
 
            Ј А В Н О   П Р Е Д У З Е Ћ Е 
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
              Б А Њ А   Л У К А        
- УПРАВНИ ОДБОР РТРС - 
 
 
 

 На основу члана 48. став (1) тачка з), а у вези са чланом 51. став (1) Закона о радио-
телевизији Републике Српске (“Сл. гласник РС” број: 49/06, 73/08, 42/10,89/13 и 44/16) и члана 53. 
а. 9., а у вези са чланом 58. став (1) и став (2) Статута ЈП Радио-телевизије Републике Српске, 
Управни одбор на 45. (четрдесет петој) сједници, одржаној дана 29.11.2021. године, расписује 

 
ЈАВНИ КОНКУРС   

 за избор и именовање генералног директора 
Јавног предузећа Радио-телевизије Републике Српске 

 
Надлежности генералног директора 
 
 Генерални директор: 
- представља и заступа РТРС и одговоран је за спровођење одлука Управног одбора, 
- руководи пословањем РТРС и одговоран је за законитост рада РТРС, 
- одговара за укупно пословање у складу са статутом, 
- одговара за поштивање утврђених програмских смјерница и начела одређених законом, 
- осигурава израду годишњег финансијског плана и буџета за РТРС у сарадњи са генералним 
директором Корпорације, 
- одговара за испуњење услова из дозволе система и дозволе РТРС, 
- именује руководно особље РТРС у складу са највишим професионалним критеријумима и на начин 
утврђен статутом, 
- осигурава задовољавајући квалитет и покривеност сигналом РТРС територије Републике Српске, 
- остварује координацију и сарадњу са генералним директорима јавних РТВ сервиса и генералним 
директором Корпорације, 
- обавља друге послове прописане Законом о радио-телевизији Републике Српске (“Сл. гласник РС”, 
број: 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 и 44/16) и одредбама Статута ЈП Радио-телевизије Републике Српске. 
 
Мандат генералног директора 
 
- Генерални директор се именује на период од пет (5) година и његов мандат се може обновити само 
једном.  
  
Услови  
 
 Поред општих услова утврђених чланом 26. до 30. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, број: 1/16, 
66/18), кандидати морају испуњавати слиједеће посебне услове: 

− да посједује високу стручна спрема друштвеног или техничког смјера, 
− да има најмање пет (5) година радног искуства на руководиним функцијама, 
− да је исказао организаторске и руководне способности у претходном раду, 
− да је држављанин Босне и Херцеговине, Републике Српске, 
− да има стално пребивалиште на подручју Републике Српске,  
− да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак, 
− За генералног директора не може бити именовано лице које обавља извршну, законодавну 

или судску функцију на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини или које је власник, 
односно сувласник предузећа које обавља дјелатности радијског или телевизијског 
емитовања, те ако је његова функција неспојива са Законом о спречавању сукоба интереса у 
органима власти Републике Српске (“Сл. гласник РС”, број: 73/08, 52/14). 

 
 
 



 
 
 
Потребна документација 
  
 Уз пријаву на конкурс потребно је приложити у оригиналу или овјереној копији, не старијој од 
шест мјесеци, слиједећу документацију: 

− Биографију са подацима о кретању у служби, 
− Доказ о стручној спреми, 
− Доказ о радном искуству на руководиним функцијама, 
− Увјерење о држављанству, 
− Пријаву о пребивалишту, 
− Увјерење да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак, 
− Овјерену изјаву да не обавља извршну, законодавну или судску функцију на свим нивоима 

власти БиХ и да није власник, односно сувласник предузећа које обавља дјелатност радијског 
или телевизијског емитовања, те да функција коју обавља није у супротности са Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске (“Сл. гласник РС”, број: 
73/08, 52/14) по било којој основи. 

− Увјерење о општој здравственој способности, не старијој од шест мјесеци. 
 

− Кандидати су дужни уз потребну документацију приложити и 
 План и програм рада за мандатни период на који се именују у којем ће да покажу: 

− компетентонст у сфери пословног руковођења, 
− детаљно познавање начина функционисања РТВ индустрије, 
− познавање јавног РТВ емитовања, са посебним освртом на Јавни РТВ сервис Републике 

Српске, 
− познавање и разумјевање проблематике Јавног РТВ система (контекст, законска регулатива, 

организација и слично), 
− познавање међународног окружења у области јавног РТВ емитовања, 
− посједовање изражених вјештина планирања, организовања и мотивисања, 
− посједовање изражених коминикационих способности. 

 
Оглашавање и рок за подношење пријава  
 
 Конкурс ће бити објављен у: 

− дневном листу “Независне новине” и на интернет страници РТРС www.rtrs.tv 
 Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у средствима 
 јавног оглашавања, односно у дневном листу “Независне новине” . 
 Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се узети у разматрање. 
 Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове обавиће се разговор (интервју), 
 о чему ће кандидати бити благовремено информисани. 
 
  
Пријаве са потпуном документацијом доставити поштом или лично на протокол 
предузећа на адресу: 

ЈП Радио-телевизија Републике Српске 
Трг Републике Српске број 9 

78.000 Бања Лука 
- УПРАВНИ ОДБОР - 

са назнаком: “Пријава на конкурс за избор и именовање генералног директора ЈП РТРС.” 
НЕ ОТВАРАТИ 

 
 
 
 

http://www.rtrs.tv/

