamentit. 
Çdo fillim jave duhet të ketë vendosur/afishuar në vendet e caktuara dhe sa më të dukshme të 
gjithë planifikimin javor që çdo përgjegjës sektori në Departamentin e Prodhimit ka përgatitur 
lidhur me regjistrimet në studio, realizimet dhe xhirimet jashtë institucionit.
Mban lidhje të ngushta me të gjitha sektorët e departmentit: kameras, regjisorëve, grafikës, 
studiove, duke verifikuar para dhe pas mbarimit mbarëvajtjen e punëve.
Asistenti i Prodhimit duhet të jetë në kontakt të vazhdueshem me teknikët e angazhuar me 
realizimin e programit dhe i raporton ato tek regjisori i programit.
Shënon çdo ditë në një fletore-ditar zbatimin e planit javor të afishuar dhe të firmosur nga Drejtori i 
Departamentit të Prodhimit, duke ia paraqitur Koordinatorëve Egzekutiv problematikat, si dhe 
ndihmon në përmisimin e proceseve. Ai duhet të relatojë me përgjegjësi të plotë çdo rast që bie 
ndesh me këtë plan.
Çdo mëngjes kujdeset për të kombinuar të gjitha hallkat që kërkon xhirimi i një programi në terren, 
sikurse janë kamera, transporti, regjisori, audio, si dhe orarin e nisjes dhe të kthimit.
Koordinon grupin e punës, si personi i kontaktit, duke krijuar dhe mbajtur lidhjet edhe me pjesën e 
stafit me të cilën po shkohet të regjistrohet. 
Është njohës i mirë i të gjithë krijuesve që i realizojnë programet në sektorët e prodhimit, kjo do të 
ndihmonte në një organizim sa më të mirë të proceseve.
Në bashkëpunim me përgjegjësit e sektorëve, përpiqet t’u sigurojë kushte optimale në punën e 
tyre.
Kur fillon regjistrimi, apo transmetimi direkt, ai qëndron pranë regjisë, duke qenë i gatshëm për çdo 
të papritur që mund të kërkoje kontributin e tij. Duke u kujdesur veçanërisht për vizitorët jashtë 
institucionit. Pajisja e tyre me “badge” si vizitor, shoqërimi te sektori i studios, grimi, garderoba dhe 
në studion e regjistrimit. Kjo realizohet ne bashkëpunim me punonjësit e studiove. 
Ky kujdes vazhdon deri sa të mbarojë programi.
Çdo ndryshim orari, qoftë edhe në raste urgjence, bëhet pasi të jetë njoftuar dhe miratuar nga 
Drejtori i Departamentit të Prodhimit.
Asistenti ndjek të gjitha punët e ditës me përgjegjësi të plotë dhe largohet pasi të ketë ardhur 
kolegu i turnit të mbasditës. Para se të largohet i bën të njohura punët që janë në vazhdim sipas 
sektorëve.
Asistenti i Prodhimit eshte përgjegjësi kryesor për planin javor të publikuar në tabelën e 
regjistrimeve me stafin përkatës për secilin profesion. Ata marrin planin e përgatitur nga 
përgjegjësit e sektorëve dhe e shfaqin atë në vende sa më të dukshme për të gjithë.
Bashkëpunon ngushtë me redaktorët dhe gazetarët në Njësinë e Programeve, në lidhje me pajisjen 
me skaletën javore të programit.
Raporton të gjitha problemet mbi mbarvajtjen e punës tek Përgjegjësi i Sektorit.
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Neni 19

Sektori i Kamerave

Sektori i Kamerave është pjesë e Departamentit të Prodhimit dhe një nga hallkat 
kryesore nga i cili vjen burimi i çdo materiali audioviziv. Kamera është objekti më i rëndësishëm në 
një televizion, pa të cilin nuk ka asnjë prodhim. Çdo material audioviziv merr formën bazë në 
momentin e ndezjes së kameras. Sa më cilësi dhe përkushtim të kemi në cilësinë e xhirimit, aq më 
produktive do të jetë e gjithë rruga për finalizimin e një produkti televiziv, lidhur me cilësinë e imazhit 
filmik. Gjithashtu kamera është pasqyra e punës së një regjisori.

Neni 20

Përgjegjësi i Sektorit të Kamerave

Përgjegjësi i Sektorit të Kamerave bashkë me grupin e kameramanëve janë gjithmonë në 
bashkëpunim për një koordinim sa më efikas në realizimin e programeve, si dhe përgjegjësit 
kryesor në lidhje me cilësinë e figurës në Deprtamentin e Prodhimit. 
Ky sektor bashkëpunon ngushtë me Regjisorin dhe Drejtorin e Fotografisë.

Përgjegjësi i sektorit të kamerave ka keto detyra dhe përgjegjësi:

Përgjegjësi i Sektorit të Kameras është i ngarkuar me të gjitha detyrat administrative në lidhje me 
punonjësit që ka në varësi duke dorëzuar informacionet mbi honoraret, lejet, listeprezencat, 
planifikimin dhe ndarjen e punës te Drejtori i Departamentit.
Përgatit planin javor të prodhimit për sektorin që përfaqëson, duke e bërë atë të aksesueshëm për 
të gjithë institucionin dhe duke i ndryshuar ato vetëm në raste të veçanta apo të justifikuara tek 
Drejtori i Departamentit.
Është përgjegjësi kryesor për të gjithë veprimtarinë në Sektorin të Kamerave.
Cakton punonjësit dhe ndan punën sipas nevojave të prodhimit në përgjigje të kërkesave të 
krijimtarisë.
Përcakton çdo ditë detyrat e secilit prej vartësve të tij, në përputhje me profilin dhe aftësitë për 
realizimet emergjente në prodhim.
Monitoron punën nga vendosja e kamerave në studio deri te fillimi i emisionit të drejtëpërdrejtë 
(On Air).
Kujdeset dhe është përgjegjës për çdo material të xhiruar prej kameramanëve jashtë institucionit, 
deri në momentin e dorëzimit në mënyrë korrekte në Sektorin e Montazhit.
Kontrollon fillimin e çdo program, qoftë direct, apo me rregjistrim, duke mbajtur shënime për çdo 
rast për mbarëvajtjen e punës së çdo kameramani në studiot e RTSH-së, apo edhe jashtë saj.
Plotëson të gjitha kërkesat e Regjisorit në lidhje me programet dhe bashkëpunon me të deri në 
finalizimin e produktit.
Relaton te Drejtori i Departamentit të Prodhimit menjëherë sapo konstaton probleme të ndryshme 
që lidhen me krijimtarinë, teknikën dhe me punonjësit e tij gjatë xhirimit.
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Organizon ndarjen e punëve në mënyrë të tillë që të rezervojë forca të tilla për menaxhimin sa me 
efektiv, apo pa kosto shtesë, të angazhimit të tyre në ditët e pushimit, të festave dhe orët jashtë orarit. 
Bën planifikim, përgatitje dhe skema për çdo vendosje kamere në bazë të emisionit përkatës, kjo në 
bashkëpunim me Drejtorin e Fotografisë, duke marrë direktiva prej tij.
Kujdeset që instalimi korrekt i kamerave dhe vendosja e tyre të jetë dy orë përpara çdo emisioni. 
Siguron lidhjen me ndriçimin dhe stafin teknik.
Çdo detyrë, jashtë kompetencave të tij, paqartësi, apo të papritur, e zgjidh duke njoftuar me parë 
Drejtorin e Departamentit të Prodhimit. 
Cakton kameramanët e përcaktuar në fillimin e një sezoni të ri në lidhje me programet audiovizive.
Informohet rregullisht për të rejat e fundit në sferën teknologjike dhe propozon strategji të reja në 
lidhje me funksionimin e këtij sektori.
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Skema ndërvepruese dhe komunikimi i Sektorit të Kamerave

Neni 21

Përgjegjësi i Sektorit të Kamerave 
është nën varësi direkte të Drejtorit 
të Prodhimit.

Përgjegjësi i Sektorit të Kamerave 
është nën mbikqyrjen direkte të 
Koordinatorit Ekzekutiv.

Përgjegjësi i Sektorit të Kamerave 
organizon, koordion dhe kontrollon 
punën e Kameramanit të Emisioneve, 
Kameramanit të Emisioneve në 
Terren, Kameramanit të Spektak-
leve dhe Eventeve, Kameramanit të 
Filmave & Dokumentarëve, 
Kameramanit të Reklamave

Përgjegjësi i Sektorit të Kamerave 
koordion punën me Drejtorin e 
Fotografisë, me Sektorin e Regjisë 
dhe Koordinimit dhe Përgjegjësin e 
këtij Sektori, me Sektorin e Studiove 
dhe Përgjegjësin e këtij Sektori,  me 
Sektorin e Montazhit dhe 
Përgjegjësin e këtij Sektori.

KORDINATORI EKZEKUTIV

DREJTORI I PRODHIMIT

PERGJEGJËSI I SEKTORIT 
TË KAMERAVE

KAMERAMANIN 
E EMISIONEVE

KAMERAMANIN E EMISIONEVE
 NË TERREN

KAMERAMANIN E SPEKTAKLEVE
DHE EVENTEVE

SEKTORIN E REGJISË DHE 
KORDINIMIT/PËRGJEGJËSIN

SEKTORIN E STUDIOVE
PËRGJEGJËSIN

SEKTORIN E MONTAZHIT
PËRGJEGJËSIN

KAMERAMANIN E FILMAVE
DHE DOKUMENTARËVE

DREJTORI I FOTOGRAFISË

KAMERAMANIN 
E REKLAMAVE
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Neni 22

Kameraman i Emisioneve në Studio

Kameraman i Spektakleve & Eventeve ka këto detyra dhe përgjegjësi: 

Kameramani është përgjegjësi kryesor për çdo xhirim për kompozimin dhe pastërtinë e figurës 
audiovizive të një emisioni në studio që i është caktuar sipas planit.
Kameramani merr direktiva nga Drejtori i Fotografisë në lidhje me përcaktimin e kameras dhe 
punon ngushtë me Regjisorin për të përcaktuar të gjitha këndet e kamerës dhe specifikimeve në 
lidhje me skaletën, idenë, planin regjisorial dhe jep sugjerimet e tij brenda kufijve të konceptit 
artistik të regjizorit, të cilët përgjigjen për konceptin artistik të emisionit të miratuar.
Kameramani siguron kushte praktike dhe krijuese në planifikimin e skenës.
Bën përzgjedhjen, montimin dhe vendosjen e pajisjeve, si kamera, stenda, softuer, etj.
Bën interpretimin e planeve në mënyrë krijuese dhe të kapura në kohë reale me atë çka po xhirohet.
Dëgjon dhe zbaton udhëzimet e regjisorit përgjatë regjistrimit.
Kameramani duhet të ketë bashkëpunim me të gjitha hallkat në procesin e prodhimit që nga grimi 
(make up) deri në stafin e ndriçimit, në mënyrë që të ketë plane sa më cilësore.
Kameramani ka të drejtë të marrë pjesë dhe të sugjerojë në procesin e montazhit me kërkesën e 
gazetarit, apo të regjizorit, ndaj ka përgjegjësi të plotë mbi materialin audioviziv të dorëzuar te 
montazhieri.
Ai mban lidhje të drejtpërdrejta me gazetarin dhe regjizorin për zbatimin e skenarit.
Kameramani s’mund të tërheqë kameran dhe mjetet e tjera të punës pa kërkesën dhe firmën e 
Drejtorit të Departamentit të Prodhimit dhe në momentin që i ka në ngarkim pajisjet me të cilat 
punon, është përgjegjësi kryesor për to. 
Ai kontrollon gatishmërinë e kamerës dhe të gjithë aksesorëve të tjerë para fillimit të emisionit dhe 
është i detyruar të zhvendosë kamerën dhe mjetet e tjera të punës në destinacionet e duhura, 
menjëherë pas mbarimit të emisionit. Askush tjetër përveç tij nuk duhet të prekë pajisjet e tij të 
punës, para, përgjatë, apo në mbarim të emisioneve.
E ka të ndaluar të lëvizë nga vendi i punës, të bisedojë, apo të kryejë çdo veprim tjetër që bën të 
humbasë vëmendjen gjatë regjistrimit, apo transmetimit direkt.
I ndalohet rreptësisht përdorimi i celularit, apo çdo pajisje tjetër elektronike gjatë regjistrimit, pëveç 
mjeteve të punës.
Kameramani angazhohet në bazë të planeve të punës të përpiluar në Departamentin e Prodhimit. 
Mban lidhje të ngushta me teknikën për të patur në çdo rast në gatishmëri mjetet e punës, 
kameran, stativë, mikrofonat, ndriçimi.
Kameramani i emisioneve në studio është i detyruar të punojë në rolin e kameramanit në terren, sa 
herë që institucionit i lind nevoja për këtë.
Është e drejtë e kameramanit të realizojë në mënyrë të pavarur gjinitë e vogla televizive si: Etyde, 
apo pasqyrime extra të një vendi dhe kur propozimi i tij me shkrim, i shoqëruar me skenar letrar 
është aprovuar më parë nga Drejtori i Departamentit dhe Drejtuesi i Njësisë së Programeve në RTSH.
Raporton për çdo problem te përgjegjësi i sektorit në lidhje me punën.
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Neni 23

Kameraman i Emisioneve në Terren

Kameraman i Emisioneve në Terren ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Kameramani është përgjegjësi kryesor për çdo xhirim në lidhje me kompozimin dhe pastërtinë 
e figurës gjatë xhirimit të një emisioni në terren, pasi ka marrë direktivat e duhura nga Drejtuesi i 
Fotografisë dhe Regjisori.
Në rastet e xhirimeve, kur Drejtori i Fotografisë dhe Regjisori nuk janë prezent, kameramani punon 
ngushtë me autorin e emisionit për të përcaktuar të gjitha këndet e kamerës dhe specifikimeve në 
lidhje me skaletën, idenë, dhe jep sugjerimet e tij brenda kufijve të konceptit artistik të regjizorit 
dhe gazetarit, të cilët përgjigjen për konceptin artistik të miratuar. Ai mban lidhje të drejtpërdrejta 
me gazetarin dhe regjizorin për zbatimin e skenarit.
Kameramani siguron kushte praktike dhe krijuese në planifikimin e skenës dhe krijimin e saj në 
ambjentet rastësore, në mënyrë që skena të jetë në standardet e etikës televizive.
Ben përzgjedhjen, montimin dhe vendosjen e pajisjeve, si kamera, stenda, softuer, etj.
Ben interpretimin e planeve në mënyrë krijuese dhe të kapura në kohë reale me atë çka po xhirohet.
Kameramani duhet të ketë bashkëpunim me të gjitha hallkat në procesin e prodhimit që nga grimi 
(make up) deri në stafin e ndriçimit në mënyrë që të arrijë plane sa më cilësore.
Kameramani në varësi të llojit të xhirimit në terren është përgjegjës për audion, kur ka një të 
intervistuar.
Kameramani ka të drejtë të marrë pjesë dhe të sugjerojë në procesin e montazhit me kërkesën e 
gazetarit, apo të regjizorit, ndaj ka përgjegjësi të plotë mbi materialin audioviziv të dorëzuar te 
montazhieri.
Kameramani s’mund të tërheqë kameran dhe mjetet e tjera pa kërkesën dhe firmën e Drejtorit të 
Departamentit të Prodhimit dhe në momentin që i ka në ngarkim pajisjet me të cilat punon, është 
përgjegjësi kryesor për to. 
Ai kontrollon gatishmërinë e kamerës dhe të gjithë aksesorëve të tjerë para nisjes për xhirim dhe 
është i detyruar të dorëzojë kamerën dhe mjetet e tjera të punës ne dispeçeri, menjehere sapo 
mbërrin në institucion pas xhirimit. Askush tjetër përveç tij nuk duhet të prekë pajisjet e tij të punë, 
para, përgjatë, apo në mbarim të emisioneve.
E ka të ndaluar të lëvizë nga vendi i punë, të bisedojë, apo të kryejë çdo veprim tjetër që bën të 
humbasë vëmendjen gjatë regjistrimit, apo transmetimit direkt.
I ndalohet rreptësisht përdorimi i celularit, apo çdo pajisje tjetër elektronike gjatë regjistrimit, pëveç 
mjeteve të punës.
Kameramani angazhohet në bazë të planeve të punës të përpiluar në Departamentin e Prodhimit. 
Mban lidhje të ngushta me teknikën për të patur në çdo rast në gatishmëri mjetet e punës, 
kameran, mikrofonat, ndriçimi, etj.
Kameramani i emisioneve në terren është i detyruar të punojë në rolin e kameramanit në studio, sa 
herë që institucionit i lind nevoja për këtë.
Është e drejtë e kameramanit të realizojë në mënyrë të pavarur gjinitë e vogla televizive si: Etyde, 
apo pasqyrime extra të një vendi dhe kur propozimi i tij me shkrim, i shoqëruar me skenar letrar 
është aprovuar më parë nga Drejtori i Departamentit dhe Drejtuesi i Njësisë së Programeve në 
RTSH.
Raporton për çdo problem te përgjegjësi i sektorit në lidhje me punën.
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Neni 24

Kameraman i Spektakleve & Eventeve

Kameraman i Spektakleve & Eventeve ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Kameramani është përgjegjësi kryesor për çdo xhirim në lidhje me kompozimin dhe pastërtinë e 
figurës gjatë xhirimit të një  Spektakli, apo Eventi, pasi ka marrë direktivat e duhura nga Drejtuesi i 
Fotografisë dhe Regjisori në lidhje me përcaktimin e kameras dhe punon ngushtë me ta për të 
përcaktuar të gjitha këndet e kamerës dhe specifikimeve në lidhje me skaletën, idenë, planin 
regjisorial dhe jep sugjerimet e tij brenda kufijve të konceptit artistik të regjizorit, të cilët përgjigjen 
për konceptin artistik të miratuar.
Bën përzgjedhjen, montimin dhe vendosjen e pajisjeve, si kamera, stenda, softuer, etj.
Bën interpretimin e planeve në mënyrë krijuese dhe të kapura në kohë reale me atë çka po xhirohet.
Ai mban lidhje të drejtpërdrejta me regjizorin për zbatimin e skenarit.
Dëgjon dhe zbaton udhëzimet e regjisorit përgjatë regjistrimit.
Kameramani duhet të ketë bashkëpunim me të gjitha hallkat në procesin e prodhimit që nga grimi 
(make up), skenografi, deri në stafin e ndriçimit në mënyrë që të arrijë plane sa më cilësore.
Mban lidhje të ngushta me teknikën për të patur në çdo rast në gatishmëri mjetet e punës, kamera, 
mikrofonat, ndriçimi.
Kameramani s’mund të tërheqë kameran dhe mjetet e tjera pa kërkesën dhe firmën e Drejtorit të 
Departamentit të prodhimit dhe në momentin që i ka në ngarkim pajisjet me të cilat punon, është 
përgjegjësi kryesor për to. 
Ai kontrollon gatishmërinë e kamerës dhe të gjithë aksesorëve të tjerë para fillimit të eventit dhe 
është i detyruar të dorëzojë kamerën dhe mjetet e tjera të punës në dispeçeri, menjëherë sapo 
mbërrin në institucion pas xhirimit. Askush tjetër përveç tij nuk duhet të prekë pajisjet e tij, para, 
përgjatë, apo në mbarim të eventeve dhe spektakleve.
E ka të ndaluar të levizë nga vendi i punës, të bisedojë, apo të kryejë çdo veprim tjetër që bën të 
humbasë vëmendjen gjatë regjistrimit, apo transmetimit direkt.
I ndalohet rreptësisht përdorimi i celularit, apo çdo pajisje tjetër elektronike gjatë regjistrimit, pëveç 
mjeteve të punës.
Kameramani angazhohet në bazë të planeve të punës të përpiluar në Departamentin e Prodhimit. 
Kameramani i Spektakleve & Eventeve është i detyruar të punojë në rolin e kameramanit në studio, 
apo në zhanre të tjera, sa herë që institucionit i lind nevoja për këtë.
Kameramani ka të drejtë të marrë pjesë dhe të sugjerojë në procesin e montazhit me kërkesën e 
gazetarit, apo të regjizorit, ndaj ka përgjegjësi të plotë mbi materialin audioviziv të dorëzuar tek 
montazhieri.
Është e drejtë e kameramanit të realizojë në mënyrë të pavarur gjinitë e vogla televizive si: Etyde, apo 
pasqyrime extra të një vendi dhe kur propozimi i tij me shkrim, i shoqëruar me skenar letrar është 
aprovuar më parë nga Drejtori i Departamentit dhe Drejtuesi i Njësisë së Programeve të RTSH.
Raporton për çdo problem te përgjegjësi i sektorit në lidhje me punën.
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Neni 25

Kameraman i Filmit & Dokumentarit

Kameraman i Filmit & Dokumentarit ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Kameramani është përgjegjësi kryesor për çdo xhirim në lidhje me kompozimin dhe pastërtinë e 
figurës gjatë xhirimit të një  Dokumentari dhe Filmi, pasi ka marrë direktivat e duhura nga Drejtuesi i 
Fotogrfisë dhe Regjisori.
Kameramani bashkëpunon ngushtë me Drejtuesin e Fotografisë  dhe Regjisorin në lidhje me 
përcaktimin e të gjitha këndeve të kamerës dhe specifikimeve në lidhje me skenarin, planin 
regjisorial dhe jep sugjerimet e tij brenda kufijve të konceptit artistik  të regjizorit, të cilët përgjigjen 
për krijimin artistik të miratuar.
Dëgjon dhe zbaton udhëzimet e Regjisorit dhe Drejtuesit të Fotografisë përgjatë regjistrimit.
Siguron interpretim të planeve në mënyrë krijuese.
Bën përzgjedhjen, montimin dhe vendosjen e pajisjeve, si kamera, stenda, softuer dhe të gjitha 
pajisjet e nevojshme për realizimin e një Dokumentari dhe Filmi.
Kameramani duhet të ketë bashkëpunim me të gjitha hallkat në procesin e prodhimit që nga grimi 
(make up), skenografi, deri në stafin e ndriçimit në mënyrë që të arrijë plane sa më cilësore.
Mban lidhje të ngushta me teknikën për të patur në çdo rast në gatishmëri mjetet e punës, kamera, 
mikrofonat, ndriçimi.
Kameramani s’mund të tërheqë kameran dhe mjete të tjera të punës pa kërkesën dhe firmën e 
Drejtorit të Departamentit të Prodhimit dhe në momentin që i ka në ngarkim pajisjet me të cilat 
punon, është përgjegjësi kryesor për to. 
Ai kontrollon gatishmërinë e kamerës dhe të gjithë aksesorëve të tjerë para fillimisht të eventit dhe 
është i detyruar të dorëzojë kamerën dhe mjetet e tjera të punës në dispeçeri, menjëherë sapo 
mbërrin në institucion pas xhirimit. Askush tjetër përveç tij nuk duhet të prekë pajisjet e tij të punës, 
para, përgjatë, apo në mbarim të eventeve dhe spektakleve.
E ka të ndaluar të lëvizë nga vendi, të bisedojë, apo të kryejë çdo veprim tjetër që bën të humbasë 
vëmëndjen gjatë regjistrimit apo transmetimit.
I ndalohet rreptësisht përdorimi i celularit, apo çdo pajisje tjetër elektronike gjatë regjistrimit, pëveç 
mjeteve të punës.
Kameramani angazhohet në bazë të planeve të punës të përpiluar në Departamentin e Prodhimit. 
Kameramani i Filmit & Dokumentarit është i detyruar të punojë në rolin e kameramanit në studio, apo 
në zhanre të tjera, sa herë që institucionit i lind nevoja për këtë.
Kameramani ka të drejtë të marrë pjesë dhe të sugjerojë në procesin e montazhit me kërkesën e 
gazetarit, apo të regjizorit, ndaj ka përgjegjësi të plotë mbi materialin audioviziv të dorëzuar tek 
montazhieri.
Është e drejtë e kameramanit të realizojë në mënyrë të pavarur gjinitë e vogla televizive si: Etyde, apo 
pasqyrime extra të një vendi dhe kur propozimi i tij me shkrim, i shoqëruar me skenar letrar është 
aprovuar më parë nga Drejtori i Departamentit dhe Drejtuesi i Njësisë së Programeve në RTSH.
Raporton për çdo problem te përgjegjësi i sektorit në lidhje me punën.
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Neni 26

Kameraman i Reklamave

Kameraman i Reklamave ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Kameramani është përgjegjësi kryesor për çdo xhirim në lidhje me kompozimin dhe pastërtinë 
e figurës gjatë xhirimit të një reklame, apo spoti, pasi ka marrë direktivat e duhura nga Drejtori i 
Grafikës, Drejtuesi i Fotografisë dhe Regjisori.
Kameramani bashkëpunon ngushtë me Drejtorin e Grafikës, Drejtuesin e Fotografisë dhe Regjisorin 
në lidhje me përcaktimin e të gjitha këndeve të kamerës dhe specifikimeve në lidhje me skenarin, 
planin regjisorial dhe jep sugjerimet e tij brenda kufijve të konceptit artistik të regjizorit, të cilët 
përgjigjen për krijimin në spot të miratuar.
Ben përzgjedhjen, montimin dhe vendosjen e pajisjeve, si kamera, stenda, softuer dhe të gjitha 
pajisjet e nevojshme për realizimin e një spoti.
Siguron interpretim të planeve në mënyrë krijuese.
Dëgjon dhe zbaton udhëzimet e Drejtorit të Grafikës, Regjisorit dhe Drejtuesit të Fotografisë 
përgjatë regjistrimit.
Kameramani duhet të ketë bashkëpunim me të gjitha hallkat në procesin e prodhimit që nga grimi 
(make up), skenografi, deri në stafin e ndriçimit në mënyrë që të arrijë plane sa më cilësore.
Mban lidhje të ngushta me teknikën për të patur në çdo rast në gatishmëri mjetet e punës, kamerat, 
mikrofonat, ndriçimi.
Kameramani s’mund të tërheqë kameran dhe mjetet e tjera të punës pa kërkesën dhe firmën e 
Drejtorit të Departamentit të Prodhimit dhe në momentin që i ka në ngarkim pajisjet me të cilat 
punon, është përgjegjësi kryesor për to.
Ai kontrollon gatishmërinë e kamerës dhe të gjithë aksesorëve të tjerë para fillimit të eventit dhe 
është i detyruar të dorëzojë kamerën dhe mjetet e tjera të punës në dispeçeri, menjëherë sapo 
mbërrin në institucion pas xhirimit. Askush tjetër përveç tij nuk duhet të prekë pajisjet e tij, para, 
përgjatë, apo në mbarim të eventeve dhe spektakleve.
E ka të ndaluar të lëvizë nga vendi i punës, të bisedojë, apo të kryejë çdo veprim tjetër që bën të 
humbasë vëmëndjen gjatë regjistrimit apo transmetimit.
I ndalohet rreptësisht përdorimi i celularit, apo çdo pajisje tjetër elektronike gjatë regjistrimit, pëveç 
mjeteve të punës.
Kameramani angazhohet në bazë të planeve të punës të përpiluar në Departamentin e Prodhimit. 
Kameramani i Reklamave është i detyruar të punojë në rolin e kameramanit në studio, apo në 
terren, sa herë që institucionit i lind nevoja për këtë.
Kameramani ka të drejtë të marrë pjesë dhe të sugjerojë në procesin e montazhit me kërkesën e 
gazetarit, apo të regjizorit, ndaj ka përgjegjësi të plotë mbi materialin audioviziv të dorëzuar tek 
montazhieri.
Është e drejtë e kameramanit të realizojë në mënyrë të pavarur gjinitë e vogla televizive si: Etyde, 
apo pasqyrime extra të një vendi dhe kur propozimi i tij me shkrim, i shoqëruar me skenar letrar 
është aprovuar më parë nga Drejtori i Departamentit dhe Drejtuesi i Njësisë së Programeve të RTSH.
Raporton për çdo problem te përgjegjësi i sektorit në lidhje me punën.
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Neni 27

Drejtori i Fotografisë

Drejtori i Fotografisë është përgjegjës për estetikën e një prodhimi. Si njohës i mirë i një skenari dhe 
bashkëpunimit të ngushtë me Regjisorin, diskutojnë për atë që quhet thelbi i një prodhimi. 
Hulumtimi për krijimin e një pamje përmes ndriçimit, inkuadrimit dhe lëvizjes së kamerës dhe 
përmbyllja e stafit të duhur për të arritur cilësi maksimale. Drejtori i Fotografisë është 
bashkëpunëtori kryesor i Sektorit të Kameras në Departamentin e Prodhimit.
Drejtori i Fotografisë është përgjegjës për të patur një ndriçim profesional në studio dhe arritjen e 
një kuadri fotografik të një cilësie shumë të lartë gjatë prodhimit të programeve.

Neni 28

Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorit të Fotografisë

Drejtori i Fotografisë ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Është hallkë shumë e rëndësishme e procesit krijues. Ai bashkëpunon me regjisorin dhe gazetarin, 
me të cilet ndan përgjegjësinë për realizimin e konceptit artistik të programit.
Kontrollon gatishmërinë e kamëres dhe të gjithë aksesoreve të tjerë para nisjes për xhirim.
Mban përgjegjësinë kryesore në realizimin e figurës në të gjitha eventet artistike, si studio, skenë, 
në natyrë, stadium, pallate sporti etj. që merr përsipër për të rregjistruar, apo transmetuar direkt me 
studio lëvizëse.
Bashkëpunon me Përgjegjësin e Sektorit të Kameramaneve dhe krijon stafin që do të xhiroje në 
evente të ndryshme, si dhe zgjedh aksesorët dhe pajisjet e ndryshme teknike, duke shfrytëzuar 
njohuritë për teknikat e xhirimit, kërkesat e filmimit dhe ndriçimit.
Shqyrton grafikat dhe llogarit raportet për të përcaktuar ndriçimin e kërkuar, këndet e kamerave, 
faktorët e filtrit, distancën e kamerës, thellësinë e fushës dhe fokusin, këndet e pamjeve dhe 
ndryshime të tjera për të prodhuar efektet e dëshiruara.
Planifikon, drejton dhe koordinon planet e përcaktuara në bazë të formatit televiziv, së bashku me 
Regjisorin dhe Skenografin.
Ka marredhenie të ngushtë me Skeongrafin, Regjisorin dhe teknikët e ndriçimit në lidhje me 
interpretimin e skenës dhe efektet e dëshiruara.
Vëzhgon vendosjen, ose vendndodhjen, dhe informacione të tjera në lidhje me kushtet natyrore, 
ose artificiale, për të përcaktuar kërkesat e xhirimit dhe ndriçimit.
Shikon xhirimet pas përfundimit te emisionit dhe bën rregullime, sipas nevojës, për të arritur efektet 
e dëshiruara.
Ka të drejtë të marrë pjesë dhe të sugjerojë në proçesin e montazhit, me kërkesën e autorit, në 
lidhje me plotësimin e parametrave të produktit audioviziv, përgjegjësinë për cilësinë artistike të të 
cilit Drejtori i Fotografisë e ndan me krijuesit e tjerë.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË



40

Neni 29
Drejtori i Fotografisë është nën varësi direkte të Drejtorit të Prodhimit.
Drejtori i Fotografisë koordion punën dhe komunikon me Skenografin, me Regjisorin, Skenaristin, 
Përgjegjësin e Sektorit të Kamerave, teknikun e ndriçimit, grimierin, kostumografin dhe çdo 
strukturë tjetër për arritjen e një kuadri fotografik të një cilësie shumë të lartë gjatë prodhimit të 
programeve.

DREJTORI I PRODHIMIT

DREJTORI I FOTOGRAFISË

SKENARISTIN

REGJIZORIN

PERGJEGJËSIN E SEKTORIT 
TË KAMERAVE

SKENOGRAFIN

TEKNIKUN E NDRIÇIMIT

GRIMIER

KOSTUMOGRAFIN

Skema ndërvepruese dhe komunikimi i Drejtorit të Fotografisë
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Neni 30

Sektori i Studiove

Sektori i Studiove është sektori që ka një rol shumë të rëndësishëm në prodhimin e 
programeve. Këtu përfshihen të gjitha elementët e përgatitjes së terrenit në lidhje me 
xhirimet, që nga ndërtimi i skenës e deri në mbyllje të procesit, për një kujdesje për 
çdo finalizim të elementëve të rekuizitës.

Neni 31

Përgjegjësi i Sektorit të Studiove

Përgjegjësi i Sektorit të Studiove është personi i cili i jep një rol të rëndësishëm dhe të plotë në 
prodhimin e programeve. Ai kujdeset në çdo kohë për të gjitha hallkat e krijimit të një studio e cila 
është gati për regjistrim nga ana e rekuizitave dhe proceseve artistike. Bashkëpunimi i tij është i 
drejtëpërdrejtë me Koordinatorët Ekzekutive dhe Drejtorin e Prodhimit.

Përgjegjësi i Sektorit të Studios ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Përgjegjësi i Sektorit të Studios është i ngarkuar me të gjitha detyrat administrative në lidhje me 
punonjësit që ka në varësi ( Skenografë, Punëtor Skene, Sanitarë) drejtuar Drejtorit të 
Departamentit. Përgjegjësi i Sektorit të Studios njëkohësisht kontribon në profesionin e tij.
Përgjegjësi i Sektorit të Studios duhet të dorëzojë informacionet si më poshtë: (Honorare, Leje, 
Raporte mjekësore, Listeprezenca, Ndarja e punës, Masa disiplinore) të propozuara tek Drejtori i 
Departamentit.
Përgjegjësi i Sektorit të Studiove ka detyra ekzekutive dhe këshillimore, si psh: 
Përgjegjësi i Sektorit të Studiove duhet te njohë shumë mirë të gjitha kapacitetet e studiove të 
regjistrimit dhe transmetimit në RTSH.
Përgjegjësi i Sektorit të Studiove duhet te planifikojë regjistrimet e të gjitha prodhimeve, duke 
bashkëpunuar me Koordinatorin Ekzekutiv, për një kombinim sa më cilësor dhe në përgjigje të 
kërkesave për emisionet në studio dhe organizimet jashtë institucionit.
Koordinon të gjithë grupin e punës për krijimtarinë, skenografë, kostumografë, grimierë, punëtorë 
skene, nga fillimi i një programi deri në përfundimin e tij.
Mbledh dhe transmeton të gjitha problematikat e Sektorit të Studios me të gjitha elementët e lart 
përmendura.
Organizon ndarjen e detyrave në sektor, duke iu përgjigjur krijimtarisë, jo vetëm në kohë, por edhe 
në parametra teknike dhe artistike.
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Përgjegjësi i Sektorit të Studiove duhet te njohë mire mënyrat e vendosjes së dekoreve në studio 
dhe idenë artistike të mishëruar në to.
Përgjegjësi i Sektorit të Studiove duhet të bashkëpunojë me teknikën e sidomos me ndriçimin, si 
një komponent i rëndësishëm që siguron cilësi artistike.
Përgjegjësi i Sektorit të Studiove duhet të organizojë dhe të kontrolloje punën me hallkat e tjera, 
para fillimit të një emisioni, si grimi, garderoba, skenografi, pastrimi etj.
Përgjegjësi i Sektorit të Studiove kontrollon cilesinë e ambjenteve ku zhvillohen emisionet.
Përgjegjësi i Sektorit të Studiove siguron që studiot të jenë të pastra dhe të gatshme për regjistrim.
Nuk lejon njerëz të paautorizuar të futen në studio.
Siguron që punonjësit e skenës të jenë në orar në bazë të skenografisë për të vendosur skenën.
Njoftohet një ditë përpara për çdo program nga sektorët përkatës të ngrakuar me këtë detyrë.
Përgjegjësi i Sektorit të Studiove duhet te mbajë në çdo kohë në gatishmëri të gjithë punonjësit, 
sidomos në programet e drejtpërdrejta, apo ato që regjistrohen, sipas rasteve që krijohen.
Kërkesat dhe porositë e tij për realizimin e detyrave nga punonjësit janë të detyrueshme për 
vartësit. Ato mund të ndryshohen vetëm në konsultim me eprorin e tij.
Çdo paqartësi, apo të papritur, e zgjidh duke njoftuar dhe bashkëpunuar me Drejtorin e 
Departamentit të Prodhimit.
Mban marrëdhënie korrekte, jo vetëm me vartësit, por edhe me kolegë,t brenda dhe jashtë 
departamentit, me të cilët e lidh puna e përditshme për realizimin e emisioneve.
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KORDINATORI EKZEKUTIV

DREJTORI I PRODHIMIT

SEKTORI I STUDIOVE 
PERGJEGJËSI

SKENOGRAFË

GRIMIERË

KOSTUMOGRAFË

GARDEROBIERË

PUNONJESIT E STUDIOVE

PUNONJESIT SANITARË

SEKTORI E KAMERAVE
PËRGJEGJËSIN

SEKTORI I REGJISË DHE  
KORDINIMIT/PËRGJEGJËSIN

Skema ndërvepruese dhe komunikimi i Sektorit të Studiove

Neni 32

Përgjegjësi i Sektorit të Studiove 
varet drejtëpërdrejtë nga Drejtori i 
Departamentit të Prodhimit.

Përgjegjësi i Sektorit të Studiove 
është nën mbikqyrjen direkte të 
Koordinatorit Ekzekutiv.

Përgjegjësi i Sektorit të Studiove 
koordion punën dhe ka nën varësi 
skenografët, grimierët, 
kostumografët, garderobierët, 
punëtorët e studiove, punonjësit 
sanitarë të studiove

Përgjegjësi i Sektorit të Studiove 
koordion punën me Sektorin e Kam-
erave dhe 

Pergjegjësin e këtij Sektori, Sektorin 
e Regjisë dhe Koordinimit dhe 
Përgjegjësin e këtij Sektori.
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Neni 33

Skenografi

Detyra e një Skenografi është të krijojë skenën e çdo emisioni televiziv/audioviziv. Kjo do të thotë 
që roli është një kombinim pak unik i krijimtarisë dhe praktikës, pasi duhet të konceptojë një ide, ta 
hartojë atë dhe më pas të bëj të gjitha përpjekjet për ta bërë atë një realitet me ndihmën e 
komponentëve zinxhir.

Skenografi ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Skenografi është bashkëpërgjegjës artistik për skenografinë e një emisioni.
Skenografi bashkëpunon ngushtë me Regjisorin, Drejtorin e Fotografisë, Drejtorin e Grafikës dhe 
Autorët e një prodhimi televiziv.
Skenografi punon nën udhëzimet e drejtperdrejta të regjisorit dhe jep sugjerimet e veta brenda 
kufijve të konceptit artistik të regjisorit, që përgjigjet për konceptin artistik të miratuar. 
Skenografi angazhohet në bazë të planeve të punës të Departamentit të Prodhimit në të gjitha 
proceset e krijimit të një programi deri në finalizimin e tij. 
Skenografi ka të drejtë të plotë të propozojë zgjidhje të pavarura faqosjesh, apo modifikime të 
faqosjeve ekzistuese, në lidhje me programet me miratimin e Drejtorit të Prodhimit dhe Drejtuesit 
të Njësisë të Programeve. 
Bashkëpunon ngushtë dhe organizon takime me drejtuesit e tjerë të prodhimit, për një finalizim sa 
më të mirë të shfaqjes së idesë.
Drejton dhe koordinon të gjitha aktivitetet në lidhje me ndërtimin, realizimin e studios për të 
siguruar përputhjen e të gjitha kërkesave në lidhje me skenografinë dhe për një planifikim sa më të 
mirë të buxhetit të parashikuar.
Skenografi ndjek zbatimin e skenografisë që e ka krijuar më parë, në të gjitha detajet, duke mbajtur 
lidhje me të gjithë komponentët e jashtëm për realizimin e saj.
Skenografi ndjek të gjitha fazat e realizimit të një programi edhe pas mbarimit të skenografisë.
Përshtatet dhe punon bashkë me drejtuesit e tjerë artistikë për të njëjtën ide krijuese. 
Përgatit buxhetin e saktë për realizimin e një skenografie, duke sugjeruar dhe vendet përkatëse për 
realizimin e saj.
Bashkëpunon me Koordinatoren Egzekutive në lidhje me përgatitjen e kostove.
Skenografi mund te komunikoje drejtpërdrejtë me Koordinatorët Ekzekutivë në Departamentin e 
Prodhimit dhe me Përgjegjësin e Studiove.
Paraqet vizatime të detajuara mbi dizenjimin e skenografisë për miratim dhe bën ndryshime dhe 
korrigjime, sipas udhëzimeve të diskutuara me autorë të tjerë të programit.
Kontrollon elementët e përdorura, dizenjo, ngjyra, elementë dekorues për të siguruar proporcione 
dhe pamje që nuk ndërhyjnë në lëvizjet e moderatorëve/të ftuarëve, ose në pamjen e kamerës.
Njihet paraprakisht me skenarin për të përcaktuar vendet e realizimit, setin, ose kërkesat e 
dekorimit.
Vlerëson kostot e materialeve të projektimit dhe ndërtimin, ose marrjen me qira të lokacionit, ose 
rekuizitat.
Krijon grupin e punes ne bashkepunim me Pergjegjesin e Studios per realizimin e skenografisë së 
një programi. Grupi përbëhet nga Regjisori, Skenaristi/Gazatari dhe Drejtori i Fotografisë.
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Neni 34

Grimieri i Parë

Grimieri i Parë është grimier i cili ka një eksperiencë të madhe pune në fushën e 
grimit (make-up artist) dhe është përgjegjës për kurimin e imazhit të personazheve dhe të ftuarve 
në programet e RTSH-së, si dhe trajtimit në mënyrë specifike të imazheve kryesore të RTSH-së duke 
krijuar një strategji në menaxhimin e sektorit.

Grimieri i Parë ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Grimieri i I-rë duhet të dorëzojë informacionet si më poshtë:( Honorare, Leje, Raporte mjekësore, 
Listeprezenca, Ndarja e punës, Masa disiplinore) të propozuara tek Drejtori i Departamentit.
Është përgjegjës për imazhin / portretin të të gjithë personazheve, moderatorëve, të ftuarve dhe 
imazheve të ekranit dhe në veçanti për imazhet e RTSH.
Në bazë të skenarit dhe llojit të emisionit, në bashkëpunim të ngushtë me regjisorin, ose autorin e 
programit, ndikon në përmisimin e imazheve.
Ka për detyrë të përkufizojë stilin, ngjyrat, modelin e flokëve dhe stilin e grimit për çdo personazh, 
moderator dhe të ftuar në mënyrë që të zbatohen rregullat e etikës televizive.
Cakton grimiorët e përcaktuar në çdo emision sipas sezonit.
Grimieri i I-rë, jep mendime nëse një personazh është i përshtatshëm ose jo pë të qënë pjesë e 
ekranit lidhur me kodin e etikës televizive të imazheve.
Grimieri i I-rë, bashkëpunon  ngushtë me të gjithë përgjegjësit e Departamentit të Prodhimit në 
lidhje me kontrollin e cilësisë së imazhit.
Duhet të jetë i pranishëm gjatë xhirimeve të emisioneve që i cakton Drejtori i Departamentit të 
Prodhimit.
Duhet të jetë njohës shumëi mirë i formës dhe ngjyrës në bazë të kërkesave të ekranit dhe 
skenografisë.
Kërkon pajisjen me materiale me anë të kërkesave për nevojat që ka grimi dhe përgatit buxhetin 
për to.
Kujdeset dhe mban përgjegjësi pë të gjitha produktet e grimit të cilat i merr në dorëzim.
Ndërton strategjinë e punës në lidhje me procesin e grimit.
Grimieri i I-rë i kushton vëmendje detajeve të tjera siç janë kostumet dhe dizajni kur kostaton 
probleme.
Duhet të jetë i informuar mirë për teknikat dhe tendencat e fundit në lidhje me imazhin.
Bashkëpunon me Drejtorinë e Marketingun për përmbushjen e kërkesave.
Duhet të jetë i gatshëm të punojë brenda ambjenteve të televizionit dhe në terren.

Mban përgjegjësi për skenografinë dekor nga koncepti deri ne realizim, deri në momentin e 
dorëzimit.
Mund të kerkojnë në dispozicion punëtorët e skenës.
Bashkëpunon shumë ngushtë me Njësinë Teknike.
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Neni 35

Grimieri

Grimieri ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Gjatë turnit të tij duhet të grimojë dhe të modelojë flokët e moderatorëve, personazheve dhe të 
ftuarve para fillimit të regjistrimit, ose emisionit të drejtpërdrejtë.
Duhet të jetë gjithmonë i sistemuar dhe materialet e punës të jenë të pastra.
Duhet të respektojë oraret dhe të jetë i/e aftë të punojë shpejt kur kërkohet.
Duhet të kujdeset qe grimi dhe flokët te bëhen në bazë të kërkesave të emisionit/skenarit. 
Bën një komunikim formal me të ftuarit, apo moderatorët, për të kuptuar nevojat dhe dëshirat e 
tyre.
Bën një komunikim me Drejtorin e Fotografisë në lidhje me pamjen e moderatorëve e të ftuarve.
Ndihmon në aplikimin dhe heqjen e produkteve kozmetike.
Aplikon produktet në mënyrë profesionale.
Kupton kërkesat nga një këndvështrim vizual dhe teknik në përputhje me televizionin.
Krijon flokët e duhur për të përftuar imazhin korrekt.
I kushton vëmendje detajeve të tjera siç janë kostumet dhe dizajnit.
Eshtë i pranishëm gjatë emisionit dhe të ketë kujdes për ambjentin e punës.
Punon me anëtarët e tjerë të stafit.
Mban nën kontroll mjetet dhe produktet e kozmetikës.
Duhet të jetë i informuar mirë për teknikat dhe tendencat e fundit.
Duhet të jetë i gatshëm të punojë brenda ambjenteve të televizionit dhe në terren.

Neni 36

Kostumografi i Parë 

Kostumografi i Parë ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Kostumografi i I-rë duhet të dorëzojë informacionet si më poshtë:( Honorare, Leje, Raporte 
mjekësore, Listeprezenca, Ndarja e punës, Masa disiplinore) të propozuara tek Drejtori i 
Departamentit.
Kostumografi i Parë përgatit planin javor për kostumografinë dhe garderobën, në baze të skemës së 
përgatitur nga Departamenti i Prodhimit në lidhje me afishimin e stafit të gatshëm për çdo realizim 
javor.
Kostumografi i Parë është përgjigjës për programet dhe imazhet më të rëndësishme të ekranit.
Kostumografi i Parë është përgjigjës për edicionet e lajmeve, si imazhi kryesor në një transmetues 
publik si RTSH.
Kostumografi i Parë ngarkohet për të gjitha programet e rëndësishme të RTSH-së, si spektakle, 
koncerte dhe çdo realizim të përmasave që tejkalon atë të studiove.
Kostumografi i Parë bashkëpunon ngushtë me Regjisorin e programit dhe Drejtorin e Fotografisë 
për të koordinuar me të gjitha hallkat realizuese të një programi.
Bashkëpunon me Drejtorinë e Marketingun për përmbushjen e kërkesave.
Duhet të jetë i informuar mirë për teknikat dhe tendencat e fundit në lidhje me kostumografinë.
Kostumografi i I-rë ban dhe të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e kostumografit të përcaktuara si më 
poshtë:
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Neni 37

Gardarobierët

Garderobieri ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Garderobieri duhet të kujdeset për garderobën.
Garderobieri duhet të kujdeset që veshjet duhet të jenë gjithmonë në rregull të varura, ose të 
palosura, si dhe të hekurosura. 
Garderobieri duhet të kujdeset qe aksesorët duhet të jenë gjithmonë të sistemuar.
Garderobieri duhet të kujdeset që ambjenti i garderobës të jetë i pastër.
Duhet të jetë i pranishëm para fillimit të emisionit dhe gjatë regjistrimit, ose trasmetimit direct të tij.
Garderobieri duhet të hekurosë, të qepë dhe të riparojë veshjet ose aksesorët në rast dëmtimesh.
Garderobieri duhet të jetë i gatshëm të punojë, si brenda institucionit, ashtu jashtë në xhirime në 
terren.
Garderobieri duhet të ketë bashkëpunim shumë të mirë me përgjegjësin e sektorit dhe 
kostumografin.

Kostumografi

Kostumografi ka këto detyra dhe përgjegjësi:
 
Puna e Kostumografit është fokusuar në krijimin dhe gjetjen e një gardarobe të 
përshtatshme në bazë të skenarit të emisionit dhe kërkesave të Drejtorit të Fotografisë për çdo 
personazh që del në ekran.
Kostumografi duhet të jetë i pranishëm gjatë xhirimeve të emisioneve që i cakton përgjegjësi.
Kostumografi duhet të jetë njohës shumë i mirë i formës dhe ngjyrës në bazë të kërkesave të ekranit 
dhe skenografisë.
Kryen në mënyre studiuese përgatitjen për punë kostumografike për shfaqje, mbledhje dhe studion 
dokumentacionin në baze të emisioneve.
Punon skicat e kostumeve, maskave, këpuceve, cilindrave, aplikacioneve, stolive, armeve etj.
Dorëzon skicat e plota kostumografike për të marrë miratimin për realizimin/qepjen, ose gjetjen e 
tyre nga ana e Marketingut, pas konsultimit me regjisorin dhe skenografinë.
Eshtë i gatshëm të punojë brenda ambjenteve të brëdnshme të RTSH-së, por edhe në terren kur i 
kërkohet. 
Ka kontakt të drejtëpërdrejtë me personazhet që duhet të veshë, në mënyrë që të paraqiten 
propozimet.
Asnjë moderator, ose personazh nuk duhet të vendosë vetë për veshjen pa u konsultuar më parë 
me kostumografin.
Duhet te siguroje që pamja e jashtme e personazheve duhet të jetë në një linjë me llojin e emisionit 
në mënyrë që të vlerësohet më shumë personazhi dhe programi.
Duhet të kujdeset që garderoba të jetë funksionale dhe e sistemuar, si dhe te organizojë punën në 
mënyrë që të ketë veshje për çdo emision.
Duhet të organizojë punën që të funksionojnë dhe të bashkëpunojne të tre zërat e prodhimit, 
kostumografi, grim dhe garderobë, në mënyrë që t’u përgjigjen kërkesave të strukturës.
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Neni 38

Punëtori i Studiove

Punëtori i Studiove ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Punëtori i studios bashkëpunon për realizimin e konceptit artistik. 
Punëtori i studios është në gatishmëri në të gjitha punët dhe angazhimet në lidhje me realizimin e 
programeve në Departamentin e Prodhimit.
Punëtori i studios punon nën udhëzimet e drejtpërdrejta të Regjisorit, Përgjegjësit të Sektorit të 
Studios dhe Skenografit.
Punëtori i studios angazhohet në bazë të planeve të punës të Sektorit të Studios dhe të 
Departamentit të Prodhimit.
Punëtori i studios zbaton me korrektesi oraret e realizimit të programeve të caktuara që në fillim të 
javës nga Përgjegjësi të Sektorit të Studios.
Punëtori i studios u përgjigjet kërkesave të regjisorit dhe skenografit për ndërtimin e një dekori, në 
përputhje me nevojat e programit.
Monton dhe çmonton dekoret, duke u kujdesur për të mos i dëmtuar dhe vendosur me rregull.
Kujdeset për të gjith elementët në studio për të krijuar kushte optimale në lidhje me qetësinë dhe 
komoditetin e të ftuarve, apo secilit që e lidh puna me studion.
Punëtori i studios bashkëpunon përgjatë gjithë programit me Asistentët e Prodhimit për të gjitha 
shërbimet ndaj të ftuarve.
Punëtori i studios ka përgjegjësi për çdo material dhe elemente në studio, duke i patur ato në ngarkim 
dhe përgjigjet për demtimin e tyre në kosto.
Raporton te përgjegjësi për çdo dëmtim në studio.
Nuk i lejohet të prekë elementë në studio, si kamerat dhe pajisjet teknike, pasi për to janë përgjegjës 
kameramanët dhe teknikët për pajisjet teknike. 
Ndihmon vetëm në spostimin e mjeteve të rënda, si krani etj., nën udhëzimin e kameramanit.
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Neni 39

Sektori i Montazhit

Sektori i montazhit është pjesë e Departamentit të Prodhimit dhe një nga hallkat kryesore të 
zinxhirit të prodhimit. Gjithçka e përgatitur më parë merr formën e duhur në procesin e montazhit, 
pasi në këtë moment ka shumë rëndësi krijimi, përkushtimi dhe pasioni i një montazhieri. 
E konsideruar si mbështetja kryesore e një regjisori dhe prezantimi i një skenari në mënyrën më të 
mirë të mundshme.

Neni 40

Përgjegjësi i Sektorit të Montazhit

Përgjegjësi i Sektorit të Montazhit ka një detyrë të veçantë dhe specifike në institucion duke bërë 
ndarjen sipas aftësive të gjithë secilit montazhier në lidhje me zhanret e programeve.

Përgjegjësi i Sektorit të Montazhit ka këto detyra dhe përgjegjesi:

Përgjegjësi mban njëkohësisht detyrën e montazhierit në realizime të rëndësishme. Eshtë i ngarkuar 
me të gjitha detyrat administrative në lidhje me punonjësit që ka në varësi, duke dorëzuar 
informacionet për honorare, leje, listeprezenca, planifikimin dhe ndarjen e punës të Drejtori i
 Departamentit. 
Përgjegjësi mban njëkohësisht detyrën e montazhierit në realizime të rëndësishme.
Përgatit planin javor të prodhimit për sektorin që përfaqëson, duke e bërë atë të dukshëm për të 
gjithë institucionin dhe e ndryshuar vetëm në raste të veçanta, apo të justifikuara, te Drejtori i 
Departamentit.
Përgjegjësi i Sektorit të Montazhit duhet të ketë informacion profesional të detajuar për të gjithë 
vartësit e tij. Në bazë të këtij informacioni, përgjegjësi i sektorit bën shpërndarjen e punës, duke 
njohur aftësitë e tyre krijuese.
Informon rregullisht sektorin IT për çdo problem teknik që mund të haset gjatë punës së përditshme 
në kompjuterat e montazhit.
Komunikon me çdo drejtori dhe sektor për problematikat që kanë lidhje me Sektorin e Montazhit.
Kontrollon punën e montazhierëve, duke bashkëpunuar me ta, për të përftuar një produkt sa më 
cilësor sa i përket fushës së montazhit.
Informohet rregullisht për të rejat e fundit në sferën teknologjike dhe propozon strtegji të reja në 
lidhje me funksionimin e këtij sektori.
Në rolin e montazhierit duhet të zotërojë të gjitha atësitë që karakterizojnë profesionin.
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KORDINATORI EKZEKUTIV

DREJTORI I PRODHIMIT

PËRGJEGJËSI I SEKTORIT 
TË MONTAZHIT

MONTAZHIERI I LAJMEVE

MONTAZHIERI I SPORTIT

MONTAZHIERI I EMISIONEVE

MONTAZHIERI I SPEKTAKLEVE
REPORTAZHEVE

MONTAZHIERI I FILMAVE
DOKUMENTARËVE

MONTAZHIERI I REKLAMAVE

SEKTORI I AUDIOS
PËRGJEGJËSIN

SEKTORI I KAMERAVE
PËRGJEGJËSIN

SEKTORI I RREGJISË DHE 
KORDINIMIT/ PËRGJEGJËSIN

Skema ndërvepruese dhe komunikimi i Sektorit të Montazhit

Neni 41

Përgjegjësi i Sektorit të Montazhit ka 
varësi direkte nga Drejtori i 
Departamentit të Prodhimit RTSH.

Përgjegjësi i Sektorit të Montazhit 
është nën mbikqyrjen direkte të 
Koordinatorit Ekzekutiv.

Përgjegjësi i Sektorit të Montazhit 
organizon, koordion dhe kontrollon 
punën e Montazhierit të Lajmeve, 
Montazhierit të Sportit, Montazhierit 
të Emisioneve, Montazhierit të 
Spektakleve, Reportazheve etj.,
Montazhierit të Filmave dhe 
Dokumentarëve,  Montazhierit të 
Reklamave.

Përgjegjësi i Sektorit të Montazhit 
koordion punën me Sektorin e 
Audios dhe Pergjegjësin e këtij 
Sektori, me Sektorin e Kamerave dhe 
Përgjegjësin e këtij Sektori, me 
Sektorin e Regjisë dhe Koordinimit 
dhe Përgjegjësin e këtij Sektori.
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Neni 43

Montazhierë Sporti

Montazhieri i Lajmeve ka këto detyra dhe përgjegjësi: 

Montazhieri i Sportit, si pjesë e Sektorit të Montazhit, pavarësisht emërimit specifik, që është bazuar 
në eksperiencën e punës, ka për detyrë të kenë përkushtimin maksimal në kryerjen e detyrave të 
caktuara nga Përgjegjësi i Sektorit të Montazhit, sipas nevojave në sektor.
Bashkëpunon ngushtë me Regjisorin dhe merr direktiva të drejtëpërdrejta prej tij.
Në mungesë të Regjisorit, montazhieri bashkëpunon ngushtë me autorin/gazetarin e programit, 
duke sugjeruar ide mbi realizimin e produktit final.
Bashkëpunon ngushtë me Drejtorinë e Grafikës, me grafistin përkatës i caktuar të ndjekë këtë 
produkt nga ana grafike.
Bashkëpunon ngushtë me gazetarin, i cili përgatit materialin, ose lajmin sportiv.

Neni 42

Montazhieri i Lajmeve

Montazhieri i Lajmeve ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Montazhieri i Lajmeve, si pjesë e Sektorit të Montazhit, pavarësisht emërimit specifik, që është bazuar 
në eksperiencën e punës, ka për detyrë të kenë përkushtimin maksimal në kryerjen e detyrave të 
caktuara nga Përgjegjësi i Sektorit të Montazhit, sipas nevojave në sektor.
Bashkëpunon ngushtë me Regjisorin dhe merr direktiva të drejtëpërdrejta prej tij.
Në mungesë të Regjisorit, montazhieri bashkëpunon ngushtë me autorin/gazetarin e programit, 
duke sugjeruar ide mbi realizimin e produktit final.
Bashkëpunon ngushtë me Drejtorinë e Grafikës, me grafistin përkatës i caktuar të ndjekë këtë 
produkt nga ana grafike.
Bashkëpunon ngushtë me gazetarin, i cili përgatit lajmin.
Përzgjedh nga materiali i xhiruar pamjet të cilat i konsideron nga më të mirat.
Bashkëlidh videon me bazën muzikore, zërin e gazetarit, apo të folësit, si dhe elemente të ndryshme 
grafike. Aplikon mbi planet e xhiruara efekte të ndryshme të figurës, kontrast, ngjyra, për rritjen e 
cilësisë së figurës, etj.
Eksperimenton me teknika të reja, duke përfshirë këtu edhe dizajnin, apo elementet grafike.
Sugjeron, ose përzgjedh, bazën muzikore që do të shoqërojë një material të caktuar lajm.
Është vazhdimisht në koherencë me zhvillimet teknologjike, apo programet e reja, në mënyrë që t’i 
praktikojë ato në përditshmërinë e punës së tij.
Montazhieri i Lajmeve ka përgjegjësinë e cilësisë finale të lajmit që monton. Është përgjegjësi kryesor 
për imazhin e përdorur në ilustrimin e lajmeve, sidomos në rastet kur e përshtat atë nga materiale 
arkivë, apo të vëna në dispozicion nga palë të treta.
Dërgon çdo material për kontrollin e audios te Sektori i Montazh Audio në lidhjen me zinxhirin e 
punës të krijuar në sistemin e prodhimit.
Montazhieri i Lajmeve informohet rregullisht për të rejat e fundit në sferën teknologjike.
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Përzgjedh nga materiali i xhiruar pamjet që i konsideron nga më të mirat.
Bashkëlidh videon me bazën muzikore, zërin e gazetarit, apo të folësit, si dhe elemente të ndryshme 
grafike. Aplikon mbi planet e xhiruara efekte të ndryshme të figurës, kontrast, ngjyra, për rritjen e 
cilësisë së figurës, etj.
Eksperimenton me teknika të reja, duke përfshirë këtu edhe dizajnin, apo elementet grafike.
Sugjeron, ose përzgjedh, bazën muzikore që do të shoqërojë një material sportiv.
Është vazhdimisht në koherencë me zhvillimet teknologjike, apo programet e reja, në mënyrë që t’i 
praktikojë ato në përditshmërinë e punës së tij.
Një montazhier ka përgjegjësinë e cilësisë finale të materialit sportiv që monton. Është përgjegjësi 
kryesor për imazhin e përdorur në ilustrimin e materialeve sportive, sidomos në rastet kur e 
përshtat atë nga materiale arkivë, apo të marra nga palët e treta.
Dërgon çdo material për kontrollin e audios te Sektori i Montazh Audio në lidhjen me zinxhirin e 
punës të krijuar në sistemin e prodhimit.
Informohet rregullisht për të rejat e fundit në sferën teknologjike.

Neni 44

Montazhier i Emisioneve në Studio

Montazhier i Emisioneve në Studio ka këto detyra dhe përgjegjësi: 

Montazhieri i Emisioneve në Studio, si pjesë e Sektorit të Montazhit, pavarësisht emërimit specifik, 
që është bazuar në eksperiencën e punës, ka për detyrë të kenë përkushtimin maksimal në kryerjen 
e detyrave të caktuara nga Përgjegjësi i Sektorit të Montazhit, sipas nevojave në sektor.
Bashkëpunon ngushtë me Regjisorin dhe merr direktiva të drejtëpërdrejta prej tij.
Në mungesë të Regjisorit, montazhieri bashkëpunon ngushtë me autorin/gazetarin e programit, 
duke sugjeruar ide mbi realizimin e produktit final.
Bashkëpunon ngushtë me Drejtorinë e Grafikës, me grafistin përkatës i caktuar të ndjekë këtë 
produkt nga ana grafike.
Bashkëpunon ngushtë me gazetarin, i cili përgatit emisionin.
Përzgjedh nga materiali i xhiruar pamjet që i konsideron nga më të mirat.
Bashkëlidh videon me bazën muzikore, zërin e gazetarit, apo të folësit, si dhe elemente të ndryshme 
grafike. Aplikon mbi planet e xhiruara efekte të ndryshme të figurës, kontrast, ngjyra, për rritjen e 
cilësisë së figurës, etj.
Eksperimenton me teknika të reja, duke përfshirë këtu edhe dizajnin, apo elementet grafike.
Sugjeron, ose përzgjedh, bazën muzikore që do të shoqërojë një material të emisioneve në studio.
Është vazhdimisht në koherencë me zhvillimet teknologjike, apo programet e reja në mënyrë që t’i 
praktikojë ato në përditshmërinë e punës së tij.
Një montazhier ka përgjegjësinë e cilësisë finale të materialit që monton. Është përgjegjësi kryesor 
për imazhin e përdorur në ilustrimin e materialeve, sidomos në rastet kur e përshtat atë nga 
materiale arkivë, apo të marra nga palët e treta.
Dërgon çdo material për kontrollin e audios te Sektori i Montazh Audio në lidhjen me zinxhirin e 
punës të krijuar në sistemin e prodhimit.
Informohet rregullisht për të rejat e fundit në sferën teknologjike.
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Neni 46

Montazhier i Filmit dhe Dokumentarit

Montazhieri i Filmit dhe Dokumentarit ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Montazhieri i Filmit dhe Dokumentarit, si pjesë e Sektorit të Montazhit, pavarësisht emërimit specifik, 
që është bazuar në eksperiencën e punës, ka për detyrë të kenë përkushtimin maksimal në kryerjen e 
detyrave të caktuara nga Përgjegjësi i Sektorit të Montazhit, sipas nevojave në sektor.
Bashkëpunon ngushtë me Regjisorin dhe merr direktiva të drejtëpërdrejta prej tij.
Në mungesë të Regjisorit, montazhieri bashkëpunon ngushtë me autorin/gazetarin e programit, 
duke sugjeruar ide mbi realizimin e produktit final.

Neni 45

Montazhier i Spektakleve dhe Reportazheve

Montazhieri i Spektakleve dhe Reportazheve ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Montazhieri i Spektakleve dhe Reportazheve, si pjesë e Sektorit të Montazhit, pavarësisht emërimit 
specifik, që është bazuar në eksperiencën e punës, ka për detyrë të kenë përkushtimin maksimal në 
kryerjen e detyrave të caktuara nga Përgjegjësi i Sektorit të Montazhit, sipas nevojave në sektor.
Bashkëpunon ngushtë me Regjisorin dhe merr direktiva të drejtëpërdrejta prej tij.
Në mungesë të Regjisorit, montazhieri bashkëpunon ngushtë me autorin/gazetarin e programit, 
duke sugjeruar ide mbi realizimin e produktit final.
Bashkëpunon ngushtë me Drejtorinë e Grafikës, me grafistin përkatës i caktuar të ndjekë këtë 
produkt nga ana grafike.
Bashkëpunon ngushtë me gazetarin, i cili përgatit emisionin.
Përzgjedh nga materiali i xhiruar pamjet që i konsideron nga më të mirat.
Bashkëlidh videon me bazën muzikore, zërin e gazetarit, apo të folësit, si dhe elemente të ndryshme 
grafike. Aplikon mbi planet e xhiruara efekte të ndryshme të figurës, kontrast, ngjyra, për rritjen e 
cilësisë së figurës, etj.
Eksperimenton me teknika të reja, duke përfshirë këtu edhe dizajnin, apo elementet grafike.
Sugjeron, ose përzgjedh, bazën muzikore që do të shoqërojë një material audioviziv.
Është vazhdimisht në koherencë me zhvillimet teknologjike, apo programeve të reja, në mënyrë që 
t’i praktikojë ato në përditshmërinë e punës së tij.
Një montazhier ka përgjegjësinë e cilësisë finale të materialit sportiv që monton. Është përgjegjësi 
kryesor për imazhin e përdorur në ilustrimin e materialeve sportive, sidomos në rastet kur e përshtat 
atë nga materiale arkivë, apo të marra nga palët e treta.
Dërgon çdo material për kontrollin e audios te Sektori i Montazh Audio në lidhjen me zinxhirin e 
punës të krijuar në sistemin e prodhimit.
Informohet rregullisht për të rejat e fundit në sferën teknologjike.
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Neni 47

Montazhieri i Reklamave

Montazhieri i Reklamave ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Montazhieri i Reklamave, si pjesë e Sektorit të Montazhit, pavarësisht emërimit specifik, që është 
bazuar në eksperiencën e punës, ka për detyrë të kenë përkushtimin maksimal në kryerjen e 
detyrave të caktuara nga Përgjegjësi i Sektorit të Montazhit, sipas nevojave në sektor.
Bashkëpunon ngushtë me Regjisorin dhe merr direktiva të drejtëpërdrejta prej tij.
Bashkëpunon ngushtë me Drejtorinë e Grafikës, me grafistin përkatës i caktuar të ndjekë këtë 
produkt nga ana grafike.
Përzgjedh nga materiali i xhiruar pamjet të cilat i konsideron nga më të mirat.
Bashkëlidh videon me bazën muzikore, zërin e gazetarit, apo të folësit, si dhe elemente të ndryshme 
grafike. Aplikon mbi planet e xhiruara efekte të ndryshme të figurës, kontrast, ngjyra, për rritjen e 
cilësisë së figurës, etj.
Eksperimenton me teknika të reja, duke përfshirë këtu edhe dizajnin, apo elementet grafike.
Sugjeron, ose përzgjedh, bazën muzikore që do të shoqërojë një material të caktuar.
Është vazhdimisht në koherencë me zhvillimet teknologjike, apo programet e reja në mënyrë që t’i 
praktikojë ato në përditshmërinë e punës së tij.
Një montazhier ka përgjegjësinë e cilësisë finale materialit që monton. Është përgjegjësi kryesor për 
imazhin e përdorur, sidomos në rastet kur e përshtat atë nga materiale arkivë.
Dërgon çdo material për kontrollin e audios te Sektori i Montazh Audio në lidhjen me zinxhirin e 
punës të krijuar në sistemin e prodhimit.

Bashkëpunon ngushtë me Drejtorinë e Grafikës, me grafistin përkatës i caktuar të ndjekë këtë 
produkt nga ana grafike.
Përzgjedh nga materiali i xhiruar pamjet, të cilat i konsideron nga më të mirat.
Bashkëlidh videon me bazën muzikore, zërin e gazetarit, apo të folësit, si dhe elemente të ndryshme 
grafike. Aplikon mbi planet e xhiruara efekte të ndryshme të figurës, kontrast, ngjyra, për rritjen e 
cilësisë së figurës, etj.
Eksperimenton me teknika të reja, duke përfshirë këtu edhe dizajnin, apo elementet grafike.
Sugjeron, ose përzgjedh, bazën muzikore që do të shoqërojë materialin e caktuar filmik.
Është vazhdimisht në koherencë me zhvillimet teknologjike, apo programet e reja në mënyrë që t’i 
praktikojë ato në përditshmërinë e punës së tij.
Një montazhier ka përgjegjësinë e cilësisë finale materialit që monton. Është përgjegjësi kryesor për 
imazhin e përdorur, sidomos në rastet kur e përshtat atë nga materiale arkivë.
Dërgon çdo material për kontrollin e audios te Sektori i Montazh Audio në lidhjen me zinxhirin e 
punës të krijuar në sistemin e prodhimit.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË



57

SEKTORI I PËRKTHIMIT



58

Neni 48

Sektori i Përkthimit

Sektori i përkthimit të filmave dhe programeve të huaja është një strukturë brenda 
Departemtnit të Prodhimit produktet e te cilin zënë një përqindje të konsiderueshme 
në strukturën programore. Shumë programe, filma, dokumentarë, serialë për të gji-
tha grupmoshat, në shumë gjuhë të huaja, bëhen pjesë e RTSH-së për të rritur larm-
ishmërinë e programeve. 
Sektori i përkthimit kujdeset për cilësinë e përkthimit dhe redaktimit nga gjuha e huaj 
në gjuhën shqipe, duke bashkëpunuar me përkthyes profesionistë. Pjesë e këtij sektori 
janë individë që njohin më shumë se një gjuhë të huaj dhe që zotërojnë një përgatitje 
të caktuar profesionale paraprake, një kulturë të gjërë.

Neni 49

Përgjegjës i Sektorit të Përkthimit

Përgjegjës i Sektorit të Përkthimit është përgjegjës për të gjithë cilësinë e përkthimeve dhe proçeset 
e tjera që e shoqërojne atë, si përkthimi, redaktimi, titrimi deri në mbërritjen në produktin final.

Përgjegjësi i Sektorit të Përkthimit ka keto detyra dhe përgjegjësi:

Përgjegjësi i sektorit të Përkthimit është i ngarkuar me të gjitha detyrat administrative në lidhje me 
punonjësit që ka në varësi duke i dorëzuar ato tek Asistenti i Drejtuesit të Prodhimit, i cili asiston në 
saktësimin e tyre nga ana ligjore.
Eshtë i ngarkuar me të gjitha detyrat administrative në lidhje me punonjësit që ka në varësi, duke 
dorëzuar informacionet për honorare, leje, listeprezenca, planifikimin dhe ndarjen e punës te 
Drejtori i Departamentit
Përgjegjësi i sektorit të Përkthimit mban njëkohësisht detyrën përkthyesit dhe redaktorit në 
realizime të rëndësishme.
Përgjegjësi i sektorit të përkthimit koordinon veprimtarinë e të gjithë komponenteve që marrin 
pjesë në përpunimin e filmave, dokumentarëve, serialë etj, për: Përkthim, Redaktim, Titrim.
Merr në dorëzim paketat e filmave dhe dokumentarëve nga drejtori i Departamentit të Prodhimit 
dhe bën ndarjen e punës, duke ngarkuar redaktorët e sektorit të Përkthimit duke ndjekur  proçesin 
e punës derisa të arrihet në produktin final.
Përgjegjësi i sektorit të përkthimit bën të aksesueshme punën për të gjithë duke parashikuar kohën 
e transmetimit për kanalet e platformës RTSH.
Në varësi të orëve të programit që duhet të sigurohet për programacionin, përcaktohet norma e 
secilit punonjës dhe ndiqet realizimi i rregullt i saj.
Kryen detyra të tjera që dalin papritur dhe kërkojnë zgjidhje të menjëhershme (programe që kanë 
afat të shkurtër përgatitjeje, transmetime direkte, etj).
Kërkesat dhe porositë e tij për realizimin e detyrave nga punonjësit janë të detyrueshme për 
vartësit. Ato mund të ndryshohen vetëm në konsultim me Drejtorin e Prodhimit.
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KORDINATORI EKZEKUTIV

DREJTORI I PRODHIMIT

SEKTORI I PËRKTHIMIT 
PËRGJEGJËSI

SEKTORIN E AUDIOS 
PËRGJEGJËSIN

SEKTORIN E MOTAZHIT 
PËRGJEGJËSIN

DREJTORINË E GRAFIKËS 
DREJTORIN

REDAKTORIN

Neni 50

Përgjegjësi i Sektorit të Përkthimit ka varësi direkte nga Drejtori i Departamentit të Prodhimit RTSH.
Përgjegjësi i Sektorit të Përkthimit është nën mbikqyrjen direkte të Koordinatorit Ekzekutiv.
Përgjegjësi i Sektorit të Përkthimit organizon, koordion dhe kontrollon punën e përkthyesve dhe 
redaktorëve në RTSH. 
Përgjegjësi i Sektorit të Përkthimit koordion punën me Sektorin e Audios dhe Përgjegjësin e këtij 
Sektori, me Sektorin e Montazhit dhe Pergjegjësin e këtij Sektori, me Sektorin e Grafikës dhe 
Përgjegjësin e këtij Sektori.
Përgjegjës i Sektorit të Përkthimit 
Përgjegjës i Sektorit të Përkthimit është përgjegjës për të gjithë cilësinë e përkthimeve dhe 
proçeset e tjera që e shoqërojne atë, (përkthimi, titrimi) deri në mbërritjen në produktin final.

Skema ndërvepruese dhe komunikimi i Sektorit të Përkthimit
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Neni 51

Përkthyes & Redaktor

Përkthyesi dhe Redaktori në Sektorin e Përkthimit ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Përkthyesi dhe Redaktori në Sektorin e Përkthimit është përgjëgjës për përkthimin e dialogjeve 
origjinale të filmave, duke i sjellë ato në gjuhen shqipe, në mënyrën më të mirë të mundshme, që 
ato të jenë të kuptueshme për publikun e gjërë. Në përkthim nuk duhet të ketë përdorim fjalësh të 
huaja, as dialektesh. Ajo që duhet të mbizotërojë, është gjuha letrare.
Përkthyesi & Redaktori në Sektorin e Përkthimit realizon redaktimin dhe përmbledhjen e dialogut, 
në mënyrë që titrat ne ekran të mos jenë të lodhshme për shikuesit.
Përkthyesi & Redaktori në Sektorin e Përkthimit është përgjëgjës për përkthimin e të gjitha zhanreve 
televizive, si dhe asistojnë në nevojat e RTSH-së për përkthime simultante.
Përkthyesi & Redaktori në Sektorin e Përkthimit bashkëpunon me teknikën dhe montazhin në rastin 
kur kërkohen procese ekstra.
Përkthyesi & Redaktori në Sektorin e Përkthimit dorëzon materialet e përfunduara në transcoder për 
kontrollin final e më pas bëhet dorëzimi i materialit në programacion, në formatin e kërkuar.
Përkthyesi & Redaktori në Sektorin e Përkthimit ka për detyrë të përgatisë skedën e filmit, 
që përmban: datën e prodhimit, titullin, vitin e prodhimit, regjisorin, kohëzgjatjen, si dhe një 
përmbajtje të shkurtër. Kësaj i bashkëngjitet edhe sugjerimi për orarin e transmetimit, duke pasur 
parasysh gjininë e filmave dhe llojin e audiencës që i përshtatet.
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Neni 52

Drejtoria e Grafikës

Drejtoria e Grafikës pranë Departamentit të Prodhimit në Drejtorinë e Përgjithshme, në 
veprimtarinë e saj merr pjesë në realizimin, ideimin dhe zbatimin e imazhit për emisionet e 
strukturës programore të Njësisë së Programeve dhe Njësinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve. 
Drejtoria e Grafikës merr përsipër realizimin e të gjitha punimeve grafike audiovizive dhe 
dizenjimeve 2D për të gjitha produksionet si dhe prodhime të lidhura me Drejtorinë e Promocionit 
dhe Marketingut. Drejtoria e Grafikës, do të përgjigjet për realizimin e strategjive dhe planeve të 
hartuara nga Drejtoria e Promocionit lidhur me përgatitjen e spoteve apo çdo elementi 
promocional të RTSH për ritjen e imazhit të institucionit dhe produksioneve tek publiku. 
Të gjitha punimet grafike që realizohen diskutohen nga pikëpamja ideore, artistike dhe nëse janë në 
përputhje me të gjitha strategjitë e përbashkëta të sektorëve dhe drejtorive të institucionit, ato 
aprovohen.

Neni 53

Drejtori i Drejtorisë së Grafikës

Drejtori i Grafikës është personi i ngarkuar në Departamentit të Prodhimit, për të ndjekur dhe për 
të drejtuar punën e përditshme në një prej strukturat më të rëndësishme të institucionit, që mban 
peshën kryesore në mënyrën e paraqitjes së imazhit të RTSH-së.

Detyrat dhe përgjegjësitë Drejtorit të Drejtorisë së Grafikës janë:

Eshtë i ngarkuar me të gjitha detyrat administrative në lidhje me punonjësit që ka në varësi, duke 
dorëzuar informacionet për honorare, leje, listeprezenca, planifikimin dhe ndarjen e punës të 
Drejtori i Departamentit.
Drejtori i Grafikës mban njëkohësisht detyrën e grafistit në realizime të rëndësishme.
Drejtori i Grafikës realizon imazhet më të rëndësishme të institucionit, duke krijuar edhe grupe pune 
brenda Departamentit të Prodhimit për nevojat që mund të ketë.
Drejtori i Grafikës bashkëpunon me Drejtorinë e Promocionit në lidhje me strategjitë e paraqitura 
prej kësaj drejtorie dhe siguron zbatimin e tyre. Bashëkëpunimi përfshin të gjitha elementët e 
imazhit në RTSH, si spote, faqe interneti, rrjete sociale dhe të gjitha elementët e librit të markës 
“RTSH”.
Është përgjegjësi kryesor për të gjithë veprimtarinë e kësaj drejtorie dhe ndarjen e punës së 
grafistëve në përputhje me profilin dhe aftësitë e tyre.
Drejtori i Grafikës bashkëpunon ngushtë me Drejtuesin e Njësisë së Programeve për realizimin sa 
më mirë të kërkesave kundrejt autorëve të programeve.
Bashkëpunon ngushtë me Drejtorin e Departamentit në lidhje me strategjitë e imazhit. 
Bashkëpunon me Koordinatorët Ekzekutivë në Departamentin e Prodhimit, në mënyrë që hallkat e 
realizimit të elementëve grafikë dhe promocionalë të institucionit të realizohen në kohë dhe të jenë 
në koherencë me kërkesat.
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Kontrollon proceset e punës gjatë realizimit, i kontrollon dhe miraton materialet e përgatitura, para 
se të kalohet në përdorim.
Drejtori i Grafikës kërkon plotësimin e të gjitha kushteve të nevojshme për realizimet grafike dhe 
pas përfundimit të çdo krijimi e dorëzon atë pranë Departamentit të Prodhimit.
Drejtori i Grafikës bashkëpunon ngushtë me skenografët për krijimin e imazhit të një emisioni.
Drejtori i Grafikës bashkëpunon ngushtë me autorin dhe regjisorin për krijimin e siglave dhe 
spoteve promovues të një emisioni, duke iu siguruar atyre stafin e nevojshëm për procesin e siglave 
grafike dhe elementëve promovues.
Ka të drejtë të propozojë anullimin e përdorimit të materialeve për mungesë niveli artistik, 
ideor dhe teknik.
Drejtori i Grafikës menaxhon realizimin e spoteve të porositura nga palë të treta dhe në 
bashkëpunim me strukturën përgjegjëse për marketingun.
Kërkesat dhe porositë e tij për realizimin e detyrave nga punonjësit janë të detyrueshme për 
vartësit. Ato mund të ndryshohen vetëm në konsultim me eprorin e tij.
Çdo paqartësi, apo të papritur, e zgjidh duke njoftuar dhe bashkëpunuar me Drejtorin e 
Departamentit të Prodhimit.
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Neni 54
Drejtori i Drejtorisë së Grafikës ka varësi direkte nga Drejtori i Departamentit të Prodhimit.
Drejtori i Grafikës ka nën varësi Përgjegjësin e Sektorit të Grafikës së Lajmeve, Përgjegjësin e Sektorit 
të Grafikës së Sportit, Përgjegjësin e Sektorit të Grafikës të Programeve, Përgjegjësin e Sektorit të 
Grafikës të Reklamave.
Drejtori i Grafikës organizon, koordion dhe kontrollon punën e Përgjegjësit të Sektorit të Grafikës 
së Lajmeve, Grafistit të Lajmeve, Përgjegjësit të Sektorit të Grafikes së Sportit, Grafistit të Sportit, 
Përgjegjësit të Sektorit të Grafikës së Programeve, Grafistit të Programeve, Përgjegjësit të Sektorit të 
Grafikës së Reklamave, Grafistit të Reklamave, Fotografit.
Drejtori i Grafikës koordion punën me Sektorin e Audios dhe Pergjegjësin e këtij Sektori, me 
Sektorin e Montazhit dhe Pergjegjësin e këtij Sektori, Sektorin e Përkthimit dhe Pergjegjësin e këtij 
Sektori.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikes së Lajmeve organizon, koordion dhe kontrollon punën e Grafistit të 
Lajmeve.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikes së Sportit organizon, koordion dhe kontrollon punën e Grafistit të 
Sportit.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikes së Programeve organizon, koordion dhe kontrollon punën e 
Grafistit të Programeve.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikes së Reklamave organizon, koordion dhe kontrollon punën e Grafistit 
të Reklamave.

Skema ndërvepruese dhe komunikimi i Drejtorisë së Grafikës
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DREJTORI I PRODHIMIT

DREJTORI
SEKTORI I GRAFIKËS

PERGJEGJËSIN E SEKTORIT TË 
GRAFIKËS SË LAJMEVE

PERGJEGJËSIN E SEKTORIT TË 
GRAFIKËS SË SPORTIT

PERGJEGJËSIN E SEKTORIT TË 
GRAFIKËS SË REKLAMAVE

PERGJEGJËSIN E SEKTORIT TË
GRAFIKËS SË PROGRAMEVE

FOTOGRAFI

GRAFISTI I LAJMEVE

GRAFISTI I SPORTIT

GRAFISTI I PROGRAMEVE

GRAFISTI I REKLAMAVE

SEKTORIN E AUDIOS
PËRGJEGJËSIN

SEKTORIN E MONTAZHIT
PËRGJEGJËSIN

SEKTORIN E PËRKTHIMIT
PËRGJEGJËSIN
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Neni 56

Grafist i Lajmeve

Grafist i Lajmeve ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Grafisti i këtij sektori duhet të jetë në gjendje të kryejë faqosje grafike me të gjitha elementet 
përbërës që nga krijimet 2D deri te krijimet e animuara 3D.
Kryen realizimin e elementëve grafikë dhe përshtatjes me skenografinë në studio.
Bashkëpunon ngushtë me Regjisorët e Lajmeve.
Marrin të gjitha direktivat nga përgjegjësi i tyre dhe Drejtori i Grafikës.
Grafisti i Lajmeve krijon, realizon dhe editon spotet anonçuese për edicionet e lajmeve dhe 
programeve politike në bashkëpunim me Montazhierin e Reklamave dhe Montazhierin e Lajmeve.
Grafisti kryen punime tre dimensionale si logo, background, apo titra në 2D & 3D, në bashkëpunim 
me Grafistin 2D.
Përveç sa më lart, Grafisti i Lajmeve duhet të krijojë dhe të përpunojë imazhe filmike të grafikës.
Grafisti i Lajmeve bashkëpunon me Përgjegjësin e Sektorit të Audios për bazat muzikore.
Grafisti i Lajmeve bashkëpunon me kryeredaktorët e kanaleve të platformës RTSH mbi materialet 
dhe tekstet.

Neni 55

Përgjegjës i Sektorit të Grafikës së Lajmeve

Përgjegjës i Sektorit të Grafikës së Lajmeve ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Lajmeve është përgjegjës për të gjitha realizimet në grafike në 
edicionet informative pjesë e faqosjes grafike, si dhe në detyrën e grafistit realizon konceptin grafik.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Lajmeve kujdeset për nivelin artistik të siglave dhe elementeve të 
tjerë të prodhuar, duke respektuar rregullat gjuhësore të shqipes.
Kryen realizimin e elementëve grafikë dhe përshtatjes me skenografinë në studio.
Bashkëpunon ngushtë me Regjisorët e Lajmeve.
Bashkëpunon gushtë me drejtuesin e Njësisë së Programeve Tematike dhe Lajmeve dhe me 
Kryeredaktorin e programit/kanalit RTSH 24.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Lajmeve krijon, realizon dhe editon spotet anonçuese për 
edicionet e lajmeve dhe programeve politike në bashkëpunim me Montazhierin e Reklamave dhe 
Montazhierin e Lajmeve.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Lajmeve kryen punime tre dimensionale si logo, background, apo 
titra në 2D & 3D, në bashkëpunim me Grafistin 2D.
Përveç këtyre, Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Lajmeve duhet të krijojë dhe të përpunojë imazhe 
filmike të grafikës.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Lajmeve bashkëpunon me Përgjegjësin e Sektorit të Audios për 
bazat muzikore.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Lajmeve bashkëpunon me kryeredaktorët e kanaleve të 
platformës RTSH mbi materialet dhe tekstet.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
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Neni 57

Përgjegjësi Sektorit të Grafikës së Sportit

Përgjegjësi Sektorit të Grafikës së Sportit ka këto detyra dhe përgjegjësi: 

Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Sportit është përgjegjës për të gjitha realizimet në grafike në 
programin/kanalin RTSH Sport pjesë e faqosjes grafike, si dhe në detyrën e grafistit realizon 
konceptin grafik.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Sportit duhet të jetë në gjendje të kryejë faqosje grafike me të 
gjitha elementet përberës që nga krijimet 2D deri te krijimet e animuara 3D.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Sportit kujdeset për nivelin artistik të siglave dhe elementeve të 
tjerë të prodhuar, duke respektuar rregullat gjuhësore të shqipes.
Kryen realizimin e elementëve grafikë dhe përshtatjes me skenografinë në studio.
Bashkëpunon ngushtë me Regjisorët e Sportit.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Sportit krijon, realizon dhe editon spotet anonçuese për 
programet e RTSH Sport, në bashkëpunim me Montazhierin e Reklamave dhe Montazhierin e 
Sportit.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Sportit kryen punime tre dimensionale, si logo, background, apo 
titra në 2D & 3D, në bashkëpunim me Grafistin 2D.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Sportit përveç këtyre duhet të krijojnë dhe përpunojnë imazhe 
filmike të grafikës.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Sportit bashkëpunon me Përgjegjësin e Sektorit të Audios për 
bazat muzikore.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Sportit bashkëpunon me kryeredaktorin e RTSH Sport mbi 
materialet dhe tekstet.

Neni 58

Grafist i Sportit

Grafist i Sportit ka këto detyra dhe përgjegjësi: 

Grafisti i Sportit duhet të jetë në gjendje të kryejë faqosje grafike me të gjitha elementet përbërës që 
nga krijimet 2D deri tek krijimet e animuara 3D.
Grafisti i Sportit kryen realizimin e elementëve grafikë dhe përshtatjes me skenografinë në studio.
Grafisti i Sportit bashkëpunon ngushtë me Regjisorët e Sportit.
Grafisti i Sportit merr të gjitha direktivat nga përgjegjësi dhe Drejtori i Grafikës.
Grafisti i Sportit krijon, realizon dhe editon spotet anonçuese për programet e RTSH Sport, në 
bashkëpunim me Montazhierin e Reklamave dhe Montazhierin e Sportit.
Grafisti i Sportit kryen punime tre dimensionale si logo, background apo titra në 2D & 3D në 
bashkëpunim me Grafistin 2D.
Grafisti i Sportit përveç këtyre duhet të krijojnë dhe të përpunojnë imazhe filmike të grafikës.
Grafisti i Sportit bashkëpunon me Përgjegjësin e Sektorit të Audios për bazat muzikore.
Grafisti i Sportit bashkëpunon me kryeredaktorin e RTSH Sport mbi materialet dhe tekstet.
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Neni 59

Përgjegjës i Sektorit të Grafikës së Programeve

Përgjegjës i Sektorit të Grafikës së Programeve ka këto detyra dhe përgjegjësi: 

Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Programeve është përgjegjës për të gjitha realizimet grafike në 
faqosjet e programeve, si dhe në detyrën e grafistit realizon konceptin grafik.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Programeve duhet të jetë në gjendje të kryejë faqosje grafike me 
të gjitha elementet përberës që nga krijimet 2D deri te krijimet e animuara 3D.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Programeve kujdeset për nivelin artistik të siglave dhe elementeve 
të tjerë të prodhuar, duke respektuar rregullat gjuhësore të shqipes.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Programeve kryen realizimin e elementëve grafikë dhe përshtatjes 
me skenografinë.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Programeve bashkëpunon ngushtë me Regjisorët e Programeve.
Mban përgjegjësi për çdo krijim, realizim dhe editimin e spoteve anonçuese për programet në 
bashkëpunim me Montazhierin e Reklamave dhe Montazhierët e Emisioneve.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Programeve duhet të kryejë punime tre dimensionale si logo, 
background, apo titra në 2D & 3D, në bashkëpunim me Grafistin 2D.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Programeve përveç këtyre duhet të krijojë dhe të përpunojë 
imazhe filmike të grafikës.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Programeve bashkëpunojnë me Përgjegjësin e Sektorit të Audios 
për bazat muzikore.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Programeve bashkëpunon me Kryeredaktorët e kanaleve të 
platformës RTSH mbi materialet dhe tekstet.

Neni 60

Grafist i Programeve

Grafist i Programeve ka këto detyra dhe përgjegjësi: 

Grafisti i Programeve duhet të jetë në gjendje të kryejë faqosje grafike me të gjitha elementet përbërës 
që nga krijimet 2D deri te krijimet e animuara 3D.
Grafisti i Programeve kryen realizimin e elementëve grafikë dhe përshtatjes me skenografinë e 
programeve.
Grafisti i Programeve bashkëpunon ngushtë me Regjisorët e Programeve.
Merr të gjitha direktivat nga përgjegjësi i tyre dhe Drejtori i Grafikës.
Grafisti i Programeve krijon, realizon dhe editon spotet anonçuese për të gjitha programet në 
bashkëpunim me Montazhierin e Reklamave dhe Montazhierin e Emisioneve.
Grafisti i Programeve kryen punime tre dimensionale si logo, background apo titra në 2D & 3D në 
bashkëpunim me Grafistin 2D.
Grafisti i Programeve përvec këtyre duhet të krijojnë dhe përpunojnë imazhe filmike të grafikës.
Grafisti i Programeve bashkëpunon me Përgjegjësin e Sektorit të Audios për bazat muzikore.
Grafisti i Programeve bashkëpunon me Kryeredaktorët e kanaleve të platformës RTSH mbi materialet 
dhe tekstet.
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Neni 61

Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Reklamave

Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Reklamave është përgjegjës për të gjitha realizimet grafike në 
faqosje të reklamave, si dhe në detyrën e grafistit realizon konceptin grafik.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Reklamave duhet të jetë në gjendje të kryejë faqosje grafike me të 
gjitha elementet përberës që nga krijimet 2D deri te krijimet e animuara 3D.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Reklamave kujdeset për nivelin artistik të siglave dhe elementeve 
të tjerë të prodhuar, duke respektuar rregullat gjuhësore të shqipes.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Reklamave kryejnë realizimin e elementëve grafikë dhe 
përshtatjes me skenografinë.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Reklamave bashkëpunon ngushtë me Regjisorët e Reklamave.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Reklamave bashkëpunon ngushtë me drejtuesin e RTSH Sport dhe 
Kryeredaktorët e kanaleve të platformës RTSH.
Përgjegjësi i Sektorit të Grafikës së Reklamave mban përgjegjësi për çdo krijim, realizim dhe editimin 
e spoteve anonçuese për reklamat në bashkëpunim me Montazhierin e Reklamave dhe Montazhierët 
e Sportit dhe Emisioneve.
Duhet të kryejnë punime tre dimensionale si logo, background, apo titra në 2D & 3D, në bashkëpunim 
me Grafistin 2D.

Neni 62

Grafist i Reklamave

Grafisti i Reklamave duhet të jetë në gjendje të kryejë të gjitha spotet promovuese të programeve në 
RTSH, si dhe detyrat e përcaktuara nga Përgjegjësi i Sektorit të Reklamave.
Grafisti i Reklamave duhet të përshtatë të gjitha elementët grafikë në krijimin e spotit, duke i dhënë 
programeve identitet të njëjtë me paketën garafike.
Grafisti i Reklamave rifreskon spotin promovues një herë në dy muaj për çdo program, si dhe realizon 
për çdo javë spotin lançues të përmbajtjes së javës.
Grafisti i Reklamave bashkëpunon ngushtë me Regjisorët dhe Autorët e Programeve për realizimin e 
spoteve.
Marrin të gjitha direktivat nga përgjegjësi i tyre dhe Drejtori i Grafikës.
Grafisti i Reklamave bashkëpunojnë me Përgjegjësin e Sektorit të Audios për bazat muzikore.
Grafisti i Reklamave duhet të jetë në gjendje të kryejë faqosje grafike me të gjitha elementet përbërës 
që nga krijimet 2D deri te krijimet e animuara 3D.
Grafisti i Reklamave krijon, realizon dhe editon spotet anonçuese për të gjitha programet në 
bashkëpunim me Montazhierin e Reklamave dhe Montazhierin e Emisioneve.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
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Grafisti i Reklamave duhet të kryen punime tre dimensionale si logo, background, apo titra në 2D & 
3D, në bashkëpunim me Grafistin 2D.
Grafisti i Reklamave përveç këtyre duhet të krijojnë dhe përpunojnë imazhe filmike të grafikës.
Grafisti i Reklamave bashkëpunon me Përgjegjësin e Sektorit të Audios për bazat muzikore.
Grafisti i Reklamave bashkëpunon me Kryeredaktorët e kanaleve të platformës RTSH mbi materialet 
dhe tekstet.

Neni 63

Grafisti 2D

Grafisti i këtij sektori duhet të jetë në gjendje të kryejë çdo element 2D pjesë e faqosjes grafike, në 
bashkëpunim me Grafistin 3D, i cili realizon Siglat Grafike për çdo program.
Kryen realizimin e elementëve grafikë 2D dhe përshtatjes me skenografinë për çdo program.
Ai realizon të gjithë elementët 2D të RTSH-së, si: “Brand Book” me elementët përbërës, apo Logo dhe 
Postera sa herë është e nevojshme në lidhje me programet televizive.
Grafisti 2D merr të gjitha direktivat nga Drejtori i Grafikës për elementët dhe strategjitë e promocionit 
2D për të gjitha nevojat e institucionit.
Përgjigjet për krijimin, realizimin dhe editimin e fotove anonçuese për programet e RTSH-së, si dhe 
çdo porosi tjetër e dhënë nga Drejtori i Grafikës.
Grafisti 2D duhet të kryejë punime tre dimensionale si logo, background, apo titra në 2D & 3D.
Grafisti 2D duhet të kryejë punë kërkimore për nevojat e sektorit.

Neni 64

Fotografi

Fotografi i Drejtorisë së Grafikës kryen të gjitha fotografitë e institucionit në lidhje me promovimin 
dhe përdorimin e tyre në të gjitha kanalet e platforms RTSH.
Realizon sete fotografike për të gjitha Programet, Eventet e institucionit.
Mbulon të gjitha platformat e RTSH-së, si dhe shërbimet në ËEB dhe rrjetet sociale.
Mban përgjegjësi për çdo realizim fotografik që konsiderohet pronë intelektuale e RTSH-së.
Fotografi i Drejtorisë së Grafikës merr të gjitha direktivat nga Drejtori i Grafikës për elementët dhe 
strategjitë e promocionit mbi foto dhe setet fotografike që do të realizohen për të gjitha nevojat e 
RTSH-së.
Fotografi i Drejtorisë së Grafikës përgjigjet për realizimin dhe editimin e fotove anonçuese për 
programet e RTSH-së, si dhe çdo porosi tjetër e dhënë nga Drejtori i Grafikës.
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Neni 65

Sektori i Audios

Audio si një nga elementët shumë të rëndësishëm në realizimin e në produkti televiziv. 
Ky sektor përgjigjet për cilësinë e zërit për të gjitha realizimet dhe programet në RTSH.

Neni 66

Përgjegjës i Sektorit të Audios

Përgjegjës i Sektorit të Audios është përgjegjësi kryesor për mbarëvatjen dhe cilësinë në lidhje me 
çdo regjistrim dhe përpunim materiali Audio për të gjitha prodhimet e RTSH-së, si Dokumentarë, 
Filma, Seriale, Lajme, Emisione, Spektakle dhe Evente.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Përgjegjës të Sektorit Audio janë:

Përgjegjës i Sektorit Audio mban njëkohësisht detyrën e specialistit të zërit në realizime të 
rëndësishme.
Bashkëpunon ngushtë me Përgjegjësin e Sektorit të Montazhit, si dhe Drejtorin e Grafikës për 
hallkat e shpërndarjes së punës.
Përgjegjës i Sektorit Audio është i ngarkuar me të gjitha detyrat administrative në lidhje me 
punonjësit që ka në varësi, duke dorëzuar informacionet për honorare, leje, listeprezenca, 
planifikimin dhe ndarjen e punës te Drejtori i Departamentit.
Është përgjegjës për cilësinë e zërit në programin të cilit i është caktuar.
Siguron gatishmërinë e pajisjeve të zërit para nisjes për xhirim.
Është i pranishëm në montazh me kërkesën e gazetarit, regjisorit.
Përgjegjës i Sektorit Audio në detyrën e specialistit të zërit mban të gjitha përgjegjësitë e operatorit 
të zërit.
Kur e sheh të arsyeshme ka të drejtë të sugjerojë ndryshime në shërbim të rritjes së cilësisë.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË



73

KORDINATORI EKZEKUTIV

PERGJEGJËSI / 
SEKTORI I AUDIOS

MONTAZHIERIT AUDIO
TË LAJMEVE

MONTAZHIERIT AUDIO
TË EMISIONEVE

MONTAZHIERIT AUDIO
TË PROGRAMEVE

OPERATORIT TË ZËRIT

SEKTORIN E MONTAZHIT
PËRGJEGJËSIN

SPECIALISTIT E EFEKTEVE
TË ZËRIT

SEKTORIN E PËRKTHIMIT
PËRGJEGJËSIN

Skema ndërvepruese dhe komunikimi i Sektorit të Audios

Neni 67

Përgjegjësi i Sektorit të Audios ka varësi nga Koordinatori Ekzekutiv i Departamentit te Prodhimit.
Përgjegjësi i Sektorit të Audios organizon, koordion dhe kontrollon punën e Montazhierit Audio të Lajmeve, 
Montazhierit Audio të Emisioneve, Montazhierit Audio të Programeve, Operatorit të Zërit, Specialistit të 
Efekteve të Zërit.
Përgjegjësi i Sektorit të Audios koordion punën me Sektorin e Montazhit dhe Pergjegjësin e këtij Sektori, me 
Sektorin e Përkthimit dhe Pergjegjësin e këtij Sektori.
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Neni 68

Montazhier Audio Emisione

Realizon të gjitha efektet dhe përpunimin audio në emisione dhe programe.
Është përgjegjës për cilësinë e zërit për emisionet që i janë ngarkuar.
Siguron gatishmërinë e pajisjeve të zërit para nisjes së regjistrimit në studio dhe në terren.
Siguron regjistrimin e teksteve narrative nga gazetarët e RTSH-së.
Është i pranishëm në montazh me kërkesën e gazetarit.
Montazhieri Audio Emisione mban përgjegjësi për mirëmbajtjen e aparaturës me të cilën punon, si 
dhe studion e regjistrimit (pikonë).
Të njohë mirë manipulimin e pultit të zërit dhe pajisjeve të tjera në shfrytëzim.
Montazhieri Audio Emisione merr të gjitha direktivat nga Përgjegjësi i Sektorit Audio.
Bashkëpunon ngushtë me montazhierin, i cili më parë ka dorëzuar materialin për post-produksion 
audio.
Gjatë përgatitjes së emisionit për regjistrim, apo transmetim direkt, bashkëpunon me regjisorin dhe 
redaktorin e emisionit për plotësimin e kërkesave të parashikuara në skenarin tekniko - regjisorial.

Neni 69

Montazhier Audio Lajme

Realizon të gjitha efektet dhe përpunimin audio në edicionet informative.
Është përgjegjës për cilësinë e zërit për edicionet e lajmeve që i janë ngarkuar.
Siguron gatishmërinë e pajisjeve të zërit para nisjes së regjistrimit në studio dhe në terren.
Siguron regjistrimin e kronikave nga gazetarët e RTSH-së.
Është i pranishëm në montazh me kërkesën e gazetarit.
Montazhieri Audio Lajme mban përgjegjësi për mirëmbajtjen e aparaturës me të cilën punon, si dhe 
studio e regjistrimit (pikonë).
Duhet të garantojë vazhdimësinë me cilësi të transmetimit dhe në raste shkaqesh objektive mund 
të lejojë ndërprerje minimale të transmetimit.
Të njohë mirë manipulimin e pultit të zërit dhe pajisjeve të tjera në shfrytëzim.
Montazhieri Audio Lajme merr të gjitha direktivat nga Përgjegjësi i Sektorit Audio.
Bashkëpunon ngushtë me montazhierin, i cili më parë ka dorëzuar materialin për post-produksion 
audio.
Gjatë përgatitjes së emisionit për regjistrim, apo transmetim direkt, bashkëpunon me regjisorin dhe 
redaktorin e emisionit për plotësimin e kërkesave të parashikuara në skenarin tekniko - regjisorial.
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Neni 70

Montazhier Audio Dokumentarë, Spektakël, Filma, Evente, Reklama

Realizon të gjitha efektet dhe përpunimin audio në realizimet e RTSH-së, si dokumentarë, filma, 
evente, spektakle, eeklama.
Siguron regjistrimin teksteve narrative.
Është përgjegjës për cilësinë e zërit për realizimet që i janë ngarkuar.
Siguron gatishmërinë e pajisjeve të zërit para nisjes së regjistrimit të efekteve në studio dhe në terren.
Është i pranishëm në montazh me kërkesën e gazetarit, regjisorit.
Montazhieri Audio i dokumentarëve, spektakleve, filmave, eventeve, reklamave mban përgjegjësi 
për mirëmbajtjen e aparaturës me të cilën punon, si dhe studion e regjistrimit.
Duhet të garantojë vazhdimësinë me cilësi të transmetimit dhe në raste shkaqesh objektive mund të 
lejojë ndërprerje minimale të transmetimit.
Të njohë mirë manipulimin e pultit të zërit dhe pajisjeve të tjera në shfrytëzim.
Montazhieri Audio i dokumentarëve, spektakleve, filmave, eventeve, reklamave merr të gjitha 
direktivat nga Përgjegjësi i Sektorit Audio.
Bashkëpunon ngushtë me montazhierin, i cili më parë ka dorëzuar materialin për post-produksion 
audio.
Gjatë përgatitjes së emisionit për regjistrim, apo transmetim direkt, bashkëpunon me regjisorin dhe 
redaktorin e emisionit për plotësimin e kërkesave të parashikuara në skenarin tekniko - regjisorial.

Neni 71

Operator Zëri

Operatori i zërit mban përgjegjësi për mirëmbajtjen e aparaturës me të cilën punon.
Operatori i zërit është përgjegjësi kryesor për cilësinë e zërit në ato programe që realizohen me 
pjesëmarrjen e tij. 
Operatori i zërit siguron gatishmërinë e pajisjeve të zërit para nisjes për xhirim.
Operatori i zërit eshtë i pranishëm në montazh me kërkesën e gazetarit, regjisorit.
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Neni 72

Specialist Efektesh Zëri

Realizon të gjitha efektet audio në realizimet e RTSH-së.
Siguron regjistrimin teksteve narration, si dhe trajtimin e tyre me efekte.
Është përgjegjës për cilësinë e zërit në programin që i është ngarkuar.
Siguron gatishmërinë e pajisjeve të zërit para nisjes së regjistrimit të efekteve në studio dhe në 
terren.
Është i pranishëm në montazh me kërkesën e gazetarit, regjisorit.
Specialisti i Efekteve të Zërit mban përgjegjësi për mirëmbajtjen e aparaturës me të cilën punon, si 
dhe studion e regjistrimit.
Duhet të garantojë vazhdimësinë me cilësi të transmetimit dhe në raste shkaqesh objektive mund 
të lejojë ndërprerje minimale të transmetimit.
Të njohë mirë manipulimin e pultit të zërit dhe pajisjeve të tjera në shfrytëzim.
Bashkëpunon ngushtë me montazhierin, i cili më parë ka dorëzuar materialin për post-produksion 
audio.
Gjatë përgatitjes së emisionit për regjistrim, apo transmetim direkt, bashkëpunon me regjisorin dhe 
redaktorin e emisionit për plotësimin e kërkesave të parashikuara në skenarin tekniko - regjisorial.
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KAPITULLI III

Neni 73

Marrëdhëniet me njësitë e tjera brenda institucionit (RTSH) dhe të jashtëm

Departamenti i Prodhimit është hallka lidhëse me struktura të tjera brenda sistemit të RTSH
Strukturat e departamentit komunikojnë me strukturat paralele pranë këtij departamenti, si edhe 
me strukturat e njësive përbërëse të RTSH-së për realizimin e programeve dhe proceseve të punës 
krijuese. 
Komunikimi i brendshëm për lehtësi duhet të realizohet nëpërmjet rrjetit elektronik të brendshëm 
(e-mail) të këtij institucioni. 
Në rast të mosmarrëveshjeve midis sektorëve në nivel paralel, mund t’i drejtohen për zgjidhje 
Drejtorit të Departamentit të Prodhimit. Do të konsiderohen shkelje të etikës profesionale rastet e 
mosinformimit për gabimet e mundshme gjatë procesit të punës. 
Procedura e paraqitjes së kërkesave në Departamentin e Prodhimit.
a. Për xhirimet ditore: 
i. Shkresa duhet të përmbajë:

1. Titullin e programit; 
2. Përmbajtjen e shkurtër të tij (sinops);
3. Kohëzgjatjen; 
4. Vendin e realizimit ;
5. Kërkesat e detajuara në lidhje me proceset e prodhimit (intervista, të ftuar, studio, audio, 
kamera etj.)

Kërkesat pranë Departamentit të Prodhimit paraqiten çdo ditë të hëne dhe të premte, për 
planifikimin javor.
Në raste të eventeve jashtë institucionit nevojitet bashkëngjitur një kontratë e projektit që do të 
realizohet. 
Për realizimet si emisione, dokumentarë, filma, serialë, spektakle, çdo autor i cili ka paraqitur një 
projekt pranë Radio Televizionit Shqiptar, sipas rregullores së institucionit për miratimin e 
programeve, duhet të plotësojë formularin:

a. Plotesimi i Formularit: “Modeli i Programit”

Planifikimi i këtyre kërkesave bëhet të paktën një muaj para fillimit të xhirimeve.

MARRËDHËNIET MES STRUKTURAVE, SANKSIONET, 
MASAT DISIPLINORE, NDRYSHIMI DHE HYRJA NË FUQI
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MARRËDHËNIET MES STRUKTURAVE, SANKSIONET, 
MASAT DISIPLINORE, NDRYSHIMI DHE HYRJA NË FUQI

Neni 74

Sanksionet

Për shkelje të rregullave të parashikuara në këtë rregullore, zbatohen masa disiplinore të 
përcaktuara nga kontrata individuale të punës, përveç rasteve kur shkeljet përbëjnë vepër penale.

Neni 75

Përgjegjësitë dhe masat disiplinore

Çdo punonjës është përgjegjës për punën e kryer nga ai vetë. Drejtori i departamentit, drejtori i 
drejtorisë, përgjegjësi i sektorit është përgjegjës për të gjithë punën e kryer në departamentin, 
drejtorinë dhe sektorin që ai mbulon.
Drejtori i Departamentit, Koordinatori Ekzekutiv, Drejtori i Drejtorisë dhe Përgjegjësit e Sektorëve 
mund të propozojë masa disiplinore për të gjithë punonjësit në varësi të tyre, në rastet kur vënë re 
shkelje të disiplinës në punë, shkaktim dëmi, shkelje të rregullores së departamentit, moszbatim 
të vendimeve dhe urdhërave të dala nga Këshilli Drejtues, Drejtori i Përgjithshëm dhe drejtuesit e 
njësive. 
Masat disiplinore me shkrim të propozuara nga përgjegjësi i sektorit jepen me 
miratim të Drejtorit të Departamentit dhe me vendim të Drejtorit të Përgjithshëm. Masa disiplinore 
e qortimit dhe vërejtjes me gojë, apo masa administrative e mospagesës së një dite pune jepen 
drejtpërdrejt nga përgjegjësi i sektorit me miratim të Drejtorit të Departamentit, për punonjësit në 
varësi të tij.
Përgjegjësi i sektorit mund të japë deri në një ditë leje punonjësve në varësi të tij, pa miratim të 
drejtorit të departamentit, por duke mos krijuar situata problematike në punë për shkak të mung-
esës së personit të cilit i është dhenë leja.

Neni 76

Rishikimi dhe ndryshimet

Kjo rregullore mund të ndryshohet vetëm me vendim të Këshillit Drejtues RTSH.
Propozimi për ndryshime bëhet me shkrim nga Drejtori i Departamentit të Prodhimit, sipas 
nevojave te mbarëvajtjes së punes dhe i përcillet Drejtorit të Pergjithshëm, i cili ia paraqet më pas 
për miratim Keshillit Drejtues RTSH.

Neni 77

Hyrja ne fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë pas miratimit të saj me vendim të 
Keshillit Drejtues RTSH.
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