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Рубриките 
ФОРУМ и ПИСМА 
ја отсликуваат 
нашата отво-
 реност кон 
јавноста. Овде 
автен тич   но 
обја ву ваме и 
тек с  тови кои не 
се во со гласност 
со нашата 
уредувачка 
политика.

Пророците во Радио Те то-
во (А.И. и Л.М.) се сми лу вале 
и по 4 месеци исплатиле ед-
на плата во кеш. Причината за 
ова вработените не ја знаат. 

А.И. и Л.М. (студент-прва 
го  дина) поделиле "помош" за 
вработените. На дел од вра-
ботените на рака им биле ис-
платени по 5.000-6.000 де на-
ри, наместо редовно преку ТТК 
Банка (зголемени за 4.000-
5.000 денари плус платени 
придонеси). За разлика од нив, 
менаџерите си поделиле пла-
ти од 4 до 5 пати поголеми, 
односно од 20.000 до 30.000 
денари.

ПОСЛ ЕДНИТ Е  ПОСЛ ЕДНИТ Е  
ПРОРОЦИ  ВО  ПРОРОЦИ  ВО  
РАДИО  Т Е Т ОВОРАДИО  Т Е Т ОВО
С Е  СМИЛУВАЛ ЕС Е  СМИЛУВАЛ Е

Тоа го направиле за да се 
одбегне плаќањето на при до-
несите за пензиско и за здрав -
ствено осигурување. За тоа 
некој треба да одговора, осо-
бено менаџерите и смет ко во-
дителот, ако имало пари за 
тоа. Па, така останува овие 
ин  ституции да поднесат при-
јави за Радио Тетово, а одго-
ворните да го платаат "борчот".

Инспекторите да прове-
рат како некои луѓе во 2005 и 
во 2006 година биле отпуш-
тени од работа (под нејасни 
околности), без да се регу ли-
раат платата и придонесите. 
Надлежните органи да про-

верат во Општина Тетово и 
во Радио Тетово како е мож-
но парите од Општината за 
вработените во Радио Тетово 
да завршат кај лица од Уп-
равниот одбор. Да се про ве-
ри и завршната сметка од Ра-
дио Тетово, која беше дос та-
вена до Советот, која има многу 

фантазми.
Во 2005/06 го-

дина, во Радио Те-
тово се вр ше ла 
исплата на пат -
ни трошоци, но 
пари не добиле 
сите кои пату ва-
ат до работното 
место. Наводно, 
месечно за пат-
ни трошоци до-
би вале по 900 
де нари (напо ме-
на не сите ). На 
дел од вра бо те-
ните им се да ва-
ле кеш пари, што 
е спротивно на 
законот. До бива-
ле исхрана, те ле-
фон, картици за 
мобилни те лефо-
ни, разлики во 
плата, а имало 
от туѓување на 
имот и на оп ре-
ма и злоупот ре-

ба на пари од кирија и од 
реклами. Имало и употреба 
на службено возило за бло-
кади на патишта, во поли тич-
ки цели итн. Како е можно 
институциите да не знаат за 
хаосот во Радио Тетово?

Зошто, ако комуната не е 
заинтересирана за Радио Те-
тово, не ангажира кон сул тан-
ти за негова најдобра транс-
формација, па тоа не е нивно. 
На седница на Советот на 
Опш  тина Тетово, директорот 
А.И. кратко кажал дека фи-
нансиската состојба е лоша и 
дека ќе се намали бројот на 
вработени. Повторно има зло-
употреба на пари за мате ри-
јални трошоци - а никој не  
одговара.

Неисплатени се плати за 9 
месеци??? Вработените не 
зна  ат кој од нив редовно при-
ма плата и колку, а кои не. 
Директорот на Радио Тетово 
А.И. не одговорил зошто не-
кои примале, а некои не при-
мале плати. Кои биле кри-
териумите, дали некој по себ-
но се покажал или бил важен 
само својот џеб и коали ци-
јата. 

Али Алиу, 
Тетово


