
                                                                         ЗАПИСНИК 

са шесте редовне сједнице Комисије за програмске садржаје на албанском језику и језицима 

припадника других мањинских народа и других мањинских националних заједница 

Сједница Комисије је одржана дана 14.09.2022. године. 

Сједници су присуствовали: 

 

1.Адмир Адровић, предсједник; 

2.Верон Халили, члан; 

3.Трипо Матијевић, члан; 

4.Ивана Крушчић, чланица; 

 

Фрасхер Селимај, члан и Мирхета Гачевић, чланица нису присуствовали сједници због раније 

преузетих обавеза, о чему су уредно обавијестили предсједника Комисије. 

Поред  чланова Комисије, сједници је присуствовао и Иван Лековић, секретар Комисије. 

 

На сједници је усвојен слиједећи  

 

                                                                      ДНЕВНИ РЕД 

1. Расправа и изјашњавање у вези Записника са пете редовне сједнице Комисије; 

2. Анализа извјештаја о реализацији Програмско-продукционих планова ТВЦГ и РЦГ, за период 

јануар-јун 2022. године; 

3. Разно. 

 

                                                                                   I 

Записник са пете редовне сједнице Комисије је усвојен гласовима свих присутних чланова.(4 гласа 

ЗА) 

 



                                                                                   II 

Програмско – продукциони план ТВЦГ:Трипо Матијевић је исказао жаљење што емисије које су 

биле планиране нису реализоване.Констатовао је да је шест мјесеци дуг период те сматра да је 

требао бити реализован макар одредјен број емисија.Поред тога смањење емитовања емисије 

“Лајмет” је корак уназад.Сматра да није у реду да информативна емисија недостаје недјељом 

када би требала да буде највећа гледаност.Адмир Адровић је истакао да се емисија “Мостови” 

емитује у неприхватљиво кратком временском интервалу од 25 минута, фактички 20 минута и да 

би требало радити на томе да се њена минутажа увећа.Ивана Крушчић је сагласна са 

наведеним.Трипо Матијевић је саопштио да троје запослених , колико броји редакција треба да 

буде савим довољно да трајање наведене емисије буде 45 минута.Такодје, сматра да треба да се 

упути такав апел за следећу годину. Поред наведеног, мишљења је да постоји јако велики јаз 

измедју 44 планиране емисије и 52 седмице у току календарске године.Ивана Крушчић је била 

мишљења да је то због љетње паузе која траје два мјесеца.Трипо Матијевић сматра да управо у 

љетњим мјесецима, с обзиром на публику коју покрива, када је туристичка сезона у јеку, с 

великим бројем фестивала и других манифестација треба да буде испраћено са што више 

прилога.Заузврат, јануар и фебруар не пружају такве могућности и  из тога разлога могу 

престављати проблем око материјала за емисије. Предлаже да љетња пауза , уколико је 

неопходна буде неколико седмица. 

Програмско-продукциони план РЦГ:Адмир Адровић је истакао да је за емитовање јутарњих 

вијести на албанском језику планирано 361 емитовање, а да је реализовано 128, значи 60 мање од 

планираног.Такодје , дневник на албанском језику је од планираних 261 емитовања, реализовано 

128 пута, што је такодје мање за око 60.Поред тога није јасно како је планирано 361 емитовања 

вијести ако се оне реализују само радним данима, уз паузу током љетњих мјесеци.Трипо 

Матијевић је истакао да с обзиром да се вијести емитују једном дневно у трајању од 5 минута 

може да се превазидје одсуство спикера са РЦГ са његовим колегом из ТВЦГ и обратно, у љетњем 

периоду. Ивана Крушчић је навела и да је емисија “Спона” реализована у мањем броју од 

планираног, у период јануар-јун, те да сматра да би у извјештају требало навести зашто је дошло 

до тога да се емисије не реализују.Трипо Матијевић сматра да у извјештају РЦГ треба да стоји 

поред емисије и колико је минута реализовано,  као што је то случај са извјештајем ТВЦГ.   

                                                                              III 

У оквиру тачке разно разматрани су одговори Савјета и Менаџмента РТЦГ на иницијативе које је 

Комисија упутила на претходној сједници.Иван Лековић је обавјестио да је прва иницијатива, која 

се односила на пропусте у реализацији програма разматрана на сједници Савјета те да ће одговор 

на исту бити достављен када се записник са те сједнице усвоји, тј. на наредној сједници 

Савјета.Остале двије иницијативе су том приликом упућене Менаџменту РТЦГ.Адмир Адровић је 

прочитао иницијативе од 12 августа.Након што је менаџмент РТЦГ у одговору навео да 

финансијским планом за 2022. годину није планирано запошљавање лица на одредјено вријеме, 

који би били замјена за запослене који одсуствују, због боловања и других разлога, Трипо 

Матијевић је предложио да се иницира да наведено буде укључено у финансијски план за 2023. 



годину.Ивана Крушчић је навела да такодје треба оставити ставку за запошљавање лица која 

хонорарно обављају послове.Такодје , што се тиче друге иницијативе, за набавку рачунарске 

опреме за запослене у редакцији, након што је Адмир Адровић прочитао одговор Менаџмента, да 

је у току тендер и да ће бити обезбиједјена рачунарска опрема као и за остале запослене, чланови 

Комисије нису имали даљих коментара. 

Поред наведеног, под тачком разно разговарало се и о начину рада саме Комисије, организовању 

сједница, одсуствовања и осталих питања, о чему је постигнут договор измедју присутних чланова.      

 

ЗАПИСНИК САЧИНИО                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Иван Лековић                                                                                                                           Адмир Адровић 


