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1. УВОД 
 

 Радио Телевизија Републике Српске је и у 2012. години  испунила 
задатак и обавезу да разноврсним и вјеродостојним информацијама, путем 
наших сервиса, Радија, Телевизије и Мултимедије, истинито информише 
јавност о политичким, привредним, социјалним, здравственим, културним, 
образовним, научним, вјерским, еколошким, спортским и другим догађајима, 
као и да програми највишег квалитета буду доступни јавности Републике 
Српске, успостављајући највише стандарде професионализма.  

Да бисмо испунили улогу јавног сервиса, у Радио Телевизији Републике 
Српске  учињени су максимални напори како бисмо осигурали уређивачку и 
финансијску независност и самоодрживост и да задобијемо што веће 
повјерење наших грађана који гледају телевизију, слушају радио, или се 
користе нашим мултимедијалним услугама, пружајући информације које 
интересују јавност. 

Иако је протекла година била захтјевна, због бројних догађаја и 
манифестација које смо медијски пратили, сложеног процеса пресељења 
Телевизије у нову зграду и оптерећена отежаним условима финансијског 
пословања,  успјешно су реализовани планирани циљеви. 

Финансијски резултат пословања је и у 2012. години био позитиван. 
Радио-телевизија Републике Српске је једини јавни сервис у региону који 
девету годину заредом послује без губитка. Плате се редовно исплаћују. 

Протекла година била је у знаку потпуне интеграције Радио Tелевизије 
Републике Српске. Пресељење у заједнички објекат симболично је, али и 
практично, означило нови систем рада и технолошке услове. 

Започете су активности за покретање Сателитског програма РТРС, а 
један од приоритета био је што квалитетнија припрема за процес преласка са 
аналогног на дигитално емитовање. 

Дизајнирана је и имплементирана нова интернет презентација РТРС-а, 
као и мобилна верзија интернет презентације. Поред стриминга телевизијског 
и радијског програма, путем интернета извршен је директан пренос свих 
засједања Народне Скупштине Републике Српске.  

Успјешно је реализован пројекат опремања новог простора ИТ центра и 
изградња антенског стуба у Брчком. Такође, у потпуности је завршена 
реконструкција објеката, антенских стубова и инфраструктуре у систему за 
пренос и емитовање програма и припрема за процес дигитализације радио-
релејних веза. 

Новооснована Музичка продукција реализовала је три музичка издања 
чиме је направила  нови помак и потврдила кредибилитет куће. 

Завршетак опремања РТВ дома (ТВ студија), дигитализација и 
производња програма по највишим професионалним стандардима, уз 
финансијску одрживост, основни су задаци које намјеравамо остварити у 
времену које је пред нама.  

Оно што забрињава је проблем пада наплате РТВ таксе и све веће 
оптерећење пореским и другим обавезама. Чињеница да нисмо у могућности 
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утицати на висину основног прихода (РТВ таксе) указује на неизвјесност 
остваривања планираних циљева у будућности. 
 Иницијативе менаџмента и Управног одбора Радио-телевизије 
Републике Српске, да се промијени неправедан Закон о јавном РТВ ситему 
БиХ,  којим  је  начин  расподјеле прихода од РТВ таксе регулисан у омјеру 
25% РТРС: 25% РТФБиХ:50% БХРТ, до сада није имао одјека међу политичким 
странкама и одговорним личностима у Републици Српској и Босни и 
Херцеговини. 
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2.1. ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
 

Програм Телевизије Републике Српске је у 2012. години успио да 
оправда очекивања и захтјеве гледалаца и постојање и циљ Јавног сервиса 
грађана са разноврсним програмима који промовишу културу говора, 
толеранције, знања и пристојности.   

Телевизија Републике Српске је у 2012. години емитовала 8.784 сатa 
програма, од чега 4.103 сата (или 46,7%) програма властите производње 
/премијерно 2.881, а репризно 1.222 сата/ и 4.680 сати (или 53,3%) програма 
стране производње (програм који је набављен куповином, ТВ размјеном, 
кроз донације, или програм независне продукције), /премијерно 2.634, а 
репризно 2.046 сати/. (Прилог бр.1)  

Удио програма независне продукције је заступљен са 1.146 сати, што 
износи 24,5% од програма стране производње, а 13% од свеукупно 
емитованог програма ( Прилог бр.2) 

Анализирајући програм властите и стране производње на седмичном 
нивоу, Телевизија Републике Српске је у просјеку емитовала 46,7% 
програма властите производње, а 53,3% страног програма. Из горе 
наведеног, однос програма властите производње и страног програма 
Телевизије Републике Српске је у складу са чланом 13, Правила 55/2011 о 
пружању аудиовизуелних медијских услуга Регулаторне агенције за 
комуникације Босне и Херцеговине, донесеног на 52. сједници одржаној 
15.11.2011, на основу члана 39, а у вези с чланом 10 и чланом 32, став 3, 
Закона о комуникацијама („Службени гласник БиХ“, бр. 31/03, 75/06 и 32/10) 
по којем „програм корисника дозволе мора садржавати минимално 20% 
властите продукције од укупног седмичног програма“.  
 У 2012-ој години, укупно је емитовано 5.516 сати (62,8%) програма 
премијерно, а 3.268 сати или (37,2%) репризно ( Прилог бр.3). 

Од укупне премијерне властите производње (која износи 2.881 сати) у 
РТВ дому (студију Бањалука) произведено је 2.364 сата, или  82 %, а у 
Информативно-техничким центрима 517  сати, или 18 % од укупног 
премијерног програма властите производње (Прилог бр.4). 

Према жанровима, информативни програм је био заступљен са 2.091 
сати (властити и страни) или 23,8%, културно-образовни са 175 сати или 
2%, омладински са 51 сат или 0,6%, дјечији са 436 сати или 4,9%, 
религијски са 55 сати или 0,6%, музички са 621 сат или 7,1%, забавни са 
531 сат или 6%, спортски са 437 сати или 5%, документарни са 624 сата или 
7,1%, филмски, серијски и драмски са 3.179 сати или 36,2 %, маркетиншки 
програм са 296 сати или 3,4% и остали програмски садржаји са 288 сати или 
3,3%. Табеларни приказ удјела програма по жанровима и мјесецима 
достављен је у Прилогу бр.5. 
 У току 2012. године редовно су праћена и засједања Народне 
скупштине Републике Српске, што укупно износи 58 сати и 40 минута 
директних преноса, прегледа и емисија о раду Парламента, или 2 % од 
премијерног програма властите производње (Прилог бр.6).  

Телевизија Републике Српске је о раду Народне скупштине 
Републике Српске извјештавала кроз: 

− редовне информативе емисије: Вијести (четири емисије са директним 
укључењима новинара редовно у 08:00 часова), Дневник 1 (извјештај 
са обавезним укључењем новинара), Дневник 2 (укључење-живо са 
извјештајима о раду Народне скупштине Републике Српске, и по 
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процјени тематски прилог са реаговањима на поједине одлуке, 
мишљење посланика, експерата и представника странака), ТВД 3 
(извјештај о раду Народне скупштине РС), Српска данас (укључење – 
живо у емисију уколико сједница траје и прилог о раду Парламента); 

− директне преносе „Актуелни час-посланичка питања и одговори“; 

− директан пренос свих Посебних сједница Народне скупштине 
Републике Српске и усвајања Приједлога закона од интереса за 
јавност, што је у складу са заједничким договором Народне 
скупштине Републике Српске и РТРС-а; 

− дебатну, парламентарну емисију у данима када је засједање Народне 
скупштине Републике Српске  у термину 15:00 – 16:00 часова у 
емисији „У фокусу“; 

− хронике засједања Народне скупштине Републике Српске у данима 
засједања Парламента – емисија од најмање 15 минута, а након 
емитовања Дневника 3; 

− директан пренос сједница Народне скупштине Републике Српске на 
интернет сајту Радио-телевизије Републике Српске; 

− Праћење рада Народне скупштине Републике Српске у складу је са 
тачком 7 члана 13 Закона о Радио-телевизији Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске, бр.49, 29.мај 2006.). 
 

  Телевизија Републике Српске је, испуњавајући улогу Јавног емитера, 
у 2012. години реализовала 132 сата и 3 минуте  директних преноса 
информативних, спортских, културних, музичких и других догађаја (или 4,6% 
од премијерног програма властите производње) на цијелом простору 
Републике Српске. Настављена је добра сарадња са јавним емитерима и 
регионалним телевизијама у окружењу у размјени и заједничкој реализацији 
различитих програмских садржаја (Прилог бр.7). 
 
  У 2012. години емитовано је 7.117 минута, или 118 сати и 37 минута, 
ванредних програмских садржаја, односно 4,1% од премијерног програма 
властите производње (Прилог бр.8). 
 
 Телевизија Републике Српске је у 2012. години посветила посебну 
пажњу дјечијем и омладинском, културно-образовном, музичком и 
документарном програму по којима је препознатљива, али и лидер у 
медијском простору Републике Српске. 
 
 У 2012. години, на нашем програму емитовали смо неке од 
најзначајнијих спортских догађаја у свијету – Лига шампиона, Лига Европе, 
квалификације Фудбалске репрезентације Србије за Свјетско првенство, 
Европско првенство у ватерполу, АБА кошаркашка лига, итд. 
 
 2012. година је за Телевизују Републике Српске била веома захтјевна 
због истовременог пресељења свих капацитета из Банског двора у РТВ 
дом, едукације људских ресурса, и припреме и реализације јесење 
програмске шеме. Све заједно чинило је прекретницу у развоју и 
програмском искораку Телевизије, а у складу са новим техничким и 
технолошким могућностима. 
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ИЗВЈЕШТАЈ ТЕЛЕВИЗИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
ПРЕМА ПРОГРАМСКИМ ЖАНРОВИМА 

 
Информативни програм 
 

Информативни програм је водећи програм Телевизије Републике 
Српске који се пласира кроз дневно-информативне и седмичне емисије, а у 
складу са законским потребама и мјесту које Телевизија има у друштву. 
 Дневно-информативни програм производи емисије: Дневник 1, 2 и 3, 
Српску данас, Вијести у 7,8,9,14,17 часова, а по потреби и ванредне вијести 
и специјалне емисије (отворени програм). Такође, актуелне вијести  емитују 
се и путем крола кроз остале програмске садржаје. 
 Фокусирани смо на све дневне догађаје и актуелне теме у Републици 
Српској, Босни и Херцеговини, региону и свијету. Истраживачки се приступа 
темама од јавног интереса, а у складу са професионалним стандардима.  
 Увођењем нове концепције Дневника 1 и 3 додатно смо убрзали и 
квалитетно поспјешили дневни информативни програм.  
 Кроз разгранату дописничку мрежу, у информативним емисијама 
заступљене су вијести из свих дијелова Републике Српске,  што је посебно 
наглашено у емисији Српска данас. 
 Уз дневног тумача за лица са оштећеним слухом, наставили смо 
емитовање „Прегледа недјеље“.  
 Седмичне информативне емисије – Пресинг, Печат, Интервју, Некад 
било, Бањалучка панорама, Одговорно – свака на свој начин, баве се 
актуелном информативно-политичком и друштвеном проблематиком.  
 Емисија „Актуелно“, бави се важним питањима информативно-
политичког миљеа од интереса за Републику Српску и њене грађане. 
 Новинари Телевизије Републике Српске директно су се јављали, 
снимали и емитовали прилоге приликом праћења делегације Републике 
Српске у свијету. 
 Увођењем свакодневне емисије из Хашког трибунала са суђења 
Радовану Караџићу и генералу Ратку Младићу додатно смо допринијели 
кредибилитету информативног програма, јер се показало да су ови 
програми предмет интересовања јавности. 
 Посебну пажњу посветили смо темама у емисији “У фокусу” које су у 
сарадњи са невладиним организацијама и удружењима грађана, 
интересантне за специфичне групе становништва. 
  
 Локални избори 2012. 
 
 2012. година протекла је у знаку локалних избора. По први пут 
формиран је Изборни пул који су чинили новинари три медија – Телевизије, 
Радија и Мултимедије предвођени руководиоцем пула са подршком  
асистента, продуцента и лектора. Изборни пул је у вријеме предизборне 
кампање свакодневно пратио активности 380 политичких субјеката 
(странака, коалиција, независних кандидата и листа независних кандидата, 
кандидата за градоначелнике) на територији цијеле Републике Српске, као 
и у општинама у Босни и Херцеговини које су „покривене” сигналом РТРС-а. 
 Телевизија Републике Српске је показала да је кредибилна медијска 
кућа у објективном, јавном и информативном праћењу локалних избора, јер 
ни један од 380 политичких субјеката није упутио жалбу на нашу адресу, 
нити Регулаторној агенцији за комуникације Босне и Херцеговине. 
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 Заступљеност програма у вријеме предизборне кампање и у данима 
избора огледала се кроз Информативни програм (специјална емисија дан 
пред изборе) - 35 минута, хронике - 1.138 минута, представљање 
политичких субјеката - 248 минута, ТВ дебате - 216 минута, програме 
независних продукција и закупљених термина – 24 минута и праћење кроз 
остале Информативне програме. Највећу пажњу гледалаца изазвао је 
Отворени програм у Изборној ноћи – 332 минута. 
 
Обиљежавање 20 година од стварања Републике Српске 
 

Tелевизија Републике Српске је током 2012. године емитовала 
циклус специјалних емисија посвећених обиљежавању јубилеја „20 година 
од стварања Републике Српске“. У оквиру циклуса емитоване су 22 емисије 
из архива. У дебатним емисијама, о значајним темама говорили су 
еминентни представници из различитих области јавног живота. Било је 
ријечи о социјалним правима најугроженијих категорија становништва 
Републике Српске, уставним надлежностима, реформи правосуђа, као и 
темама из здравства, културе, спорта, образовања и привреде. Свакако да 
је са посебном пажњом припремана продукција и реализација Дана 
Републике Српске, 9. Јануара, са коришћењем максималних продукцијских 
и људских капацитета. 
 

Јутарњи програм 
 
 У 2012. години реализовано је 256 емисија Јутарњег програма, што је 
око 560 сати програма, емитовано је више од 2 500 прилога, а угостили смо 
више од 500 саговорника о различитим темама. Сваког дана имали смо 
добру територијалну заступљеност (информације из најмање седам до 
осам општина и градова).  
 Коришћењем нових техничких могућности успјели смо да реализујемо 
директна укључења новинара са различитих локација у Бањалуци, 
Требињу, Источном Сарајеву и Бијељини. 
 Од јесење шеме почели смо да реализујемо 30 минута више 
програма дневно, увели смо нове рубрике и потпуно промијенили концепт 
емисије,  ангажовањем нових водитеља.  
 У оквиру Јутарњег програма припрема се и реализује Временска 
прогноза за потребе свих информативних емисија.  
 Јутарњи програм је један од најрепрезентативнијих у укупном 
програму, квалитативно и територијално. 

 
Културни, образовни и религијски програм 
 

 Редакција културног, образовног и религијског програма произвела је 
неколико запажених емисија,  међу којима се издвајају “Арт машина”, “У 
пролазу” и „Часна доколица“ које се баве проблемима у култури Републике 
Српске, али и занимљивим интервјуима са домаћим, регионалним и 
страним умјетницима, различитог профила. 
 Такође, програмски су емитоване репортаже и хронике о свим 
важнијим културним дешавањима попут Сајма књиге, Театар-феста, 
Кочићевог збора, Фестивала дјечијих позоришта, Ноћи музеја, Краткофила, 
и сл. 
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 Од јесење шеме уведене су двије емисије образовног програма - 
„Квадрат на знање“ и „Инфинити“ које се баве проблемима, али и 
позитивним причама из области образовања и науке у Републици Српској. 
Такође, емитоване су научно-образовне емисије независних продукција.  
 Имајући у виду значај Јавног сервиса као медија који промовише 
значај међуљудског дијалога и разумијевања,  Телевизија Републике 
Српске је у оквиру религијског програма емитовала емисије “Ријеч вјере”, 
“Манастири“, “Духовни мостови”, “Ступови духовности“. Медијски су 
испраћени сви важни религијски догађаји попут преноса литургија, миса, 
бајрамских молитава и пригодних документарних емисија.  
 У првом дијелу године реализован је већи број студијских дебата о 
образовању, а актуелне теме из ове области снимају се и емитују у 
информативном програму. 
 Вриједно је поменути и емисију “Тамо далеко” о животима познатих 
Срба у дијаспори и о српским културно-историјским споменицима. 
 У сарадњи са епархијом Будимљанско-никшићком снимљен је 
серијал "Ступови духовности" о духовном и културном благу немањићких 
светиња.  
 
 Дјечији и омладински програм 
 

 Дјечији и омладински програм чинио је око 7% удјела у укупним 
садржајима емитованим на Телевизији Републике Српске у 2012. години. 
Редакција дјечијег програма  емитовала је трећу сезону емисије “Мали 
дневник”, а од октобра исте године почело је емитовање новог серијала 
Ниџо Радозналац. Снимљено је и емитовано 12 епизода у новој сезони, а 
реаговања гледалаца су показала да је ова емисија пун погодак за дјецу 
узраста од 5 до 9 година.   
 Такође, емитоване су и емисије „Ниџо радозналац“, „Квизолог“ и квиз 
„Малац зналац“. 
 У 2012-ој години успјешно је реализован 19. Ђурђевдански фестивал  
дјечије пјесме и емисије у којима су промовисани извођачи и композитори 
пјесама Фестивала. 
 У сарадњи са владиним и невладиним сектором реализовали смо 
пројекте „Конференција беба“, „Међународни дан дјетета“ и „Правда за 
свако дијете“ (УНИЦЕФ), „Недјеља дјетета“, Међународни фестивал 
пјесника „Булка“, али и специјалне емисије за дјецу поводом Нове године, 
Божића и Васкрса. 
 Остали садржаји попут цртаних филмова и серија за младе 
приказани су као производ независних продукција. 
 Омладинска емисија “За.Друга” у 20 емисија угостила је око 200 
учесника који су,  на посебан начин, прилагођен популацији младих, 
обрађивали различите теме попут традиције, брзе вожње, кућних 
љубимаца, фејсбука, порока итд.  
 Од јесење програмске шеме емитована  је емисија „Академија“ у којој 
су промовисани успјешни пројекти студената Академије умјетности 
Републике Српске. Емисија је испунила циљ, када је ријеч о популаризацији 
културе код младих људи.  Умјетничка дјела студената Академије 
умјетности у Бањалуци премијерно су била приказана, а по први пут су 
представљени и студенти музичког одсјека, уз пратњу камерног састава 
Трио Фантастико. 
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 Емитоване су репортаже о догађајима “Сусрети младих Реублике 
Српске”, “Стручна екскурзија студената Машинског факултета“, „Фестивал 
науке“, „Ноћ истраживача“ и „Министар на један дан“. Важније теме које се 
баве проблемима дјеце и омладине у Републици Српској емитоване су у 
дневном информативном програму.  
 
Редакција музичко-забавног програма 
 

 У 2012. години, Музичко-забавни програм Телевизији Републике 
Српске обиљежиле су емисије “Играјући, пјевајући“ у којима се 
представљају културно-умјетничка друштва, пјевачке групе и обичаји из 
цијеле Републике Српске, “Свирај нешто народно”-интервјуи са домаћим и 
регионалним народним пјевачима,  а која је “открила” који текстописци су 
заслужни за познате народне пјесаме на нашем простору. Емитоване су и  
музичке емисије “Само пјесма зна” и “Вез”, посвећена народним обичајима 
из различитих  крајева Републике Српске.  
 У првој половини године емитована је емисија о новостима са 
свјетске музичке сцене „NO LIMIT“, да би од јесење програмске шеме 
емитовали емисију “Поп рок аут”, чији је  циљ промоција домаћих рок група.   
 Од јесење шеме емитује се и забавно-музичка емисија „7 у 1“ 
(недјељно поподне), "Ах,та планета" и "ТВ Бинго". Забавно-едукативни шоу 
„Наш бизнис“ имао је за циљ да на забаван начин покаже на шта су спремни 
такмичари да би покренули властити бизнис.  
 Музички програм имао је обавезу снимања музичких догађаја, 
првенствено мислећи на медијска покровитељства, међу којима и  
Новогодишњи концерт Бањалучке филхармоније, концерт Градског 
тамбурашког оркестра Бања Лука, Светосавски бал у Бијељини, 
Хуманитарни концерт за Јадранку Стојаковић, Тамбурица фест – Дероње, 
Интернационални фестивал фолклора „Дукатфест“ Бања Лука, Панк опера 
„Дом за вешање“ Емира Кустурице, Сабор у Гучи,   концерте Аце Лукаса, 
Цеце Ражњатовић, Здравка Чолића, Мирослава Илића, „Хладног пива“, итд. 
Медијски смо пратили “Демо- фест“ и „Мали композитор“. Сва музичка 
дешавања у Републици Српској, ова редакција пласирала је кроз приче у 
информативном програму.  
 Посебне напоре Телевизија Републике Српске је уложила у снимање 
Новогодишњег музичко-забавног програма и Ђурђевдански фестивал 
пјесме за дјецу, а били смо медијски покровитељ специјалних пројекта 
попут Избора за мис Републике Српске, Избора за мис Босне и Херцеговине 
и Избора за мис свијета. 
 
Редакција спортског програма 
 
 Редакција спортског програма је у 2012. години реализовала  
неколико значајних међународних и домаћих спортских догађаја попут 
Олимпијских игара у Лондону са преко 100 дирекних преноса, Лиге 
шампиона, Лиге Европе, а велику пажњу су забиљежиле кошаркашке 
утакмице АБА лиге у којима се Игокеа пласирала на првом мјесту.   
 У програму Телевизије Републике Српске емитоване су и утакмице 
регионалне рукометне СЕХА лиге, ТВ турнир шампиона у рукомету у Добоју, 
а успјешно су реализовани и тениски турнири у Приједору, Брчком, Добоју и 
Бањалуци.  
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 Незаобилазно је емитован и тзв. вјечити дерби Црвена звезда – 
Партизан, као и квалификације Србије за Свјетско првенство у фудбалу.  
        У емисијама Магазин Лиге шампиона, Спортском прегледу и тематским 
емисијама о проблемима у спорту на простору Босне и Херцеговине, 
гледаоце смо информисали о важнијим догађајима. Актуелни смо били у 
свакодневним спортским додацима Дневника. 
 
Редакција страног програма 
 
 Редакција страног програма Телевизије Републике Српске у 
календарској 2012. години реализовала је све планиране програмске 
задатке дефинисане захтјевима, потребама и временским оквиром. 
 Партиципација ове редакције била је заступљена у програмима свих 
редакција Телевизије, али и Радија Републике Српске. Највеће учешће је у 
информативном програму на бази свакодневног ангажмана новинара 
редакције у селекцији, обради и дистрибуцији информација из читавог 
свијета.  
 Видео материјали прилагођавани су програмским потребама 
информативне и других редакција – превођење са страног језика, обрада и 
адаптација текстова. 
 Осим дневног програма вијести, обезбиједили смо директне тв 
преносе више спортских догађаја, фудбалске и кошаркашке утакмице, 
преносе првенства у тенису, пренос Олимпијских игара, Оскара, вјенчања 
британског краљевског пара. 
 Обезбиједили смо преносе из суднице Хашког трибунала, као и 
религијских догађаја попут Божићне и Васкршње литургије из Ватикана и 
Москве, те параде поводом Дана побједе над фашизмом  као и других 
догађаја према програмским потребама. Наши новинари јављали су се као 
дио тима који је пратио делегације Републике Српске и Босне и 
Херцеговине у свијету. 
 Добром сарадњом са руским тв каналом Русија данас, и више тв 
станица у Србији, Хрватској, Македонији и другим земљама у региону, 
обезбјеђујемо и размјењујемо актуелне вијести и снимке.  
 У сарадњи са  Европском Комисијом реализовали смо 4. и 5. фазу 
пројекта информисања јавности о европским интеграцијама у оквиру кога су 
реализоване све планиране дебатне емисије са гостима у студију, 
петнаестодневна емисија о европским интеграцијама, репортаже и 
извјештаји у информативном програму. 
 Снимили смо интервјуе са високим свјетским званичницима, међу 
којима  Кетрин Ештон, висока представница ЕУ за спољну политику, 
Стефан Филе, европски комесар за проширење, Дорис Пак, посланица 
Европског парламента, Авигдор Либерман, израелски министар иностраних 
послова и бројни други лидери из региона и свијета. 
 У забавном програму реализована је емисија „Ах, та планета“ о 
најзанимљивијим дешавањима у свијету на седмичној основи. 
 У документарном програму одабрали смо, превели и титловали 40 
руских документарних филмова. 
 

Редакција документарног и филмског програма 
 
 У 2012. години укупно је емитовано страног и домаћег документарног 
програма у трајању 623 сата и 6 минута што чини 7,1 %  од укупно 
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емитованог програма Телевизије. У домаћој  продукцији реализовано је и 
емитовано  укупно 176 сати документарног програма, а у страној 447 сати 
документарног програма. 
 Поред редовних емисија „Хероји и феномени”, “Огњишта” и „Записи о 
селу“, Редакција документарног програма посебно је снимила и емитовала 
документарне филмове у вези са обиљежавањем историјских датума 
значајних за Републику Српску, попут  филмова „Заклетва“ и „Операција 
Коридор“. Посебну пажњу је изазвао документарни филм „Ари“ о животу и 
дјелу Ариа Ливнеа, „Дневник једног хирурга“, „Нина“, итд. Документарни 
филмови властите производње су од јесење шеме емитовани сваке 
седмице на програму Телевизије Републике Српске.  
 Посебна пажња посвећена је најзначајнијим вјерским празницима 
(Васкрс, Божић) када су приказивани адекватни документарни филмови. 
Емитовано је око 100 сати документарних репортажа, али и документарних 
серија страних продукција (BBS, History, РТ, итд.).  
 Приказана су 652 играна филма, међу којима домаћи филмови, 
филмови за дјецу, европски и арт-филмови, филмови америчке продукције 
у премијерном и репризном емитовању.  

 

Награде и признања 

 Новинари Телевизије Републике Српске су у 2012. години награђен 
бројним признањима међу којима издвајамо: 
 
1. Новинар РТРС-а Владимир Бекић, у конкуренцији међу 40 новинара 

Босне и Херцеговине, добитник је награде Фондације Медиа центар 
Сарајево и Ројтерс Фондације из Лондона, под називом "Антикорупција и 
медији у Босни и Херцеговини"; 

 
2. “Сребрни пастир" и повеља Cedric Dallier за најбољи страни филм 

додијељен је документарном филму ,,КОСОВСКИ БОЖУР" Мире Лолић-
Мочевић на фестивалу етнолишког филма у Кучеву; 

 
3. Награда „Бдење Јакова Орфелина” добили су филмови “Нина”, ауторке 

Мире Лолић Мочевић и “Дневник ратног хирурга”, аутора Синише 
Грабежа на  6. Фестивалу докуменетарног филма "Бдење душе" у 
Сремским Карловцима; 

 
4. ГРАМАТА Епархије Будимљанско-Никшићке за серијал Ступови 

духовности, а поводом 800 година од оснивања манастира Ђурђеви 
ступови у Беранама у којем се налази и сједиште Епархије; 

 
5. Специјална награда Фестивала “Први кадар“ у Источном Сарајеву за 

документарни филм “Дневник ратног хирурга”, аутора Синише Грабежа; 

6. Документарни филм “Била сам мала“, аутора Бранка Лазића учествовао 
је на сљедећим филмским фестивалима:  

− Званична селекција Међународног фестивала документарног филма 
"Човјек и рат" Екатеринбург, Русија 2012.  

− Међународна ревија документарног филма "Документ 12", Врање, 
Србија 2012.  
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− Званична селекција Међународног фестивала ауторског филма 
земаља подунавског ТВ региона "ПРОФЕСТ" Бачка Топола, Србија, 
2012; 

7. Награда за издавачки подухват године Драгану Теодоровићу за 
фотомонографију "Емир Кустурица и Но смокинг оркестра - 10 година" и 
за њеног издавача, Радиотелевизију Републике Српске на 
Међународном музичком и филмском фестивалу "Кустендорф 2012". 

 

Уз  Годишњи  извјештај  приложене  су  табеле : 
 

− ГОДИШЊА   ЗАСТУПЉЕНОСТ   ПРОГРАМА  

− ПРОГРАМ НЕЗАВИСНЕ ПРОДУКЦИЈЕ  

− ГОДИШЊА ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРОГРАМА ТЕЛЕВИЗИЈЕ РЕПУБЛИКЕ  
СРПСКЕ (премијерно и репризно) 

− ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРОГРАМА ИЗ ИНФОРМАТИВНО ТЕХНИЧКИХ 
ЦЕНТАРА  

− ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРОГРАМА ПО ЖАНРОВИМА И МЈЕСЕЦИМА 

− ПРЕГЛЕД ЕМИТОВАЊА ЗАСЈЕДАЊА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

− ДИРЕКТНИ ПРЕНОСИ ДОГАЂАЈА И МАНИФЕСТАЦИЈА (ЈАНУАР-
ДЕЦЕМБАР 2012.) 

− ВАНРЕДНИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ВЛАСТИТЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
(ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2012) 
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прилог бр.1 
 
 

ГОДИШЊА   ЗАСТУПЉЕНОСТ   ПРОГРАМА У 2012.-ОЈ  ГОДИНИ 

 
МЈЕСЕЦ 

 

 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 

 
СТРАНА 

ПРОИЗВОДЊА 
 

 
УКУПНО 

 
ЈАНУАР 

 

 
19.813 мин. или  330 сати 
и  16 мин. или  44,4% 

 
24.827 мин. или 413  
сати и 47 мин. или 

55,6% 

 
44.640 минута или   

744 сата 

 
ФЕБРУАР 

 

 
20.184 мин. или  336  

сати и  24 мин. или 48,3% 

 
21.576 мин. или 359  
сати и 36  мин. или 

51,7% 

 
41.760 минута или 

696  сати 

 
МАРТ 

 
21.667  мин. или  361 сат 
и  7  мин. или  48,5% 

 
22.973  мин. или 382  
сата и 53 мин. или 

51,5% 

 
44.640 минута или   

744 сата 

 
АПРИЛ 

 
20.813 мин. или  346  

сати и  53 мин. или 48 % 

 
22.387 мин. или 373  

сата и 7  мин. или 52% 

 
43.200 минута или 

720  сати 

 
МАЈ 

 
21.905  мин. или  365 

сати и  5  мин. или  49% 

 
22.735  мин. или 378  
сати и 55 мин. или 

51% 

 
44.640 минута или   

744 сата 

 
ЈУНИ 

 
20.634 мин. или  343  

сати и  54 мин. или 48 % 

 
22.566 мин. или 376  

сати и 6  мин. или 52% 

 
43.200 минута или 

720  сати 

 
       ЈУЛИ 

 
16.557  мин. или  275 

сати и  57  мин. или  37% 

 
28.083  мин. или 468  
сати и 3 мин. или 63% 

 
44.640 минута или   

744 сата 

 
АВГУСТ 

 
16.635  мин. или  277 
сати и  15  мин. или  

37,3% 

 
28.005  мин. или 466  
сати и 45 мин. или  

62,7% 

 
44.640 минута или   

744 сата 

 
СЕПТЕМБАР 

 
18.345 мин. или  305  

сати и  45 мин. или 42,5 
% 

 
24.855 мин. или 414  
сати и  15  мин. или 

57,5% 

 
43.200 минута или 

720  сати 

 
ОКТОБАР 

 
22.460  мин. или  374 
сата и 20  мин. или  

50,3% 

 
22.180  мин. или 369 
сати и 40 мин. или 

49,7% 

 
44.640 минута или   

744 сата 

 
НОВЕМБАР 

 
22.863 мин. или  381  сат  

и  3 мин. или  53 % 

 
20.337 мин. или 338  
сати и  57  мин. или  

47% 

 
43.200 минута или 

720  сати 

 
ДЕЦЕМБАР 

 
24.329  мин. или  405 
сати и 29  мин. или  

54,5% 

 
20.311  мин. или 338 
сати и 31 мин. или  

45,5% 

 
44.640 минута или   

744 сата 

 
УКУПНО 

 

246.205  мин. или 
4.103 сати и 25  мин. 

или  46,7% 

 
280.835  мин. или 

4.680 сати и 35 мин. 
или  53,3% 

 
527.040 минута или  

8.784 сата 
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прилог бр.2 
 

 
ПРОГРАМ НЕЗАВИСНЕ ПРОДУКЦИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 
 

МЈЕСЕЦ 

 
Премијерно 

/минута/ 

 
Репризно 
/минута/ 

 
Укупно 

/ минута/ 

Заступље-
ност у 
програму 
стране 
производњe 

Заступље-
ност у 
укупном 
програму 

 
ЈАНУАР 

 

31 сат 
10 мин. 

34 сата 
15 мин. 

65 сати 
25 мин. 

 
15,8 % 

 
8,8% 

 
ФЕБРУАР 

 

29 сати 
17 мин. 

34 сата 
  2 мин. 

63 сата 
19 мин. 

 
17,6 % 

 
9,1% 

 
МАРТ 

 

33 сата 
57 мин. 

39 сати 
 

72 сата 
57 мин. 

 
19,1 % 

 
9,8% 

 
АПРИЛ 

 

46 сати 
45 мин. 

50 сати 
51 мин. 

97 сати 
36 мин. 

 
26,1 % 

 
13,6% 

 
МАЈ 

 

54 сата 
27 мин. 

53 сата 
31 мин. 

107 сати 
  58 мин. 

 
28,5 % 

 
14,5% 

 
ЈУНИ 

 

41 сат 
52 мин. 

54 сата 
39 мин. 

96 сати 
31 мин. 

 
25,7% 

 
13,4% 

 
ЈУЛИ 

 

30 сати 
35 мин. 

110 сати 
  27 мин. 

141 сат 
    2 мин. 

 
30,1% 

 
18,9% 

 
АВГУСТ 

 

24 сата 
49 мин. 

77 сати 
29 мин. 

102 сата 
  18 мин. 

 
16,6% 

 
10,4% 

 
СЕПТЕМБАР 

 

21 сат 
46 мин. 

76 сати 
16 мин. 

98 сати 
  2 мин. 

 
23,7% 

 
13,6% 

 
ОКТОБАР 

 

35 сати 
40 мин. 

66 сати 
18 мин. 

101 сат 
 58 мин. 

 
27,6% 

 
13,7% 

 
НОВЕМБАР 

 

45 сати 
  5 мин. 

77 сати 
52 мин. 

122 сата 
  57 мин. 

 
36,3% 

 
17,1% 

 
ДЕЦЕМБАР 

 

43 сата 
 2 мин. 

32 сата 
55 мин. 

75 сати 
57 мин. 

 
22,5% 

 
10,2% 

 
УКУПНО 

 
 

 
438 сати 
  25 мин. 

 
707 сати 
  35 мин. 

 
1.146 сати 

 

 
24,5% 

 
13% 
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прилог бр.3 
 

 
2012. 

 
ГОДИШЊА ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРОГРАМА ТЕЛЕВИЗИЈЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 
(премијерно и репризно) 

 

ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ РЕПРИЗНИ ПРОГРАМ  
МЈЕСЕЦИ ВЛАСТИТИ СТРАНИ ВЛАСТИТИ СТРАНИ 

29.362 мин. 15.278 мин. ЈАНУАР 
44.640 мин. 14.135 мин. 15.227 мин. 5.678  мин. 9.600 мин. 

26.158 мин. 15.602 мин. ФЕБРУАР 
41.760 мин. 13.717 мин. 12.441 мин. 6.467 мин. 9.135 мин. 

27.215 мин. 17.425 мин. МАРТ 
44.640 мин. 14.322 мин. 12.893 мин. 7.345 мин. 10.080 мин. 

27.166 мин. 16.034 мин. АПРИЛ 
43.200 мин. 14.120 мин. 13.046 мин. 6.693 мин. 9.341 мин 

28.568 мин. 16.072 мин. МАЈ 
44.640 мин. 15.601 мин. 12.967 мин. 6.304 мин 9.768 мин. 

27.080 мин. 16.120 мин. ЈУНИ 
43.200 мин. 14.408 мин. 12.672 мин. 6.226 мин 9.894 мин. 

26.651 мин. 17.989 мин. ЈУЛИ 
44.640 мин. 11.683 мин. 14.968 мин 4.874 мин. 13.115 мин. 

28.807 мин. 15.833 мин. АВГУСТ 
44.640 мин. 11.785 мин. 17.022 мин. 4.850 мин. 10.983 мин. 

25.964  мин. 17.236  мин. СЕПТЕМБАР 
43.200 мин. 13.091 мин. 12.873 мин. 5.254 мин. 11.982 мин. 

28.491  мин. 16.149  мин. ОКТОБАР 
44.640 мин. 16.487 мин. 12.004 мин. 5.973 мин. 10.176 мин. 

26.843 мин. 16.357 мин НОВЕМБАР 
43.200 мин. 16.193 мин. 10.650 мин. 6.670 мин. 9.687 мин. 

28.629  мин. 16.011  мин. ДЕЦЕМБАР 
44.640 мин. 17.336 мин. 11.290 мин. 6.993 мин. 9.018 мин. 

330.931 мин  или 5.516 сати 196.109 мин или 3.268 сати  
УКУПНО 
527.040 
мин. 

172.878 мин. 
или 2.881 сат 

158.053 мин 
или 2.634 сата 

73.327 мин 
или 1.222 сата 

122.782 мин 
или 2.046 сати 
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прилог бр.4 
 

ИНФОРМАТИВНО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТРИ –  2012. ГОДИНА 
 

 
СТУДИО 

 
ИСТОЧНО  
САРАЈЕВО 

 
ТРЕБИЊЕ 

 

 
ПРИЈЕДОР 

 
БИЈЕЉИНА 

                                                             
БРЧКО 

 
БЕОГРАД 

 
УКУПНО 

 
ЈАНУАР 

 

  
 17 сати 
 39 мин. 

  
   5  сати 
 33 мин. 

  
  4 сата 
15 мин. 

  
 8 сати 

  

  
  1 сат 

54 мин. 

  
  2  сата 
41 мин. 

  
40 сати 
2 мин. 

 
ФЕБРУАР 

 

  
22 сата 
15 мин. 

  
  5 сати 
36 мин. 

  
 5  сати 
 5 мин. 

  
  8  сати 
35 мин. 

  
   1 сат 
42 мин. 

  
  3  сата 
44 мин. 

  
46 сати 
57 мин. 

 
МАРТ 

 

  
20 сати 
54 мин. 

  
  6 сати 
40 мин. 

  
  5 сати 
21 мин. 

  
12 сати 
55 мин. 

  
  2 сата 
  8 мин. 

  
  2  сата 
39 мин. 

  
50 сати 
37 мин. 

 
АПРИЛ 

 

  
14 сати 
  9 мин. 

  
  6 сати 
14 мин. 

  
  6 сати 
28 мин. 

  
  9 сати 
35 мин. 

  
  1 сати 
40 мин. 

  
  2 сата 
16 мин. 

  
 40 сати 
 22 мин. 

 
МАЈ 

 

  
16 сати 
36 мин. 

  
  6 сати 
33 мин. 

  
  5 сати 
28 мин. 

  
10 сати 
50 мин. 

  
  2 сата 
22 мин. 

  
  2 сата 
18 мин. 

  
 44 сата 
   7 мин. 

 
ЈУНИ 

 

  
 14 сати 
 57 мин. 

  
 4 сата 
18 мин. 

  
 5  сати 
 4 мин. 

  
11  сати 
20 мин. 

  
  1 сат 

34 мин. 

  
  1 сат 

31 мин. 

  
 38 сати 
 44 мин. 

 
ЈУЛИ 

 

  
12 сати 
26 мин. 

  
  7 сати 
43 мин. 

  
  4 сата 
22 мин. 

  
11 сати   

  
  1 сат 

15 мин. 

  
 2 сата 

 

  
38 сати 
46 мин. 

 
АВГУСТ 

 

  
10 сати 
19 мин. 

  
7 сати 
5 мин. 

  
  3 сата 
50 мин. 

  
 9 сати 
15 мин. 

  
  1 сат 

56 мин. 

  
 1 сат 

17 мин. 

  
33 сата 
42 мин. 

 
СЕПТЕМБАР 

 

  
17 сати 
16 мин. 

  
 8 сати 
54 мин. 

  
 5 сати 
 6 мин. 

  
 11 сати 

  

  
  1 сат 

50 мин. 

  
 2 сата 
18 мин. 

  
46 сати 
24 мин. 

 
ОКТОБАР 

 

  
14 сати 
49  мин. 

  
7 сати 

31 мин. 

  
 6 сати 
 5 мин. 

  
 10 сати 

  

  
 2 сата 
10 мин. 

  
 3 сата 
45 мин. 

  
44 сатa 
20 мин. 

 
НОВЕМБАР 

 

 
19 сати 
   6 мин. 

 
  6 сати 
36 мин. 

  
 6 сати 
45 мин. 

  
12 сати 
10 мин. 

  
 1 сат 

27 мин. 

  
 3 сата 
51 мин. 

  
49 сати 
55 мин. 

 
ДЕЦЕМБАР 

 

  
16 сати 
24 мин. 

  
  5 сати 
32 мин. 

  
5 сати 
4 мин. 

  
11 сати 
20 мин. 

  
 1 сат 

25 мин. 

  
  3 сата 
35 мин. 

  
43 сатa 
23 мин. 

 
УКУПНО У 

2012. 

 196 сати 
  50 мин. 

 78 сати 
15 мин. 

 62 сата 
53 мин. 

  
126 сати 

  

 21 сат 
26 мин. 

 31 сат 
55 мин. 

 517 сати 
   19 мин. 
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Прилог бр.5 
ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРОГРАМА ПО ЖАНРОВИМА И МЈЕСЕЦИМА У 2012-ој ГОДИНИ 

            

ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
ЈАНУАР  2012. 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
( у минутима) 

РТРС 
СТРАНИ  
ПРОГРАМ 

( у минутима) 

 
УКУПНО 

( у минутима) 

 
УКУПНО 

( у 
процентима) 

 
ИНФОРМАТИВН
И ПРОГРАМ 

 

9.820  минута 
6.785  

премијерно 
3.035  репризно 

234 минута 
234 премијерно 
….  репризно 

10.054 минута 
  7.019 премијерно 
  3.035 репризно 

 

22,5% 

КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

704 минута 
393 премијерно 
311 репризно 

252 минута 
139 премијерно 
113  репризно 

956 минута 
532 премијерно 
424 репризно 

 
 

2,1% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 

 

120 минута 
   60 премијерно 
   60  репризно    

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

120 минута 
  60 премијерно 
  60  репризно    

 
0,3% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 

 

165  минута 
  86  премијерно 
  79  репризно 

2.155 минута 
1.698 

премијерно 
   457 репризно 

2.320 минута 
1.784 премијерно 
   536  репризно 

 
 

5,2% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

 

463 минута 
 375 премијерно 
   88 репризно 

150 минута 
150 премијерно 
….   репризно 

613 минута 
525 премијерно 
  88 репризно 

 
1,4% 

 
МУЗИЧКИ  
ПРОГРАМ 

 

 2.117 минута 
 1.167 

премијерно 
    950 репризно 

 922 минута 
 377 

премијерно 
 545 репризно 

3.039 минута 
1.544 премијерно 
1.495 репризно 

 
6,8% 

 
ЗАБАВНИ  
ПРОГРАМ 

 

 2.117 минута 
  1.167 

премијерно 
    950  репризно 

43 минута 
43 премијерно 
… репризно 

2.495 минута 
2.159 премијерно 
   336 репризно 

 
5,6% 

 
СПОРТСКИ  
ПРОГРАМ 

719 минута 
558 премијерно 
161 репризно 

1.286 минута 
1.184 

премијерно 
   102 репризно 

 

2.005 минута 
1.742 премијерно 
   263 репризно 

 
 

4,5% 

 
ЕПП 

 
 

 

692  минута 
692  премијерно 

….. репризно 

 

126  минута 
126 премијерно 
….  репризно 

 

818  минута 
818  премијерно 

…..  репризно 

 

 

1,8% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 

ПРОГРАМ 
 

 
986 минута 

328 премијерно 
658 репризно 

 
2.925 минута 

1.612 
премијерно 

1.313 репризно 

 
3.911 минута 

1.940 премијерно 
1.971 репризно 

 
 

8,8% 

ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

1.575 минута 
1.575  

премијерно 
…….. репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

1.575 минута 
1.575  премијерно 

…….. репризно 

 
 

3,5% 

ФИЛМСКИ, 
СЕРИЈСКИ  И  
ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

16.734 минута 
  9.664 

премијерно 
  7.070 

репризно 

 

16.734 минута 
  9.664 премијерно 
  7.070 репризно 

 
 

37,5% 

СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  
ЈАНУАРУ 2012. 

 
14.135 

 
5.678 

 
15.227 

 
9.600 

 
29.362 

 
15.278 

 
100% 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  

ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
ФЕБРУАР  2012. 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
( у минутима) 

РТРС 
СТРАНИ  
ПРОГРАМ 

( у минутима) 

 
УКУПНО 

( у минутима) 

 
УКУПНО 

(у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВН
И ПРОГРАМ 

 

10.701  минут 
  7.054 

премијерно 
  3.647  репризно 

345 минута 
179 премијерно 
166 репризно 

11.046 минута 
  7.233 премијерно 
  3.813 репризно 

 

26,5% 

КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

648 минута 
290 премијерно 
358 репризно 

214 минута 
107 премијерно 
107  репризно 

862 минута 
397 премијерно 
465 репризно 

 
 

2,1% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 

 

 302 минута 
 109 премијерно 
 193  репризно    

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

 302 минута 
 109 премијерно 
 193  репризно    

 
 

0,7% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 

 

378  минута 
357  премијерно 
  21  репризно 

1.898 минута 
1.592 

премијерно 
   306 репризно 

2.276 минута 
1.949 премијерно 
   327  репризно 

 
 

5,4% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

 

 180 минута 
   90  премијерно 

   90 репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

180 минута 
   90  премијерно 

   90 репризно 

 
 

0,4% 

 
МУЗИЧКИ  
ПРОГРАМ 

 
 

2.045 минута 
    895 

премијерно 
 1.150 репризно 

 536 минута 
 178 премијерно 
 358 репризно 

2.581 минут 
1.073 премијерно 
1.508 репризно 

 
 

6,2% 

 
ЗАБАВНИ  
ПРОГРАМ 

 

 2.508 минута 
  2.097 

премијерно 
     411 репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

2.508 минута 
2.097 премијерно 
    411 репризно 

 
 

6% 

СПОРТСКИ  
ПРОГРАМ 

 

623 минута 
474 премијерно 
149 репризно 

657 минута 
595 премијерно 
  62  репризно 

1.280 минута 
1.069 премијерно 
   211 репризно 

 
 

3,1% 

 
ЕПП 

 
 

489  минута 
489  премијерно 

….. репризно 

236 минута 
236 премијерно 
….  репризно 

725  минута 
725  премијерно 

…..  репризно 

 
1,7% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 

ПРОГРАМ 
 

771 минут 
323 премијерно 
448 репризно 

3.109 минута 
1.490 

премијерно 
1.619 репризно 

3.880 минута 
1.813 премијерно 
2.067 репризно 

 
 

9,3% 

ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

1.539 минута 
1.539  

премијерно 
…….. репризно 

20  минута 
20  премијерно 

…  репризно 

1.559 минута 
1.559  премијерно 

…….. репризно 

 
 

3,7% 

ФИЛМСКИ, 
СЕРИЈСКИ  И  
ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

14.561 минута 
  8.044 

премијерно 
  6.517 репризно 

14.561 минута 
  8.044 премијерно 
  6.517 репризно 

 
 

34,9% 

СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  

ФЕБРУАРУ 2012. 

 
13.717 

 
6.467 

 
12.441 

 
9.135 

 
26.158 

 
15.602 

 
100% 



 21 

ЗАСТУПЉЕНОТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
МАРТ  2012. 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
(у минутима) 

РТРС 
СТРАНИ  
ПРОГРАМ 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВН
И ПРОГРАМ 

 

10.987  минута 
 7.467 

премијерно 
  3.520  репризно 

362 минута 
362 премијерно 
….   репризно 

11.349 минута 
  7.829 премијерно 
  3.520  репризно 

 

25,4% 

КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

554 минута 
331 премијерно 
223 репризно 

214 минута 
107 премијерно 
107  репризно 

768 минута 
438 премијерно 
330 репризно 

 
 

1,7% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 

 

269 минута 
 112 премијерно 
 157  репризно    

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

269 минута 
 112 премијерно 
 157  репризно    

 
 

0,6% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 

 

379  минута 
354  премијерно 
  25  репризно 

2.260 минута 
1.683 

премијерно 
   577 репризно 

2.639 минута 
2.037 премијерно 
   602  репризно 

 
 

5,9% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

 

250 минута 
   74  премијерно 

 176 репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

250 минута 
   74  премијерно 

 176 репризно 

 
 

0,6% 

 
МУЗИЧКИ  
ПРОГРАМ 

 
 

2.755 минута 
    830 

премијерно 
 1.925 репризно 

765 минута 
 465 премијерно 
 309 репризно 

3.520 минута 
1.286 премијерно 
2.234 репризно 

 
 

7,9% 

 
ЗАБАВНИ  
ПРОГРАМ 

 

2.836 минута 
  2.292 

премијерно 
     544 репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

2.836 минута 
 2.292 премијерно 
    544 репризно 

 
 

6,4% 

СПОРТСКИ  
ПРОГРАМ 

 

586 минута 
413 премијерно 
173 репризно 

957 минута 
957 премијерно 

….  репризно 

1.543 минута 
1.370 премијерно 
   173 репризно 

 
 

3,5% 

 
ЕПП 

 
 

 
771  минута 

771  премијерно 
….. репризно 

 
186 минута 

186 премијерно 
….  репризно 

 
957  минута 

957  премијерно 
…..  репризно 

 
 

2,1% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 

ПРОГРАМ 
 

996 минута 
394 премијерно 
602 репризно 

2.088 минута 
1.069 

премијерно 
1.019 репризно 

3.084 минута 
1.463 премијерно 
1.621 репризно 

 
 

6,9% 

ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

1.284 минута 
1.284  

премијерно 
…….. репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

1.284 минута 
1.284  премијерно 

…….. репризно 

 
 

2,9% 

ФИЛМСКИ, 
СЕРИЈСКИ  И  
ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

16.141 минут 
  8.073 

премијерно 
  8.068 

репризно 

16.141 минут 
  8.073 премијерно 
  8.068 репризно 

 
 

36,1% 

СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  
МАРТУ 2012. 

 
14.322 

 
7.345 

 
12.893 

 
10.080 

 
27.215 

 
17.425 

 
100% 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
АПРИЛ  2012. 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
(у минутима) 

РТРС 
СТРАНИ  
ПРОГРАМ 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

( у минутима) 

 
УКУПНО 

(у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

ПРОГРАМ 
 

10.596  минута 
  7.278 

премијерно 
  3.318  репризно 

430 минута 
382 премијерно 
  48 репризно 

11.026 минута 
  7.660 

премијерно 
  3.366  

репризно 

 

25,5% 

КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

611 минута 
271 премијерно 
340 репризно 

214 минута 
107 премијерно 
107  репризно 

825 минута 
378 премијерно 
447 репризно 

 
 

1,9% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 

 

207 минута 
   69  премијерно 

 138 репризно    

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

207 минута 
   69  

премијерно 
 138 репризно    

 
 

0,5% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 

 

571  минут 
482  премијерно 
  89  репризно 

2.127 минута 
1.335 

премијерно 
   792 репризно 

2.698 минута 
1.817 

премијерно 
   881  репризно 

 
 

6,2% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

 

665 минута 
 412  премијерно 

 253 репризно 

171  минут 
171  

премијерно 
….  репризно 

836 минута 
583  премијерно 

253 репризно 

 
 

0,2% 

 
МУЗИЧКИ  
ПРОГРАМ 

 

 2.408 минута 
    663 

премијерно 
 1.745 репризно 

389 минута 
 133 

премијерно 
 256 репризно 

2.797 минута 
   796 

премијерно 
2.001 репризно 

 
 

6,5% 

 
ЗАБАВНИ  
ПРОГРАМ 

 

2.161 минут 
  1.833 

премијерно 
     328 репризно 

582  минута 
344  

премијерно 
238  репризно 

2.743 минута 
2.177  

премијерно 
   566  репризно 

 
 

6,3% 

 
СПОРТСКИ  
ПРОГРАМ 

 

573 минута 
419 премијерно 
154 репризно 

706 минута 
610 премијерно 
  96 репризно 

1.279 минута 
1.029 

премијерно 
   250 репризно 

 
 

3% 

 
ЕПП 

 
 

1.025  минута 
1.025  

премијерно 
….....  репризно 

202 минута 
202 премијерно 

….  репризно 

1.227  минута 
1.227   

премијерно 
…..      репризно 

 
 

2,8% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 

ПРОГРАМ 
 

611 минута 
283 премијерно 
328 репризно 

2.718 минута 
1.467 

премијерно 
1.251 репризно 

3.329 минута 
1.750 

премијерно 
1.579 репризно 

 
 

7,7% 

ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

1.385 минута 
1.385  

премијерно 
…….. репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

1.385 минута 
1.385  

премијерно 
…….. репризно 

 
 

3,2% 

ФИЛМСКИ, 
СЕРИЈСКИ  И  
ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

 
14.848 минута 

  8.295 
премијерно 

  6.553 
репризно 

 
14.848 минута 

  8.295 
премијерно 

  6.553 
репризно 

 
 

34,4% 

СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  
АПРИЛУ 2012. 

 
14.120 

 
6.693 

 
13.046 

 
9.341 

 
27.166 

 
16.034 

 
100% 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
МАЈ  2012. 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
(у минутима) 

РТРС 
СТРАНИ  
ПРОГРАМ 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

( у минутима) 

 
УКУПНО 

(у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВН
И ПРОГРАМ 

 

10.779  минута 
  7.263 

премијерно 
  3.516  репризно 

986 минута 
986 премијерно 
.....  репризно 

11.765 минута 
  8.249 

премијерно 
  3.516  

репризно 

 

26,4% 

КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

801 минут 
525 премијерно 
276 репризно 

270 минута 
135  премијерно 
135  репризно 

1.071 минут 
   660 

премијерно 
   411 репризно 

 
 

2,4% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 

 

175 минута 
   63  премијерно 

 112 репризно    

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

175 минута 
   63 

премијерно 
 112 репризно    

 
 

0,4% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 

 

828  минута 
534  премијерно 
294  репризно 

1.775 минута 
1.389 

премијерно 
   386 репризно 

2.603 минута 
1.923  

премијерно 
   680  репризно 

 
 

5,8% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

 

174 минута 
   50  премијерно 

 124 репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

174 минута 
   50  

премијерно 
 124 репризно 

 
 

0,4% 

 
МУЗИЧКИ  
ПРОГРАМ 

 

2.230 минута 
    875 

премијерно 
 1.355  репризно 

 427 минута 
 275 премијерно 
 152 репризно 

2.657 минута 
1.150  

премијерно 
1.507 репризно 

 
 

5,9% 

 
ЗАБАВНИ  
ПРОГРАМ 

 

 1.952 минута 
  1.669 

премијерно 
     283 репризно 

802  минута 
438  премијерно 
364  репризно 

2.754 минута 
2.107  

премијерно 
   647  репризно 

 
 

6,2% 

 
СПОРТСКИ  
ПРОГРАМ 

 

 
1.671 минут 

1.501 ремијерно 
   170 епризно 

 
384 минута 

312 премијерно 
  72 репризно 

 
2.055 минута 

1.813 
премијерно 

   242 репризно 

 
 

4,6% 

 
 

ЕПП 
 
 

1.519  минута 
1.519  

премијерно 
….....  репризно 

246 минута 
246 премијерно 

….  репризно 

1.765  минута 
1.765   

премијерно 
…..      

репризно 

 
 

3,9% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 

ПРОГРАМ 
 

356 минута 
182 премијерно 
174 репризно 

3.569 минута 
1.753 

премијерно 
1.816 репризно 

3.925 минута 
1.935 

премијерно 
1.990 репризно 

 
 

8,8% 

ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

1.420 минута 
1.420  

премијерно 
…….. репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

1.420 минута 
1.420  

премијерно 
…….. репризно 

 
 

3,2% 

ФИЛМСКИ, 
СЕРИЈСКИ  И  
ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

14.276 минута 
  7.433 

премијерно 
  6.843 

репризно 

14.276 минута 
  7.433 

премијерно 
  6.843 

репризно 

 
 

32% 

СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  
МАЈУ  2012. 

 
15.601 

 
6.304 

 
12.967 

 
9.768 

 
29.568 

 
16.072 

 
100% 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
ЈУНИ  2012. 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
(у минутима) 

РТРС 
СТРАНИ  
ПРОГРАМ 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

ПРОГРАМ 
 

9.953  минута 
6.833  

премијерно 
3.120  репризно 

220 минута 
220 премијерно 
.....  репризно 

10.173 минута 
  7.053 

премијерно 
  3.120  

репризно 

 

23,5% 

КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

429 минута 
318 премијерно 
111 репризно 

1676 минута 
111  премијерно 
  56  репризно 

596 минута 
429 премијерно 
167 репризно 

 
 

1,4% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 

 

292  минута 
   69  

премијерно 
 223  репризно    

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

292  минута 
  69  

премијерно 
 223  репризно    

 
 

0,7% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 

 

354  минута 
234  премијерно 
120  репризно 

1.397 минута 
   671 

премијерно 
   726 репризно 

1.751 минут 
   905  

премијерно 
   846  репризно 

 
 

4,0% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

 

130 минута 
   23  

премијерно 
 107 репризно 

40  минута 
20 премијерно 
20  репризно 

170 минута 
   43  

премијерно 
 127 репризно 

 
 

0,4% 

 
МУЗИЧКИ  
ПРОГРАМ 

 

2.717 минута 
 1.006 

премијерно 
 1.711  репризно 

503 минута 
 298 премијерно 
 205 репризно 

3.220 минута 
1.304  

премијерно 
1.916 репризно 

 
 

7,5% 

 
ЗАБАВНИ  
ПРОГРАМ 

 

1.952 минута 
  1.873 

премијерно 
     159 репризно 

520  минута 
368  премијерно 
152  репризно 

2.552 минута 
2.241  

премијерно 
   311  репризно 

 
 

5,9% 

 
СПОРТСКИ  
ПРОГРАМ 

 

744 минута 
599 ремијерно 
145 репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

744 минута 
599 ремијерно 
145 репризно 

 
 

1,7% 

 
 

ЕПП 
 
 

1.734  минута 
1.734  

премијерно 
….....  репризно 

267 минута 
267 премијерно 
….  репризно 

2.001  минут 
2.001   

премијерно 
…..      

репризно 

 
 

4,6% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 

ПРОГРАМ 
 

745 минута 
215 премијерно 
530 репризно 

2.005 минута 
1.068 

премијерно 
   937 репризно 

2.750 минута 
1.283 

премијерно 
1.467 репризно 

 
 

6,4% 

ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

1.504 минута 
1.504  

премијерно 
…….. репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

1.504 минута 
1.504  

премијерно 
…….. репризно 

 
 

3,5% 

ФИЛМСКИ, 
СЕРИЈСКИ  И  
ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

17.447 минута 
  9.649 

премијерно 
  7.798 репризно 

17.447 минута 
  9.649 

премијерно 
  7.798 

репризно 

 
 

40,4% 

СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  
ЈУНИ  2012. 

 
14.408 

 
6.226 

 
12.672 

 
9.894 

 
27.080 

 
16.120 

 
100% 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
ЈУЛИ  2012. 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
(у минутима) 

РТРС 
СТРАНИ  
ПРОГРАМ 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

ПРОГРАМ 
 

7.093  минута 
5.333  

премијерно 
1.760  репризно 

703 минута 
394 премијерно 
309 репризно 

7.796 минута 
5.727 

премијерно 
2.069  репризно 

 

17,5% 

КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

198 минута 
136 премијерно 
  62  репризно 

107 минута 
107  премијерно 

 ….  репризно 

305 минута 
243 премијерно 
  62 репризно 

 
 

0,7% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 

 

365  минута 
 ......  

премијерно 
 365  репризно    

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

365  минута 
 ......  

премијерно 
 365  репризно    

 
 

0,8% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 

 

284  минута 
…..  премијерно 
284  репризно 

1.191 минут 
1.191 

премијерно 
……. репризно 

1.475 минута 
1.191  

премијерно 
   284  репризно 

 
 

3,3% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

 

34 минута 
 17  премијерно 

 17 репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

34 минута 
 17  премијерно 

 17 репризно 

 
 

0,1% 

 
МУЗИЧКИ  
ПРОГРАМ 

 

2.231 минут 
 1.130 

премијерно 
 1.101  репризно 

1.247 минута 
    738 

премијерно 
    509 репризно 

3.478 минута 
1.868  

премијерно 
1.610 репризно 

 
 

7,8% 

 
ЗАБАВНИ  
ПРОГРАМ 

 

2.069 минута 
  1.707 

премијерно 
     362 репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

2.069 минута 
1.707 

премијерно 
    362 репризно 

 
 

4,6% 

 
СПОРТСКИ  
ПРОГРАМ 

 

771 минут 
532 ремијерно 
239 репризно 

1.827  минута 
1.827 

премијерно 
…….. репризно 

2.598 минута 
2.359 

ремијерно 
   239 репризно 

 
 

5,8% 

 
 

ЕПП 
 
 

1.611  минута 
1.611 

премијерно 
….....  репризно 

254 минута 
254 премијерно 
….  репризно 

1.865  минута 
1.865 

премијерно 
…..      

репризно 

 
 

4,2% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 

ПРОГРАМ 
 

678 минута 
  76 премијерно 
602 репризно 

2.368 минута 
   985 

премијерно 
1.383 репризно 

3.046 минута 
1.061 

премијерно 
1.985 репризно 

 
 

6,8% 

ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

1.141 минут 
1.141 

премијерно 
…….. репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

1.141 минута 
1.141 

премијерно 
…….. репризно 

 
 

2,6% 

ФИЛМСКИ, 
СЕРИЈСКИ  И  
ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

82  минута 
…  премијерно 
82  репризно 

20.386 минута 
  9.472 

премијерно 
10.914  

репризно 

20.468 минута 
  9.472 

премијерно 
10.996  

репризно 

 
 

45,8% 

СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  
ЈУЛУ  2012. 

 
11.683 

 
4.874 

 
14.968 

 
13.115 

 
26.651 

 
17.989 

 
100% 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
АВГУСТ   2012. 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
(у минутима) 

РТРС 
СТРАНИ  
ПРОГРАМ 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВН
И ПРОГРАМ 

 

6.127  минута 
4.865  

премијерно 
1.262  репризно 

257 минута 
110 премијерно 
147 репризно 

6.384 минута 
4.975 

премијерно 
1.409  репризно 

 

14,3% 

КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

181 минут 
149 премијерно 
  32  репризно 

186 минута 
106  премијерно 
  80  репризно 

367 минута 
255 премијерно 
112 репризно 

 
 

0,8% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 

 

26  минута 
 26  премијерно 
 ...   репризно    

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

26  минута 
 26  премијерно 
 ...   репризно    

 
 

0,1% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 

 

563  минута 
…..  премијерно 
563  репризно 

1.000 минута 
   935 

премијерно 
     65 репризно 

1.563 минута 
   935  

премијерно 
   628  репризно 

 
 

3,5% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

 

51 минут 
 37  премијерно 
 14  репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

51 минут 
37  премијерно 
14  репризно 

 
 

0,1% 

 
МУЗИЧКИ  
ПРОГРАМ 

 

2.191 минут 
 1.066 

премијерно 
 1.125  репризно 

2.524 минута 
1.406 

премијерно 
 1.118 репризно 

4.715 минута 
2.472  

премијерно 
2.243 репризно 

 
 

10,6% 

 
ЗАБАВНИ  
ПРОГРАМ 

 

1.857 минута 
  1.525 

премијерно 
     332 репризно 

194  минута 
194  премијерно 
….    репризно 

2.051 минут 
1.719 

премијерно 
    332 репризно 

 
 

4,6% 

 
СПОРТСКИ  
ПРОГРАМ 

 

1.874 минута 
1.708 ремијерно 
   166 репризно 

4.983 минута 
4.959 

премијерно 
     24 репризно 

6.857 минута 
6.667 ремијерно 
   190 репризно 

 
 

15,4% 

 
ЕПП 

 
 

1.058  минута 
1.058 премијерно 
….....  репризно 

278 минута 
278 премијерно 

….  репризно 

1.336  минута 
1.336 

премијерно 
…..      репризно 

 
 

2,9% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 

ПРОГРАМ 
 

1.373 минута 
     37 премијерно 
1.336 репризно 

2.547 минута 
1.278 

премијерно 
1.269 репризно 

3.920 минута 
1.315 

премијерно 
2.605 репризно 

 
 

8,8% 

ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

1.294 минута 
1.294 премијерно 
…….. репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

1.294 минута 
1.294 

премијерно 
…….. репризно 

 
 

2,9% 

ФИЛМСКИ, 
СЕРИЈСКИ  И  
ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

40  минута 
20  премијерно 
20  репризно 

16.036 минута 
  7.756 

премијерно 
  8.280  

репризно 

16.076 минута 
  7.776 

премијерно 
  8.300  

репризно 

 
 

36% 

СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  
АВГУСТУ  2012. 

 
11.785 

 
4.850 

 
17.022 

 
10.983 

 
28.807 

 
15.833 

 
100% 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
СЕПТЕМБАР  

2012. 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
(у минутима) 

РТРС 
СТРАНИ  
ПРОГРАМ 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВН
И ПРОГРАМ 

 

7.944  минута 
6.374  

премијерно 
1.570  репризно 

666 минута 
243 премијерно 
423 репризно 

8.610 минута 
6.617 

премијерно 
1.993  репризно 

 

19,9% 

КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

307 минута 
197 премијерно 
110  репризно 

194 минута 
111  премијерно 
  83  репризно 

501 минут 
308 премијерно 
193 репризно 

 
 

1,2% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 

 

 26  минута 
 ....  премијерно 
 26  репризно    

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

26  минута 
 ....  премијерно 
 26  репризно     

 
 

0,1% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 

 

570  минута 
…..  премијерно 
570  репризно 

916 минута 
712 премијерно 
204 репризно 

1.486 минута 
   712  

премијерно 
   774  репризно 

 
 

3,4% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

 

 27 минута 
 27  премијерно 
 ....  репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

27 минута 
 27  премијерно 
 ....  репризно 

 
 

0,1% 

 
МУЗИЧКИ  
ПРОГРАМ 

 

2.247 минута 
 1.004 

премијерно 
 1.243  репризно 

1.356 минута 
   391 

премијерно 
   965 репризно 

3.603 минута 
1.395  

премијерно 
2.208 репризно 

 
 

8,3% 

 
ЗАБАВНИ  
ПРОГРАМ 

 

1.898 минута 
  1.510 

премијерно 
     388 репризно 

54  минута 
....  премијерно 
54   репризно 

1.952 минута 
1.510 

премијерно 
    442 репризно 

 
 

4,5% 

 
СПОРТСКИ  
ПРОГРАМ 

1.346 минута 
1.151 ремијерно 
   195 репризно 

853 минута 
733 премијерно 
120 репризно 

2.199 минута 
1.884 ремијерно 
   315 репризно 

 
 

5,1% 

 
ЕПП 

 
 

1.325  минута 
1.325 

премијерно 
….....  репризно 

300 минута 
300 премијерно 

….  репризно 

1.625  минута 
1.625 

премијерно 
…..     репризно 

 
 

3,8% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 

ПРОГРАМ 
 

1.127 минута 
       5 

премијерно 
1.122 репризно 

1.282 минута 
   766 

премијерно 
   516 репризно 

2.409 минута 
   771 

премијерно 
1.638 репризно 

 
 

5,6% 

ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

1.468 минута 
1.468 

премијерно 
…….. репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

1.468 минута 
1.468 

премијерно 
…….. репризно 

 
 

3,4% 

ФИЛМСКИ, 
СЕРИЈСКИ  И  
ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

60  минута 
30  премијерно 
30  репризно 

19.203 минута 
  9.586 

премијерно 
  9.617  

репризно 

19.263 минута 
  9.616 

премијерно 
  9.647  

репризно 

 
 

44,6% 

СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У 
СЕПТЕМБРУ  

2012. 

 
13.091 

 
5.254 

 
12.873 

 
11.982 

 
25.964 

 
17.236 

 
100% 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
ОКТОБАР  2012. 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
(у минутима) 

РТРС 
СТРАНИ  
ПРОГРАМ 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВН
И ПРОГРАМ 

 

11.926  минута 
  8.656 

премијерно 
  3.270  репризно 

511 минута 
421 премијерно 
  90 репризно 

12.437 минута 
  9.077 

премијерно 
  3.360  

репризно 

 

27,9% 

КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

681 минут 
336 премијерно 
345  репризно 

944 минута 
689  премијерно 
255  репризно 

1.625 минута 
1.025 

премијерно 
  600  репризно 

 
 

3,6% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 

 

159  минута 
 105 премијерно 
   54  репризно    

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

 159  минута 
 105 премијерно 
   54  репризно    

 
 

0,4% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 

 

513  минута 
341  премијерно 
172  репризно 

1.549 минута 
1.104 

премијерно 
   445  репризно 

2.062 минута 
1.445  

премијерно 
  617  репризно 

 
 

4,6% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

 

218 минута 
   86  премијерно 

 132 репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

218 минута 
   86  

премијерно 
 132 репризно 

 
 

0,5% 

 
МУЗИЧКИ  
ПРОГРАМ 

 

 1.623 минута 
    649 

премијерно 
    974  репризно 

375 минута 
150 премијерно 
225 репризно 

1.998 минута 
   799  

премијерно 
1.199 репризно 

 
 

4,5% 

 
ЗАБАВНИ  
ПРОГРАМ 

 

2.991 минут 
  2.657 

премијерно 
     334 репризно 

201  минут 
  65 премијерно 
136   репризно 

3.192 минута 
2.722 

премијерно 
    470 репризно 

 
 

7,2% 

 
СПОРТСКИ  
ПРОГРАМ 

 

219 минута 
208 ремијерно 
   11 репризно 

1.464 минута 
1.359 

премијерно 
   105 репризно 

1.683 минута 
1.567 ремијерно 
   116 репризно 

 
 

3,8% 

 
 

ЕПП 
 
 

1.478  минута 
1.478 

премијерно 
….....  репризно 

455 минута 
405 премијерно 
  50 репризно 

1.933  минута 
1.883 

премијерно 
   50   репризно 

 
 

4,3% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 

ПРОГРАМ 
 

1.027 минута 
   346 

премијерно 
   681 репризно 

1.489 минута 
   796 

премијерно 
   693 репризно 

2.516 минута 
1.142 

премијерно 
1.374 репризно 

 
 

5,6% 

ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

1.625 минута 
1.625 

премијерно 
…….. репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

1.625 минута 
1.625 

премијерно 
…….. репризно 

 
 

3,6% 

ФИЛМСКИ, 
СЕРИЈСКИ  И  
ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

15.192 минута 
  7.015 

премијерно 
  8.177  

репризно 

15.192 минута 
  7.015 

премијерно 
  8.177  

репризно 

 
 

34% 

СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У 
ОКТОБРУ  2012. 

 
16.487 

 
5.973 

 
12.004 

 
10.176 

 
28.491 

 
16.149 

 
100% 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
НОВЕМБАР  

2012. 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
(у минутима) 

РТРС 
СТРАНИ  
ПРОГРАМ 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

ПРОГРАМ 
 

11.570  минута 
  7.796 

премијерно 
  3.774  

репризно 

666 минута 
576 премијерно 
   90 репризно 

12.236 минута 
  8.372 

премијерно 
  3.864  

репризно 

 

28,3% 

КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

800 минута 
412 премијерно 
388 репризно 

787 минута 
606  премијерно 
181  репризно 

1.587 минута 
1.018 

премијерно 
  569  репризно 

 
 

3,7% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 

 

 156  минута 
  56 премијерно 
100 репризно    

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

 156  минута 
 56 премијерно 
100 репризно    

 
 

0,4% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 

 

1.016  минута 
 675  

премијерно 
   341  репризно 

1.776 минута 
1.056 

премијерно 
   720  репризно 

2.792 минута 
1.731 

премијерно 
1.061  

репризно 

 
 

6,5% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

 

174 минута 
   87 премијерно 
   87 репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

174 минута 
  87 

премијерно 
  87 репризно 

 
 

0,4% 

 
МУЗИЧКИ  
ПРОГРАМ 

 

2.081 минут 
1.007 

премијерно 
1.074  репризно 

627 минута 
252 премијерно 
375  репризно 

2.708 минута 
1.259 

премијерно 
1.449 репризно 

 
 

6,3% 

 
ЗАБАВНИ  
ПРОГРАМ 

 

 2.646 минута 
  2.380 

премијерно 
     266 репризно 

463  минута 
239 премијерно 
224   репризно 

3.109 минута 
2.619 

премијерно 
   490 репризно 

 
 

7,2% 

 
СПОРТСКИ  
ПРОГРАМ 

 

813 минута 
633 ремијерно 
180 репризно 

1.230 минута 
1.124 

премијерно 
   106 репризно 

2.043 минута 
1.757 

ремијерно 
   286 репризно 

 
 

4,7% 

 
ЕПП 

 
 

1.437  минута 
1.437 

премијерно 
….....  репризно 

344 минута 
344 премијерно 
...... репризно 

1.781  минут 
1.781 

премијерно 
.......   репризно 

 
 

4,1% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 

ПРОГРАМ 
 

889 минута 
429 премијерно 
460 репризно 

1.263 минута 
   509 

премијерно 
   754 репризно 

2.152 минута 
938 

премијерно 
1.214 репризно 

 
 

5% 

ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

1.281 минут 
1.281 

премијерно 
…….. репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

1.281 минут 
1.281 

премијерно 
…….. репризно 

 
 

2,9% 

ФИЛМСКИ, 
СЕРИЈСКИ  И  
ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

13.181 минут 
  5.944 

премијерно 
  7.237  

репризно 

13.181 минут 
  5.944 

премијерно 
  7.237  

репризно 

 
 

30,5% 

СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У 

НОВЕМБРУ  2012. 

 
16.193 

 
6.670 

 
10.650 

 
9.687 

 
26.843 

 
16.357 

 
100% 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
ДЕЦЕМБАР  

2012. 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
(у минутима) 

РТРС 
СТРАНИ  
ПРОГРАМ 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у минутима) 

 
УКУПНО 

(у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВН
И ПРОГРАМ 

 

11.783  минута 
  8.288 

премијерно 
  3.495  репризно 

797 минута 
738 премијерно 
  59 репризно 

12.580 минута 
  9.026 

премијерно 
3.554  

репризно 

 

28,2% 

 
КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

537 минута 
300 премијерно 
237  репризно 

513 минута 
357  

премијерно 
156  репризно 

1.050 минута 
   657 

премијерно 
   393  

репризно 

 
 

2,4% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 

 

225  минута 
 122 премијерно 
 103  репризно    

708  минута 
452 премијерно 
256  репризно    

933  минута 
 574 

премијерно 
 359  репризно   

 
 

2,1% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 

 

774  минута 
545  премијерно 
229  репризно 

1.746 минута 
   797 

премијерно 
   949  репризно 

2.520 минута 
1.342  

премијерно 
1.178  

репризно 

 
 

5,6% 

РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

 

 338 минута 
 155  премијерно 

 183 репризно 

209  минута 
160 премијерно 
  49  репризно    

547 минута 
315 премијерно 
232 репризно 

 
 

1,2% 

 
МУЗИЧКИ  
ПРОГРАМ 

 

2.465 минута 
 1.122 

премијерно 
 1.343  репризно 

454 минута 
179 премијерно 
275 репризно 

1.919 минута 
1.301  

премијерно 
1.618 репризно 

 
 

6,5% 

 
ЗАБАВНИ  
ПРОГРАМ 

 

3.154 минута 
2.567 премијерно 
   587 репризно 

460  минута 
251 премијерно 
209   репризно 

3.614 минута 
2.818 

премијерно 
   796 репризно 

 
 

8,1% 

 
СПОРТСКИ  
ПРОГРАМ 

 

906 минута 
717 ремијерно 
189 репризно 

1.021 минут 
   972 

премијерно 
     49 репризно 

1.927 минута 
1.689 

ремијерно 
   238 репризно 

 
 

4,3% 

 
 

ЕПП 
 
 

1.346  минута 
1.346 премијерно 
….....  репризно 

394 минута 
367 премијерно 
  27 репризно 

1.740  минута 
1.713 

премијерно 
    27   

репризно 

 
 

3,9% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 

ПРОГРАМ 
 

1.029 минута 
   496 премијерно 
   533 репризно 

1.466 минута 
   772 

премијерно 
   694 репризно 

2.495 минута 
1.268 

премијерно 
1.227 репризно 

 
 

5,6% 

ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

1.772 минута 
1.678 премијерно 
     94 репризно 

…….  минута 
…….. 

премијерно 
…….. репризно 

1.772 минута 
1.678 

премијерно 
     94 репризно 

 
 

4% 

ФИЛМСКИ, 
СЕРИЈСКИ  И  
ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

12.543 минута 
  6.248 

премијерно 
  6.295  

репризно 

12.543 минута 
  6.248 

премијерно 
  6.295  

репризно 

 
 

28,1% 

СВЕ УКУПНО 
ПРОГРАМА  У 
ДЕЦЕМБРУ  

2012. 

 
17.336 

 
6.993 

 
11.293 

 
9.018 

 
28.629 

 
16.011 

 
100% 
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Прилог бр.6 

 
ПРЕГЛЕД ЕМИТОВАЊА ЗАСЈЕДАЊА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 

2012-ој ГОДИНИ 
 

 
МЈЕСЕЦ 

 

 
ДИРЕКТАН 
ПРЕНОС 

 
ПРЕГЛЕД 

 
СНИМАК 

 
У ФОКУСУ 

 
УКУПНО 

ЈАНУАР 
 

 
- 

 
27 

 
- 

 
- 

 
27 

ФЕБРУАР 
 

 
75 

 
30 

 
         

 
45 

 
150 

МАРТ 
 

 
70 

 
38 

 
        - 

 
45 

 
153 

АПРИЛ 
 

 
345 

 
43 

 
- 

 
- 

 
388 

МАЈ 
 

 
232 

 
37 

 
- 

 
45 

 
314 

ЈУНИ 
 

 
69 

 
29 

 
- 

 
45 

 
143 

ЈУЛИ 
 

 
145 

 
29 

 
- 

 
- 

 
174 

АВГУСТ 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

СЕПТЕМБАР 
 

 
266 

 
34 

 
- 

 
- 

 
300 

ОКТОБАР 
 

 
333 

 
97 

 
- 

 
50 

 
480 

НОВЕМБАР 
 

 
204 

 
51 

 
- 

 
48 

 
303 

ДЕЦЕМБАР 
 

 
942 

 
96 

 
- 

 
50 

 
1.088 

 
 

УКУПНО У 
2012. 

2.681 мин. 
или 
44 сатa и 
41 минут 

511 мин.   
или 
8 сати и 
31 минут 

 
 
- 

328 мин. 
или 
5 сати и 
28 минута 

3.520 мин. 
или 
58 сати и 
40 минута 
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Прилог бр.7 
 

ДИРЕКТНИ ПРЕНОСИ ДОГАЂАЈА И МАНИФЕСТАЦИЈА 
ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2012. 

 
 
 

ЈАНУАР ( 622 минута или 10 сати и 22 минута) 
01 БАДЊЕ ВЕЧЕ    60 мин. 

02 БОЖИЋНА ЛИТУРГИЈА ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЉА У 
БАЊАЛУЦИ  122 мин. 

03 СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА РЕПУБЛИКЕ    87 мин. 

04 РЕПУБЛИКА СРПСКА - ГЛАС КОЈИ СЕ ЧУЈЕ - мултимедијална 
пројекција на Банском двору    40 мин. 

05 КОШАРКА - ФИНАЛЕ КУПА РС (М) - ИГОКЕА - РАДНИК  116 мин. 

06 КОНЦЕРТ БАЊАЛУЧКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ    76 мин. 

07 АКЦИЈА "КУПУЈМО НАШЕ"    48 мин. 

08 СВЕТОСАВСКИ БАЛ - БИЈЕЉИНА    73 мин. 

                                                                                 
       
 

ФЕБРУАР (199 минута или  3 сата и 19 минута) 
01 НСРС    75 мин. 

02 НЕФОРМАЛНИ ТРИЛАТЕРАЛНИ САСТАНАК ПРЕДСЈЕДНИКА 
СРБИЈЕ И ХРВАТСКЕ И ЧЛАНОВА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БиХ- конфер. 

за штампу    32 мин. 

03 РУКОМЕТ - ЗАГРЕБ- БОРАЦ М:ТЕЛ    92 мин. 

 
 
 

МАРТ  (181 минут или 3 сата и 1 минут) 
01 НСРС    70 мин. 

02 КОНЦЕРТ МИРОСЛАВА ИЛИЋА У БАЊАЛУЦИ - укључење    16 мин. 

03 ИЗБОР НАЈУСПЈЕШНИЈИХ У ПРИВРЕДИ РС ЗА 2011. ГОДИНУ    95 мин. 

 
 
 

АПРИЛ (495 минута или  8 сати и 15  минута) 
01 НСРС  345 мин. 

02 ВАСКРШЊА ЛИТУРГИЈА ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЉА У БЛ  150 мин. 

                                                   
                                     
 

МАЈ (1.615  минута или 26  сати и 55 минута) 
01 НСРС  232 мин. 

02 ДУХОВНА АКАДЕМИЈА -  СТРАДАЊЕ ПРИПАДНИКА ЈНА У 
САРАЈЕВУ "ДОРОВОЉАЧКА"    51 мин. 

03 ТЕНИС - ITF FUTURES DOBOJ OPEN 2012- финале  123 мин. 

04 РУКОМЕТ - ЛИГА ШЕСТ БиХ, 5 КОЛО  207 мин. 

05 МЕЂУНАРОДНИ ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕ ПЈЕСМЕ 
"БАЊАЛУКА 2012"  120 мин. 

06 "ИМА НЕКА ТАЈНА ВЕЗА" - КОНЦЕРТ СОЛИДАРНОСТИ  ЗА 
ЈАДРАНКУ СТОЈАКОВИЋ  137 мин. 

07 КОШАРКА - ФИНАЛЕ ПЛЕЈ ОФА - ИГОКЕА-ШИРОКИ  323 мин. 

08 ТЕНИС - ITF FUTURES BRČKO OPEN 2012- финале  122 мин. 

09 ИЗБОР МИС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА МИС БиХ   112 мин. 

10 ТЕНИС - ИТФ ФУТУРЕС ПРИЈЕДОР ОПЕН 2012- финале  188 мин. 
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ЈУНИ  (677 минута или 11  сати и 17  минута) 
01 НСРС    69 ми. 

02 РУКОМЕТ -ФИНАЛЕ КУПА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  214 мин. 

03 ВИШЕГРАД - 120 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ИВЕ АНДРИЋА - свечана 
академија    85 мин. 

04 5. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА "ДУКАТ ФЕСТ 2012"  140 мин. 

05 ОБИЉЕЖАВАЊЕ ГОДИШЊИЦЕ  ПОЧЕТКА ИЗГРАДЊЕ 
АНДРИЋГРАДА- свечана академија    69 мин. 

06 ПАНК- ОПЕРА ЕМИРА КУСТУРИЦЕ "ДОМ ЗА ВЈЕШАЊЕ"  100 мин. 

 
 
 

ЈУЛИ ( 374 минута или 6 сати и 14 минута) 
01 НСРС  145 мин. 

02 ТЕСЛИЋ - ИЗБОР НАЈКУТКА РС    71 мин. 

03 ДЕМО- ФЕСТ 2012.  158 мин. 

 
 
 

АВГУСТ ( 962 минутe  или 16  сати и 2 минута) 
01 ДОБОЈ - МЕЂУНАРОДНИ РУКОМЕТНИ ТВ ТУРНИР ШАМПИОНА - 

свечано отварање + директан пренос  812 мин.   

02 ТЕНИС "BRČKO LADIES OPEN 2011"- финале  150 мин. 

 
 
 

СЕПТЕМБАР (1.021 минут или 17 сати и 1 минут) 
01 НСРС  266 мин. 

02 МЕЂУНАРОДНИ КОШАРКАШКИ ТУРНИР  364 мин. 

03 ТЕНИС - ЧЕЛЕНЏЕР БАЊАЛУКА 2012 - полуфинале + финале  270 мин. 

04 17. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГЕ БАЊАЛУКА 2012.    20 мин. 

05 БОКС - 50 ГОДИНА БК СЛАВИЈА    60 мин. 

06 65 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ЕЛЕКТРОКРАЈИНЕ - свечана академија   41 мин. 

 
 
 

ОКТОБАР (333 минута или 5 сати и 33 минута) 
01 НСРС  333 мин. 

 
 
 

НОВЕМБАР (296 минутa или 19 сати и 8 минутa) 
01 НСРС  204 мин. 

02 ФЕСТИВАЛ "МАЛИ КОМПОЗИТОР, БАЊАЛУКА 2012"    92 мин. 

 
 
 

ДЕЦЕМБАР (1.148 минута или  19 сати и 8 минута) 
01 НСРС  942 мин. 

02 ИЗБОР ЛИЧНОСТИ ГОДИНЕ    46 мин. 

03 ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ    80 мин. 

04 ДОНАТОРСКО ВЕЧЕ - "С ЉУБАВЉУ ХРАБРИМ СРЦИМА"    80 мин. 
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Прилог бр.8 
 

ВАНРЕДНИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 
ВЛАСТИТЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 
ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2012. 

 
ЈАНУАР  (1.046 минута  или  17 сати и 26 минута) 

01 НОВОГОДИШЊА НОЋ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ     16 мин. 

02 КОНЦЕРТ  ХОРА "ВРАПЧИЋИ" - репортажа     21 мин. 

03 РАСПЈЕВАНА КУХИЊА - забавни програм     68 мин. 

04 БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА     18 мин. 

05 ОТВОРЕНИ БОЖИЋНИ ПРОГРАМ   109 мин. 

06 АКТУЕЛНИ РАЗГОВОР - гост: Милорад Додик     72 мин. 

07 РЕПУБЛИКА СРПСКА - ГЛАС КОЈИ СЕ ЧУЈЕ - отворени програм   353 мин. 

08 ИЗБОР ЦИГАНСКОГ ЦАРА У КОЗАРСКОЈ ДУБИЦИ - репортажа       7 мин. 

09 20 ГОДИНА ОД СТВАРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - репортажа     45 мин. 

10 ИЗ ПЕТРОВОГ ВРЕМЕНА - репортажа     19 мин. 

11 ТРИПТИХ О СРПСКОЈ - документарни филм   64 мин. 

12 КОШАРКА-ФИНАЛЕ КУПА РС (Ж) - МЛАДИ КРАЈИШНИК - РУДАР 
СПОРТ- снимак 

  
   87 мин. 

13 ГРАДСКИ ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР, БАЊАЛУКА - новогодишњи 
гала- концерт 

   
  55 мин. 

14 20 ГОДИНА ОД СТВАРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - дебатна емисија   53 мин. 

15 СВЕТОСАВСКА  АКАДЕМИЈА - снимак     59 мин. 

 
 

ФЕБРУАР  (  минута  или  сата и  минута) 

 

НИЈЕ БИЛО ВАНРЕДНИХ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА У ФЕБРУАРУ 
 
 

МАРТ ( 38 минута ) 

01 ADRENALIN DJ FEST - "ЈАХОРИНА 2012"- репортажа     20 мин. 

02 АКТУЕЛНО - ОТВАРАЊЕ ПРЕДСТАВНИШТВА РС У БЕЧУ     18 мин. 

 
 

АПРИЛ (561 минут  или 9 сати и 21 минут)              
01 САРАЈЕВСКА ХАГАДА - религијски програм      28 мин. 

02 УСКРСНИ ОБИЧАЈИ ХРВАТА ИЗ ПОСАВИНЕ - религијски програм       
     24 мин. 

03 УСКРСНА МИСА У БАЊАЛУЦИ - снимак      20 мин. 

04 ВАСКРШЊА ПОСЛАНИЦА      17 мин. 

05 ОТВОРЕН ВАСКРШЊИ ПРОГРАМ    101 мин. 

06 ФЕСТИВАЛ  ФОЛКЛОРА "ПОСАВСКО ПРОЉЕЋЕ" - ДЕРВЕНТА 2012 - 
репортажа 

      
     15 мин .  

07 ФЕСТИВАЛ ГУСЛАРА "ПАЛЕ 2012" - репортажа      10 мин. 

08 РТРС - 20 ГОДИНА ДИО ВАС -отворени програм    293 мин. 

09 АКТУЕЛНО- "ОПОМЕНА ЗА СВА ВРЕМЕНА ДОЊА ГРАДИНА-
ЈАСЕНОВАЦ" 

     26 мин. 

10 ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ - гласање      12 мин. 

11 ОЗРЕНСКО ДРАГОВАЊЕ И ВАСКРШЊИ КРОС "ОЗРЕН 2012" - 
репортажа 

     15 мин. 
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МАЈ ( 406 минута  или 6 сати и 46  минута)                       

01 НОЋ МУЗЕЈА - репортажа      20 мин. 

02 ТЕНИС - ИТФ ФУТУРЕС БРЧКО ОПЕН 2012- репортажа      18 мин. 

03 МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ХАРМОНИКЕ - репортажа      30 мин. 

04 МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА - репортажа      29 мин. 

05 У СУСРЕТ ЂУРЂЕВДАНСКОМ ФЕСТИВАЛУ 2012 - репортажа      19 мин. 

06 ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ - хроника      26 мин. 

07 КОШАРКА - ФИНАЛЕ ПЛЕЈ ОФА - ШИРОКИ - ИГОКЕА - снимак    175 мин. 

08 МЕЂ. ФЕСТИВАЛ ХОРОВА "ЗЛАТНА ВИЛА, ПРИЈЕДОР 2012"- 
репортажа 

     15 мин. 

09 АКТУЕЛНО - 20 ГОДИНА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ      25 мин. 

10 ЛУТ ФЕСТ 2012- репортажа      12 мин. 

11 ТЕНИС - ИТФ ФУТУРЕС ПРИЈЕДОР ОПЕН 2012- репортажа      10 мин. 

12 ЗЛАТНО КОЛО - репортажа      27 мин. 

 
ЈУНИ ( 238 минута  или 3 сата и 58  минута)                       

01 СВЈЕТСКИ КУП У КАЈАКУ И КАНУУ НА ДИВЉИМ ВОДАМА 
"БАЊАЛУКА ВРБАС 2012" - репортажа      12 мин. 

02 ОЗРЕНСКИ ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН - репортажа      15 мин. 

03 ТЕАТАР ФЕСТ 2012 - хроника      43 мин. 

04 ДАНИ КУЛТУРЕ "БАЊАЛУКА СРЕБРЕНИЦИ" - репортажа      19 мин. 

05 У СУСРЕТ ФЕСТИВАЛУ "ЕXИТ 2012" - музички програм      33 мин. 

06 КОНФЕРЕНЦИЈА  БЕБА - репортажа      40 мин. 

07 5. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА "ДУКАТ ФЕСТ 2012" 
- репортажа 

     28 мин. 

08 5. СВЈЕТСКИ "ТАМБУРИЦА ФЕСТ 2012", НОВИ САД - хроника      48 мин. 

 
ЈУЛИ ( 464 минуте  или 7 сати и 44 минуте)                       

01 ВИДОВДАНСКА СМОТРА ФОЛКЛОРА КНЕШПОЉА - репортажа      14 мин. 

02 КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА - репортажа      42 мин. 

03 ПЕТРОВДАНСКИ ПАДОБРАНСКИ КУП - репортажа      15 мин. 

04 ОБИЉЕЖАВАЊЕ 70. ГОДИШЊИЦЕ БИТКЕ НА КОЗАРИ - репортажа      11 мин. 

05 ОЗРЕНСКО ЛИКОВНО САБОРОВАЊЕ У КАКМУЖУ-репортажа      15 мин. 

06 САЈАМ МАЛИНА - репортажа      15 мин. 

07 МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - репортажа      39 мин. 

08 МЕЂУН. ФЕСТИВАЛ АУТОРСКОГ ФИЛМА "ПРОФЕСТ 2012" - 
репортажа 

     16 мин. 

09 ФЕСТИВАЛ АНИМИРАНОГ ФИЛМА У НЕУМУ - репортажа      14 мин. 

10 ФЕСТИВАЛ ФЕСТИВАЛА 2012 - репортажа      18 мин. 

11 КАСТЕЛ РОК- ФЕСТ 2012 - репортажа      23 мин. 

12 КАМП ПРИЈАТЕЉСТВА 2012 - репортажа      13 мин. 

13 БРАТУНАЦ - репортажа      11 мин. 

14 СРЕБРЕНИЦА - репортажа      14 мин. 

15 ЛИКОВНА КОЛОНИЈА "БАРДАЧА 2012" - репортажа      16 мин. 

16 ПЈЕСНИЧКО ВЕЧЕ - КАЛИНОВИК "ПЕТРОВДАНСКИ ВИЈЕНАЦ" - 
репортажа 

     13 мин. 

17 ПЕТРОВДАНСКИ САБОР ФОЛКЛОРА У БРЕЗИК ЛАМИНЦИМА - 
репортажа 

     12 мин. 

18 ЛИКОВНА КОЛОНИЈА "ПАЛЕ 2012"- репортажа      16 мин. 

19 САРАЈЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛ - репортажа      10 мин. 

20 МЕЂУН. ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ "КРАТКОФИЛ ПЛУС 2012" - хронике      82 мин. 

21 ЛИКОВНА КОЛОНИЈА "АРТ  СИМПОЗИЈ 2012" - репортажа      18 мин. 

22 ДЕМО ФЕСТ 2012- хроника      22 мин. 

23 ФАБРИКА СУММЕР ФЕСТИВАЛ- репортажа      15 мин. 
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АВГУСТ (657  минута  или 10 сати и 57 минута)                                    

01 ЗЕЛЕНКОВАЦ  ЏЕЗ -ФЕСТИВАЛ 2012 - репортажа    25 мин. 

02 АКТУЕЛНО - ОЛУЈА, 17 ГОДИНА ПОСЛИЈЕ    14 мин. 

03 ДАНИ ЖЕТВЕ И ВРШИДБЕ У РОГОЉИМА - репортажа    16 мин. 

04 ГРМЕЧКА КОРИДА - репортажа    21 мин. 

05 2. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ "FABRIKA SUMMER FESTIVAL" - репортажа    23 мин. 

06 УМЈЕТНИЧКА КОЛОНИЈА "ПЛИВА 2012" - репортажа    16 мин. 

07 ОЛИМПИЈАДА ПЛУС - спортски програм  112 мин. 

08 52. САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ - репортажа    38 мин. 

09 РАМАЗАНСКЕ НОЋИ - репортажа    23 мин. 

10 ТЕНИС "BRČKO LADIES OPEN 2011" - репортажа    16 мин. 

11 ДОБОЈ – МЕЂУН. РУКОМЕТНИ ТВ ТУРНИР ШАМПИОНА - хронике  108 мин. 

12 ДОБОЈ – МЕЂУН. РУКОМЕТНИ ТВ ТУРНИР ШАМПИОНА - снимак    80 мин. 

13 ДОБОЈ–МЕЂУН. РУКОМЕТНИ ТВ ТУРНИР ШАМПИОНА - спортски пр.    28 мин. 

14 КОЧИЋЕВ ЗБОР - свечана академија, снимак    60 мин. 

15 ADRENALIN SUMMER DJ FEST - хроника    15 мин. 

16 КОЧИЋЕВ ЗБОР -репортажа    16 мин. 

17 ТУЗЛА - ФЕСТИВАЛ ЈУЖНОСЛОВЕНСКОГ ФИЛМА - репортажа    20 мин. 

18 СУСРЕТИ МЛАДИХ У ТРЕБИЊУ - репортажа    26 мин. 

 
 
 

СЕПТЕМБАР  (1.737 минута  или 28  сати и 57  минута)                                                

01 4. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС ФИЗИЈАТАРА     55 мин. 

02 ШАНТИЋЕВИ ДАНИ - репортажа     16 мин. 

03 3. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ О МАТИЧНИМ  ЋЕЛИЈАМА - репортажа     44 мин. 

04 20. ГОДИНА АКАДЕМИЈЕ НАУКЕ И УМЈЕТНОСТИ  РС - репортажа     14 мин. 

05 ЛИКОВНА КОЛОНИЈА "ЛАСТА" - репортажа     17 мин. 

06 ЛИКОВНО САБОРОВАЊЕ У ВИШЕГРАДУ - репортажа     23 мин. 

07 ИЗБОРИ 2012 - информативни програм     35 мин. 

08 ИЗБОРИ 2012-хронике   906 мин. 

09 ТЕНИС - ЧЕЛЕНЏЕР "БАЊАЛУКА 2012" - хронике    62 мин. 

10 ИЗБОРИ 2012 - представљање политичких субјеката   188 мин. 

11 20 ГОДИНА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РС - свечана академија, снимак     53 мин. 

12 АРТ КОЗАРА - репортажа     16 мин. 

13 ТАМБУРИЦА ФЕСТ У БАЊАУЦИ - музички програм     58 мин. 

14 ДАНИ МАЛИХ СТВАРИ - репортажа     13 мин. 

15 17. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГЕ БАЊАЛУКА 2012 - репортажа     15 мин. 

16 ЋОРОВИЋЕВИ СУСРЕТИ - репортажа     17 мин. 

17 ИЗБОРИ 2012- тв дебате     85 мин. 

18 САБОР КРАЈИШКИХ ПЈЕСАМА - снимак     80 мин. 

19 ЈАХОРИНА ФИЛМ ФЕСТИВАЛ - репортажа     30 мин. 

20 НОЋ ИСТРАЖИВАЧА - репортажа     10 мин. 

 
 
 

ОКТОБАР ( 864 минуте  или 14  сати и 24  минута)                                                

01 ИЗБОРИ 2012 - представљање политичких субјеката     60 мин. 

02 ИЗБОРИ 2012 - хронике   232 мин. 

03 ИЗБОРИ 2012 - ТВ ДЕБАТЕ   121 мин. 

04 ИЗБОРНА НОЋ - отворени програм   332 мин. 

05 КАДЕТСКИ КОШАРКАШКИ ТУРНИР "РАДИВОЈЕ КОРАЋ" - репортажа     11 мин. 

06 САБОР КРАЈИШКЕ ПЈЕСМЕ "ДРВАР 2012" - репортажа     25 мин. 
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07 11. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШТА ЗА ДЈЕЦУ "БАЊАУКА 
2012" - репортажа 

    15 мин. 

08 СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 50 ГОДИНА БОКСЕРСКОГ КЛУБА 
СЛАВИЈА - снимак 

    33 мин. 

09 КУРБАН БАЈРАМ - снимак молитве     22 мин. 

10 АКТУЕЛНО - 100 ГОДИНА КУМАНОВСКЕ БИТКЕ     13 мин. 

 
 

НОВЕМБАР (400 минута  или  6 сати и 40 минута) 

01 ВИШЊИЋЕВИ ДАНИ - свечана академија, снимак      50 мин. 

02 ДУЧИЋЕВЕ ВЕЧЕРИ - свечана академија, снимак      50 мин. 

03 ВИШЊИЋЕВИ ДАНИ - репортажа      24 мин. 

04 ОСАМ ВИЈЕКОВА СРЕБРЕНИЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ - репортажа      17 мин. 

05 У СУСРЕТ ФЕСТИВАЛУ ДЈЕЧИЈЕГ  МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА 
"МАЛИ КОМПОЗИТОР, БАЊАЛУКА 2012" 

     25 мин. 

06 ХАГ -ПРЕСУДА ЗА "ОЛУЈУ" - отворени програм      95 мин. 

07 ФЕСТИВАЛ "МАЛИ КОМПОЗИТОР, БАЊАЛУКА 2012" - хроника      28 мин. 

08 КОШАРКА - АБА ЛИГА - снимак      90 мин. 

09 КУП РС У ОДБОЈЦИ (М) И (Ж) - репортажа      21 мин. 

 
 

ДЕЦЕМБАР ( 706 минута или 11 сати и  6 минута) 

01 ФОЛКЛОРНО ВЕЧЕ ВЕТЕРАНА - репортажа     15 мин. 

02 БОЖИЋНА МИСА У БАЊАЛУЦИ - снимак     25 мин. 

03 КОШАРКАШКИ САБОР - снимак   110 мин. 

04 ЗВИЈЕЗДЕ ХИТ РЕКОРДСА-репортажа     18 мин. 

05 РЕПУБЛИКА СРПСКА У 2012 -преглед     97 мин. 

06 СВИЈЕТ У 2012 - преглед     39 мин. 

07 ПРЕГЛЕД МУЗИЧКИХ ДЕШАВАЊА У 2012.     40 мин. 

08 СПОРТСКИ ДОГАЂАЈИ У 2012. (ДОМАЋИ + МЕЂУНАРОДНИ) –
преглед   

    38 мин. 

09 У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ     43 мин. 

10 31. ДЕЦЕМБАР - ДНЕВНИЧКА ХРОНОЛОГИЈА     41 мин. 

11 НОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМ   225 мин. 

12 МОНОДРАМА СРПСКЕ - репортажа     15 мин. 
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2.2. РАДИО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

 Радио Републике Српске емитовао је у прошлој, 2012. години, све 
програмске садржаје према устаљеној редовној и љетњој програмској шеми. 

Сумирајући прошлу годину, прије него што се осврнемо појединачно на 
учинак и рад редакција које чине радијску цјелину, потребно је истакнути 
неколико најважнијих догађаја који су промовисали још једном Радио као јавни 
сервис у пуном капацитету и Радиo као медиј, који у вријеме савремених 
технологија и доступности информација у свако доба и на сваком мјесту, још 
задржава своју мисију. 

 
1. Обиљежавање 20 година Републике Српске, од јануара до јуна, 

емитовањем серијала од 24 емисије под називом “Отаџбинске теме” 
2. Ванредни 24-оро часовни отворени програм од 4. до 9. фебруара, у 

вријеме сњежних непогода у РС и БиХ, када смо били дио фронта 
спасавања људи из сњежних лавина на шта смо посебно поносни и за 
шта смо добили и јавне похвале. 

3. Локални избори у заједничкој редакцији са ТВ и Мултимедијом. 
4. Олимпијске игре у Лондону.  
5. Октобар  и пресељење Телевизије у РТВ дом дао је нови стимуланс 

раду Радија РС који је максимално подржао све интегративне процесе и 
искористио их за добробит наших слушалаца. 

 
 Пограм реализују: Информатвна редакција, Редакција дневног програма, 
Редакција сложених програма, Редакција спортског програма и Музичка 
редакција. 
 
 
Информативни програм 
 
 Вијести сваки пуни сат, од поноћи до 6 часова ујутро реприза 
посљедњих вијести, четири вођене емисије од 15 до 20 минута, централна 
информативна емисија Дневник у 16 часова, радним даном дневни политички 
магазин “Актуелности”, стубови су информативног програма који прожима и 
дијелове Јутарњег програма од 6 до 9 часова и Заједничког таласа од 10 до 12 
часова, али, и темама које су ближе обичном човјеку. 

Изазови нових технологија које омогућавају да у сваком тренутку и на 
сваком мјесту можете да имате информацију дана на свом мобилном 
телефону на примјер, или отварање нових извора информација , као што су 
друштвене мреже и многобројни портали и блогови, ставиле су Радио РС 
прошле године у беспоштедну трку за информацијама. Та брзина и број 
информација које се емитују сваке секунде захтијевала је додатни ангажман 
сваког новинара и уредника и изошреност препознавања и добијања 
информација достојних Јавног сервиса и оних које су на ивици жуте штампе. 
Осим тога, један од наших приоритета био је и да свакодневни језик политике и 
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бирократије “преведемо” на разумљивији језик и на тај начин једноставношћу 
израза укажемо додатно поштовање према онима који нас слушају, а на другој 
страни сачувамо живи језик који се губи у скраћеницама и туђицама. 

Ако анализирамо појединачне емисије настојали смо да “Вијести” у 
сваком свом издању буду сублимација 3 до 5 вијести дана из РС и БиХ, вијести 
из региона, затим свијет, култура и спорт.  

Четири вођене информативне емисије предвиђене су да трају до 15 
минута, али им нисмо изричито лимитирали минутажу, тако да су то често, ако 
су догађаји захтијевали, били по својој садржини и структури - дневници. 

Централна информативна емисија “Дневник” у 16 је огледало Радија РС 
и емисија по којој се најчешће оцјењује наш кредибилитет. Тога смо апсолутно 
свјесни и протекле године задржали смо високи стандард Јавног сервиса. 

Информативна емисија “Актуелности” рашчлањује појаве и догађаје, 
тумачи их и кроз дуже форме анализира. Та емисија, најчешће колажног 
садржаја, настаје сад и одмах. То је предност Радија и могућности да 
телефоном имамо релевантне саговорнике или обрадимо тему из више углова. 

Ако желимо да појединачно истакнемо неке циклусе и садржаје 
информативног програма, који су обиљежили прошлу годину, онда је то 
серијал “Отаџбинске теме”, емисије које су још једном подсјетиле на људе и 
догађаје који су у свим сферама друштва оставили трајни печат у стварању 
Републике Српске. 

Када смо мислили да је Радио као медиј већ испричана прича, десило се 
сњежно невријеме почетком фебруара, које нас је ставило на прву линију 
фронта спасавања људских живота и допремања помоћи угроженима. За 
многа одсјечена села и људе Радио је био једино средство комуникације, а 
константна веза са Хеликоптерским сервисом РС помогла је многима болесним 
и беспомоћним, а оно што нас чини посебно поносним  јесу и отворена 
признања да смо својим радом спасили готово 20 људи који су били данима 
завијани. 

То је једно, сасвим ново искуство које је додатно показало моћ Радија 
као медија, али улило и додатно самопоуздање новинарима и уредницима. 

Локални избори, иако за многе запослене ко зна који по реду, тражили су 
још један програмски искорак који је направљен кроз рад у ПУЛ-у са 
Телевизијом и Мултимедијом. Био је то и први интегративни пројекат  као 
претходница коначног пресељења и Телевизије у РТВ Дом и обједињавање 
свих капацитета, гдје је Радио добио нови стимуланс у чињеници да је простор 
РТВ Дома мјесто константног протока гостију, идеја, напросто синергија. 

Као Јавни сервис и протекле године сва дешавања, односно засједања 
Народне скупштине Републике Српске заузимали су централно мјесто у нашим 
информативним емисијама, уз обавезан директни пренос свих значајнијих 
тачака дневног реда и обавезног “Актуелног часа”. Посебно смо били 
ангажовани у тумачењу системских закона који су регулисали права бораца и 
пензионо-инвалидску заштиту. 

Са појачаном пажњом праћене су бројне негативне појаве у друштву, 
организовани криминал и коруптивно дјеловање. 



 

 
40 

 

 

Протекла година била је у знаку повећање пажње праћења догађаја у 
региону, посебно избора у Србији и дешавањима у вези са Косметом, 
процесима придруживања земаља у региону евроатлантским интеграцијама и 
њиховим рефлексијама на БиХ. 

У оквиру овог програма реализује се и емисија “Пољопривреда и село” 
која има едукативно-савјетодавну, информативну и улогу промоције 
пољопривреде као битне гране на овим просторима. 
 

Дневни програм 
 

Јутарњи програм Радија РС, сваки дан од 6 до 9 часова и викендом од 6 
до 8 часова, чине редовне рубрике које су углавном сервисног или едукативног 
карактера, затим контакт-програм који у трајању од 60 минута кроз разговор са 
гостом и контакт -програм са  слушаоцима отвара многа питања из свих сфера 
живота, уз настојање да олакша свакодневни живот обичног слушаоца.  

Заједнички талас од 10 до 12 часова чине хронике регија Републике 
Српске, тематске једночасовне емисије, јављања наших дописника, и све 
информације из локалних заједница из разних извора. Овај програм припрема 
и реализује свакодневно и научно образовну емисију “Ризница знања” која нас 
води у свијет науке и умјетности кроз нове садржаје и приче еминетних 
стручњака, али и емитовање архивске грађе. 

Желећи да промовишемо културу у најширем смилу ријечи и прошле 
године смо у дневној једночасовној емисији из културе под називом “Ритам 
дана” афирмисали људе и догађаје борили се да покажемо да недостатак 
новца није препрека за ствараоце и запослене у култури. Примјер је пренос 
манифестације “Ноћ музеја” из Музеја савремене умјестности у Бањалуци. 

У првим вечерњим часовима, у оквиру ревијалне еиисије “Мозаик”, 
емитовали смо рубрике из културе у виду најава догађаја те вечери и Сервис 
за младе. 

Посебан сегмент Дневног програма чине омладински и дјечији садржаји. 
То су, прије свега, једночасовна седмична омладинска емисја “Панта реи” и 
“Звјездано небо дјетињства”, контакт програм уз који су одрасле многе 
генерације. 

Садржаје Дневног програма употпуњује емисија о дијаспори “Саборник” 
која је и прошле године учинила искорак  у приближавању живота и рада 
наших људи широм свијета, те седмичне емисије о екологији и туризму. 

Наставили смо циклус емисија “Оаза” у којој су кроз једночасовну причу 
представљени људи који су се посебно истакли и промовисали основне 
људске вриједности.  

 
Сложени програм 
 

 Искуство новинара-уредника у овој Редакцији дају посебан печат у 
конципирању емисија и разноврсности форме.  
 Овом програму припадају двије емисије из културе, један седмични 
преглед догађаја и друга, углавном архивска, кроз коју поново на свјетло дана 
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износимо промишљања умних људи који су оставили траг у нашој култури. 
Овај програм је свакодневно бринуо да у информативним емисијама имамо, 
нарочито у “Дневнику” редовне рубрике из културе. 

Документарни серијал “Животок” је омиљени садржај широке популације 
слушалаца , а говори о обичном малом човјеку који има причу коју би добро 
било чути и забиљежити. Прича попут ових у “Животоку” у програму Радија 
никада није доста. Жеља нам је да и младе новинаре упутимо у тајне репораже 
која је најчешћа форма “Животока”. 

Научно-образовна емисија “Студиорум” је, захваљујући многобројним 
научним скуповима и конгресима успјела да едукује и информише слушаоце о 
нама доступним новим спознајама из разних области, а емисија “Хигијена 
живота” приближила је медицину и представила достигнућа из ове области. 

Колаж Редакције сложених програма употпуњују емисије “Из вјерских 
заједница“ које припремају свештеници Бањалучке епархије и Бањалучке 
бискупије, затим посебна емисија “Искре православља”, а већ низ година 
емитујемо емисију “Коријени” о националним мањинама. 

Ова Редакција, заједно са Дневним програмом, учествује у реализацији 
пригодних свечарских програма, као што су новогодишњи програм, програм 
поводом Божића, Васкрса и слично. 
 

Спортски програм 
 

Спортски програм у 2012. години обиљежило је праћење Олимпијских 
игара у Лондону и Европског фудбалског првенства у Украјини и Пољској, када 
је у питању међународна спортска сцена, преноси фудбалских утакмица Прве 
лиге РС и Премијер лиге БиХ, обиљежавање 20 година спорта у РС и 
афирмација младих спортиста, на домаћој спортској сцени. Наше спортске 
емисије, које емитујемо суботом и недјељом, као и спортске рубрике у 
Дневнику највише су биле посвећене домаћем спорту. 

Олимпијада је била обиљежена свакодневно посебном олимпијском 
хроником, која је захваљујући сарадњи са Радио Београдом обухватала и 
кориштење материјала који су за ову кућу припремали њихови новинари у 
Лондону. Неке такмичаре смо и ми сами директно укључивали, а један  од њих 
је  писао и дневник за наш сајт. Све је рађено уживо, тако да је цијели радијски 
програм био обојен олимпијским духом. 

Репортажа уредника Спортске редакције Драгана Пајића, под називом 
“Три димензије”, освојила је треће мјесто на Међународном фестивалу 
репортаже у Апатину на којем је било пријављено 270 радова из 12 земаља. 
Посебна пажња посвећена је промоцији програма и ту треба истаћи спот 
“Спорт је на Радију класика”. 
 
Музички програм 
 

 Радио РС је и даље задржао квалитет и разноврсност музике коју 
емитује, било као засебне музичке садржаје, или саставни дио појединих 
емисија. 
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Никада нисмо били подложни емитовању музике сумњивог квалитета, 
што је данас ријеткост. То ни у којем случају не значи затвореност према новим 
трендовима. 

Разноврсност и заступљеност свих жанрова чини музички програм 
Радија РС слушљивим за све узрасте и све укусе. Посебну пажњу посвећујемо 
и класичној музици која је  саставни дио свакодневног програма у емисији која 
се емитује свако вече у трајању од 45 минута. 

Упоредо са свакодневним задацима припреме музике, Редакција 
музичког програма припрема низ специјализованих емисија свих жанрова, 
углавном вођених од којих су неке постале и заштитни знак Радија РС као што 
је  емисија народне музике “Свилен конац” која се емитује готово 20 година. 

Промовишемо и младе таленте у свим врстама музике, пратимо разне 
музичке манифестације, концерте, свечаности и активно смо укључени и у 
организацију властитих музичких манифестација од којих је најзначајнија 
“Ђурђевдански фестивал”. Посебну пажњу у протеклој години посветили смо и  
промоцији наше Музичке продукције. 
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Сектор Радија Републике Српске - Врсте емисија емитованих од 
01.01.2012. до 31.12.2012. године, у часовима 

 
 

 

 УКУПНО Премијерно   % Репризно    % 

Укупно ( редовни 1+2+3+4+5+6+7+8+9 )           8784 8093 94.68 691 5.32 

1. ИНФОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАРНЕ    
    ЕМИСИЈЕ 

1580 1496  84  

1.1  Дневне информативне емисије   778  49,24   

1.2 Седмичне емисије актуелне политичке и   
      привредне проблематике 

   
 310 

 
 19,62 

  

1.3 Документарне и фељтонске емисије     44    2,78  35   2,22 

1.4 Преноси политичких догађаја     40    2,53   

1.5 Преноси НС РС   120  7,59   

1.6 Емисије о пољопривреди и селу   42 2,66   

1.7 Остале информативно-документарнеем.   162  10,25  49   3,10 

2.    КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКЕ ЕМИСИЈЕ  312 260 83.33 52 16.67 

2.1 Емисије  о култури и умјетности   120  38,46  52 16,67 

2.2 Радио-драме за одрасле      

2.3 Радио-драме за дјјецу      

2.4 Остале игране и драмске емисије     35  11,22   

2.5 Вјерске емисије  105  33,66   

3.    ЗАБАВНЕ ЕМИСИЈЕ  416 363 87.26 53 12.74 

3.1 Хумористичке и сатиричке емисије     53  12,74  53  12,74 

3.2 Остале забавно-рекреативне емисије   310  74,52   

4.  МУЗИЧКЕ ЕМИСИЈЕ 5236 4818 92.02 418 7.98 

4.1 Озбиљна музика    220    4,20  65    1,24 

4.2 Забавна музика  2557  48,83 172    3,28 

4.3 Изворна народна музика и кола   437    8,35  25    0,48 

4.4 Новокомпонована народна музика   704  13,45   

4.5 Остала народна музика   630  12,03   

4.6 Мјешовите и остале музичке емисије   270    5,16 156    2,98 

5.    ДЈЕЧИЈЕ И ОМЛАДИНСКЕ  ЕМИСИЈЕ  133 133 100 0 0 

5.1 Дјечије емисије ( осим драмских)    55  41,35   

5.2  Омладинске  емисије    78  58,65   

6.   ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ЕМИСИЈЕ  259 175 67.57 84 32.43 

6.1 Предшколско и школско образовање    21    8,11   

6.2 Општеобразовне емисије    52  20,08  32  12,36 

6.3 Популарна наука и остале образовне     
       емисије 

  
 102 

 
 39,38 

 
 52 

 
 20,08 

7.   СПОРТСКЕ  ЕМИСИЈЕ  346 346 100 0 0 

7.1 Преноси спортских догађаја     82  23,70   

7.2 Остале спортске емисије   264  76,30   

8 . ВЕЗНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМСКИХ       
    БЛОКОВА И ЕМИСИЈА НЕОДРЕЂЕНИХ   
    САДРЖАЈА 

 482 482 100 0 0 

9.   КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЕМИСИЈЕ   20    20 100 0 0 
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2.3. МУЛТИМЕДИЈА 
 

 
Самостална служба Мултимедија састоји се од  два основна профила: 
 

− Интернет портала (сајта)  Радио - телевизије Републике Српске  

− Телетекст сервиса. 
 

Протекла година била је у знаку потпуне интеграције Радио - телевизије 
Републике Српске. Пресељење у функционални заједнички објекат 
симболично је, али и практично, означило нови систем рада, технолошке 
услове, обавезе и одговорност. Мултимедија као самостална служба пуним 
капацитетом је интегрисана у нови, обједињени систем што је очигледно и 
увидом у продукцију сајта и телетекста . 

Информисање јавности о најзначајнијим догађајима било је један од 
приоритета Мултимедије, али ништа мање значајно није било ни промовисање 
програма Радија и Телевизије. Ова два аспекта би се могла дефинисати и као 
најважнија постигнућа Службе у протеклој години. 
 
Сајт 
 
 Основна дјелатност портала је уношење и ажурирање вијести, 
сервисних информација, стриминга телевизијских (видео) и радијских (аудио) 
емисија, промоција програма Радија и Телевизије, обрада и унос фотографија 
и велики број радних обавеза и процеса, у складу са професионалним 
стандардима Јавног сервиса, Статута и Закона о РТРС-у . 
 У протеклој 2012. години путем сајта унесено је 24.751 вијест и 
забиљежен број од 6.409.457 посјета. На основу ових показатеља евидентно је 
да је посјетиоцима портала презентовано 5.455 вијести више него 2011.године. 
Остварено је и повећање посјећености сајта за 271.959 посјетилаца у односу 
на прошлу годину. (У прилогу табела с прегледом броја убачених вијести и 
посјета веб - сајта по мјесецима.) 

Ови подаци су потврда стабилног рада, посебно у дијелу праћења и 
ажурирања вијести. Повећана је и продукцијска успјешност када је ријеч о 
брзини реаговања и праћења догађаја у континуитету. Радно вријеме 
викендима је прилагођено потребама и захтјевима посјетилаца, што је у складу 
с нашим годишњим планом и стратегијом развоја . 

Повећање посјећености сајта је очекивано, али је изостала масовнија 
подршка. За ту врсту успјеха неопходна је интерактивна логистика, већи удио 
властитих оригиналних тема и подршка кроз глобалне мреже. Редизајнирани 
сајт је пуштен у оптицај тек 19.октобра, а пуни капацитет је постигао током 
новембра када је исправљен највећи дио недостатака. Сајт је надограђен 
одређеним савременим компонентама, освјежен и функционалнији. Највећи 
квалитет је у бољим визуелним могућностима, а посебно у фотографији, и то 
када је ријеч о димензијама и употреби простора.  
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Овом верзијом сајта сектори Радија и Телевизије добили су веће 
могућности и допуштења, а самим тим и веће учешће у промоцији програма 
путем интернета. Прецизније, сваки новинар и уредник емисије има своју 
страницу и самостално, без интервенција Мултимедије може да уноси 
текстове, вијести, најаве коментара и слично. 

Приступ поменутим страницама имају и запослени у Промоцији програма 
што представља велике могућности у тимском презентовању програма. 
Мултимедија, веб - мастери и оператери задужени су за уношење видео и 
фото - записа у оквиру поменуте продукције. 

Вијести са сајта се од средине децембра могу прослијеђивати 
(препоручивати) на фејсбук и твитер. 

Кључни догађај који је Радио-телевизија Републике Српске пратила у 
2012.години били су локални узбори и обавеза праћења активности 300 
политичких субјеката. Први пут овај велики посао реализован је кроз 
заједнички рад Телевизије, Радија и Мултимедије, координисан и вођен кроз 
заједнички новинарски пул. На сајту је било омогућено свим посјетиоцима да 
имају увид у све детаље избора у Републици Српској и комплетну продукцију 
Телевизије и Радија РС.  Посјетиоцима, али и гледаоцима и слушаоцима 
РТРС-а биле су доступне најаве Изборног програма, представљање свих 
кандидата, политичке дебате и свакодневне емисије Изборних хроника у два 
термина. Успјели смо заједничким радом тридесет дана пласирати хронолошки 
информације с терена и вијести о активностима политичких субјеката, али и 
директне интернетске садржаје и архивирати све емисије које су емитоване у 
Изборном програму. Ово је први пут да је једна медијска кућа, не само Јавни 
сервис, у Босни и Херцеговини на овај начин, свеобухватно и професионално, 
путем три различита медијска формата пратила изборе. То је била и потврда 
да унутар РТРС-а може да се осмисле и реализују најпрестижнији пројекти са 
максималном комуникацијом, рационализацијом трошкова и врхунским 
резултатом. 

Током Олимпијских игара у Лондону, у сарадњи с колегама с Радија РС 
реализовали смо и први блог на сајту. Олимпијац Радоје Ђерић, веслач у 
екипи Србије, родом из Требиња, свакодневно је слао своје текстове 
ексклузивно за наш сајт под називом „Роман из Лондона“. Наши посјетиоци су 
тако из прве руке могли да сазнају интересантне појединости о Олимпијади, 
амбијенту и духу на играма. 

Мултимедија је, 2012. године, редовно пратила директне преносе свих 
сједница Народне скупштине Републике Српске. Стриминг преноса Скупштине 
на сајту је функционисао без већих проблема и дужих застоја. Повремени 
прекиди били су изазвани техничким проблемима и капацитетом интернета. 
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Телетекст 
 
Путем телетекста објављен је приближно исти број вијести као и на 

сајту. Тематски смо пратили најважније догађаје, поштујући карактеристике и 
капацитет телетекста. Редовне рубрике и све информације биле су у складу са 
професионалним критеријумима Јавног сервиса Републике Српске. Слично је и 
с осталим садржајима - прегледима програма Телевизије и Радија и осталом 
понудом.  
 
Табела са статистиком броја убачених вијести и посјета 

2012.година Број вијести Број  посјета   

Јануар              2.048                636.256 

Фебруар              1.958                755.037 

Март              1.972                576.726 

Април              1.888                532.995 

Мај              1.859                557.825 

Јун              1.887                466.831 

Јул              1.811                429.688 

Август              1.787                414.249 

Септембар              2.614                491.393 

Октобар              2.540                557.354 

Новембар              2.177                493.060 

Децембар              2.215                498.043 

УКУПНО             24.756             6 .409.457 

 
 
Људски ресурси 
 

Приоритет је и даље професионално усавршавање и праћење 
савремених трендова у интернет - новинарству. С тим у вези и протекле године 
запослени Мултимедија учествовали су на великом броју радионица, округлих 
столова и других едукација у овој области. Редовно, на свим састанцима 
редакције, на дневном реду су информације о новинама и могућностима 
примјене интернет-иновација у нашим условима. Више пута су организоване 
презентације колега и колегиница који су похађали радионице, или друге врсте 
едукативних скупова. 

Завршетак редизајнирања и унапређење постојећих рјешења сајта су 
стратешка питања у функционисању и будућности Мултимедија. Због тога је 
потребно обезбиједити дошколовање веб-мастера или прераспоређивање 
програмера, који би максималним капацитетом и пуним радним временом био 
на располагању Мултимедија. 
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2.4. МЕДИЈА ЦЕНТАР 
 

Увод 
 
Задатак Медија Центра је да пружи економична и савремена рјешења за 

задовољење потреба РТРС-а кроз све модалитете његових услуга у ТВ и 
радио продукцији, служби ИТ Центара и дописништава, информатичкој 
технологији, управљању објектима и имовином, архиву, возном парку и др.  

 
 
 

График 1. Организација Сектора медија центар  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сложене продукцијске форме и количина програма које се захтијева од 

јавног емитера подразумијева да Сектор медија центар мора бити добро 
организован, кадровски јак и добро технички опремљен.    

Циљ Медија центра је да јачањем кадровске структуре, увођењем нове 
организације и нове дигиталне технолошке основе постане лидер у медијским 
технологијама и услугама у региону. Циљеви су дјелимично остварени у току 
2012. године куповином и инсталацијом нове опреме. 

 
 У 2012. години посебна пажња дата је сљедећим сегментима: 
 

1. Основна функција МЦ – пружање услуга Телевизији и Радију и осталим 
организационим јединицама у РТРС-у, 

2. Пројекат пресељења у нову зграду РТРС-а и технички ресурси, 
3. Развој људских ресурса. 

 
СЛУЖБА ТВ 

ПРОДУКЦИЈСКИХ 
РЕСУРСА  

 

 
СЛУЖБА ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ 
РАДА ИТ 
ЦЕНТАРА И 

ДОПИСНИШТАВА 

 

 
СЛУЖБА 

ИНФОРМАТИЧКЕ 
ТЕХНИКЕ И 
НОВИХ 

ТЕХНОЛОГИЈА 

 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ 
РАДИО 

ПРОДУКЦИЈСКИХ 
РЕСУРСА 

 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ 

АУДИО, ВИДЕО И 
ПИСАНОГ 
АРХИВА 

 

 
СЛУЖБА 

УПРАВЉАЊА 
ИМОВИНОМ И 
ТЕХНИЧКИХ 
УСЛУГА  

 

КАНЦЕЛАРИЈА 
ДИРЕКТОРА 
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Основна функција Медија центра 
 
Посебна пажња посвећена је давању услуга Телевизији, Радију и Мултимедији. 
 
Радио 
 

Радију је пружена пуна подршка за 24-часовно емитовање програма као и 
за снимање и монтажу дневних прилога и сложенијих форми као што су 
документарне емисије, дјечије емисије, хронике регија. У оквиру Радија постоји 
и музички студио у коме су снимане композиције соло извођача и оркестара.  
 
Телевизија 
 

У првом дијелу 2012. године телевизијски програм је произведен и 
емитован у Банском двору, до септембра 2012. године. Програм је произведен 
и емитован без прекида и у току пресељења. Дошло је до значајног повећања 
произведеног програма, а поред тога, коришћењем нових ресурса у РТВ дому, 
створени су услови и за повећану производњу сложенијих телевизијских 
форми, као што су већи број документарних филмова, серијала и музичких 
спотова. Нова опрема омогућила је и квалитетнију реализацију постојећих и 
нових емисија. 
 
Мултимедија 
 

У 2012. години дизајнирана је и имплементирана нова интернет 
презентација РТРС-а. На новој интернет презентацији покренуте су нове 
странице које дају нове могућности за презентацију. Такође, имплементирана 
је мобилна верзија интернет презентације. Набављен је нови енкодер сервер 
који омогућује побољшање квалитета интернет стриминга. Унапријеђен је и 
програм ПроДеск који олакшава управљање подацима на интернет 
презентацији. Поред стриминга телевизијског и радијског програма путем 
интернета извршен је директан пренос свих засједања Народне Скупштине РС.  
Мултимедија је добила на кориштење и нови, дигитални телетекст. 
 
Служба ТВ продукцијских ресурса 
 

Сви планирани ресурси за 2012. годину су били доступни програму. Служба 
тв продукцијских ресурса је обезбиједила 24-часовно емитовање програма. 
Осим обраде материјала снимљеног у Бањалуци у овој служби се обрађују и 
материјали који се шаљу из ИТ центара и дописништава. Продукцијски 
капацитети су квантитативно и квалитативно надограђени увођењем нове 
опреме. Значајно је напоменути да су у 2012. извршена 342 снимања 
репортажним колима из свих крајева Републике Српске.  

Овако велики број различитих снимања показује да је ова служба у стању 
да, у врло кратком року, изврши пренос најзахтијевнијих форми из свих 
дијелова Републике Српске. У 2012. години повећан је број технички 
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захтијевних форми у постпродукцији, као што су документарни филмови и 
музички спотови за Музичку продукцију. Успјешност ових пројеката је доказ да 
ова служба посједује потребне људске ресурсе и да у наредном периоду, ако 
се стави акценат на постпродукцију, можемо очекивати нове успјешне пројекте.  
 
Служба ИТЦ-ара и дописништава 
 

Служба ИТЦ-ара и дописништава је у току 2012. године у 5 ИТ центара 
произвела 8.064 прилога, а у 11 дописништава 4.330 прилога. Осим слања 
материјала остварен је и већи број укључења у програм.  
 
Служба за ИТ технологије 
 

Куповином одређеног броја персоналних рачунара побољшање су услуге 
у смислу кориштења ИТ технологије. Пресељењем у РТВ дом значајно су 
повећани капацитети ИТ мреже и имплементирани су нови сервиси у циљу 
несметаног функционисања ИТ сегмента. 

У децембру 2012. године у сарадњи с предузећем Ланако у потпуности je 
завршена имплементација Пословног информационог система. Овим је 
обједињен широк спектар пословних активности РТРС-а у један савремен 
информациони систем (Благајна, Фактуре, Људски ресурси, Материјално 
књиговодство, Маркетинг, Набавке, Основна средства, Основни каталози, 
Плате, План и анализа, Администрација и одржавање система), што прије 
имплементације овог система није било могуће. Раније је кориштено неколико 
различитих међусобно неповезаних апликација од различитих произвођача 
што је отежавало редовне пословне активности као и одржавање свих ових 
апликација. 

Значајан сегмент је и пружање услуга дописницима и ИТ центрима у 
области ИТ технологија као и слање прилога путем интернета. 
 
Служба управљања имовином и техничких услуга 
 

Сви ресурси којима располаже ова служба били су доступни у 2012. 
години. Нпр. возила у возном парку прешла су око 1.500.000 километара у току 
године и то без иједног квара или незгоде на путу. 
 
Одјељење аудио, видео и писаног архива 
 

Када је ријеч о архиву сав радијски програм је архивиран. Архивирано је 
око 2.545 часова телевизијског програма и сировог материјала. Такође, постоји 
и архив радијских и телевизијских емисија који је доступан на интернет 
страници у ниској резолуцији.  

 
Одјељење радио продукцијских ресурса 
 

 Сви планирани ресурси били су доступни програму у 2012. години. 
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Пројекат пресељења у нову зграду РТРС-а и технички ресурси  
 
 
 Постојање квалитетних простора у новој згради РТРС-а, с једне стране и 
лоши услови те дотрајала и застарјела опрема, с друге стране, условили су 
хитност пресељења у нове просторе и ново технолошко окружење. Одобрен 
буџет није био довољан да се направи минимална заокружена цјелина с новом 
опремом па се морао интегрисати и дио старе опреме из Банског двора. 
Техничка спецификација за јавну набавку морала је бити квалитетно написана 
како би могућност понављања процедуре била сведена на минималну мјеру, с 
обзиром на то да би свако одлагање тренутка пресељења довело у питање 
функционалност старе опреме. 
 
Пројекат пресељења 
 

Пројекат пресељења започет је у 2011. години припремом обимне 
техничке документације која је омогућила да, у оквиру пројицираног буџета, 
РТРС набави што квалитетнију опрему која ће бити интегрисана у 
функционалан и цјеловит систем. На припреми документације радио је тим који 
је, пратећи најновије технолошке иновације, у току вишемјесечног рада 
израдио техничку спецификацију која је била основа за успјешно провођење 
поступка јавне набавке. Процес јавне набавке ове врсте сложености и обима, 
прошао је без иједне жалбе, што се мора истакнути. У процедури јавне набавке 
одабран је реномирани понуђач, фирма БФЕ из Аустрије. Већи дио посла у 
вези с овим пројектом радио се у току 2012. године. Настављена је сарадња с 
представницима изабране интеграцијске куће те се, уз вишеструко 
интервенисање пројектног тима РТРС-а, дошло до коначне верзије пројекта.  

Осим значаја пројекта пресељења за РТРС, изазов овог пројекта налази се 
и у његовој сложености. Сложеност пројекта, између осталог, огледа се у 
сљедећем: 
- Требало је пројектовати функционалан и савремен систем за који је 

специфицирано преко 1.000 појединачних ставки у техничкој документацији 
и специфицирати њихов начин интеракције. 

- Пројекат је објединио стручна знања из више различитих дисциплина: 
видео технике, рачунарске технике, мрежне технологије, програмирања, 
енергетике, електромеханике, расвјете, сценографије и дизајна, просторне 
акустике и електроакустике али и нетехничких дисциплина као што су 
правне и економско-финансијске дисциплине. 

- Финално тестирање система није било могуће до инсталације опреме из 
Банског двора. 

- У току једне ноћи демонтирана и поново монтирана продукцијска опрема, 
телефонска централа и већи број персоналних рачунара са локације Бански 
двор на локацију РТВ дом. У току викенда пресељења је и архива са преко 
20 хиљада касета, инсталирано је 140 персоналних рачунара и остала 
канцеларијска опрема, а сва опрема из Банског двора је пречишћена, 
сортирана. Један дио опреме је накнадно инсталиран у ИТ центрима.  
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Нова опрема је испоручена, инсталирана и цјелокупан систем је 

имплементиран и припремљен за експлоатацију у септембру 2012. године. 
Паралелно са инсталирањем опреме, извођена је и едукација запослених те 
припрема пресељења процеса производње из Банског двора. Цјелокупан 
процес производње у потпуности је пресељен 23.09.2012. године и прелазак на 
рад у новом простору и с новом опремом протекао је несметано. Гледаоци су 
одмах по пресељењу могли да примијете побољшање у телевизијском сигналу.  

Сви радници Медија центра дали су свој допринос да се овако обиман 
процес успјешно заврши. Посебно треба истаћи допринос пројектног тима који 
је радио на истраживању и анализи техничко-технолошких достигнућа, изради 
техничке документације, пријему опреме, интеграцији старе опреме с новом и 
обуци запослених.  

Успјешан завршетак пројекта изазвао је велико интересовање код 
регионалних тв кућа чији су стручњаци из области телевизијске технологије 
изразили жељу да посјете Радио-телевизију Републике Српске и нови РТВ 
дом. Неки од представника ових кућа већ су боравили у РТВ дому, а велико 
интересовање је подстакло идеју да се организује регионални стручни скуп у 
РТВ дому РТРС-а који би окупио представнике тв кућа и произвођаче опреме.  

 
 

Технички ресурси  
 

 Технолошке промјене у телевизији су неодгодиве и мора им се 
приступити одмах, а овај процес мора трајати континуирано, уколико се жели 
одржати корак с конкуренцијом. Ове промјене носе напредак у квалитету 
аудио-визуелне перцепције као и у технологији рада која омогућава бржу, већу 
и економичнију производњу програмских садржаја. Данас РТРС посједује 
модерно технолошко  језгро и у наредном периоду  потребна су значајна и 
хитна улагања у проширење система, набавку репортажних кола, куповину 
студијских камера, активирање највећег студија, занављање опреме у ИТ 
центрима и дописништвима, улагање у ИТ технологије. 
 
 
РТВ дом  

 
Инсталирана опрема надоградива је у смислу повећања капацитета (нови 

телевизијски канали, нова студија, режије) и у смислу технолошког развоја 
надоградива на HD и 3D технологију. Опрема омогућава увођење 
најсавременијег технолошког процеса у производњи и архивирању 
информативног програма. Овакав процес омогућује бржу и квалитетнију 
производњу информативног програма и квалитетно и јефтино архивирање (60 
пута јефтинији медијум у односу на досадашњи, уз исти квалитет архивираног 
материјала) овог програма уз брзу претрагу архиве. Систем у будућности 
омогућава да се ИТЦ-и и дописници интегришу и користе ресурсе овог система 
и архиве.  
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Данас су у функцији 2 студија (за Студио 2 користе се аналогне камере) и 
3 режије, највећи студио није опремљен и користи се уз помоћ репортажних 
кола и изнајмљене расвјете. Такође, у функцији је 5 монтажа за информативни 
програм и 5 монтажа за друге програме. 

Треба напоменути и да су сви технички системи унутар зграде 
функционисали на задовољавајући начин. Служба ИТ значајно је унаприједила 
мрежу и увела нове апликације. У експлоатацији система за климатизацију и 
гријање направљене су значајне уштеде у односу на варијанту да је зграда 
прикључена на градску топлану. 
 
Мобилна техника 
 

Главне ресурсе мобилне технике чине 3 репортажних кола која раде у 
стандардној резолуцији и 4:3 формату.  
 
ИТ центри и дописништва 
 

ИТ центри се налазе  у Сарајеву, Бијељини, Брчком, Приједору и Требињу 
и сва су повезана линковским везама са РТВ домом. Дописништва РТРС-а 
налазе се у Модричи, Новом Граду, Мркоњић Граду, Београду, Братунцу, 
Теслићу, Петрову, Градишци, Вишеграду, Добоју и Фочи. 

Значајно је напоменути да је у 2012. години ИТЦ Брчко пресељен у нови 
објекат. Пројектовање и инсталацију продукцијске и ИТ опреме извршили су 
стручњаци из Медија центра. У овом пројекту већим дијелом су кориштени 
ресурси са старе локације Бански двор. 

ИТ центри у Сарајеву, Бијељини, Приједору и Требињу добили су 
продукцијска средства која су раније била у Банском двору.  
 
 
Развој људских ресурса 

 
 

Едукација запослених 
 

Као и раније, у Сектору медија центар води се брига о људским 
ресурсима као најважнијем сегменту потенцијала којим нека организација може 
да располаже. У претходном периоду нагласак је био на пресељењу у РТВ дом 
што представља извјестан технолошки напредак и промјену у процесу рада 
коју неминовно морају да прате и промјене у начину рада запослених. Свака 
промјена узрокује одређен степен отпора због стечених навика у обављању 
свакодневних послова те је због тога сачињен план едукације као припрема 
запослених за рад у новом окружењу. Највећи дио плана за едукацију у 2012. 
години је реализован, а подразумијевао је сљедеће сегменте: 
- Обучавање запослених од стране интерних предавача у области 

формирања дигиталног сигнала, архивирања, монтаже, примјене ИТ 
технологије у продукцији. С обучавањем се започело одмах по потписивању 
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уговора с одабраним извођачем (БФЕ из Аустрије). Од БФЕ-а је тражена 
хитна испорука станице за монтажу на којој је организовано обучавање 
монтажера за FinalCut i Xpri софтвере за нелинеарну монтажу.  

- Обучавање од стране екстерних предавача текло је паралелно с 
инсталацијом нове опреме у РТВ дому. Већина предавача ангажована је 
посредством већ потписаног уговора с БФЕ-ом те су они обучавали 
запослене у различитим областима рада: матрица (рутер), видео-миксер, 
интерком систем, управљање расвјетом, администрација интегрисаног 
система за производњу вијести, архивирање и др. 

- Ангажован је и мањи број предавача, изван уговора с БФЕ-ом, који су 
обрадили теме за којима се показала потреба и које су биле неопходне за 
едукацију прије обучавања за рад на новој опреми. Ове области су 
углавном нешто шире као што су телевизијска слика и камера, 
аутоматизација емитовања и стерео тонска техника.  

- Посебна пажња посвећена је запосленима који не обављају послове 
техничке природе јер је предвиђено да ће промјена у начину рада највише 
отпора створити код оних којима је то најмање блиско по природи 
обављања послова. За уреднике, новинаре, продуценте и организаторе 
израђено је неколико брошура (упутстава) за рад с интегрисаним системом 
за производњу вијести, дијелом нове опреме који они највише користе. 
Организовано је неколико предавања о начину функционисања овог 
система, више радионица и бројне „један на један“ обуке које су извршили 
запослени у Медија центру.  

 
Благовремено планирање и извођење едукације у споменутим областима 

представљаo je један од предуслова за успјешан завршетак пројекта 
пресељења у РТВ дом. Адекватна едукација омогућила је релативно безболан 
прелазак запослених са рада у некадашњем окружењу на рад у новом 
технолошком, просторном и организационом окружењу.  
 
 
Оспособљавање новозапослених  
 
 Веома важан корак, који је направљен у кључном тренутку као што је 
имплементација нове опреме и прелазак  на рад у новом технолошком 
окружењу, је реализација пројекта запошљавања приправника - дипломираних 
инжењера електротехнике подржаног од стране Владе Републике Српске. У 
процесу селекције интервјуисано је преко 20 кандидата међу којима је 
одабрано 7 потенцијалних приправника. У марту 2012. запослено је 6 
приправника који су одмах распоређени на рад у различитим сегментима. С 
обзиром да се ради о младим и високообразованим људима, осим ентузијазма, 
они су показали и способност да се упусте у нова сазнања, темељно и 
предано. У тренутку пресељења у РТВ дом приправници су преузели врло 
важне задатке и допринијели не само оператерском раду, нарочито у инџесту, 
тонској области и сл., већ и у организацији радног процеса у продукцији 
телевизијског програма, што се очекује од будућег високообразованог кадра. 
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 Од имплементације пројекта запошљавања приправника па до данас, 
показало се да су приправници веома успјешно остварили своју улогу у РТРС-
у, па и у пројекту пресељења у РТВ дом, те да је њихов пријем у приправнички 
стаж извршен у право вријеме. С тога, може се оцијенити да је реализација 
пројекта запошљавања приправника, који завршава у марту 2013. године, 
извршена на задовољавајући начин.  
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2.5. СЛУЖБА ЗА ПРЕНОС И ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА (ПЕП)  
 
 
Најзначајнији задаци Службе за пренос и емитовање програма, у 

2012.години били су: 

− Покривање територије РС квалитетним сигналом радија и телевизије, 

− Обезбјеђење сигурности преноса и емитовања програма, 

− Пресељење и организовање радних процеса у новом РТВ дому, 

− Активно учешће у процесу преласка са аналогног на дигитално 
емитовање. 

Да би овај циљ био постигнут, постојећа мрежа предајника и репетитора 
доведена је у функционално стање, према свим техничким нормама које 
обезбјеђују квалитетан сигнал и добру покривеност. 

Ово се односи, како на квалитетан пренос сигнала преко постојећих 
линковских веза до основне мреже предајника, тако и до преноса сигнала од 
основних предајника до репетитора који покривају “џепове”. 

Имајући у виду савремене тенденције у развоју система за пренос и 
емитовање програма, значајна пажња посвећена је планској модернизацији 
постојећег система. 

Покривеност територије, односно становништва који прати програм 
Телевизије и Радија Републике Српске, један је од приоритетних задатака 
менаџмента РТРС-а, коме се посвећује посебна пажња. 

Сагледавајући значај покривености квалитетним сигналом, као и потребу 
модернизације система преноса и размјене програма на технолошком нивоу, 
због наглог повећања конкуренције, као и свјетског развоја технике, менаџмент 
РТРС-а и Служба преноса и емитовања програма покренули су конкретне 
активности. 
 
 
Активности спроведене у 2012. години 

 
Рад Службе преноса и емитовање програма (ПЕП) РТРС-а за 

2012.годину био је заснован на три основна сегмената: 
 

1) Одржавање система и текући послови 
2) Пресељење у РТВ дом, мобилни преноси и жива укључења 
3) Дигитализација 
 
 

1) Одржавање система и текући послови 
 
Емисиони систем РТРС-а има примарну мрежу од 8 ТВ-предајника и 8 

ФМ-предајника велике снаге, као и секундарну мрежу од 88 ТВ и 18 ФМ-
предајника и репетитора средње и мале снаге. 
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Осим овога, постоји и систем линковских веза. Линковским везама 
преноси се сигнал којим се напајају предајници, или врши пренос А/В садржаја 
из информативно - техничких центара. 

Сви предајници и репетитори у 2012. години били су у функцији, радили 
пуним капацитетом и налазе се, у релативно, задовољавајућем стању. 
У 2012. години инсталирали смо и у рад пустили 2 нове емисионе локације: 

− Вучковац – Купрес, 

− Медна – Бараћи, Мркоњић Град 
Све линковске везе су у исправном стању, али је ријеч о преносном 

систему који је у употреби више од 25 година. 
Постојеће линковске везе, као и комплетан систем напајања мреже и 

размјене садржаја биће замијењени новим у процесу дигитализације,који је 
планиран у 2013. години. 

Анализирајући стање објеката у протеклом периоду, као и антенских 
стубова и напајање електричном енергијом, можемо констатовати да стање 
инфраструктуре и даље није на задовољавајућем нивоу. 

Крајем 2012. године успјешно је реализован пројекат изградње новог 
антенског стуба у Брчком.  
 
  У току 2012. године у потпуности су реконструисани енергетски дијелови 
на РРО Лебршник, Дуге Њиве, Козара и Требевић. На овим објектима 
инсталирани су и УПС уређаји великог капацитета, те додатно осигуран 
стабилан рад аналогних линковских веза. 

Проблеме с напајањем електричном енергијом, због честих прекида у 
снабдијевању, ни у 2012. години нисмо у потпуности ријешили. Ово ће бити 
један од приоритета у наредном периоду како Службе преноса и емитовања, 
тако и менџмента РТРС-а. 

Подсјећамо, да смо због нестабилног напајања електричном енергијом и 
честих струјних удара, претрпили и значајну материјалну штету на предајним 
уређајима. 
 
Одржавање система у 2012. години ријешили смо кроз: 
 

− Периодично одржавање система, које подразумијева системски преглед 
опреме, контролу напајања електричном енергијом и других 
инфраструктурних елемената, значајних за функционисање. 

− Корективно одржавање кроз активно подешавање квалитета сигнала. 

− Интервентно одржавање у случају непланираних кварова. 

− Инвестиционо одржавање које подразумјева поправку и побољшања 
свих елемената система за пренос и емитовање програма, те 
спровођење законом прописаних услова у области заштите од 
атмосферских пражњења, заштите на раду и противпожарне заштите, 
као и захтјева које пред емитере поставља РАК. 
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2) Пресељење у РТВ дом, мобилни преноси и жива укључења 
 

У 2012. години успјешно смо обавили пресељење у нови РТВ дом. 
Сервисирана је и инсталирана аналогна опрема у новом терминалу као и 
опрема за конверзију сигнала, како за напајање емисионе мреже, тако и 
размјенског система. 
 

Одјељење мобилних веза и одржавања је у току 2012. године радило на 
многобројним директним преносима, од којих се већина односи на Скупштину 
РС, жива укључења, спортске и културно-умјетничке манифестације, као и 
одржавање локалних  избора 2012. 
 

У 2012. години реализовано је 269 живих укључења и преноса. 
 

Обављене су и 104 сервисне интервенције на преносној опреми. 
 
3) Дигитализација 
 

У 2012. години, један од највећих приоритета у раду Службе ПЕП-а као и 
менаџмента РТРС-а био је што квалитетнија припрема за процес преласка са 
аналогног на дигитално емитовање. 
 

Према израђеном техничком рјешењу, Министарство саобраћаја и веза 
БиХ расписало је тендер за набавку опреме, тако да очекујемо да у овој 
години, дигиталним сигналом буду покривене триторије зоне сервиса РРО 
Козара (Бања Лука), РРО Требевић (Сарајево) и РРО Фортица (Мостар). 

 
Рад на процесу дигитализације биће приоритет и у наредном периоду.
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2.6. СЛУЖБА ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
 
 

 Из дјелокруга рада, прописаног Статутом и Правилником о 
унутрашњој организацији, Служба људских ресурса у периоду од 01.јануара 
до 31.децембра 2012. године обављала је текуће послове: 
 

− Израда Уговора о раду и Уговора о обављању повремених и 
привремених послова у складу са законским прописима и интерним 
актима. У складу са чланом 34. Закона о раду у 2012. години 
ангажовано је 150 лица по основу уговора о обављању повремених и 
привремених послова. 

 

− Послови у вези са израдом систематизације радних мјеста,  описа 
послова и распореда радника према важећој систематизацији.  

 

− Послови у вези са запошљавањем кадрова, поступци и процедуре 
дефинисани законима и интерним актима предузећа. У оквиру 
запошљавања кадрова и спровођења поступка пријема у радни 
однос, у извјештајном периоду у РТРС су примљено је 14 радника, 
од тога 6 приправника. Са 30 радника раскинут  је уговор о раду: 20 
технолошки вишак, 4 споразумни раскид,   4 одлазак у пензију, 
истекао пробни рад 1 и  1 радник умро.  

 

− Вођење и ажурирање персоналне евиденције о запосленима, 
лицима, ангажованим на основу привремених и повремених послова, 
ауторских и уговора о дјелу.  

 

− Правни послови у људским ресурсима: израда нормативних аката 
који се односе на унутрашњу организацију у РТРС, систематизацију 
радних мјеста, правилник о стручном усавршавању, послови  
проглашавања технолошким вишком, тумачење аката, давање 
стручних савјета запосленима, сарадња са правном службом и 
другим организационим јединицама у РТРС. 

 

− Сарадња са Пореском управом РС, пријављивање радника 
ангажованих у РТРС по свим основама, обезбјеђивање пореских 
бројева за стране држављане и ажурирање свих промјена у 
подацима. 

 

− Израда Рјешења о коришћењу годишњег одмора, плаћеног одсуства 
за вјерске празнике и потврда о запослењу. Служба људских ресурса 
у протеклој години сачинила је и евидентирала преко 2000 
наведених аката.  
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− Извршавање налога генералног директора, који су се односили на 
рад Службе људских ресурса. 

 

− Достављање потребних података за Статистику РС, као и за друге 
институције и организације по потреби. 

 

− Послови из области пензијског и инвалидског осигурања, вођење 
евиденције, достављање података. 

 

− Организациони послови реализације курса енглеског језика за 
раднике РТРС. 

 
У Служби људских ресурса обављани су и други текући послови везани за 
права радника и сарадању са другим организационим јединицама у РТРС. 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА У  
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

стање 31. децембар 2012.године 
 
 

 Табела бр. 1: Структура заспослених по организационим јединицама 

СЕКТОР БРОЈ РАДНИКА % 

Дирекција РТРС 4 0,78% 
Служба правних послова 4 0,78% 
Служба људских ресурса 4 0,78% 
Служба за комуникацију и промоцију 5 0,97% 
Одјељење интерне ревизије 1 0,19% 
Одјељење лектора 7 1,36% 
Сектор програма телевизије РС 145 28.32% 
Сектор програма Радија РС 40 7.81% 
Сектпр економско-финасијских полсова 8 1.56% 
Сектор медија центар 198 38.67% 
Служба мултимедија 14 2.73% 
Служба за креативно-визуелни идентитет 21 4.01% 
Служба преноса и емитовања програма 31 6.05% 
Служба музичка продукција РТРС 3 0.59% 
Служба економско-комерцијалних послова 12 2,34% 
Служба РТВ таксе 15 2,93% 
УКУПНО 512  
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Табела бр. 2: Образовна структура запослених 

СТРУЧНА СПРЕМА БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ % 

Др 1 0.02% 
Мр. 4 0.78% 
ВСС 164 32.03% 
ВС 35 6.83% 
ВКВ 17 3.32% 
ССС 262 51.17% 
КВ 26 5.07% 
ПКВ 0 - 
НК 3 0.59% 
УКУПНО 512  

 
 
Табела бр. 3: Старосна структура запослених 

ГОДИНЕ СТАРОСТИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ % 

Од 19 до 24 3 0.59% 
Од 25 до 29 31 6.05% 
Од 30 до 34 69 13.48% 
Од 35 до 39 123 24.02% 
Од 40 до 44 84 16.40% 
Од 45 до 49 73 14.26% 
Од 50 до 54 61 11.91% 
Од 55 до 59 44 8.59% 
Од 60 до 65 24 4.69% 
УКУПНО 512  

 
 

Табела бр. 4: Национална структура запослених 

НАЦИОНАЛНОСТ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ % 

БОШЊАЦИ 9 1.75% 
ХРВАТИ 12 2.34% 
СРБИ 478 93.35% 
ЦРНОГОРЦИ 5 0.98% 
ИТАЛИЈАНИ 1 0.2% 
ЈЕВРЕЈИ 1 0.2% 
МАКЕДОНЦИ 1 0.2% 
СЛОВЕНЦИ 1 0,2% 
НЕОПРЕДЈЕЉЕНИ 4 0.78% 
УКУПНО 512  
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 Табела БР.5: Полна структура заспослених 

ПОЛ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ  

женски 212 41,4% 
мушки 300 58,6% 
УКУПНО 512  

 
 
 Табела бр. 6: Структура  запослених према мјесту рада 

МЈЕСТО РАДА БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

БАЊАЛУКА 387 75,5 % 

БИЈЕЉИНА 26 5,7 % 

ПРИЈЕДОР 9 1,8 % 
ТРЕБИЊЕ 18 3,5 % 
ДОБОЈ 1 -    
ЛУКАВИЦА 62 12,0 % 
БРЧКО 4 0,7 % 
БЕОГРАД 4 0,7 % 
БРАТУНАЦ 1 - 
УКУПНО 512  
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2.7. СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА 
 
 

 У току 2012. године, у Служби правних послова, реализовани су 
планирани и текући послови:  

 
1. Нормативна дјелатност: 
У оквиру нормативне дјелатности урађени су сљедећи послови:  

− Измјене и допуне Статута РТРС,  

− Измјене и допуне Правилникa о унутрашњој организацији,  

− Измјене и допуне Правилника о раду, 

− Пословник о раду Програмског савјета РТРС, 

− Опште одлуке и упутства,  
 
2. Пословни уговори и одлуке органа управљања  
У складу са захтјевима процеса рада, рађени су пословни уговори из разних 
области: јавне набавке, набавке програма, пословно техничка сарадња и 
др.  
 
3. Заступање на судовима и другим органима  
У активним судским поступцима, као и у поступцима код других органа, 
обезбјеђено је присуство правника – пуномоћника РТРС и предузимане су 
све правне радње у складу са законом.  
 
4. Стручна мишљења и одговори по приговорима и представкама  
У циљу правилне примјене законских и других прописа Служба правних 
послова даје стручна мишљења, а поред тога, дају се и одговори по 
приговорима као и представкама трећих лица.  
 
5. Извјештаји за статистику и друге органе, други текући послови  
У току 2012. године надлежним државним органима и институцијама 
достављени су прописани извјештаји као нпр. Републичком заводу за 
статистику достављен је годишњи квартални извјештај за радио и 
телевизију са основним подацима о предузећу, броју и структури 
запослених радника и пословима које обављају, врстама емитовања по 
областима и др.   
 
По захтјевима, достављају се извјештаји и обавјештења за друге органе.  
У служби се раде и сви други текући послови.  
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ИНФОРМАЦИЈА 
о судским споровима 

 
 

АКТИВНИ СУДСКИ СПОРОВИ У РТРС      
са стањем на дан 31.12.2012. године    УКУПНО 21  
   
СТРУКТУРА СПОРОВА: 
 
1. ПО ТУЖБИ ПРОТИВ РТРС        
- привредни спорови       2  
     вриједност спорова 173.093,04 КМ 
- спорови за накнаду штете због  

објављеног саопштења или емисије 
(клевета)         8 

  вриједност спорова 111.000,01 КМ  
- спорови за заштиту ауторских права   1 
  вриједност спора 60.000,00 КМ 
                                                      
                                                                                                    

      УКУПНО   11 
 
2.  ПО ТУЖБИ РТРС   
- привредни спорови       5 
        вриједност спорова 6.086.255,13 КМ  
- стицање права својине на  
 некретнинама       1 
       вриједност спора 50.000,00 КМ 
             

  
     УКУПНО   6 
 

 
3. РАДНИ СПОРОВИ      4    
     

у једном предмету назначена  
вриједност спора 49.000,00 КМ, 
а у три предмета није назначена  
вриједност спора 

           
                                          
НАПОМЕНА: У току 2012. године ријешена су 3 судска предмета, а 

покренуто је нових 6 судских предмета.  
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2.8. СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ  
  
 
 Служба за комуникацију и промоцију Радио Телевизије Републике 
Српске, је као самостална Служба започела са радом 1. септембра 2011. 
године.  Према организационој структури налази се при Дирекцији, те у домену 
свог дјеловања осмишљава стратегије комуникације и промоције Радио 
Телевизије Републике Српске као цјелине. 
 Служба обухвата два дијела, комуникацију и промоцију комплетне куће. 
Комуникација се односи на интерну и екстерну која је великим дијелом 
наслоњена на промотивне активности. У току 2012. године план је 
подразумијевао развој службе, развој екстерних и интерних комуникација, те 
спровођење активности промотивног карактера за поједине сегменте куће, као 
и куће у цјелини. 
 
У 2012. години планирано је:  
 

1. Развој Службе, 
2. Стратегија интерног и екстерног комуницирања, 
3. Промотивне активности према потребама куће и  њених активности. 

 
 
1. Развој Службе 

 
 Након формирања Службе у 2011. години анализирао се претходни 
начин рада, те се на основу тога у току цијеле 2012. године континуирано 
радило на развоју Службе за комуникацију и промоцију: 

− Успоставњене су процедуре ка Служби и Службе ка систему, 

− Успостављен је систем сталне евалуације комуникацијских активности 
(анализе, прес клипинг, евалуација различитих активности), 

− Успостављена је архива Службе, 

− Комуницирање путем ПРО ДЕСК је издвојено као приоритет 
комуникације система са осталим сегментима РТРС-а, 

− Уведени редовни састанци са осталим секторима и службама, а у циљу 
што бољег протока информација, као и развоја свјесности у добијању 
информација унутар система у што краћем року. 

 
 
2. Стратегија комуницирања 

 

− Интерна јавност/Интерно комуницирање 

− Екстерно комуницирање/Медији и јавност  
 
Циљ у 2012. години је био успостављање ефикасног система интерне 
комуникације, као и повећање екстерних и циљаних комуникација.  
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У том домену Служба је урадила сљедеће: 
 
Интерна јавност / Интерно комуницирање 
 
Успостављање ефикасног система интерне комуникације, којом се унапређује 
координација активности унутар РТРС-а и повећава степен упознавања са 
значајним активностима РТРС-а, стратешком оријентацијом, мисијом и визијом: 
 

− Прописане интерне процедуре и начини рада запослених унутар 
Службе за комуникацију и промоцију и однос са другим секторима и 
службама, 

− Уведено редовно достављање информација о активностима унутар 
куће свим секторима и службама према потребама и активностима, 

− Континуирано одржавање састанака  у  циљу што бољег 
функционисања система . 

 
Медији и јавност / Екстерно комуницирање 

Одговарање на упите новинара учињено ефикаснијим и редовнијим и на тај 
начин повећана отвореност РТРС-а према медијима. Такође, проширене су 
сарадње са медијским партнерима у вези са активностима куће.  

У 2012. години успостављено: 

− Редовно праћење и анализа садржаја штампаних и електронских 
медија путем прес клипинга, медија мониторинга, извјештаја и сл. у 
којима се третира РТРС, 

− Активно промовисање рада РТРС-а  путем саопштења за јавност, 
иницирани циљани интервјуи, пласирање екслузивних вијести из 
РТРС-а за циљане медије, итд. 

− Уведено обавезно фотографисање значајнијих дневних догађаја 
/сусрета, састанака и сл. и прилагање фотографија уз саопштења за 
медије или веб страницу, 

− Редовно вођење евиденције присутних медија и новинара на 
конференцијма за штампу, 

− Редовно ажурирање базе контаката медија и новинара. 
 
 

3. Промотивне активности 

Посебни догађаји и промоције - Организовањем посебних догађаја 
промовисани специфични резултати, производи и активности РТРС-а. 
 
 На основу детаљног плана посебних догађаја према Годишњем плану 
рада РТРС-а и текућим пројектима 2012. године, током цијеле године 
спроведене су циљане  промотивне активности. 



 

                                                                                                                                               66

  

Спроведене кампање: 
 

− 45 година Радија РС, 

− Ђурђевдански фестивал, 

− Промоција албума  и видеа групе “Александрија”, 

− Промоција албума  и видеа етно групе “ИВА”, 

− Промотивне активности поводом Концерта хуманости за Јадранку 
Стојаковић, 

− Кампања поводом 20 година Радио Телевизије Републике Српске, 

− Кампања поводом пресељења у РТВ Дом, 

− Јесења програмска кампања, 

− Промоција документарног филма “АРИЕ”, 

− Организовање акције “Кафа са познатим личностима”, 

− Активности поводом даривања скулптуре “ДРВО ЖИВОТА”, 

− Промоција Омладинског програма Телевизије и Радија , 

− Кампања хуманитарне акције “ПРЕДШКОЛАЦ”, 

− Медијска спонзорства – укупно 40 у току 2012. године, 

− Промјена визуелизације, 

− Свеобухватна кампања поводом редизајна интернет странице 
www.rtrs.tv, 

− Дневна оператива промоције одређених сегмената куће и активности. 
 
 

Укупно: 

 

− Циљаних саопштења за јавност – 40 у току 2012. године, 

− Одржаних прес конференција у вези са интегралним активностима 
куће – укупно 10 прес конференција, 

− Одржаних “Kaфa sa познатим личностима” – укупно 11, сусрет са око 
1.000 корисника РТРС-а, 

− У току године спроведених комерцијалних кампања – укупно 8 
кампања, 

− Пласирано најава за штампу – дневне и седмичне најаве - 1.600 
најава за цијелу годину, 

− Пласирано циљаних интервјуа – укупно 64 у току 2012. године. 
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2.9. СЛУЖБА ЗА КРЕАТИВНО ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ 
 

 

Реализација пројеката у 2012. Години. 
 

У протеклој 2012. години Самостална Служба креативно-визуелног 
идентитета реализовала је низ пројеката, који су побољшали квалитет слике и 
који су довели цјелокупну визуелизацију Радио Телевизије Републике Српске 
на виши ниво. 
 
 
Нови визуелни идентитет информативног програма 
 

Најзначајнији реализовани пројекат је креирање новог визуелног 
идентитета информативног програма. Реализован је пројекат сценографије 
инфорамтивног студија у РТВ дому, што је подразумјевало ангажовање низа 
стручњака из области дизајна. Нову сценографију прати и израда новог дизајна 
графика за информативне емисије (нове шпице, потписи, квалитетније 
графике...). Нови студио задовољава критеријуме најквалитетнијих 
телевизијских стандарда. У складу са новим визуелним идентитетом 
информативног програма урађена је и комплетна промјена стилизације 
водитеља, која је такође подигнута на један виши ниво. Извршена је набавка 
адекватне гардеробе за водитеље, као и квалитетније шминке. Пројекат новог 
студија олакшао је рад запосленима, посебно Одјељењима сценографије и 
електро-графичке обраде. Нова технологија је рад знатно убрзала и 
поједноставила, иако је било потребно одерђено вријеме да се она савлада. 
Успјешно је обављена едукација радника на машини карактер генератора 
LYRIC PRO чиме је рад Одјељења електро-графичке обраде знатно 
унапређен.  

 
Пресељење и архивирање 

 
У другој половини 2012. године извршено је пресељење Одјељења 

сценографије и електро-графичког дизајна у нове просторије РТВ дома. 
Извршен је цјелокупан попис фундуса сценографије и костимографије, те је 
уведен нови систем задуживања гардеробе. 

 
Реализација већих манифестација: 

 
У протеклој 2012. години реализовани су већи пројекти као што су 20 

година Радио Телевизије Републике Српске, Ђурђевдански фестивал 2012. 
године, као и октобарски избори. Самостална Служба креативно-визуелног 
идентитета одговорила је на све пристигле захтјеве, а везане за споменуте 
манифестације. Реализоване су сценографије, графике, стилизација, 
промотивни материјали. 
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Нове програмске шеме, љетна и јесења, Божићне, Новогодишње и 
Васкршње емисије 

 
Самостална Служба креатино-визуелног идентитета одговорила је 

успјешно на све задатке и захтјеве када је у питању програм за протеклу 2012. 
годину. 
 
Нова веб страница РТРС-а 
 
 Према новим графичким стандардима Радио Телевизије Републике 
Српске урађена је и нова веб страница. На истој се свакодневно објављују 
информације из свијета политике, спорта, културе, забаве... 
 
Набавка радног материјала 
 
 Извршена је набавка гардеробе за водитеље према плану који је урађен 
и усвојен у 2011. години. Набављена је квалитетна, професионална шминка 
чиме је изглед водитеља на екрану подигнут за степеницу више. 
 
Дизајнирање костима, гардеробе за посебне потребе програма 
 
 Извршено је креирање и шивање гардеробе за посебне потребе 
програма, те за потребе промоције истог, као и за емисије и спотове за које је 
било неопходно осмислити костиме. 
 
Временска прогноза 
 
 У сарадњи са фирмом Метеос Медиa d.o.o из Београда урађена је 
комплетно нова графика за временску прогозу.  
 
 
Усклађивање рада са Службом комуникација 
 
 Успостављена је добра сарадња са новоформираном Службом за 
комуникацију и промоцију програма за коју је Служба креативно-визуелног 
идентитета урадила све графике неопходне за промоцију програма. 
 
 
Редовна анализа плана и реализације 
 
 Супервизија за продукцију редовно је  анализирала реализације свих 
пројеката, у циљу отклањања недостатака и побољшања квалитета слике. 
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Успостављање сарадње са осталим стручним лицима из области дизајна, 
медија... 
 
 У протеклој години радило се на успостављању комуникације и сарадње 
са осталим стручним лицима из области дизајна медија, размјеном корисних 
савјета подстакнут је бољи рад и продуктивност. 
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2.10. МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА 
 

 

Служба Музичка продукција РТРС је у 2012. години штампала 3 (три) ЦД-а .  
 
1. "Активни радио материјал" ЦД групе "ALEXANDRIA"  
Уговор са групом је потписан 16.фебруара, након чега се приступило финалној 
обради материјала за издавање ЦД-а, као и припреми снимања спота за пјесму 
" Хајде да плешемо". Спот је снимала РТРС . 
Промоција ЦД-а и спота је одржана 14.маја 2012. године у Бањалуци на којој су 
присуствовали представници медија, као и љубитељи ове врсте музике. 
Спот пјесме "Хајде да плешемо" Телевизија РС је промовисала 15.маја око 
20:05 часова. 
Након ових,група наставља промоцију албума у емисијама других Радио и ТВ 
станица. 
30.октобра спот је емитован на MTV-ADRIA.   
 
2. "EPITAF"-  дупли ЦД савремене  умјетничке музике  
Ауторски ЦД на којем се налази 15 композиција композито- 
ра Дражана Косорића у извођењу професора и студената 
Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву. 
ЦД је штампан 13.априла, а промоција је оджана 24.априла у Источном 
Сарајеву. 
  
3." Битка за коридор"- народни гуслар  Иван Б. Поповић.  
Пјесме су снимљене у студију III Радија РС у мају и јуну 2012. 
ЦД је штампан у сарадњи са БОРС-ом, а поводом 20 - то годишњице пробоја 
коридира. 
ЦД је штампан 19.јуна, а промоција је одржана у вијећници "Банског двора" 
27.јуна 2012. у 12:00 часова. 
 
У новембру  је завршено снимање и монтажа спота "Трилогија" етно групе " 
Ива". Спот је снимала РТРС у сарадњи са Академијом умјетности у Бањалуци. 
Промоција ЦД-а " Трава  Ива од мртва прави жива" и премијера спота   " 
Трилогија" је одржана 27. децембра у Добоју. Телевизија РС је спот премијерно 
емитовала 28.12.2012. око 20:10 часова. 
 
Осим ових издања, у октобру и новембру 2012. године у  студију III Радија РС, 
за музички архив су снимани Народни и Тамбурашки оркестар  КУД "Пелагић".  
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2.11. ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ РТРС  
за 2012. годину 

 
 
Увод 
 

Финансијски извјештај о пословању у 2012. години, састављен је на бази 
књиговодствених података, бруто биланса и одређених статистичких података.  

У табеларним прегледима коришћени су подаци из финансијског плана у 
циљу сагледавања одређених одступања између остварених и планских 
вриједности.  

Према анализама нема већих одступања у односу на планиране 
величине и поред тога што је 2012. година у економском смислу била веома 
тешка.  

Јавни сервис није профитабилна организација, те је у том смислу и 
Законом о РТРС предвиђено да се у свакој пословној години обезбиједи 
покривеност расхода приходима.  

Као и претходних година и у 2012. години обезбјеђена је ова законска 
обавеза, уз позитиван нето резултат у износу од 1.934,00 КМ. 

Законом је дефинисано да РТРС остварује прилив средстава за 
финансирање дјелатности из сљедећих извора:  

1. Наплатом РТВ таксе 
2. Продајом маркетиншких услуга и  
3. осталих прихода из дјелатности. 

 
Приходи  
 
 Укупан приход у 2012. години, износи 23,033,384 КМ, што је за 4,55% 
више у односу на планирани износ, а у односу на 2011. годину приходи су 
повећани за 5%. Из анализе прихода по врстама видљив је податак да су 
укупни приходи у границама планираног, с тим да структура прихода указује на 
пад основног извора финансирања дјелатности (наплата РТВ таксе). 
 
 У табелама 1. и 2. дат је преглед прихода према врстама као и структура 
прихода.  
 
Табела бр 1: Преглед прихода 
  

ПРИХОДИ 
 

2011. 
 

2012. 
 
ПЛАНИРАНО 

Оств.2012./ 
Оств.2011. 

Оств.2012./ 
Планирано 
2012. 

1. Приход од РТВ таксе 13.107.319 13.108.667 13.000.000 100,01 100,84 

2. Приход од маркетинга 4.979.188 3.478.864 3.500.000 69,87 99,40 

3. Приход по основу закупа 1.426.913 1.669.256 1.800.000 116,98 92,74 

4. Дотације 278.660 415.854 360.000 149,23 115,51 

5. Остало 2.144.761 4.360.743 3.370.000 203,32 129,40 
 УКУПНО 21.936.841 23.033.384 22.030.000 105,00 104,55 
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Табела бр. 2: Структура прихода 

Р.бр. ВРСТА ПРИХОДА 
Остварено 

2011. 
Структура  

2011. 
Остварено 

2012. 
Структура 

2012. 

1. Приход од РТВ таксе 13.107.319 59,75% 13.108.667 56,91% 

2. Приход од маркетинга 4.979.188 22,70% 3.478.864 15,10% 

3. Остали приходи из дјелатности 3.850.334 17,55% 6.445.853 27,98% 

  УКУПНО 21.936.841 100,00% 23.033.384 100,00% 

 
 
Структура прихода 

 
I  Наплаћена средства по основу РТВ таксе на територији Босне и 

Херцеговине чине укупан приход од РТВ таксе. Законом је предвиђено 
да 25 одсто припада Јавном предузећу РТРС. Приход по овом основу 
задржан је на нивоу наплата у 2011. години, али се мора нагласити да 
износ наплате на територији Федерације БиХ опада, док је износ 
наплате  на територији Републике Српске стабилан. Цијена РТВ таксе у 
2012. години износила је 7,35 КМ по обвезнику. У структури укупних 
прихода удио прихода по основу наплате РТВ таксе је 56,91%, што је 
неповољно јер је ријеч о основном извору финансирања. 

 
II  Приходи по основу оглашавања - маркетинга у односу на 2011. годину 

значајно су умањени што се доводи у везу са ослабљеном моћи 
редовних оглашивача, гдје су буџети за оглашавање код неких клијената 
смањени и до 50%. На страном тржишту, по основу оглашавања 
остварена је 219.020,00 КМ док је приход од оглашивача на домаћем 
тржишту износио 3,259.844,00 КМ 

 
III  Остали приходи из дјелатности обухватају приходе од закупа, дотације и 

друге приходе. Удио прихода по основу закупа у укупним приходима 
износи 7,24% односно 1.669.256 КМ,  а удио дотација износи  1,81 % 
односно 415.854 КМ. Други приходи обухватају добитке од продаје 
некретнина и опреме 2.134.169 КМ, приходе од смањења обавеза и 
укидања неискоришћених резервисања 439.494 КМ, приходи по основу 
рефундације трошкова РТВ таксе 1.596.274 КМ и продаје програма БХТ-
1 и ФТВ у износу од 112.526 КМ и остали 78.280 КМ. 

 
Расходи 

 
Анализом остварених расхода, упоређујући их са планираним 

величинама и остварењима у прошлом периоду може се констатовати да је 
предузеће рационално трошило по свим видовима издатака, а издаци су 
увећани по основу издатака који се регулишу Законом, и код издатака који су 
изискивали повећани износ улагања. Повећање расхода у односу на планску 
вриједност износи 4,53%, а повећање у односу на 2011. годину износи 5,30%. 
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У табелама 3. и 4. даје се преглед расхода по групама као и структура 

расхода.  
 
 

Табела бр. 3: Преглед расхода 

  

 
РАСХОДИ 

 
ОСТВАРЕНО 

 
ПЛАНИРАНО 

 

ИНДЕКС 

Група 
конта 

 

 
Врста расхода 

 

 
2011. 

 

 
2012. 

 

 
2012. 

 

ОСТВ. 
2012/ 
ОСТВ.  
2011. 

 

ОСТВ.  
2012/ 

ПЛАНИРА
НО 2012. 

 

51 

УКУПНИ ТРОШКОВИ 
МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И 
ЕНЕРГИЈЕ 1.374.740 1.455.102 1.400.000 

 
 

105,85 

 
 

103,94 

52 

УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА, 
НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ 
ЛИЧНИХ РАСХОДА 11.295.663 11.764.458 11.700.000 

 
 

104,15 

 
 

100,55 

53 
УКУПНИ ТРОШКОВИ 
ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 4.186.416 4.909.831 4.700.000 

 
117,28 

 
104,46 

54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   1.305.673 1.362.743 1.300.000 104,37 104,83 

55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 3.175.981 2.949.682 2.400.000 92,87 122,90 

56 РАСХОДИ КАМАТА     258.989 367.712 340.000 141,98 108,15 

57 ОСТАЛИ РАСХОДИ 260.543 207.389 180.000 79,60 115,22 

  УКУПНИ РАСХОДИ 21.858.005 23.016.917 22.020.000 105,30 104,53 

 

 
 
Табела бр. 4: Структура расхода 

 
 

Укупни трошкови материјала горива и енергије износе 1.455.102, а 
састоје се једним дијелом од трошкова режијског материјала, односно 35,99%, 
а другим дијелом од трошкова горива и енергије, односно 64,01%. Њихова 
остварена вриједност је за 3,94% већа од планиране. 

У оквиру трошкова материјала највећи удио имају трошкови материјала 
за одржавање опреме, пословног простора, објеката и возног парка 35,52%,  

  РАСХОДИ ОСТВАРЕНО СТРУКТУРА 

Група 
конта 

 

Врста расхода 
 
 

2011. 
 
 

2012. 
 
 

2011. 
 
 

2012. 
 
 

51 
УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И 
ЕНЕРГИЈЕ 1.374.740 1.455.102 

 
6,29 

 
6,32 

52 
УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА 
ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА 11.295.663 11.764.458 

 
51,68 

 
51,11 

53 УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 4.186.416 4.909.831 19,15 21,33 

54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   1.305.673 1.362.743 5,97 5,92 

55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 3.175.981 2.949.682 14,53 12,82 

56 РАСХОДИ КАМАТА     258.989 367.712 1,18 1,60 

57 ОСТАЛИ РАСХОДИ 260.543 207.389 1,19 0,90 

  УКУПНИ РАСХОДИ 21.858.005 23.016.917 100 100 
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трошкови канцеларијског материјала 21,02%, трошкови аудио и видео касета и 
компакт дискова 15,95% и 13,37% батерије и сијалице. Ови трошкови чине 
85,86% укупних трошкова материјала.  

 
Трошкови горива и енергије се састоје од 62,34% трошкова електричне 

енергије, 36,55% трошкова горива и 1,11% трошкова воде. 
 
Удио укупних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних 

расхода је највиши у укупним расходима и износи 51,11%. Износ поменутих 
трошкова је 11.764.458 КМ, од тога се 62,21% односи на бруто зараде, 30,32% 
на накнаде за топли оброк, регрес, зимницу и сл., 1,27% на трошкове накнада 
Управног одбора и 6,19% на остале трошкове бруто личних расхода.  

 
Трошкови производних услуга су већи у 2012. у односу на 2011. годину 

за 17,28 %, а углавном се односе на исплате за спољне сараднике – 
привремени и повремени послови 1.004.079 КМ, инкасанти  1.563.194 КМ. У 
овој групу трошкова су и трошкови транспортних услуга 561.548 КМ и трошкови 
закупа 727.348 КМ. Наведени трошкови чине већину производних услуга, а 
њихов удио у поменутој групи трошкова је 78,54 %. 

 
Трошкови амортизације и резервисања имају удио од 5,92 у укупним 

расходима. 
 
Нематеријални трошкови су трећи по величини у укупним расходима, а 

њихов удио износи 12,82%. Висина поменутих трошкова је резултат високог 
удјела трошкова непроизводних услуга у нематеријалним трошковима 70,96%, 
а односе се на права емитовања, трошкове услуга информативних агенција, 
провизије Телекому за наплату РТВ таксе, таксе за утужене обвезника РТВ 
таксе, трошкове услуга у оквиру РТВ система и других непроизводних услуга.  

 
Нематеријални трошкови осим непрозводних услуга су и трошкови 

репрезентације, премија осигурања, платног промета, пореза и доприноса и 
остали нематеријални трошкови (студентки сервис и посебне републичке и 
комуналне таксе). 

 
Расходи  камата и негативних курсних разлика износе 367.712 КМ, а 

њихов удио у укупним расходима је 1,60%.  Трошкови камата су у 2012. години 
у односу на 2011. повећани за 41,98%.  

 
Остали расходи се односе већим дијелом на судске спорове који су у 

вези са наплатом РТВ таксе, а њихова вриједност је 128.375 КМ, што са 
издвојеном таксом за утужења износи 571.435,00 КМ.  
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Стална средства 
 
 У наредној табели дати су подаци за 2011. и 2012. годину  о садашњој 
(неаморитизованој) вриједности основних средстава.  
 
Табела бр 5: Вриједност садашње (неамортизоване) имовине РТРС-а  
  на крају 2011. и         2012. године 

Опис 
Садашња 
вриједност 

2011. 

Садашња 
вриједност 

2012. 

Структура 
основних 
средстава 

2011. 

Структура 
основних 
средстава 

2012. 

Нематеријална средства   405.613 0,00 1,92 

Земљиште 3.279.628 1.001.884 25,43 4,74 

Објекти 1.428.017 9.818.547 11,07 46,45 

Опрема 5.056.419 8.885.632 39,21 42,04 

Дјела ликовне умјетности 1.984 1.984 0,02 0,01 

Основна средства у припреми 2.691.897 6.292 20,87 0,03 

Дати аванси за основна средства 417.346 1.007.109 3,24 4,76 

Улагања у туђе грађев. објекте 20.107 10.747 0,16 0,05 

УКУПНО 12.895.398 21.137.807 100 100 

 
Књиговодствена вриједност укупних основних средстава, укључујући и 

авансе за основна средства, износи: 
 
- 2011. године ..................... 12.895.398 
- 2012. године ..................... 21.137.806 
- Разлика ..............................   8.242.408 
 

Повећање укупне вриједности основних средстава износи 8.242.408 КМ 
 
 
Потраживања и обавезе 
 
Потраживања 
 

Потраживања од купаца су повећана у односу на претходну пословну 
годину за 85,99%. На дан 31.12.2012. године износила су 4.609.279 КМ. Од 
тога, домаћи купци 4.467.459 КМ, а страни купци 141.820  КМ. 

 
Табела бр. 6: Потраживања од купаца 

Потраживања од купаца 2011 2012 Индекси 

Купци у земљи  2.341.295 4.467.459 190,81 

Купци у иностранству 136.898 141.820 103,60 

Потраживања од купаца 2,478.193 4.609.279 185,99 

 

Потраживања су повећана за 2.131.086 КМ. Увидом у отворене ставке 
може се закључити да има проблема са наплатом. 
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Обавезе без пасивних временских разграничења 
 

Укупне дугорочне обавезе износе 8.197.181 КМ. Смањене су у односу на 
2011. годину за 1.123.363 КМ, односно за 12,05%, што је резултат редовне 
отплате обавеза по дугорочним кредитима.  

 
Краткорочне обавезе су повећане за 36,70%, на што је утицало 

краткорочно задужење код НЛБ Развојне банке у износу од 500.000,00 КМ  
(обавеза је измирена почетком 2013. године). Осим тога знатно су увећане 
обавезе и према добављачима.  

 
Међутим, због дугорочног и краткорочног кредита, и због повећања 

обавеза према добављачима укупне обавезе РТРС износе 13.178.403 КМ. 
 
Табела бр. 7: Дугорочне и краткорочне обавезе 

ОБАВЕЗЕ 2.011 2.012 

Дугорочни кредити 8.016.408 7.250.769 

Дугор. обав. по финанс. лизингу 981.478 716.786 

Остале дугорочне обавезе 322.658 229.626 

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 9.320.544 8.197.181 

Краткорочне финансијске обавезе 1.389 507.777 

Обавезе из пословања - према добављачима 2.466.188 3.260.379 

Обавезе за зареде и накн. зарада 897.573 950.965 

Друге обавезе 55.636 58.125 

Порез на додатну вриједност 80.100 0 

Обавезе за остале порезе  и доприносе 40.708 119.859 

Обавезе за порез на добитак 102.277 84.116 

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 3.643.872 4.981.222 

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ 12.964.416 13.178.403 

 
  
 Предузеће је у току  2012. године редовно измиривало обавезе по 
основу плата и других накнада, а просјечна мјесечна бруто плата износи 
1.741,27 КМ. Приликом обрачуна просјечне мјесечне бруто плате у основицу је 
узет и топли оброк. 

 
 

ВИСИНА РЕЗУЛТАТА ИСКАЗАНА У БИЛАНСУ УСПЈЕХА 
 
У билансу успјеха исказан је резултат пословања за 2012. годину. 
- Укупни приходи по билансу успјеха износе    23.033.384 КМ 
- Укупни расходи исказани у билансу успјеха       23.016.917 КМ 
Вриједност билансом исказаног бруто добитка је                     16.467 КМ 
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2.12. УПРАВНИ ОДБОР  
 

 

 У 2012. години Управни одбор одржао је дванаест сједница на којима је 
разматрао и одлучивао о свим битним питањима из своје надлежности у 
складу са Законом, Статутом и другим општим актима РТРС. Стручна служба 
све сједнице је добро припремала с писаним материјалима и приједлозима 
одлука и других аката о којима се расправљало и одлучивало. Одлуке и 
закључци донешени су једногласно. Све Одлуке и Закључци, за које се 
тражило извршење, уредно су достављани извршиоцима и исте су на вријеме 
извршаване. Одлуке су донешене јавно и биле оглашаване на огласној плочи у 
сједишту РТРС.  
 

ПРЕГЛЕД 
одржаних сједница Управног одбора РТРС  
са списком донесених Одлука и Закључака  

од 01.01.2012. до 31.12.2012. године  

 

49. Сједница Управног одбора РТРС одржана је 13.02.2012. године, на којој 
је донесено 10 Одлука и 1 Закључак  

 
1. Одлука о усвајању Извода из записника са пете тематске сједнице 

Управног одбора РТРС. 
2. Одлука о измјенама и допунама Статута РТРС. 
3. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор Генералног директора 

РТРС.  
4. Одлука о утврђивању вјештина за избор и именовање Генералног 

директора РТРС.  
5. Одлука о расписивању поновног конкурса за избор чланова Програмског 

савјета РТРС.  
6. Одлука о прихватању Информације Службе продаје РТРС о провођењу 

Одлуке Управног одбора о почетку примјене Цјеновника услуга 
оглашавања и спонзорисања РТРС за 2012. годину. 

7. Одлука о покретању поступка набавке потрошног материјала, роба и 
услуга предвиђених чланом пословања за 2012. годину. 

8. Одлука о прихватању Извјештаја о набавкама основних средстава чија 
вриједност не прелази износ од 15.000 КМ за период од 17.11.2011. до 
07.02. 2012. године. 

9. Одлука о прихватању Извјештаја о утрошку финансијских средстава 
већих од 10.000,00 КМ за период од 18.11.2011. до 07.02.2012. године 

10. Одлука о одбијању приједлога Граничне полиције БиХ за корекцију 
износа закупа на емисионим објектима које користи.  

11. Закључак о давању сагласности за одговор на допис Народне 
Скупштине који се упућује Народној Скупштини. 
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50. Сједница Управног одбора РТРС одржана је 28.02.2012. године, на којој 
су донесене 4 Одлуке  

 
1. Одлука о усвајању Извода из записника са 49. сједнице Управног одбора 

РТРС. 
2. Одлука о усвајању завршеног рачуна РТРС за 2011. годину. 
3. Одлука о прихватању Извјештаја пописних Комисија о извршеном попису 

у РТРС за 2011. годину. 
4. Одлука о распореду добити по завршном рачуну за 2011. годину. 

 
51. Сједница Управног одбора РТРС одржана је 23.03.2012. године, а којој 

је донесена 1 Одлука  
 

1. Одлука о именовању Генералног директора ЈП РТРС. 
 
52. Сједница Управног одбора РТРС одржана је 23.03.2012. године, на којој 

је донесено 5 Одлука  
 

1. Одлука о усвајању Извода из записника са 50. сједнице Управног одбора 
и о реализацији закључак са 50. сједнице.  

2. Одлука о утврђивању Приједлога листе кандидата за избор чланова 
Програмског савјета РТРС.  

3. Одлука о именовању Рајка Радовановића, члана Управног одбора за 
координатора за односе са Програмским савјетом РТРС. 

4. Одлука којом се препоручује генералном директору РТРС да донесе 
Одлуку о утврђивању накнаде члановима Програмског савјета.  

5. Одлука о давању сагласности за рјешавање судског спора са БН 
телевизијом путем судског поравнања.  

 
53. Сједница Управног одбора РТРС одржана је 12.04.2012. године, на којој 

је донесено 10 Одлука  
 

1. Одлука о усвајању Извода из записника са:  
а) радног састанка Управног одбора одржаног 12.03.2012. године,  
б) 51. сједнице  Управног одбора одржане 23.03.2012. године,  
в) 52. сједнице Управног одбора одржане 23.03.2012. године, 

2. Одлука о усвајању Извјештаја о набавкама основних средстава чија 
вриједност не прелази износ од 15.000,00 КМ за период од 07.02.2012. 
године до 03.04.2012. године.  

3. Одлука о усвајању Захтјева за давање сагласности за проведени 
поступак набавке основних средстава чија вриједност прелази износ од 
15.000,00 КМ за потребе Сектора медија центар.  

4. Одлука о прихватању Захтјева и одобравању додатних средстава у 
износу од 274.468,156 КМ (140.333,34 ЕУР) за набавке додатне ТВ 
опреме и услуга за потребе преселења у нови РТВ дом. 
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5. Одлука о усвајању Информације о утрошку финансијских средстава 
већих од 10.000,00 КМ за период од 07.02.2012. до 03.04.2012. године.  

6. Одлука о давању сагласности на Програм за обиљежавање Дана РТРС 
за 2012. годину. 

7. Одлука о условима и начину емитовања некомерцијалних огласа.  
8. Одлука о прихвтању Приједлога ЦПП цјеновника услуга оглашавања са 

општим условима пословања за 2012. годину. 
9. Одлука о усвајању Извјештаја и пословању РТРС за 2011. годину који 

обухвата Извјештаје о раду Сектора и самосталних Служби РТРС за 
2011. годину. 

 
54. Сједница Управног одбора РТРС одржана је 10.05.2012. године, на којој 

је донесено 7 одлука  
  

1. Одлука о усвајању Извода из записника са 53. сједнице Управног одбора 
РТРС. 

2. Одлука о примању к знању ревизорског извјештаја о ревизији пословања 
РТРС за 2011. годину са мишљењем овлаштеног ревизора. 

3. Одлука о одобравању покретања поступка јавне набавке за избор 
ревизорске куће за ревизију финансијског пословања РТРС за 2012. 
годину. 

4. Одлука о усвајању Извјештаја о финансијском пословању РТРС за 2011. 
годину.  

5. Одлука о усвајњу Захтјева о давању сагласности за проведени поступак 
набавке основних средстава чија вриједност прелази износ од 15.000,00 
КМ. 

6. Одлука о одбијању захтјева Ведрана Шкоро на Одлуку Управног одбора 
о избору Генералног директора РТРС.  

7. Одлуку да се о Принципима извјештавања РТРС са сједница Народне 
скупштине Републике српске расправља на наредној сједници Управног 
одбора РТРС. 

 
55. Сједница Управног одбора РТРС одржана је 25.06.2012. године, на којој 

је донесено 9 одлука  
 

1. Одлука о усвајњу Извода из записника са 54. сједнице Управног одбора 
РТРС. 

2. Одлука о усвајању коначног текста Извјештаја о пословању РТРС за 
2011. годину. 

3. Одлука о одобравању средстава за куповину - изградњу пословног 
простора у Брчком. 

4. Одлука о одобравању средстава за преселење телевизије из Банског 
двора у РТВ дом. 

5. Одлука о усвајању захтјева за давање сагласности за проведени 
поступак јавне набавке основних средстава чија вриједност прелази 
износ од 15.000,00 КМ.  
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6. Одлука о усвајању Извјештаја о набавкама основних средстава чија 
вриједност не прелази износ од 15.000,00 КМ за период од 1. 5. до 19. 6. 
2012. године. 

7. Одлука о усвајању Информације о утрошку финансијских средстава 
већих од 10.000,00 КМ за период од 1. 5. до 19. 6. 2012. године. 

8. Одлука о одобравању кредитног задужења РТРС код пословне банке у 
износу од 500.000,00 КМ. 

9. Констатација о примању к знању Принципа извјештавања РТРС са 
сједница Народне скупштине Републике Српске. 

 
56. Сједница Управног одбора РТРС одржана је 16.11.2012. године, на којој 

је донесено 7 одлука  
 

1. Одлука о усвајању Извода из записника са 55. сједнице Управног одбора 
и о реализацији одлука о закључака са ове сједнице.  

2. Одлука о усвајању Приједлога привременог цјеновника емитовања ТВ 
програма у Мултиплексу А са емисионих локација РТРС.  

3. Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за отпис порушеног антенског 
стуба на Козари. 

4. Одлука о вцерификацији Одлуке Управног одбора број 06-5868/12 
донесене дана 01.10.2012. године по захтјеву Светозара Нишића из 
Бањалуке. 

5. Одлука о усвајању Захтјева за давање сагласности за проведени 
поступак набавке основних средстава чија вриједност прелази износ од 
15.000,00 КМ.  

6. Одлука о усвајању Извјештаја о набавкама основних средстава чија 
вриједност не прелази износ од 15.000,00 КМ за период од 20.06.2012. 
до 05.11.2012. године. 

7. Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку финансијских средстава већих 
од 10.000,00 КМ за период од 19.06.2012. до 05.11.2012. године. 

 
57. Сједница Управног одобра РТРС одржана је 28.12.2012. године, на којој 

је донесено 11 одлука  
 

1. Одлука о усвајању Извода из записника са 66. сједнице Управног одбора 
РТРС и о релализацији одлука и закључака са ове сједнице.  

2. Одлука о усвајању Приједлога ребаланса финансијског плана РТРС за 
2012. годину.  

3. Одлука о усвајању Приједлога финансијског плана РТРС за 2013. годину.  
4. Одлука о одобравању покретања поступка набавке потрошног 

материјала, роба и услуга предвиђених Планом пословања РТРС за 
2013. годину.  

5. Одлука о усвајању Плана рада РТРС за 2013. годину.  
6. Одлука о измјенама и допунама Правилника о раду РТРС. 
7. Одлука о давању сагласности, РТРС о заједничком наступу РТРС на 

оглашиачком тржишту у 2013. години.  



 

 81 

 

8. Одлука о усвајању Приједлога цјеновника услуга оглашавања на њеб 
страници РТРС.  

9. Одлука о давању сагласности за проведени поступак набавке основних 
средстава чија вриједност прелази износ од 15.000,00 КМ.  

10. Одлука о усвајању Извјештаја о набавкама основних средстава чија 
вриједност не прелази износ пд 15.000,00 КМ за период од 05.11.2012. 
до 20.12.2012. године. 

11. Одлука о усвајању Информације о утрошку финансијских средстава 
већих од 10.000,00 КМ за период од 06.11.2012. године до 23.12.2012. 
године. 

 
 
  
Управни одбор РТРС на свим сједницама оджаним у 2012. години донио је 
укупно 63 одлуке и закључка. 
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2.13. ПРОГРАМСКИ САВЈЕТ  
 

 

 Народна скупштина Републике Српске на својој осамдесетој сједници 
одржаној 4. априла 2012. године донијела је Одлуку о избору чланова 
Програмског савјета Радио телевизије Републике Српске. Након објављивања 
у Службеном гласнику Републике Сртпске и њеног ступања на снагу 
Програмски свјет је дана 10.05.2012. године одржао конститутивну сједницу на 
којој је изабрао предсједника и замјеника предсједника Програмског савјета, те 
донио Пословник о раду. 
 
 Програмски савјет је, поред наведеног, на овој сједници разматрао и 
прихватио Приједлог Принципа извјештавања РТРС са сједница Народне 
скупштине Републике Српске.  
 
 Своју другу сједницу у овој години Програмски савјет одржао је 
04.10.2012. године. Након разматрања и усвајања Извода из записника са прве 
сједнцие Програмски савјет размтрао је реализацију љетње програмске шеме 
Сектора програма телевизије Републике Српске и Сектора програма радија 
РС, те разматрао и усвоио Приједлоге јесењих програмских шема.  
 
 На овој сједници Прогамски савјет разматрао је и Информацију о раду 
Службе мултимедија РТРС и Жалбу ЈП „Инфо центар“ Соколац.  
 
 Програмски свјет је у 2012. години одржао укупно 2 сједнице. Сједнице 
су биле добро припремљене.  
 
 За све тачке дневног реда стручна служба припремила је и доставила 
писане материјале. Сви чланови Савјета били су присутни на сједница и сви су 
активно учестовали у раду и одлучивању. То наговјештава добар и стручан рад 
Програмског савјета у наредном периоду. 
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3. ПЛАН РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ 
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3.1. ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
 
Програм Телевизије Републике Српске у 2013. годинe одвијаће се у три фазе:  
 

1. Реализација програмске шеме 2012/2013. године 
 

Јесења програмска шема 2012/2013. године обиљежена је новим и 
квалитетним садржајима, могућностима мобилности и укључења са разичитих 
локација у Републици Српској, визуелним идентитетом, али и реализацијом из 
три савремено опремљена студијска простора.  

Коначно пресељење у РТВ дом објединило је Радио-телевизију 
Републике Српске у компактну цјелину. Нове технологије у производњи 
програма унаприједиле су начин продукције и постпродукције најзахтјевнијих 
програмских пројеката. 
 Комуникативност и размјена идеја и информација између Радија, 
Телевизије и Мултимедије учинила је да Радио-телевизија Републике Српске 
прерасте у медиј који је конкурентан телевизијским кућама у региону. 
  
 Брзо, професионално, истинито и објективно информисање јавности наш 
је основни задатак, али, као и до сада, наставићемо да  пласирамо 
информације за најширу популацију гледалаца, не само информишући их, него 
и едукујући, пратећи и креирајући дешавања у култури, спорту, дјечијем и 
омладинском стваралаштву, као и у свим сегментима живљења, а у складу са 
обавезама које Телевизија Републике Српске има као Јавни емитер. 
 

Реализација усвојене програмске шеме 2012/2013. године, или тачније, 
до 15. јуна 2013. године, одвијаће се кроз различите сегменте: 
 
Програмски садржаји 

 
Поједини програмски садржаји престаће са емитовањем од јануара 2013. 

године, а неке од емисија ће до јуна 2013. године, претрпјети промјене у циљу 
бољег квалитета. 
 
 Иако ћемо велику пажњу посветити производњи и емитовањима 
садржаја поводом обиљежавања Дана Републике Српске, 09.01.2013. године, 
престаће са емитовањем специјални циклус емисија (дебатних и архивских) 
посвећених обиљежавању 20 година од настанка Републике Српске.  

 
 Јануар је мјесец када ћемо се програмски посветити и обиљежавању 
вјерских празника – Божића, Светог Саве (Светосавски бал), а у току године и 
Васкрса/Ускрса, вјерских празника друге двије конфесије, а пратићемо и 18 
значајних датума из историје Републике Српске. 
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 Неке од емисија ће се ујединити у садржајима, попут емисија „Вез“ и 
„Играјући,пјевајући“ те „Поп рок аут“ и „Но лимит“ које ће, под једним насловом, 
знатно искорачити у  садржају и квалитету. 

 
 У Информативном програму и даље ће се инсистирати на актуелним 
причама и саговорницима. Унапређење квалитета садржаја и модерног 
приступа снимању и емитовању емисија оствариво је коришћењем различитих 
техничко-технолошких могућности у јављањима са локација у цијелој 
Републици Српској, начину монтирања и „паковања“ снимљеног материјала, те 
објављивањем ексклузивних прича. Велики искорак у визуелном идентитету и 
сценографијама из студија у РТВ дому изазвао је позитивна реаговања у 
јавности. 
 Додатно ће се инсистирати на бољој комуникацији у раду Редакције 
информативног програма и Службе Мултимедија која ће резултовати брзином 
објава информација и ексклузивних прича на званичном сајту Радио-телевизије 
Републике Српске.  
Постојећи рејтинзи показују да је Информативни програм водећи по гледаности 
у нашем програму. 

 
 Дјечији и омладински програм увелико је искорачио у јесењој шеми 
2012./2013. године. Редакција, успјешно припрема и реализује четири од шест 
програмских садржаја („Мала ТВ“, „За.друга“, „Академија“, „Ниџо радозналац“) 
неопходних за програме јавних емитера. Емисије „Квизолог“, „Малац, зналац“, 
као и неколико серијала купљеног страног (серијског, образовног, анимираног) 
програма за дјецу и омладину обезбјеђују кредибилитет Телевизији Републике 
Српске.   

 
 Културно-образовни и религијски програм успјешно се остварује у 
властито произведеним садржајима. Емисије „У пролазу“ , „Арт машина“, 
„Квадрат на знање“, „Духовни мостови“, „Ријеч вјере“ само су дио укупне 
понуде ове редакције које су задржале пажњу гледалаца. Уколико буду 
обезбјеђена средства и продукциони услови, биће снимљен документарни 
филм „Другачији“, о Меши Селимовићу.  
 Образовна емисија „Квадрат на знање“ показала је колико има 
необрађених тема из области образовања у Републици Српској на свим 
нивоима, а за које јавност жели да чује. Уз емисију „Инфинити“, агенције 
Акваријус, сваке седмице наши гледаоци добију значајне информације из 
области науке и образовања. Настојаћемо да у наредној години проширимо 
програме из ове области. 
 У Редакцији религијског програма планирани су: наставак емитовања 
емисија „Ријеч вјере“, „Духовни мостови “РТРС за БХРТ“, преноси свечаности 
великих вјерских празника, пригодни интервјуи са вјерским представницима 
народа у РС/БиХ, као и репортаже поводом вјерских празника. 

 
 Документарни и страни програм Телевизије Републике Српске 
заузима значајно мјесто. Веома добро се показала процјена да наша Кућа има 
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квалитетне ауторе/редитеље у производњи документарних филмова који 
биљеже високе рејтинге. Само у сезони 2012./2013. планирано је емитовање 
петнаест документарних филмова властите производње. 
 
 „Записи о селу“ и „Огњишта“ су ауторске емисије  о различитим 
крајевима и обичајима у мјестима у Републици Српској. Планирано је да буду 
емитоване и у 2013. години због равномјерности заступљености простора 
Републике Српске (Крајина и Источни дио Републике Српске). 
 
 Планирана је постпродукција документарних филмова „Света лоза“, „Од 
Мостара града“, као и снимање филма „Од Везировог до Зиданог моста“.  
 
 Емисија „Слободна зона“ и даље ће се бавити актуелизацијом проблема 
цијелог друштва, кроз призму свјетских медија који обрађују такве теме, а које 
се могу упоредити са тренутним стањем на нашем подручју.  

 
Куповина страног програма (документарних филмова, домаћих и страних 

играних серија, филмова) стална је потреба у побољшању укупног квалитета. 
Куповина таквих садржаја ускладиће се са финансијским  могућностима, али и 
потребама позиционирања на телевизијском тржишту. 

 
Од јануара 2013. планирано је емитовање емисије „Догодило се на 

данашњи дан“ који, кроз свакодневни петоминутни садржај, 
документаристичког приступа, едукује и информише о најважнијим 
дешавањима из ближе и даље историје.  

 
Комисија за откуп најбољег сеценарија по расписаном конкурсу за 

играни програм изабрала је сценарио „Буђење“ Мариа Ћулума као најбољи. 
Телевизија Републике Српске ће, у складу са расположивим финансијским и 
техничким ресурсима,  покушати да покрене продукцију драмског програма. У 
току су преговори и за копродукцију серије (жанр-комедија) продукцијске куће 
„АЕОН“ из Бањалуке.  
 

Забавни програм унио је значајне искораке у постојећу програмску 
шему. Серијал „Играјући, пјевајући“,  који се емитује из највећег студија у РТВ 
дому, оправдао је очекивања гледалаца. Укљученост грађана са различитих 
подручја у овој музичкој емисији показао је значај програмско-просторне 
заступљености Републике Српске у програму Јавног сервиса. То потврђује и 
пројекат у припреми „С Јахорине, с љубављу“ који је и у претходним годинама 
емитовања у зимском периоду био гледан. 

 
Недјељно поподне „7у1“, са новим тимом сарадника, показао је колико 

се може напредовати уз јасно дефинисан циљ и остваривање захтјева 
гледалаца. И даље ће се снимати занимљиви људи, дешавања, мини 
интервјуи и све оно што је у вези са доколицом, али и  промоцијом властитих 
садржаја у овој специјализованој емисији. 
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Серијал „Наш бизнис“ неће наставити сезону у 2013. години због тога 

што квалитет емисија зависи од квалитета пословних идеја и учесника што није 
остварено у посљедњем серијалу. Упркос настојањима Јавног емитера да 
анимира грађане на предузетништво и покретање властитог бизниса, показало 
се да недостају иновативе пословне идеје. 

 
Емисија о класичној музици, „Класика“, од јануара 2013. године биће 

емитована сваких петнаест дана, умјесто досадашњих сваких тридесет. 
 
 Ђурђевдански фестивал ће у 2013. години доживјети промјену у 
садржају и начину припреме и реализације фестивалског програма и емисија 
које га прате. Формиран је тим који ће трансформисати досадашњи 
„Ђурђевдански фестивал“, намијењен дјеци до 10 година, у  „Буди звијезда 
Ђурђевданског фестивала“, за дјецу  од 11 до 15 година. Пропозиције 
Фестивала ће дефинисати нове обавезе и одговорности учесника и 
композитора Фестивала као и начин одабира дјеце и композиција. Овај 
Фестивал мора у мају, 2013. године, али и након одржавања, пласирати 
побједничку композицију и извођача као властити производ, трајати током 
цијеле године, а велики ангажман у пројекту очекује се од Музичке продукције 
Радио-телевизије Републике Српске.  
 

 Спортски програм наставиће са емитовањем садржаја властите 
производње (Спортски преглед, различите утакмице), као и већ уговорених 
преноса спортских догађаја попут Лиге шампиона, Лиге Европе, Аба лиге итд. 
Такође, планирано је емитовање кошаркашке Евролиге. 

У току прва три мјесеца наредне године, урадићемо збирну анализу 
квалитета и гледаности свих емисија наше производње, како бисмо донијели 
коначну одлуку које од емисија би требало унаприједити, а које престати  
емитовати у јесен, 2013. године. Такође, требало би да у што скорије вријеме 
имамо информацију да ли ће Телевизија Републике Српске путем кабловских 
оператера бити значајније присутна на простору Црне Горе и Србије, као и 
могућност емитовања путем сателита. У случају усмјерења на  поменуто, 
потребно је прегледати и сортирати постојеће програмске садржаје, који би 
представљали попуну оног дијела програма за који немамо право емитовања 
изван територије БиХ. 
 
 Што се тиче људских ресурса, приступиће се анализи свих запослених у 
Сектору програма (са нагласком на Информативно техничке центре), односно 
њиховим могућностима и способностима, а у складу са захтјевима програма 
савремених јавних сервиса и телевизијских програма уопште.  
 
 У Дрвару ће 2013. године, бити ангажован дописник који ће за потребе 
програма извјештавати са подручја четири општине: Дрвара, Петровца, 
Грахова и Гламоча. 
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2. Реализација љетне програмске шеме од 15.јуна до 2. септембра, 

2013. године 
 
У току љетње програмске сезоне, због коришћења годишњих одмора и 

припреме нове програмске шеме, емитоваћемо репризни програм, програм 
стране продукције и дневне информативне емисије које ће, уз „Актуелности“, 
пратити редовна и ванредна дешавања у Републици Српској, Босни и 
Херцеговини, региону, Европи и свијету. 

 
Љетни период ће, као и претходне године, највише бити усмјерен на 

снимања документарних филмова и репортажа свих програмских жанрова. 
Пред љетну програмску шему биће позната имена аутора и докуметарних 
филмова који ће након снимања и постпродукције бити емитовани у јесен, 
2013. године. Такође, највећи број медијских покровитељстава (културно-
умјетничких, музичких и спортских дешавања) у Републици Српској, биће 
реализовано у љетњем периоду. 
 
 

3. Реализација нове јесење програмске шеме 2013/2014. године од 
02.септембра 2013. 

 
Реализација друге фазе плана за 2013. годину подразумијева 

реализацију јесење програмске шеме која ће се базирати на анализи резултата 
и оправданости програма у шеми 2011./2012. године руководећи се анализом 
рејтинга и упоредном анализом са другим телевизијским кућама. 
  

Структуру програма, по терминима емитовања, садржајима прилагођеним 
циљним групама гледалаца, али и емисијама сличних садржаја конкуренције, 
планирали бисмо по моделу постојеће програмске шеме: 
 

− пријеподневна шема од 06,00 до 12,00 часова у којој бисмо 
емитовали информативно-сервисне садржаје уз блокове едукативно-
серијског програма за дјецу и омладину (Јутарњи програм, цртане 
серије, игране серије, научно популарне емисије, итд.); 

− послијеподневна шема од 12,30 до 17,00 часова у којој би се 
емитовале емисије образовног и серијског програма, али и дневно-
информативне емисије које би пратиле дешавања на простору 
Републике Српске (У фокусу, Српска данас, Квадрат на знање, 
Инфинити); 

− вечерња програмска шема (17,00 до 22,30) у којој се емитују 
најгледанији информативно-политички садржаји дневног 
информатвног програма, али и седмичних емисија/магазина властите 
производње (ТВД2, Пресинг, Печат, Интервју, Некад било, Бањалучка 
панорама, Актуелности итд.), али и најквалитетнији програми стране 
продукције; 
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− ноћни програм од 22,30 до 06,00 у којем би емитовали стране 
документарне, забавне или игране програме и информативну 
емисију.  

 
 
НАПОМЕНЕ: 
 
Програм Телевизије Републике Српске у 2013. години, с аспекта 
капацитета технике, технологије, инфраструктуре, људских ресурса и 
просторне заступљености мора бити водећи у Републици Српској. То се 
односи на укупан квалитет садржаја, али и на посебне захтјеве који ће 
високо позиционирати Телевизију Републике Српске. То су: 
  

− Хитно рјешавање проблема присутности у кабловским мрежама 
у Србији и Црној Гори; 

− Дигитално емитовање програма у Мултиплексу А, као и 
могућности креирања додатног канала (РТРС инфо) са 
измијењеним садржајем; 

− Максимална присутност на властитом веб-сајту и комуникација 
путем друштвених мрежа; 

− Надградња и унапређење Информативног програма; 

− Копродукција игране серије; 

− Популаризација и постојаност пројекта „Буди звијезда 
Ђурђевданског фестивала“; 

− Квалитет људских ресурса. 
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3.2. РАДИО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
 

У 46. годину рада, Радио Републике Српске улази емитујући програм 24 
часа дневно и у цијелости га чине садржаји властите продукције. 

 
Са дозволом Регулаторне агенције за комуникације, на фреквенцијама 

Радија РС програм емитује 8 радио станица: Кнежево, Котор Варош, Рибник, 
Петрово, Модрича, Сребреница, Соколац и Берковићи. Програм емитују у 
трајању од 4 до 6 часова за локално становништво, а затим преузимају 
програм Радија РС.  

 
Више од 15 општинских и комерцијалних станица у Републици Српској 

преузимају дијелове програма нашег Радија, а то се нарочито односи на 
информативне емисије. 
 

Радио Републике Српске има континуирано добру сарадњу са Радијом 
Федерације БиХ, по принципу отворене размјене било којег сегмента програма, 
а ускоро ћемо такав договор постићи и са Радиом БХ1. 
Сарадња, коју је потребно истаћи, јесте и она са Радио-Београдом према којем 
је успостављена отворена комуникација за размјену, углавном, прилога 
информативног програма.Отворени смо за успостављање сарадње и са другим 
заинтересованим радијским кућама. 
 

И у 2013. години, упркос свим савременим информативним 
технологијама, настојаћемо да парирамо класичном радијском формом, гдје и 
даље има доста могућности за искорак. 
 

Ми тај искорак видимо, прије свега, у чињеници да су сви сегменти 
Радио - телевизије РС, коначно, од јесени интегрисани технолошки, програмски 
и концепцијски. Радио РС је максимално свјестан и користи ову чињеницу као 
могућностда добије нови квалитет. Протицање сваке идеје у нашој кући мора 
да има своје исходиште и у програму Радија. У том смислу, не мислимо бити у 
подређеном положају, већ подстицати и бити зачетници заједничких идеја и 
акција у програмима ТВ и Мултимедије. 
 

Генерално, треба да појачамо промоцију властите продукције и 
слободније искорачити и заузимати простор који је, до сада, углавном, био 
резервисан за агенцијско новинарство.  
 

Пред новинарима Радија је у наредној години и комплетно овладавање 
свим техничко-технолошким капацитетима Телевизије и Мултимедије и 
оспособљавање за комплетне професионалце који у сваком тренутку могу 
задовољити програмске стандарде агенцијског, писаног и електронског, 
односно радио и телевизијског програма. Овај процес биће настављен на 
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темељима створеним радом нашег Изборног пула, приликом праћења кампање 
задњих локалних избора.  
 

Радио ће максимално искористити могућности и реемитовања неких 
квалитетних емисија наше Телевизије које имају класични радијски израз попут 
интервјуа, актуелних разговора, гостовања и разговора са појединим 
личностима и директних преноса неких значајнијих догађаја и годишњица. 
 
Информативни програм 
 

Вијести сваки пуни сат, четири вођене информативне емисије у 7,12, 9 и 
22 часа, у трајању од 15 до 20 минута, и централна информативна емисија 
Дневник у 16 часова чине информативни програм једним од 
најпрепознатиљивијих програма Радија РС. 

У ноћном програму реемитују се посљедње вијести од 24 часа. 
Без обзира на различите потребе и укусе слушалаца, било који 

значајнији, озбиљнији догађај, или ванредна ситуација, уједно значи и 
помјерање казаљки радио-апарата на програм Јавног сервиса, односно Радија 
РС. 

Ову чињеницу најбоље илуструју дешавања у вријеме ванредног стања 
у појединим општинама у вријеме фебруарског невремена, када смо били дио 
система Цивилне заштите РС у спасавању угроженог становништва. 

Обавезу тачног и брзог информисања сматрамо као константну борбу 
која сваког дана постаје изазовнија због чињенице да је медијски простор 
проширен и изворима информација као што су друштвене мреже. 

Информативни програм емисијом “Актуелности”, сваког радног дана од 
17.05 часова, одговара на тему или питање дана, настојећи да дневни догађај 
анализира и појасни. 

Емисија подразумијева и форму интервјуа, документа, дебате са 
укључењима слушалаца. Информативни садржаји се прожимају у Дневном 
програму кроз информације из локалних заједница, а и у емисијама из 
образовања, културе, о националним мањина и другим. И у наредној години 
настојаћемо позиционирати Радио РС као медиј који даје јасну, брзу и потпуну 
информацију о сваком догађају или појави. Као и до сада, без обзира на чврсту 
програмску шему, Радио РС ће и даље бити прилагодљив  свакој ванредној 
ситуацији коју намеће актуелни тренутак. 
 
Дневни програм 
 

Разноврсност је основна карактеристика овог сегмента програма Радија 
РС, а и у наредној години настојаћемо да додатно буде обогаћен. 

 
Јутарњи програм којим отварамо дан од 6 до 9 часова, колаж је приче, 

теме јутра о којој директно разговарамо са слушаоцима, сервисних 
информација из свих области, јављањима уживо наших сарадника, преглед 
штампе и многе друге актуелности. Овај дио програма брзо се може 
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прилагодити било којој теми коју наметне актуелни тренутак. Битан сегмент 
Дневног програма и даље ће остати Заједнички талас од 10 до 12 часова, са 
актуелним темама из локалних заједница и посебним једночасовним емисијама 
у којима се циклично смјењују хронике регија. 
 

Емисија “Ризница знања “сваким радним даном, након вијести од 9 
часова, у трајању од 35 минута је образовни садржај колажног типа, али и 
емисија која је, неријетко, посвећена у цијелости једном знаменитом догађају, 
или личности. Други дио дана, након вијести од 13 часова почињемо лаганим 
садржајем, емисијом “У ритму дана” у којој говоримо о културним, музичким, 
филмским и другим дешавањима. Ту, прије свега афирмишемо, младе 
ствараоце. Дневни програм свакодневно завршавамо калажном емисијом 
“Мозаик”, од 18.05. часова, садржајима из свијета младих, културе и спорта. 
 
Сложени програми 
 

Посебан печат Радију РС, као Јавном сервису дају садржаји емисија 
сложених програма. Оне су постале својеврсни заштитни знак Радија и 
незаобилазне у препознатљивости наших таласа. 

Документарни серијали “Животок” и “Медаљони у времену”, први као 
емисија са терена, а друга из архивске писане грађе, пронијеле су причу о 
нешем Радију и ван граница и простора које “покривамо” сигналом. 
Виталност идеја аутора, залог је да ће, и у 2013. бити нових прича које остају 
за наш трајни архив. 

Научно-образовни програм чине и употпуњавају двије емисије у 
вечерњим терминима “Хигијена живота” и “Студиорум”. 

“Разговорник” и “Култура у огледалу” на посебан начин једном семично 
освјетљавају умјетност из разних углова. 

Осим емiсије “Из вјерских заједница”, коју припремају компететни 
свештеници Бањалучке епархије и “Радио Марије” Бањалучке Бискупије, 
емитујемо и емисију “Искре православља”, која се смјењује са емисијом о 
националним мањинама “Коријени”. 
 
Остали програми 
 

У свом програму, Радио РС и даље ће посебну пажњу посвећивати 
садржајима за дјецу, омладину, невладином сектору, вјерским заједницама, 
како и у посебним емисијама.  

Радио РС има седмичну контакт емисију за дјецу “Звјездано небо 
дјетињства”, сваким радним даном посебну рубрику у Јутарњем програму и 
недјељом радио-игроказ “Кутак за маштање”, седмичну једночасовну емисију 
за младе и свакодневно 15 минутну рубрику, затим посебне једночасовне 
емисије из пољопривреде,  екологије, туризма и емисија за дијаспору. 
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Спортски програм 
 

Спорт је на Радију био и остао класика. Тако је промотивни спот наше 
редакције постао и мото по којем се ради. Преноси значајнијих, углавном 
фудбалеских првенствених утакмица, са савременим технологијама које 
дозвољавају да изјаве најбољих и најпознатијих спортиста путем интернета 
имамо у нашем програму, разлог су да вјерујемо да ћемо и даље задржати и 
брзину и тачност. 

Од спортских догађаја, за наредну годину издвајамо Европско првенство 
у одбојци за кадете у Лакташима, Свјетско првенство за јуниоре у рукомету у 
Бањалуци и Добоју, Свјетски куп у кајаку и кануу на Врбасу, и, као и сваке 
године, Рукометни турнир у Добоју, тениске турнире у Брчком, Приједору, 
Добоју и Бањалуци и друге традиционалне манифестације. 

Од догађаја у свијету издвајамо Свјетски шампионат у рукомету, 
кошарци, ватерполу и друге важне догађаје. 

Водићемо и даље рачуна да као јавни сервис максимално промовишемо 
спорт Републике Српске, сваки и најмањи успјех који је на овим просторима 
теже постићи у вријеме када је буџет све мањи. 
 
Музички програм 
 

Музички програм Радија РС се уређује према програмској шеми, и има 
искључиво квалитетан музички садржај. Његујемо све музичке жанрове, од 
изворне старе музике до класика. 

Са равномјерним учешћем свих музичких жанрова, током цјелодневног 
програма наставићемо и даље и наћи још више простора за класичну музику 
која је, емисијом “Најсвјетлије странице умјетничке музике”, свакодневно 
присутна у нашем вечерњем програму. 

Квалитетан и актуелан музички програм поткријепићемо и селективним 
избором најновијих домаћих и страних издања, не занемарујући трајне музичке 
вриједности свих жанрова. 
У сарадњи са Музичком продукцијом РТРС промовисаћемо сва актуелна 
музичка издања, као и друге активности Продукције. 

Наставићемо промоцију младих музичара и оних који треба да постану 
значајна имена на музичкој сцени. 
 

И даље преснимавамо архивско музичко благо са старих на нове 
музичке носаче звука. 

Према процјенама, и у сарадњи са другим редакцијама, пратићемо 
значајније музичке догађаје. 
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3.3. МУЛТИМЕДИЈА 
 
 

План рада службе Мултимедија за 2013.годину заснован је на реалној 
пројекцији, коришћењу постојећих кадровских и техничких капацитета и већој 
интеграцији са секторима Радија и Телевизије. Интерактивност сајта је један 
од важних услова да се објављени садржај чита и побољшава уз учешће 
посјетилаца и у том домену има много простора и могућности. 

 
У пословном смислу приоритет је сарадња с маркетингом и форматирање  

понуда за  сајт и телетекст. У том контексту планиран је пробој на интернет 
тржиште, односно, различите домене, мреже, али и  свеобухватна  присустност 
на промоцији сајта и телетекста. Планирано је увођење нових облика 
рекламирања на сајту (Гугл адсенс) са ефикаснијим приходом  без додатних 
трошкова. 

 
Школовање и континуирана  едукација новинара, веб мастера и оператера 

редакције Мултимедија једна је од приоритетних обавеза. Улагањем у овај 
сегмент вишеструко се побољшавају могућности за остваривање врхунских 
резултата на порталу, стицање повјерења и угледа што директно утиче на 
резултате  сајта.  

 
Сајт 
 

Основна намјена сајта: Информисање посјетилаца и промоција радијског и 
телевизијског програма у основи је  заступљена и у плану  за 2013.годину. 
Ажурирање свих релевантних информација од интереса за јавност, провјерени 
извори, принципи Јавног сервиса Републике Српске, брзина и 
професионалност представљају окосницу нашег интересовања и рада. Да  
бисмо у потпуности одговорили на ове  захтјеве планирали смо побољшања у 
организацији посла, ефикаснији рад и бржи приступ посјетиоцима. 

 

− Статичност веб-страна, посебно вијести, мијењати кроз мултимедијалне 
форме видео записа (видео клипови и прилози), фотографије (без 
ограничења броја, у складу са функционалношћу приче) и по потреби 
аудио записе (ексклузивне радијске материјале- изјаве или интервјуе). 

− Писање за сајт приоритетно стимулисати, посебно оригиналне тематске 
приче, истраживачки приступ и ангажовани отклон кроз различите врсте 
и облике извјештавања. 

− Телевизијски и радијски новинари имају могућност директног писања за 
сајт. Његовати намјенски рађене концептуалне приче прилагођене 
мултимедијалном изразу, тј.исти текст  може  да  буде објављен без 
интервенција и на Телевизији и на сајту! 

− Повећати број телевизијских прилога у вијестима сајта у складу с 
технолошким могућностима и уређивачким критеријумима. Конкретно, 
све прилоге из продукције који су од интереса за заједницу или су по 
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неком другом основу значајни, парцијално из монтираних емисија 
издвајати и постављати на сајт.  

− Интензивирати размјену информација са редакцијама сектора 
Телевизије и Радија, посебно ДЕСК-а и свакодневно унапређивати 
међусобну комуникацију до суштинске интеграције. Овај вид сарадње је 
већ потврђен и ријеч је о организационим специфичностима медија, али 
и професионалне и личне одговорности. 

− Интерактивност сваког сајта за посјетиоце је једна од најважнијих 
особина. Статус Јавног сервиса  нас обавезује да  сви објављени 
садржаји буду у складу са професионалним и етичким кодексима, без 
језика мржње, насиља и увредљивих садржаја. Коментари, форуми или 
неки други интерактивни концепт у нашем случају подразумијевају и 
обавезно модераторско-уредничко присуство. Потребна је програмерска 
подршка. Било би идеално, најбрже и најквалитетније рјешење, када би 
се могла обезбиједити подршка за дообуку или наставак школовања 
веб-мастера из редакције. 

− Присуство  сајта на друштвеним мрежама је планирано кроз учешће на 
Твитеру и Фејсбуку. Омогућено је „твитање“ вијести из наше продукције, 
а  облик учешћа на Фејсбуку је флексибилнији уз могућност 
регистровања појединих емисија, аутора и слично. Специфичност 
оваквог ангажмана је у свакодневном, учесталом присуству на мрежи, 
што изискује вријеме и напор свих аутора који се одлуче на овај вид 
промоције и интеракције. 

− Равноправно са  ажурирањем и уносом вијести један од основних 
задатака сајта је и промоција телевизијског и радијског програма. У том 
погледу начињена  су техничка и програмерска унапређења тако да  
велики дио садржаја за  промоцију емисија  могу да уносе сами аутори, 
новинари, а приступ имају и одговорне особе из промоције програма. 
Редакција Мултимедија има обавезу да ажурира фотографије и видео 
најаве за те садржаје. У том контексту  постоји још довољно простора за 
ефикаснији рад, праћење савремених трендова у области промоције, 
али више иницијативе-генерално на свим нивоима. 

− Слично је и са могућностима Музичке продукције. Редизајном и 
програмерским рјешењима омогућено је да Музичка продукција РТРС-а 
има  огромне могућности у промоцији и афирмисању своје понуде. То је 
квалитетан, независан  „сајт у сајту“ са  много простора за унапређење и 
интересантно уређење понуде. 

− Реализацијом постављених циљева планирали смо да остваримо 
препознатљивост и кредибилитет сајта - јавног сервиса, наслоњеног на 
телевизијске и радијске програме. Према Гуглу (Google Page Rank) сајт 
www.rtrs.tv  има  вриједност 6  (максимално је 10 ) што је и за регионалне 
оквире, више него стабилан статус. 

− Промјеном изгледа сајта освјежили смо визуелну компоненту, оснажили 
фотографски сервис, омогућено је веће учешће новинарима из других 
редакција итд. Истовремено, потреба за  сталним присуством 
програмера у редакцији је већа него икад. 
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Недавно је у  оквиру  развоја сајта постао доступан и сервис вијести за 

мобилне телефоне. Адреса  је m.rtrs.tv и у том дијелу постоји реална могућност 
за  даљи развој и унапређење у 2013.години. 

 
Телетекст 
 

Преласком сектора Телевизије у нову зграду и успостављањем новог 
технолошког система, за  потребе телетекста инсталиран је нови хардвер са 
дигиталном картицом. То је било неопходно да би се могао интегрисати са 
телевизијским системом. Софтвер је, за сада, остао исти, а у складу са 
могућностима очекујемо модернизацију и савременију верзију телетекста. 

 
Развој 
 

Развој сајта  и телетекста зависи у суштини од стратешке одлуке развоја 
РТРС-а и у великој мјери је у надлежности Медиа центра. У ком смјеру и којом 
брзином би требало да се развија сајт зависи од улагања и одлуке о статусу 
Мултимедија. Капитално инвестирање није реално у 2013. години, али  
приоритетно је обнављање опреме, рачунарске технике и неких услуга од којих 
зависи углед и мјесто нашег сајта у  домаћој, регионалној па и понуди 
југоисточне Европе. 

 

− Одржавање сервера стабилним и модернизација рачунарских система је  
још један од техничких предуслова за стабилан рад редакције. 

− Увођење напредних  стандарда у складу са развојем савремених уређаја 
нпр. мобилних телефона и нетбук  верзија. 

− Увођење RSS опције преузимања, односно испоручивања садржаја итд. 

− Сервис за коришћење фотографија  са интернета  у  Босни и 
Херцеговини функционише  по доста либералном принципу са само 
једним озбиљним ограничењем, што је логично и разумљиво-
Фотографије које преузимамо из других извора  дужни смо обавезно 
потписивати. Често имамо потребу за  актуелним илустрацијама и новом 
понудом фотографија, али до сада нисмо били претплаћени ни на једну 
већу фотографску агенцију. 

 
Буџет 
 

Средства потребна за функционисање Мултимедија као самосталне службе 
у оквиру РТРС-а пројектована су кроз реалну потрошњу и реализацију 
професионалних обавеза. 

 
Мултимедија у пуном капацитету планира реализацију свих постављених 

циљева и максималну сарадњу са  секторима Радија и Телевизије. У том, 
заједничком дјеловању, ослањамо се на постојеће ресурсе и даљњу 
афирмацију нашег рада. Редизајном сајта омогућена је већа партиципација 
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новинара и уредника из других редакција и програма. Све  више је присутно 
захтјева за додатним или свеобухватним присуством фотографа на 
снимањима, промоцијом емисија кроз видео и аудио форме, али и фото-
галерије. Стабилна позиција Мултимедија на овај начин би требало да омогући 
још боље резултате и промјену у начину размишљања свих људи у систему. 
Промоција програма и маркетинг у том случају би могли да у  потпуности то 
искористе и још брже и ефикасније координирају наредне заједничке пројекте.  

На тај начин сајт би остварио и економску исплативост у пуном обиму, што 
би представљало највећи подстицај за улагање у систем Мултимедија.      
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3.4. МЕДИЈА ЦЕНТАР 
 

 

 У 2012. години Радио-телевизија Републике Српске је, пресељењем 
Телевизије у нову зграду и инсталацијом нове опреме, први пут била у 
могућности да професионално производи телевизијски програм. С обзиром на 
настале промјене Медија центар ће наредне године посебну пажњу посветити 
подизању квалитета рада и подстицању креативности и иновативности. Брзина 
технолошких промјена и неизвјесна финансијска ситуација диктирају 
прилагођавање цјелокупне структуре новим условима, тј. постојање 
флексибилности у планирању и у извођењу задатака постављених Медија 
центру. Додатна пажња биће посвећена људским ресурсима као најважнијем и 
најскупљем ресурсу.   
 
У 2013. години посебна пажња ће се обратити на сљедеће сегменте: 

− Основна функција МЦ – пружање услуга Радију, Телевизији и 
Мултимедији и осталим организационим јединицама у РТРС-у, 

− Развој људских ресурса, 

− Развој техничких ресурса.  
 
Основна функција Медија центра 
 

Функција Медија центра је да пружа одговарајуће ресурсе осталим 
секторима и службама унутар РТРС-а. Основа рада Медија центра је пружање 
услуга продукције Радију и Телевизији и услуга Мултимедији за њихово 24-
часовно емитовање. У оквиру ових услуга у прилогу достављамо основне 
техничке и људске ресурсе који могу да послуже за оријентационо прављење 
програмских планова. Планира се да се што ефикасније искористи нова зграда 
и опрема како би се пружиле услуге на највишем нивоу. Подизање услуга на 
виши ниво биће један од приоритетних задатака у наредној години.  

Неоспорно је да ће у наредном периоду доћи до увођења нових сервиса 
за кориснике наших услуга, те до јаче интеграције између Радија, Телевизије и 
Мултимедије, што ставља Медија центар у позицију да скоро свакодневно 
прати нове трендове и пружи одговарајућу подршку корисницима услуга.  

Посебна пажња ће се посветити што ефикаснијем коришћењу горе 
споменутих ресурса и свим другим облицима штедње. 

У 2013. години планира се наставак дигитализације постојећег архива. 
Процес дигитализације архива одвијаће се према приоритетима: 

− Потребе текућег програма да би се обезбиједило несметано 
емитовање програма, 

− Значај архивског материјала, 

− Угроженост архивског материјала према врстама медија на којима се 
чувају.  
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Развој људских ресурса 
 

Као што је у уводу споменуто, људски ресурси су најважнији ресурси 
РТРС-а и брига о развоју људских ресурса, едуковању и мотивацији требало 
би да се постави на виши ниво у односу на досадашњи. 

У 2013. години размотриће се систематизација радних мјеста и свако 
радно мјесто у свјетлу новог радног процеса. Оваквом ревизијом утврдиће се 
потребе за едукацијом, кадровима и промјеном организације рада. Едукација 
се протеже кроз неколико сегмената и обухвата више група кадрова. Такође, 
едукација је планирана вишеслојно, тако да полази од општих стручних знања 
у новим технологијама преко специфичних знања и вјештина до тренинга за 
рад на појединим уређајима. Потребно је едуковати шефове служби и 
руководиоце одјељења у области руковођења људским потенцијалима и 
утврдити већи степен њихове одговорности. 

Узимајући у обзир убрзан развој телевизијске технологије, а нарочито оног 
дијела који је у уској вези с још бржим развојем ИТ технологије, важно је ИТ 
кадрове едуковати у специфичним областима. 

  За едукацију у 2013. години потребно је издвојити средства у износу 
најмање 2,5% бруто плате запослених у Медија центру.   

Посебан нагласак биће на остваривању квалитета у раду као и 
дисциплини у извршавању радних обавеза. У том циљу планирано је праћење 
квалитета рада и обима ангажованости људских ресурса. Такође, потребно је 
радити на мјерама за повећање мотивисаности запослених као и развијању 
креативности и иновативности у раду. Медија центар ће инсистирати да се 
уведе могућност награђивања за посебан ангажман и допринос у раду као и 
санкција за немаран рад и неодговорност.   

У 2013. години завршава приправнички програм за инжењере 
електротехнике које је потребно задржати у РТРС-у. 
 
Развој техничких ресурса 

 
У току 2012. године завршена је имплементација основног опремања РТВ 

дома за функцију пресељења телевизије из Банског двора. У току 2013. године 
планирано је да се покрене набавка опреме за другу фазу опремања РТВ 
дома, а она ће бити имплементирана у зависности од расположивих средстава. 
Буџет за другу фазу износи око 15.000.000,00 КМ. Осим расположивости 
средстава приоритет за набавку одредиће се и према потребама за  замјену 
застарјеле опреме и заокруживањем техничко-програмске цјелине.  
  

Друга фаза подразумијева: 
 

1. Опремање Студија 1 расвјетом  
Односи се на опремање највећег студија у РТВ дому електромехаником 
и расвјетним тијелима неопходним за потпуно кориштење овог студија.  
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2. Припрема за емитовање програма за иностранство односно другог 
канала 

 
РТРС у овом тренутку емитује програм са застарјелих видео сервера. 
Потребно је замијенити постојеће сервере и надопунити их на начин да 
се може вршити безбједно аутоматско емитовање више канала. Овим би 
се омогућило да се емитују садржаји за које бисмо имали законске 
могућности, у смислу ауторских права, да се емитују и ван БИХ тј. 
потребно је направити предиспозиције за емитовање посебног канала. 
 
3. Опремање репортажних кола 
 
Предвиђа опремање опремом која ће омогућити преносе по европским 
стандардима. 
 
4. Опремање Студија 2 студијским камерама 
 
Подразумијева опремање студијским камерама које подржавају 16:9 HD 
сигнал и које су потпуно компатибилне с осталом опремом у РТРС-у. 
 
5. ENG опрема 
 
Подразумијева надопуну ENG опреме у Бањалуци, ИТЦ-има и 
дописништвима по фазама. 
 
6. Дигитализација архива 
 
Подразумијева опремање додатном опремом која ће омогућити 
дигитализацију постојећег аналогног архива РТРС-а и сличних садржаја 
који се налазе изван архива РТРС-а. 
 
7. Набавка опреме за постпродукцију 
 
Предвиђена је набавка опрема за снимање документарних и играних 
форми. 
 
8. Опремање аудио/видео режије Студија 1 
 
Подразумијева опремање ових режија опремом која ће омогућити да се 
Студио 1 користи у пуном капацитету. 
 
9. Опремање Студија 1 камерама 
 
Подразумијева опремање студијским камерама које подржавају 16:9 HD 
сигнал и које су потпуно компатибилне с осталом опремом у РТРС-у.  
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10. Опремање ИТЦ-ара и дописништава 
 
Предвиђено је опремање ИТЦ-ара и дописништава опремом која ће бити 
компатибилна са центром у Бањалуци. Приоритет ће бити ИТЦ Брчко и 
дописништво у Дрвару. 
 
11. Проширење интернет сервиса и ИТ технологије 
 
Пројекат предвиђа куповање нових сервера као и закуп сервера у 
различитим земљама у иностранству те развоје платформи које ће 
омогућити најновије технолошке сервисе. 
 
12. Опремање музичке продукције 
 
Набавка опреме за музичку продукцију која ће омогућити квалитетно 
снимање музичких нумера на носаче звука. 
 
13. Аутоматизација преноса засједања Народне скупштине Републике 

Српске 
 
РТРС снима сва засједања НСРС и нека од њих се преносе 
телевизијским каналом, а сва засједања се преносе путем интернета у 
ниској резолуцији. Засједања се архивирају и на крају радног дана се 
прави преглед скупштинског засједања. 
 
14. Опремање Радија Републике Српске 
 
Предвиђа замјену аналогних миксера, сервера и набавку мобилне 
опреме. 
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Оријентациони план расположивости ресурса унутар Медија центра 
 
 План је базиран на Одјељењу сниматеља јер су они референтна група 
за преосталу продукцију и он служи за израду оријентационих планова у раду 
продуцената. Детаљни планови ће слиједити из програмских захтјева. 
 
Одјељење сниматеља 
 
Број расположивих радника и планирани број смјена......28 
Број смјена у току   дана                   17 
                                  седмично        119 
                                  мјесечно          510 
                                  тромјесечно  1530 
                                  годишње       6205 
 
Дневно се могу ангажовати сви расположиви радници. 
Седмично се максимално може искористити 196 смјена. 
Мјесечно се може максимално ангажовати  728 смјена. 
Тромјесечно се може максимално ангажовати  1683 смјена. 
Годишње се може максимално ангажовати  6825 смјена 
 
Репортажна кола 
 
На располагању су репортажна кола са сљедећим могућностима: 

- Репортажна кола 1 – 4 камера ланца, 
- Репортажна кола 2 – 3 камера ланца, 
- Репортажна кола 3 – 6 камера ланаца. 

 
ИТЦ и дописништва 
 

− ИТЦ Приједор планира 2 службена возила, те двије смјене у првој и 
једну мобилну екипу у другој смјени. Монтажа је на располагању прву и 
другу смјену током цијеле недеље. 

− Кориштење студија такође на располагању према захтјевима програма 
током цијелог дана у обје смјене. 

− ИТЦ Требиње 2 службена возила, те двије смјене у првој и једну 
мобилну екипу у другој смјени. Монтажа на располагању прву и другу 
смјену током цијеле недеље. 

− Кориштење студија такође на располагању према захтјевима програма 
током цијелог дана у обје смјене. 

− ИТЦ Бијељина 2 службена возила, те двије смјене у првој и једну 
мобилну екипу у другој смјени. Монтажа на располагању 3 дана у 
недјељи по 2 монтаже у првој и другој смјени, а осталим данима у 
недјељи једна монтажа цијели дан. 

− Кориштење студија такође је на располагању према захтјевима програма 
током цијелог дана у обје смјене. 



 

 103  

− ИТЦ Брчко може да пружи једно возило као и једну мобилну екипу у 
првој смјени и једну у међусмјени тако да су покривене обје смјене с 
једном камером. 

− Монтажа је на располагању прву и другу смјену током цијеле недјеље. 

− Кориштење студија такође је на располагању према захтјевима програма 
током цијелог дана у обје смјене. 

− ИТЦ Источно Сарајево на располагању 4 возила, 4 мобилне екипе у 
првој и 2 у другој смјени. Монтаже 2 у првој и 2 у другој смјени. 

− Кориштење студија такође је на располагању према захтјевима програма 
током цијелог дана у обје смјене 

− Када су у питању ИТЦ-ови укупно на располагању 11 мобилних екипа у 
првој смјени и 6 мобилних екипа у другој смјени. 

− 6 монтажа у првој смјени и 6 монтажа у другој смјени. За монтаже треба 
додати још 3 међусмјене које убацују поједини ИТЦ-ови тако да се 
повећава број монтажа у производњи јер се преклапају прва и друга 
смјена (међусмјена 12-20). 

− РТРС располаже са 14 дописништава од којих је само Дописништво у 
Фочи увезано линковском везом. Дванаест дописништава је комплетно, а 
то подразумијева монтажу и интернет везу за слање прилога путем 
сервера РТРС-а, 1 дописништвo располажу с једном камером те слања 
прилога врше аутобусом или одласком до најближег ИТЦ-а. 

− План рада свих дописништава РТРС-а подразумијева рад по 
диспозицији током цијеле недјеље што диктирају догађаји и наручивање 
прилога према захтјевима матичног студија. Било би добро у 2013. 
години планирати једно возило за Фочу и тиме би ефикасно било 
покривено 6 општина Горњег Подриња као и сусједне државе Србије 
(Ужички крај). 

− Служба ИТЦ-а и дописништава може у наредној години сервисирати 31 
мобилну екипу и 23 монтаже сваки радни дан. 

− Кориштење студија је неограничено према захтјевима програма током 
цијеле недјеље. На располагању је 12 службених возила сваки дан. 

 
Одјељење транспорта 
 
 На располагању је 13 путничких возила, 3 путничка комбија и 2 теретна 
комбија који се користе према унапријед сачињеном распореду али и у 
случајевима непланираних путовања. 
 Са тренутним бројем возача и возним парком покривамо потребе 
дневно-информативног програма, одласке на терен и формирамо дежурства 
возача у двије смјене током цијеле седмице.  
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3.5. СЛУЖБА ПРЕНОСА И ЕМИТОВАЊА ПРОГРАМА 
 
 

Стaтутoм Рaдиo-Teлeвизиje Рeпубликe Српскe (члан 37.) је регулисано 
да Служба ПEП обавља послове прeнoсa и eмитoвaњa прoгрaмa и oдржaвaњa 
систeмa зa прeнoс и eмитoвaњe. 
 
 У складу са наведеним, Служба ПEП планира да у наведеном периоду 
да уради слиједеће послове: 
 

− анализира потребe Службe за нoвим висoкo oбрaзoвaним кадровима; 
 

− анализира стaњe тeхникe кoja сe кoристи зa прeнoс и eмитoвaњe 
прoгрaмa и схoднo aнaлизи прeдлoжи мeнaџмeнту РTРС-a eвeнтуaлнa 
улaгaњa у aнaлoгну мрeжу; 

 

− aнализира стaњe тeхникe кoja сe кoристи зa живe прeнoсe и схoднo 
aнaлизи приступи прojeктoвaњу мoбилнe прeнoснe мрeжe; 
 

− тeкући пoслoви из дoмeнa oдржaвaњa aнaлoгнe eмисиoнe и линкoвскe 
мрeжe; 
 

− тeкући пoслoви из дoмeнa oдржaвaњa инфрaструктурe (РРO, aнтeнски 
субoви, aнтeнски систeми); 
 

− тeкући пoслoви нa мoдeрнизaциjи систeмa; 
 

− нaстaви дa рaди нa прojeкту дигитaлизaциje прeнoснe и eмисиoнe мрeжe 
у склaду сa дoнeшeнoм Стрaтeгиjoм и oстaлим aктимa у вeзи зa 
прoцeсом дигитaлизaциje; 
 

− имплeмeнтaцjа прojeктa дигитaлизaциje фaзe A, укoликo тeндeр зa 
пoмeнуту фaзу будe зaвршeн. 
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3.6. СЛУЖБА ЉУДСКИХ РЕСУРСА  
 

 
Интерни текући послови људских ресурса: 
 

- послови у вези са пријемом радника у  радни однос у складу са Законом, 
правним актима и одлукама менаџмента Радио-телевизије Републике 
Српске, 

- израда Уговора о раду и Уговора о привременим и повременим 
пословима, 

- вођење  кадровске базе података  у инфомационим системима које 
користи РТРС ( ЛАНАКО и ПРОДЕСК), 

- израда рјешења о коришћењу годишњег одмора, одлука о плаћеном и 
неплаћеном одсуству, рјешења о породиљском одсуству, одсуству за 
вјерске празнике и потврда о запослењу, 

- израда извјештаја и информација за потребе менаџмента и руководиоце 
сектора, 

- административни  послови  за раднике РТРС , 

- прикупљање и обједињавање документације за исплату мјесечних 
накнада хонорарним сарадницима, 

- организовање и спровођење активности у вези са обуком о 
противпожарној заштити и заштити на раду, заједно са одјељењима 
Медија центра и референтом заштите на раду, 

- организација сарадње са ИТЦ-ентрима ради уједначавања послова у вези 
са људским ресурсима у цијелом систему РТРС, 

- сарадња са Синдикалном организацијом у РТРС, у вези са остваривањем 
права радника, 

- други послови из области људских ресурса према потреби и по налогу 
менаџмента. 

 
Екстерни текући послови људских ресурса: 
 

-  послови у вези са Фондом пензијско инвалидског осигурања, који се 
односе на стаж осигураника,  

-  послови у вези са Фондом здравственог осигурања, који се односе на 
права радника РТРС, 

-  послови у вези са Пореском управом Републике Српске, који се односе  на 
статус радника и  сарадника које ангажује РТРС, пријава и одјава радника 
и свих сарадника, као и свих промјена које се односе на обавезе према 
Пореској управи, обезбјеђивање пореских бројева за лица с којима РТРС 
остварује уговорни однос, а која немају држављанство РС и БиХ,  послови 
у вези са Заводом за запошљавање који се односе на пријем радника  у 
радни однос, 

-  послови у вези са обавезама према Инспекцији рада, 
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-  послови у вези са функционисањем јединственог информационог система 
у области људских ресурса, и активности ради унапређења наведеног 
инфомационог система. 

 
Послови правне природе који укључују: 
 

-  процедуру за пријем радника у радни однос, престанак радног односа по 
разним основама, 

-  стручна  правна тумачења  за потребе менаџмента, руководилаца и   
радника, 

-  правна подршка менаџменту из радно правне области, 
-  израда појединачних аката из области рада и радних односа, 
-  спровођење поступка о дисциплинској и материјалној одговорности, 
- учествовање у изради нормативних аката из радно - правне области, 
- други правни послови на основу указаних потреба и одлука менаџмента. 

 
Послови анализе људских ресурса: 

 
- анализа постојећих људских ресурса и процјена адекватног распореда по 
броју и квалификацији, 

- анализа систематизације радних мјеста и израда приједлога за менаџмент 
у циљу остваривања веће продуктивности рада, 

-  послови координације измеђи сектора и служби из области људских  
   ресурса, 

- анализа запошљавања и ангажовања радника на привременим и 
повременим пословима са становишта интереса и потреба Радио-
телевизије Републике Српске, 

- друге анализе по потреби и на основу одлука менаџмента. 
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3.7. СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА 
 
 

 У 2013. години, у Служби правних послова, планира се извршавање 
послова у оквиру надлежности ове Службе и то:  
 

- у области нормативне дјелатности, усаглашавање општих аката 
РТРС са евенуталним измјенама важећих прописа,   

- рад на обезбјеђењу практичне примјене свих важећих прописа, а 
посебно наставак активности на практичној примјени прописа из 
области заштите на раду и заштите ауторских и сродних права,  

- заступање на судовима и другим органима, рјешавање судских 
спорова,  

- израда пословних уговора,  
- поступци и одлуке по захтјевима за заштиту права радника и других 

лица по поднесеном захтјеву,  
- израда одлука органа управљања,  
- други послови према указаној потреби. 
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3.8. СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ  
  
 
 Служба за комуникацију и промоцију Радио Телевизије Републике Српске, 
на основу реализованих планова за протеклу годину, те узимајући у обзир раст 
и развој појединих Сектора и Служби и опште активности које су планиране на 
нивоу куће, предлаже сљедећи оквирни план рада и активности за предстојећу 
2013. годину: 
 
Унапређење и континуирани раст службе и у 2013. Години 
 

И наредне године наставиће се са унапређењем и континуираним 
развојем Службе, тако да ове активности у 2013. години остају приоритет. 
Служба за комуникацију и промоцију је у 2012. години поставила појединачне 
процедуре које се тичу њеног рада и функционисања унутар система Јавног 
сервиса, као и процедуре које се односе на функционисање према субјектима 
који нису у оквиру Јавног сервиса. 
 

Интеграција Службе у систем, у смислу интерне и екстерне комуникације 
на нивоу куће, у протеклој години спроведена је на одређеном нивоу, међутим 
захтијева даљњи развој. Служба је стална подршка активностима  и  
програмском развоју како Телевизије и Радија, тако и осталим Секторима 
током цијеле године. 
 
Комуникације 
 

С обзиром на то да се Служба бави двојним аспектом, домен 
КОМУНИКАЦИЈЕ, ће се у  2013. години односити на: 
 

− Интерне комуникације – развој интерних канала комуникације које 
подразумијевају развој комуникације унутар куће путем е-maila, 
интерног часописа куће на нивоу 4 мјесеца, интерних састанака, 
колегијума, итд. 

− Екстерне комуникације – преко екстерних канала комуникације са 
одређеном циљном групом јавности – путем брошура, летака, оутдор 
корпоративне комуникације, социјалних медија, корпоративне 
комуникације у оквиру пословних брошура, израда ПОРТФОЛИА куће, 
итд. 

− ПР саопштења  -  до 30. новембра 2012. године пласирано је укупно 
2.072 Сопштења за јавност и најава активности куће,  пласирано око 
80 интервјуа, 10 колумна, итд. У складу са овим подацима, у 2013. 
години проширење комуникације из куће и укупан број текстова имаће 
тенденцију раста у свим областима комуникације. 

− Проширење партнера и сарадника Службе – штампа, радио, 
интернет портали и медији, циљани партнери за пројекте.   
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Промоција 
 

Други сегмент Службе је ПРОМОТИВНИ ДИО. Зависи највише од 
финансијског буџета који је планиран на годишњем нивоу за Службу. 
Промотивни дио ће се у 2013. години односити на: 
 

− Појединачне промотивне акције за програмски садржај Сектора 
Радија и Телевизије -  Сезонска комуникација почетка или краја 
програмских шема, посебни пројекти и БТЛ кампање, а водећи 
рачуна о текућим пројектима. 

− Специјални пројекти -   Ђурђевдански фестивал, Музичка 
продукција. 

− Корпоративна промоција. 
 
ПРЕПОРУКЕ  СЛУЖБЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ - конкретне 
активности, а које би требало спровести на нивоу куће. Дају смјернице за 
корпоративно усмјерење комуникације, јер тачно приказују таргет и профил, те 
врсту потребне ангажованости.  
 

− Истраживање тржишта – спровести квалитативно и квантитативно 
истраживање тржишта, 

− Појачано комуницирање и излазак на on line медије – присуство, 
блоговање, праћење, увезивање, лакши долазак до циљне групе. 
Иако је Служба утицала на отварање Фацебок профила појединих 
емисија, ИТ Центара, недостаје јача, стратегијска комуникација скупа 
са Службом Мултимедија. 

− Интерна комуникација са људским ресурсима (запосленима) – у 
виду подстицања друштвено одговорног пословања, лојалности 
запослених, систем награђивања, такмичења, обуке, тимских 
семинара, увођење интерног комуникацијског билтена, апликација за 
сугестије, примједбе, анкете .  

− Све ово доприноси унапређењу и развоју како процедура, тако и 
оснажује свијест да сви имају право да учествују у реализацији 
заједничке стратегије куће. 

− Интензивније комуницирање са партнерима куће – са клијентима, 
сарадницима, купцима, без обзира са којим Секторима или 
самосталним Службама сарађују. Концепт лојалности. 

 
У 2013. години Јавни сервис, Радио Телевизија Републике Српске треба 

би бити перципирана у јавности као снажна, стабилна, млада, брза и 
технолошки опремљена кућа без премца на тржишту. 
Служба за комуникацију и промоцију ће све своје ресурсе усмјерити ка 
постизању ове перцепције у јавности. 



 

 110  

3.9. СЛУЖБА ЗА КРЕАТИВНО ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ 
 

 

У наредној,  2013. години, Самостална служба креативно-визуелног 
идентитета планира  реализацију пројеката који се тичу побољшања изгледа 
програма и дизања на виши ниво цјелокупне визуализације РТРС-а.  
 
Нове програмске шеме, љетна и јесења, божићне, новогодишње и 
васкршње емисије 
 
 Служба креативно-визуелног идентитета понудиће нова идејна рјешења 
у складу са захтјевима програма РТРС-а за 2013. годину. Зависно од потреба 
програма радиће се нова идејна рјешења сценографија, њихове реализације, 
нове графике, свакодневна стилизација водитеља. 
 
Информативни програм 
 

Најзначајнији пројекат 2012. године је била реализација Информативног 
студија, те потпуно нови „визуал“ Дневника. Наредне године се планира рад на 
још бољем квалитету изгледа. Уколико буде могућности, планира се куповина 
видео-зида, који би информативни студио издигао на ниво свјетских медијских 
кућа. 
 
Од већих манифестација очекује нас реализација 20. ђуређевданског 
фестивала. За фестивал ће се радити сценографија, нова графика, 
промотивни материјали. 
 
Пресељење и архивирање 
 

 У другој половини 2012. године пресељен је сав фундус сценографија и 
костимографија у нови РТВ дом. Већ је у процесу проналазак адекватног 
мјеста за остављање сценских елемената, као и цијелокупан попис истих. У 
наредној години би овај процес требало да буде завршен. Планира се да 
Одјељење сценографије и дизајна добије и радионицу, која је неопходна за 
мање поправке сценских елемената и реквизита. Одјељење стилизације и 
костимографије увешће нови начин архивирања одјевних предмета, тј. 
електронски. Сваки одјевни предмет имаће свој индетификациони број. Фундус 
ће бити подијељен на гардеробу за потребе програма и костимографију. 
 
Дизајнирање костима, гардеробе за посебне потребе програма 
 
 У оквиру Одјељења стилизација и костимографија и за 2013. годину 
планира се и креирање оригиналних одјевних предмета (гардеробе), за 
посебне потребе програма. 
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Нова веб страница РТРС-а 
 
 На новој веб-страници, која је дизајнирана ове године и као таква 
презентована, и даље ће се радити, а у циљу постизања јаснијих, бржих 
доступности информацијама.  На поменутој ће се свакодневно постављати 
нове информације из свијета политике, спорта, културе, забаве и тд. 
 
Стручна едукација 
 
 Наредне године, а у складу са могућностима планирају се стручне 
едукације радника, у циљу подизања нивоа образовања и рада. 
 
Набавка радног материјала 
 
 Радни материјал набављаће се у складу са плановима и потребама  
датим од руководиоца Одјељења. 
 
Редовна анализа плана и реализације за 2013 годину 
 
 Периодично ће бити анализирана реализација свих пројеката, да би се 
утврдио резултат и квалитет коначног производа. 
 
Успостављање сарадње са осталим стручним лицима  
из области дизајна, медија... 
 
  Радиће се на успостављању добрих односа и сарадње са другим 
стручним лицима, чиме би се размјењивали корисни савјети, и поспјешили 
бољи рад и продуктивност.  
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3.10. МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА 
 
 
Музичка продукција РТРС ће и у 2013. години наставити са снимањем 

музичког материјала свих жанрова, архивирати их и дати на коришћење 
програмима Радија и Телевизије РС. За снимања мањих састава  (трио, 
квартет, евнтуално октет)  користиће се студио III Радија, а за сложенија 
снимања тражиће се услуге других музичких студија у Бањалуци, Републици 
Српској  и шире.  

 
Продукција ће активно учествовати у припреми "Ђурђевданског 

фестивала" (аудиције за солисте, одабир композиција, учешће у раду стручног 
жирија), као и у припреми осталих музичких манифестација, у организацији 
РТРС и ЈС БиХ.   

 
Како је издавачка дјелатност једна од дјелатности Музичке продукције, у 

2013 години планирају се ЦД издања, снимање спотова за њих, а број издања 
ће зависити искључиво од квалитета  музичког материјала. 
 

У наредној години, Музичка продукција РТРС ће наставити успјешну 
сарадњу  са Музичком продукцијом БХРТ и то у слиједећем : 
 

− коришћење музичког материјала и студијских снимака из фонотеке МП 
БХРТ, 

− ангажовање оркестара и студијско-режијских капацитета МП БХРТ за 
потребе Музичке продукције РТРС, 

− организовање конкурса и аудиција за вокалне солисте и 
инструменталисте. 

 
За квалитетан и успјешан рад Музичке продукције РТРС, потребно је један 

од  студија  у РТРС  опремити професионалним уређајима за снимање тона. 
 



 

 113  

3.11. ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013.ГОДИНУ 
 
 
Израда финансијског плана за 2013. тодину је условљена факторима који 

утичу на реално сагледавање услова пословања предузећа у постојећем 
окружењу. Сама чињеница да нисмо у могућности утицати на висину основног 
прихода (РТВ таксе) указује на неизвјесност остваривања планираних циљева. 

 
План прихода од РТВ таксе рађен је на бази процјене остварења у 2012. 

години и висине РТВ таксе од 7,35 КМ по обвезнику, уз законску подјелу прихода 
25:25:50. С обзиром да у посљедње двије године, приход по овом основу стално 
показује тенденцију пада, узрокован падом наплате РТВ таксе на територији 
Федерације БиХ, морамо изналазити рјешења која ће омогућити другачији вид 
расподјеле прихода у оквиру постојећих законских оквира. 

 
Приходи по основу маркетинга су планирани на бази истаживања тржишта, 

анализе конкуренције, планираних програмских садржаја и тржишног удјела РТРС-
а у 2012. години на подручју Босне и Херцеговине. 

 
План прихода по основу закупа рађен је на бази постојећих уговора и по 

важећем цјеновнику. 
 
Дотације и остали приходи не могу се прецизно планирати, а процијењени су 

на бази искуства у досадашњем периоду. 
 
 

Табела бр. 1 ПЛАН ПРИХОДА 

Редни 
број 

Назив конта 
Процјена 
остварења за 
2012 

План 2013 
Индекс 
2013/2012 

1 ПРИХОД ОД РТВ ТАКСЕ 13.000.000 13.000.000 100,00 

2 ПРИХОД ОД МАРКЕТИНГА 3.500.000 3.300.000 94,29 

3 ЗАКУП 1.800.000 1.745.200 96,96 

4 ДОТАЦИЈЕ 360.000 567.100 157,53 

5 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 3.370.000 2.209.500 65,56 

  УКУПАН ПРИХОД 22.030.000 20.821.800 94,52 

 
 

План расхода је урађен на тај начин, што је оваквом потрошњом омогућено 
функционисање предузећа, уз веће уштеде по свим видовима трошења. Уосталом, 
очекивани приходи не дозвољавају већу потрошњу. У табеларном прегледу дат је 
задани расход по групама трошкова, чији оквир је неопходно испоштовати.  

 
Слиједи табеларни преглед расхода. 
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Табела бр. 2 ПЛАН РАСХОДА 

Број 
конта 

Назив конта 
Процјена 
остварења 
за 2012 

План за 
2013. 

Индекс 
2013/201

2 

51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1.400.000 1.073.700 76,69 
52 ТРОШКОВИ ЗАРАД, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТ. ЛР 11.700.000 12.208.200 104,34 

53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 4.700.000 3.569.140 75,94 
54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 1.300.000 1.067.000 82,08 
55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 2.400.000 2.546.560 106,11 

56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 340.000 192.600 56,65 
57 ОСТАЛИ РАСХОДИ 180.000 161.000 89,44 

 РАСХОДИ 22.020.000 20.818.200 94,54  

 
 

 
 
 

План отплате обавеза и улагања 
 
С обзиром на то да је током 2012. године завршено основно опремање РТВ 

дома за функцију пресељења из Банског двора, током 2013. у зависности од 
расположивих средстава, ућиће се у другу фазу опремања, што подразумијева: 

 
- опремање студија расвјетом, 
- опремање репортажних кола, 
- опремање студијским камерама и др. 
 
Потребна средства за набавку наведеног не могу се обезбједити из редовног 

пословања, а врло неизвјесно и из кредитних средстава, што указује на потребу 
обезбјеђења других извора за набавку опреме. Приоритет је обезбјеђење 
средстава за отплату постојећих обавеза и то: 

 
- отплата два кредита код Комерцијалне банке износу од   408.500, 
- отплата лизинга за возни парк      215.000, 
- отплата репрограмираних обавеза према „Банском двору” 210.000, 
- отплата камате за кредит Инвистиционе развојне банке  210.000, 
- револвинг кредит код Развојне банке     500.000. 
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4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ ЗА ПЕРИОД КОЈИ СЕ 
ЗАВРШАВА НА 31. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ И 

НЕЗАВИСНО РЕВИЗОРСКО МИШЉЕЊЕ 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JP RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE 
 
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PERIOD KOJI ZAVRŠAVA NA 
31 DECEMBAR 2012 I NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE 



Sadržaj 
 

 2
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Izvještaj o odgovornostima Uprave 

Uprava Preduzeća je dužna osigurati da finansijski izvještaji za svaku finansijsku godinu budu izrađeni u skladu 
sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Republici Srpskoj i računovodstvenim standardima koji se primjenjuju 
na teritoriji Republike Srpske i koji obuhvataju: Međunarodne računovodstvene standarde (IAS) i Međunarodne 
standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i načelima koje 
Međunarodna federacija računovođa (IFAC) i Odbor za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IASB) 
donose i koje Komisija za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine prevede i objavi, tako da daju istinitu i 
objektivnu sliku finansijskog stanja i rezultata poslovanja Preduzeća za taj period. 

Pri sastavljanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvataju garancije: 

• da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajuće računovodstvene politike; 

• da su prosudbe i procjene razumne;  

• da su primijenjeni važeći računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje iskazano i 
objašnjeno u finansijskim izvještajima; te 

• da su finansijski izvještaji pripremljeni po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti 
da će Preduzeće nastaviti svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti. 

 
Uprava također mora osigurati vođenje prikladnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba, s 
prihvatljivom tačnošću odražavati finansijski položaj Preduzeća. Uprava je također odgovorna za čuvanje 
imovine Preduzeća, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale 
nezakonitosti.  

 

Potpisano u ime Uprave: 

Dragan Davidović 

 

JP Radio-televizija Republike Srpske  
 
Banja Luka, RS 
Bosna i Hercegovina 

28. februar 2013. godine  
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NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE 
 
Vlasnicima JP Radio-televizija Republike Srpske Banja Luka 

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Preduzeća JP Radio-televizija Republike Srpske 
Banja Luka (Preduzeće) koji obuhvataju Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31 
decembar 2012. godine, Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za period od 01. januara do 31 
decembar 2012. godine, izvještaj o promjenama na kapitalu i Novčani tok – Izvještaj o tokovima 
gotovine za tada završeni period godine, skraćene računovodstvene politike izložene u odjeljku 3. 
Skraćene računovodstvene politike i bilješke uz finansijske izvještaje koje su sastavni dio finansijskih 
izvještaja. 

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje   

Uprava je odgovorna za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim 
standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne 
za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed 
prijevare ili pogreške, što je i navedeno na stranici 3 našeg izvještaja. 

Odgovornost Revizora 

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim finansijskim izvještajima temeljeno na našoj reviziji. 
Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju da 
postupamo u skladu s etičkim zahtjevima i planiramo, te obavimo reviziju kako bi smo stekli razumno 
uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji bez značajnog pogrešnog prikazivanja. 

Revizija uključuje obavljanje postupaka radi dobivanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama u 
finansijskim izvještajima. Odabrani postupci ovise o revizorovoj prosudbi kao i o procijeni rizika 
značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja uslijed prijevare ili pogreške. U stvaranju tih 
procijena rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za subjektovo sastavljanje i fer 
prezentaciju finansijskih izvještaja kako bi se oblikovali revizijski postupci koji su primjereni u 
okolnostima, ali ne i za namjenu izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola poslovnog 
subjekta. Revizija takođe uključuje ocjenjivanje primjerenosti primjenjenih račinovodstvenih politika i 
razumnosti računovodstvenih procijena koje je stvorila Uprava, kao i ocjenjivanje cjelokupne 
prezentacije finansijskih izvještaja. 

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i primjereni za osiguranje osnove za naše 
revizijsko mišljenje.    
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Značajke koje utiču na revizorsko mišljenje 

Ograničenje obima  

1. Kao što je navedeno u bilješci broj 30. pod a)  Zakonom o Javnom radiotelevizijskom sistemu 
Bosne i Hercegovine predviđeno je osnivanje Korporacije koja ni tokom 2012. godine nije 
uspostavljeno. U bilješci broj 30 b), kao i bilješci 5., u vezi prihoda od marketing djelatnosti i 
naplaćene RTV takse putem inkaso službe na jedinstveni račun, navedeno je da Preduzeće 
prihode od marketing usluga evidentira u ukupnom iznosu i ne uplaćuje ih na jedinstveni 
račun, kao i da nijedan od Javnih RTV servisa (BHRT, RTV FBiH i RTRS), nije vršio uplate na 
jedinstveni račun po osnovu marketinškog oglašavanja.  

2. Kao je navedeno u bilješci 31. Međusobni odnosi emitera, potraživanja i obaveze prema BHTV-
u nisu usaglašeni i to: Potraživanja RTRS-a prema BHTV za 327.980 su veća u poslovnim 
evidencijama RTRS-a u kumulativu; Obaveze RTRS-a su manje za 190.041 od poslovne 
evidencije BHTV u kumulativu, te u vremenu provedenom u reviziji nismo mogli utvrditi 
stvarne efekte ovih potraživanja i obaveza na pozicije Bilanca stanja i finansijski rezultat. 

 

Mišljenje 

Prema našem mišljenju, osim za efekte navedene u tački 1 i tački 2. Ograničenje obima, finansijski 
izvještaji prikazuju fer, u svim značajnim aspektima finansijski položaj Preduzeća JP Radio-televizija 
Republike Srpske na dan 31 decembar 2012. godine, rezultate njegova poslovanja, Novčani tok i 
promjene kapitala za godinu tada završenu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Bosni i 
Hercegovini i Republici Srpskoj i računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji 
Republike Srpske, a koji obuhvataju: Međunarodne računovodstvene standarde (IAS) i Međunarodne 
standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i 
načelima koje Međunarodna federacija računovođa (IFAC) i Odbor za međunarodne standarde revizije 
i uvjeravanja (IASB) donose i koje Komisija za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine  prevede i 
objavi te primjenom računovodstvenih politika izloženih u odjeljku 3. Skraćene računovodstvene 
politike. 

Sarajevo, 10.04.2013.  

   

Alma Delić, Ovlašteni revizor, 
Broj licence 3090143102 

 Alma Delić,  
Prokurista 
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Hajrudin Hadžović, Ovlašteni revizor, 
Broj licence 3090262100 

  

 

                                                                                           

 
 
 
 

 Bilješka 2012  2011 

Operativni prihodi 

Prihod od usluga 5 18.330.012 19.482.537 
Ostali prihodi 6 4.694.578 2.452.909 

23.024.590 21.935.446 
Operativni rashodi 
Troškovi materijala i energije 7 (1.455.102) (1.374.740) 
Troškovi zaposlenih 7 (11.035.705) (10.651.223) 
Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine 7 (1.334.131) (1.305.673) 
Troškovi usluga 7 (8.588.267) (8.006.838) 
Ostali troškovi 7 (236.000) (260.543) 

(22.649.205) (21.599.017) 
Dobit  iz poslovnih aktivnosti 375.385 336.429 

Finansijski prihodi 8 8.794 1.395 
Finansijski rashodi 8 (367.712) (258.989) 
Gubitak iz finansijskih aktivnosti (358.918) (257.594) 

Dobit prije oporezivanja 16.467 78.835 

Porez na dobit tekuće godine 9 14.533 20.040 
Odgođena porezi 9 - - 

Neto dobit 1.934 58.795 

Ostala sveobuhvatna dobit - - 

Ukupna sveobuhvatna dobit 1.934 58.795 
 
 
 
 
 

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja. 



JP RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE D.O.O., BANJALUKA 
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ POZICIJI ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.  
 (Svi iznosi su iskazani u KM) 
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 Bilješka  2012  2011 

IMOVINA 

Dugotrajna imovina 
Nematerijalna imovina 11 405.612 - 
Zemljište 12 1.001.884 3.279.628 
Nekretnine, postrojenja i oprema 12 18.706.162 9.178.317 
Finansijska imovina 12 1.007.109 417.346 
Ostala materijalna  imovina 12 17.039 20.107 

21.137.805 12.895.398 
Kratkotrajna imovina 
Zalihe 13 372.623 430.057 
Potraživanja od kupaca 14 4.185.052 1.980.523 
Ostala potraživanja 15 128.604 151.010 
Novac u banci i blagajni 17 213.419 3.815.741 
Kratkoročna razgraničenja 16 5.546.923 5.032.553 

10.446.620 11.409.883 
UKUPNA IMOVINA 31.584.425 24.305.281 

KAPITAL I OBAVEZE 
Kapital i rezerve 
Upisani kapital 18 2.020.136 2.020.136 
Fond rezervi 18 281.429 222.634 
Revalorizacione rezerve 1.104.832 3.969.658 
Neraspoređena dobit 18 1.934 58.795 

3.408.331 6.271.223 

Dugoročne obveze  
Dugoročni kredit 19 8.197.180 9.320.544 

8.197.180 9.320.544 
Kratkoročne obveze 
Obaveze po kratkoročnim kreditima 19 507.776 1.389 
Obaveza prema dobavljačima 22 3.072.342 2.402.882 
Ostale obaveze 22 1.401.102 1.239.601 
Kratkoročna rezervisanja i razgraničenja 23 14.997.694 5.069.643 

19.978.914 8.713.515 
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE 31.584.425 24.305.281 

 
 

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja. 



JP RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE D.O.O., BANJALUKA 
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA  NA KAPITALU ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.  
 (Svi iznosi su iskazani u KM) 
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.  
 
 

Osnovni 
kapital  

Zakonske 
rezerve  

Revalorizacione 
rezerve  

Akumulirana 
dobit/(gubitak)  

Rezultat 
tekuće 
godine  

Neraspoređena 
dobit  Ukupno 

Stanje na dan 
31.12.2010. 2.020.136  70.150  3.969.658  -  -  152.484  6.212.428 

Prenos dobiti 152.484 (152.484) - 

Reavlorizacione 
rezerve - 

Rezultat   tekuće 
godine 58.795 - 58.795 

Stanje na dan 
31.12.2011. 2.020.136  222.634  3.969.658  58.795  -  -  6.271.223 

Prenos dobiti 58.795 (58.795) - - 

Reavlorizacione 
rezerve (2.864.826) (2.864.826) 

Rezultat   tekuće 
godine 1.934 - 1.934 

Stanje na dan 
31.12.2011. 2.020.136  281.429  1.104.832  -  1.934  -  3.408.331 

 

 
Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja. 

 



JP RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE D.O.O., BANJALUKA 
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA  2012.  
 (Svi iznosi su iskazani u KM) 
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2012 2011 
Novčani tok od poslovnih aktivnosti 
Dobitak tekuće godine 1.934 58.795 
Amortizacija 1.334.131 1.305.673 

Promjene u obrtnom kapitalu i ostala usklađenja 
Smanjenje (povećanje) zaliha 57.434 (18.949) 
Smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca (2.118.719) 184.285 
Smanjenje (povećanje) ostalih potraživanja 22.406 (25.892) 
Smanjenje (povećanje) finansijske imovine (589.762) (40.436) 
Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima 794.191 (269.431) 
Povećanje (smanjenje) ostalih  obaveza 36.770 139.808 
Povećanje obračunatih obaveza 9.327.870 (2.270.588) 
Ostali tokovi od operativnih aktivnosti (28.458) - 

Povećanje novca iz poslovnih aktivnosti 8.837.798 (936.736) 
Novčani tok iz finansijskih aktivnosti 
Povećanje kratkorocnih finansijskih obaveza 506.388 (899.705) 
Smanjenje dugoročnih kredita/zajmova (1.123.363) 6.832.565 
Ostali tokovi od finansijske aktivnosti 0 0 

Smanjenje novca iz finansijskih aktivnosti (616.975) 5.932.860 
Novčani tok iz ulagateljskih aktivnosti 
Dodaci fiksnoj imovini (8.958.319) (1.431.513) 
Plaćanje dugoročnih investicija 0 
Ostali tokovi od ulagačkih aktivnosti (2.864.825) 0 

Smanjenje novca iz ulagačkih aktivnosti (11.823.144) (1.431.513) 
Smanjenje novca (3.602.321) 3.564.611 
Novac na početku razdoblja 3.815.741 251.130 
Novac na kraju razdoblja 213.419 3.815.741 
Povećanje (smanjenje) gotovine na računu i u blagajni (3.602.321) 3.564.611 

 

 
Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja. 
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1. OPĆI PODACI 
 

Nastanak i istorija 
 

Javno preduzeće Radio-televizije Republike Srpske, osnovano je Odlukom Narodne Skupštine Republike 

Srpske od 30.12.1993. godine („Službeni glasnik RS“, broj 26/93), kao Javno preduzeće Srpska Radio-

televizija, sa p.o. Sarajevo. 

Odlukom o izmjenama i dopunama Zakona o radio-televiziji („Službeni glasnik RS“, broj 23/99), izmjenjen je 

naziv-firma preduzeća i sjedište, koje glasi: Javno preduzeće Radio-televizija Republike Srpske, sa p.o. Banja 

Luka. 

Javno preduzeće Radio-televizija Republike Srpske upisana je u registar Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu 

pod brojem U-I-97/94 od 07.02.1994. godine. Dopuna djelatnosti izvršena je 02.05.1996. godine. 

Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci broj 071-0-REG-07-000659 od 25.04.2007. godine, broj registarskog 

uloška 1-7414-00, izvršena je promjena naziva osnivača, te umjesto Narodna skupština Republike Srpske, 

upisan je osnivač Republika Srpska. Istim Rješenjem izvršen je upis granica ovlaštenja lica ovlaštenog za 

zastupanje. Ukupan upisani iznos uloga osnivača je stanje imovine na dan 12.03.2007. godine u iznosu od KM 

4.862.741. 

Lice ovlašteno za zastupanje je Dragan Davidović, generalni direktor bez ograničenja do iznosa koji svojom 

odlukom utvrđuje Upravni odbor Preduzeća, a preko utvrđenog iznosa uz predhodnu saglasnost Upravnog 

odbora. 

Puni naziv preduzeća je «Javno Preduzeće Radio-televizija Republike Srpske, sa p.o. Banja Luka«. Skraćeni 

naziv je JP RTRS. 

JP RTRS je registrovano u Poreznoj upravi – Ministarstva finansija Republike Srpske, Potvrdom o registraciji 

broj 02/01-0801/457-7215/02 od 26.02.2002. godine pod jedinstvenim identifikacionim brojem 4400970660006. 

Kod Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka, Preduzeću je izdato Uvjerenje o registraciji obveznika 

poreza na dodanu vrijednost broj: 04/5-1/I-17-1035-3833/05 od 12.11.2005. godine pod registarskim brojem 

400970660006. 

Rješenjem o upisu u sudski registar br. 057-0-Reg-11-000031 od 11.02.2011. godine izvršen je upis promjene 

sjedišta Preduzeća.   

 

Sjedište JP RTRS je u Banja Luci, u ulici Trg Republike Srpske br. 9 
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JP RTRS čine slijedeći sektori:  

1. Direkcija RTRS u okviru koje se organizuju slijedeće samostalne organizacione jedinice: 

- Služba pravnih poslova 

- Služba ljudskih resursa 

- Služba komunikacija 

- Odjeljenje unutrašnje kontrole 

2. Sektor Televizije Republike Srpske u okviru kojeg se organizuju: 

- Kancelarija direktora Sektora 

- Služba informativni program 

- Redakcija sportskog programa 

- Služba zabavni program, sa odjeljenjima 

- Služba dokumentarni i strani program, sa odjeljenjima 

- Služba kulturni, obrazovni i religijski program, sa odjeljenjima 

- Služba program za djecu i omladinu, sa odjeljenjima 

- Programska podrška 

3. Sektor Radio Republike Srpske u okviru kojeg se organizuju: 

- Kancelarija direktora Sektora 

- Služba programi Radija RS, sa odjeljenjima 

- Programska podrška 

4. Sektor Ekonomsko finansijskih poslova u okviru kojeg se organizuju slijedeće organizacione cjeline: 

- Služba računovodstva 

- Služba prodaje 

- Služba komercijalnih poslova 

- Služba RTV takse 

5. Odjeljenje plana i analize Sektora Medija centar RTRS u okviru kojeg se organizuju: 

- Kancelarija direktora Sektora 

- Služba TV produkcijski resursi, sa odjeljenjima 

- Odjeljenje radio produkcijski resursi 

- Služba upravljanja i održavanja imovine i tehničke usluge 

- Služba informatičke tehnike i novih tehnologija, sa odjeljenjima 

- Odjeljenje audio, video i pisanog arhiva 

- Služba ITC i dopisništva 

 

 



Opći podaci 
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U JP RTRS se organizuju slijedeće samostalne službe: 

1. Služba multimedija 

2. Služba prenosa i emitovanja programa i održavanje sistema za prenos i emitovanje (PEP) 

Djelatnost JP RTRS 

Osnovna djelatnost Preduzeća je: 

60.20 – Emitovanje radio televizijskog programa 

 
Broj zaposlenih u JP RTRS sa 31.12.2012. godine je 515 : 
 
-BiH (RS - više opština)                    511 
-Srbija – Beograd - Dopisništvo          4 

Na dan 31. decembra broj zaposlenih u  Preduzeću u BiH bio je kako slijedi: 

  31.12. 2012.   31.12. 2011.  

 Broj Broj 

Direkcija RTRS 25 20 

Sektor TV RS 143 143 

Sektor Radio RS 39 44 

Sektora EFP 35 35 

Sektor Medija centar 199 191 

Služba Multimedija 14 14 

Služba PEP 32 58 

Služba za kreativno-vizuelni identitet 21 20 

Služba muzičke produkcije RTRS 3 3 

Dopisništvo Beograd RS 4 4 

UKUPNO 515 532 
 
 
Organi JP RTRS 
 
Prema Statutu RTRS-a koji je usvojen na sjednici Upravnog obora 19.02.2007. godine, organi RTRS-a su: 

1. Upravni odbor 

2. Poslovodni odbor 
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Upravni odbor 
 
Upravni odbor je organ putem kojeg se, na način određen Zakonom, štite interesi javnosti u pogledu kvaliteta i 
poruka radio i televizijskih programa, koji se emituju u medijima, vrši nadzor nad cjelokupnim poslovanjem, kao i 
nad korištenjem i raspolaganjem imovine Preduzeća. 

Upravni odbor ima četiri člana, koje u skladu sa Zakonom, imenuje Narodna skupština Republike Srpske. 
Upravni odbor se imenuje na mandat od 4 godine, nakon čega se biraju novi članovi.  

Upravni odbor čine:  

 
Igor Vidović Predsjednik  

 
 
 

Jasminka Samjlovic Član  
Rajko Radovanović Član  
Ljiljana Najdek Član   
 
Na sjednici Upravnog odbora Preduzeća održane dana 18.11.2010. godine, izvršena je rotacija predsjednika 
(predsjedavajućeg) Upravnog odbora RTRS-a. 
 
Poslovodni odbor 
 
Poslovodni odbor čine generalni direktor i direktori sektora. 
 
Generalnog direktora imenuje Upravni odbor Preduzeća na osnovu javnog konkursa. Mandat Generalnog 
direktora traje pet (5) godina i može se obnoviti samo jednom. 

 
Dragan Davidović Generalni direktor  
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2. STANDARDI, TUMAČENJA I DODACI KOJI SU IZDANI OD IASB I U PRIMJENI SU U 
EUROPSKOJ UNIJI 
 

  
 

2.1 Standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu 

Društvo je za godinu završenu 31. decembra 2012. godine usvojilo dole navedene izmjene Međunarodnih 

standarda finansijskog izvještavanja te je prema zahtjevima prikazalo uporedne podatke. Usvajanje izmijenjenih 

standarda nije imalo utjecaja na glavnicu na dan 1. januara 2012. godine: 

• MSFI 7 Finansijski instrumenti: objavljivanje – transferi finansijske imovine (izmjene primjenjive za 
razdoblja koja počinju na dan 1. jula 2011. godine ili kasnije). 
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2.2.    Standardi i tumačenja koji još nisu stupili na snagu 

Standardi koji su objavljeni ali još nisu usvojeni su dati u nastavku. Ovo je lista izdatih tumačenja i standarda, za 

koje društvo očekuje da će biti primjenjivi u budućnosti. Društvo namjerava da usvoje ove standarde kada isti 

stupe na snagu. Društvo je u postupku procjene uticaja ovih amandmana na finansijski položaj ili performanse 

Društva. 

• MSFI 1 Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja – zamjena fiksnih datuma 
za određene iznimke (primjenjiva za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2013. godine ili kasnije); 

• MSFI 1 Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja – dodatna izuzeća za 
društva koja više ne posluju u uvjetima teške hiperinflacije (primjenjiva za razdoblja koja počinju na 
dan 1. januara 2013. godine ili kasnije); 

• MRS 12 Porez na dobit (revidirani) – limitirane izmjene kod mjerenja odgođenog poreza (primjenjive 
za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2013. ili kasnije). 

• MSFI 9 - Finansijski instrumenti (novi standard primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 
2015. godine ili kasnije); 

• MSFI 10 – Konsolidirani finansijski izvještaji (novi standard primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 
1. januara 2014. godine ili kasnije); 

• MSFI 11 – Zajednički poduhvati  (novi standard primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 
2014. godine ili kasnije); 

• MSFI 12 – Objava ulaganja u ostala društva (novi standard primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 
1. januara 2014. godine ili kasnije); 

• Izmjene MSFI-a 10, MSFI-a 11 i MSFI-a 12 – vodič kroz prijelazne odredbe (primjenjiv za razdoblja 
koja počinju na dan 1. januara 2014. godine ili kasnije); 

• Izmjene MSFI-a 10,12 i MRS-a 27 – investicijska društva (primjenjive za razdoblja koja počinju na dan 
1. januara 2014. ili kasnije); 

• MRS 27 i MRS 28 – izmjene zbog izdavanja gore navedenih standarda za konsolidaciju (primjenjiv za 
razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2014. godine ili kasnije); 

• MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti (novi standard primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 1. 
siječnja 2013. godine ili kasnije); 

• Izmjene MRS-a 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja (primjenjive za razdoblja koja počinju na dan 1. 
jula 2012. godine ili kasnije); 

• Izmjene MRS-a 19 - Primanja zaposlenih (primjenjive za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 
2013. godine ili kasnije); 

• Izmjene MRS-a 32 – Finansijski instrumenti: prezentiranje – dopune upute o prijeboju finansijske 
imovine i finansijskih obveza (primjenjive za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2014. godine ili 
kasnije); 

• Izmjene MSFI-a 7 Finansijski instrumenti: objavljivanje – prijeboj finansijske imovine i finansijskih 
obveza (izmjene primjenjive za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2013. ili kasnije); 
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• Izmjene MSFI-a 7 Finansijski instrumenti: objavljivanje – izmjene koja zahtijevaju objave vezane uz 
prvu primjenu MSFI-a 9 primjenjivog za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2015. godine ili 
kasnije); 

• Izmjene MSFI-a 1 - Državni zajmovi (primjenjive za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2013. 
godine ili kasnije); 

• Godišnja unapređenja MSFI-eva 2009.-2011. (MSFI 1, MRS 1, MRS 16, MRS 32 i MRS 34) – 
primjenjiva za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2013. godine ili kasnije); 

• IFRIC 20 „Troškovi otkrivke u fazi proizvodnje površinskog kopa“ (primjenjiv za razdoblja koja počinju 
na dan 1. januara 2013. godine ili kasnije). 

 

Uprava predviđa da će sva gore navedena tumačenja i standardi biti primijenjeni u finansijskim izvještajima 

Društva za razdoblja od kad su na snazi, te da njihovo usvajanje neće imati značajan utjecaj na finansijske 

izvještaje Društva u razdoblju prve primjene. 

 

 

Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtijeva od Uprave da daje procjene i izvodi pretpostavke 

koje utiču na iskazane iznose imovine i obaveza te objavu nepredviđene imovine i nepredviđenih obaveza na 

datum finansijskih izvještaja, kao i na iskazane prihode i rashode tokom izvještajnog perioda.  

 

Procjene se temelje na informacijama koje su bile dostupne na datum sastavljanja finansijskih izvještaja, te se 

stvarni iznosi mogu razlikovati od procijenjenih.  
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3. SKRAĆENE ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE 

Osnova za sastavljanje i koncept nastavka poslovanja 

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju finansijske izvještaje Preduzeća sastavljene na osnovi Zakona o 

računovodstvu i reviziji u Republici Srpskoj i računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji 

Republike Srpske i koji obuhvataju: Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde 

finansijskog izvješćivanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i načelima koje 

Međunarodna federacija računovođa (IFAC) i Odbor za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IASB) 

donose i koje Komisija za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine prevede i objavi. Upravni odbor 

Preduzeća je na 34. sjednici održanoj dana 23.04.2010. godine usvojio je Pravilnik o računovodstvu i 

računovodstvenim politikama. 

Koncept nastavka poslovanja 

U skladu sa računovodstvenim načelima poslovanja finansijski izvještaji se sastavljaju u skladu sa konceptom 

nastavka poslovanja, koji podrazumijeva da će Preduzeće nastaviti da posluje u neograničenom periodu u 

predvidivoj budućnosti.  

Uporedni podaci 

Uporedni podaci predstavljaju podatke iz finansijskih izvještaja Preduzeća za 2011. godinu. 

Valuta izvještavanja 

Finansijski izvještaji Preduzeća su sastavljeni u KM. Važeći kurs KM na dan 31. decembra 2012. godine bio je 

1,95583 KM za 1 Euro. 

Dugotrajna imovina 

Nematerijalna imovina obuhvata izdatke za: razvoj, zaštitne znakove, trgovačka imena, oznake i publicirajuće 

nazive, aplikativni softver, licene, franšize i koncesije, vlasnička, zaštitna i poslovna prava, recepte, formule, 

modele, dizajne i prototipove, te goodwill iz poslovnih spajanja koji uključuje i nematerijalnu imovinu iz poslovnih 

spajanja za koju se nije mogla utvrditi fer vrijednost. 

TV prava za emitovanje programa, ako je duži period njihovog korištenja (više mjeseci ili duže od godinu dana), 

se evidentiraju u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja. TV prava se prilikom premijernog emitovanja 70% 

vrijednosti prava evidentiraju na troškove, kod prve reprize 20% vrijednosti prava i kod druge reprize 10% 

vrijednosti prava.  Ako je na računu ili ugovorom precizirana dinamika emitovanja (po mjesecima), sa 

vremenskih razgraničenja se prenosi na rashode poslovanja srazmjerni dio do isteka roka emitovanja.  

Nematerijalna imovina se početno vrednuje po nabavnoj vrijednosti. 

Materijalnu imovinu čine nekretnine, postrojenja i oprema, kao i zemljište i biološka imovina, krupni 

alat,pogonski i kancelarijski inventar, transportni uređaji, zgrade i stanovi i ostala materijalna imovina, koja se 

koristi za trajno obavljanje registrovane djelatnosti, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe. 

Dugotrajnom materijalnom imovinom smatraju se i veliki rezervni dijelovi i pomoćna oprema za određenu 

imovinu koji su neophodni za održavanje njene funkcionalne ispravnosti i neprekinutosti pružanja usluga. 
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Bruto knjigovodstveni iznos materijalne imovine koja se nabavlja od drugih, početno se mjeri po trošku nabave.  

Bruto knjigovodstvena vrijednost dugotrajne materijalne imovine, umanjena za očekivani ostatak vrijednosti, 

amortizira se kroz procijenjeni vijek upotrebe pojedinog sredstva primjenom linearne metode.  

Bruto knjigovodstveni iznos materijalne imovine koja se izrađuje u vlastitoj režiji obračunava se po cijeni 

koštanja. 

Detaljno preispitivanje – procjena materijalne imovine vrši se svake tri do pet godina. Utvrđeno povećanje 

vrijednosti evidentira se u kapital – revalorizacione rezerve. 

Kratkoročna potraživanja od kupaca 

Kkratkoročna potraživanja iskazuju se u visini nominalne vrijednosti proizišle iz poslovne transakcije prema 

propisanim cijenama od strane Preduzeća. 

Zbog postojanja stalne vjerovatnosti da neka potraživanja neće biti naplaćena u dužem roku Preduzeće će na 

osnovu razumne procjene i iskustva stečenog kroz duže razdoblje obavljati vrijednosno usklađivanje 

nenaplaćenih potraživanja. Takvo usklađivanje se održava na nivou dovoljnom da apsorbuje procjenjene 

buduće gubitke. Poslovodni odbor (najmanje jednom godišnje) određuje adekvatnost ispravke na osnovu 

pregleda stanja pojedinih potraživanja, starosti potraživanja i ostalih faktora. 

Zalihe 

Zalihe su sredstva preduzeća u obliku osnovnog i pomočnog materijala potrebnog za održavanje poslovnog 

procesa i drugih sporednih i pomoćnih djelatnosti i za pružanje usluga. Pojedine vrste opreme (mobiteli) kada 

ispunjavaju posebne kriterije bilansiraju se kao zaliha (sitan inventar). Tako alat, te pogonski i kancelarijski 

inventar, imaju obilježije sitnog inventara, iako im je rok upotrebe duži od godinu dana, ali ako su u trenutku 

pribavljanja manje vrijednosti (pojedinačna vrijednost do KM 300). 

Trošak nabave zaliha obuhvaćaju nabavnu cijenu uvećanu za zavisne troškove. Trošak zaliha materijala 

obračunava se po metodi prosječne ponderisane cijene. Trošak zaliha sitnog  alata i inventara obračunava se 

po metodi 100% otpisa u momentu stavljanja u upotrebu. 

Zlalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje (proizvodnja filmova, serija i sličnog TV programa) vrednuju 

se u visini troškova pribavljanja odnosno cijene koštanja ili u visini neto prodajne cijene, ako je niža. 

Strane valute 

Poslovni događaji i transakcije u stranoj valuti preračunavaju se u KM po važećem kursu na dan poslovnog 

događaja. Novčana sredstva i obveze denominirane u stranoj valuti preračunavaju se u KM po kursu važećem 

na dan bilanse. Svi dobici ili gubici nastali zbog promjene kursa valute nakon datuma poslovnog događaja 

terete račun dobitka ili gubitka u okviru finansijskih prihoda odnosno rashoda. 

Novac i novčani ekvivalenti 

Novac i novčani ekvivalenti sastoje se od gotovine na računima u bankama i blagajnama Preduzeća. 
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Priznavanje prihoda 

Prema članu 23.tačka 6. Zakona o Javnom Radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik 

broj 78/05 od 08.11.2005. godine) Preduzeću pripada 25% od ukupnog iznosa RTV takse naplaćene na teritoriji 

BiH.  

Prihodi RTV taksa naplatu vrši Telekom putem telefonskih računa, inkasanti putem priznanica za lica koja 

nemaju telefonske aparate. U prihod posmatranog obračunskog perioda se evidentira samo naplaćena 

realizacija bez obzira na to na koji se period naplata odnosi. U prihod se može evidentirati i priliv sredstava na 

zajednički račun pristigao zaključno sa 31.12. tekuće godine, a koji nije prenešen na račun RTRS-a do dana 

bilansiranja.  

Prihodi od marketinga – reklame, sponzorstva, zakupi, prodaja, prava emitovanja, prodaja snimljenog 

materijala, iznajmljivanje tehničkih i kadrovskih kapaciteta i slično evidentiraju se na osnovu fakturisanih 

vrijednosti umanjenih za obračunati porez. 

Priznavanje rashoda 

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Preduzeća. Rashodima se smatraju 

smanjenja ekonomskih koristi Preduzeća tokom obračunskog razdoblja u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili 

pak nastanka obaveza, što ima za posljedicu smanjenje glavnice osim onih smanjenja koja su proistekla iz 

raspodjele sudionicima u glavnici. Rashodi se iskazuju kao poslovni rashodi (troškovi materijala, rezervnih 

dijelova i sitnog inventara, energije, prevoza, drugih usluga, osoblja, amortizacije, finansiranja i ostali troškovi 

poslovanja), finansijski rashodi (rashodi kamata, kursnih razlika i ostali finansijski rashodi) i ostali rashodi (gubici 

od prodaje materijalne i nematerijalne imovine, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i ostali 

nepomenuti rashodi).  

Rezervisanja 

Rezervisanja se priznaju kada: preduzeće ima obavezu koja je nastala kao rezultat prošlog događaja, kada je 

vjerovatno da će doći do odliva sredstava potrebnih za izmirenje obaveze i iznos obaveze se može pouzdano 

procijeniti. 

Događaji nakon datuma bilanse 

Događaji nakon datuma bilanse, koji daju dodatne informacije o položaju društva na dan bilanse, odražavaju se 

u finansijskim izvještajima (usklađivanje događaja na datum bilanse). Događaji nakon datuma bilanse koji ne 

utječu na stavke u finansijskim izvještajima objavljuju se u bilješkama ako su materijalno značajni. 
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4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE 
 

Kod primjene računovodstvenih politika Preduzeća, opisanih u bilješkama 3, Uprava je obavezna da pravi procjene i 

prosudbe i pretpostavke o knjigovodstvenoj vrijednosti imovine i obaveza koje nisu očigledne iz upotrebom drugih 

izvora. Procjene i prateće pretpostavke se provode na osnovu historijskog iskustva i drugih faktora  za koje se 

smatra da mogu biti relevatni. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od ovih procjena. 

Procjene i prateće pretpostavke se revidiraju po principu neograničenosti poslovanja. Revizije računovodstvenih 

procjena se priznaju u period u kojem su procjene revidirane ako revizija ima uticaj samo na taj period ili u period 

revizije procjena kao i na buduće procjena ako te revizije utiču i na tekuće i na buduće periode. 

3.1. Ključni izvori nesigurnosti iz procjena 

U nastavku su ključne pretpostavke koje se tiču budućnosti, kao i ostali ključni izvori nesigurnosti iz procjena na 

dan balance stanja, a koji mogu imati značajan rizik uzrokovanja materijalnih odstupanja u knjigovodstvenim 

vrijednostima imovine i obaveza unutar sljedeće finansijske godine. 

Korisni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme 

Kao što je opisano u bilješci 3, Preduzeće revidira procjenjeni korisni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme 

na kraju svakog godišnjeg perioda izvješavanja. 

    2012     2011 

Građevine i postrojenja 10 – 40  10 – 40 

Oprema  4 – 10   4 – 10 

Transportna sredstva  4 – 5   4 – 5 

U toku 2012. godine nije bilo promjena u procjenjenom korisnom vijeku npr. Amortizacijiskim stopama 

nekretnina, postrojenja i opreme. 

Fer vrijednost finansijske imovine i ostalih finansijskih instrumenata 

Kao što je to opisano u bilješci 14, Uprava koristi svoju prosudbu kod izračunavanja umanjenja potraživanja od 

kupaca i ostalih potraživanja. Tehnike vrednovanja koje se uobičajeno koriste od strane stručne prakse je 

primjenjena, a bazirana je analizi diskontiranog novčanog toka na osnovu prethodnog iskustva Preduzeća u 

proceu naplate potraživanja od kupaca. Detalji pretpostavki koje se koriste i rezultati analize osjetljivosti koja se 

tiče ovih pretpostavki je prikazana u bilješci 14. 
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5. PRIHODI OD PRODAJE 
 

Prihodi od prodaje predstavljaju iznose potraživanja ostvarenih od prodaje usluga i ostalih poslovnih aktivnosti. 

 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Prihod od prodaje učinaka 18.330.012  19.482.537 

18.330.012 19.482.537 

 

Prihod od prodaje učinaka se sastoji od naplate RTV takse, prihoda od marketinških aktivnosti na domaćem 
tržištu najvećim dijelom. Struktura prihoda od prodaje učinaka je kako slijedi: 

Prihod na domaćem tržištu:  
RTV taksa 13.108.667 
Marketing 3.403.508 
Ostali prihod 1.596.274 
 18.108.449 
Prihod na inostranom tržištu:  
Marketing 219.020 

Ostali prihod 2.543 
 221.563 
  18.330.012 

 

Prihodi od RTV takse naplaćenih putem jedinstvenog računa ne predstavljaju prihod iz fakturisanih potraživanja 
Preduzeća od korisnika RTV takse, nego čine prihode naplaćene na osnovu 25%-tnog iznosa, a prema 
podacima Telekom opretera. 

Prihod od RTV takse naplaćen putem inkaso službe RTRS-a se dijeli između emitera u sljedećim proporcijama: 
25% RTRS; 25% FTVBiH; 50% RTVBiH.Od ukupnog prihoda od RTV takse(KM 13.108.667), prihod putem 
jedinstvenog računa za RTV taksu iznosi KM 10.548.409, dok prihod putem inkaso naplate RTV takse iznosi 
KM 2.560.258. 

Ostali prihod u iznosu KM 1.596.274 se odnosi na refundaciju 50% troškova Preduzeća na ime naplate RTV 
takse od inkaso službe. 

 

Na osnovu člana 23. Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine i zaključaka Upravnog 

odbora Javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine, donesenog na sjednici održanoj 11.02.2009. 

godine, o prihvatanju Prijedloga mjera za povećanje prihoda od RTV-takse u 2009. godini, generalni direktori: 

Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT), Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine (RTV FBiH) i 

Radiotelevizije Republike Srpske (RTRS), donijeli su Odluku o načinu raspodjele troškova naplatnih službi RTV-

takse.  
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Ovom Odlukom regulisano je da naplatu RTV-takse i nadzor izvršenja člana 17.stav 1. Zakona o Javnom 

radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine na području Federacije BiH vrši Sektor RTV-takse RTV FBiH, a 

na području Republike Srpske Služba za RTV-taksu RTRS. Na području Distrikta Brčko, po osnovu ranije 

saglasnosti BHRT-a naplatu i nadzor vrše organizacione jedinice RTVFBiH i RTRS-a. BHRT participira 50% u 

troškovima Sektora RTV-takse RTVFBiH i 50% u troškovima Službe za RTV-taksu RTRS-a. RTV FBiH snosi 

50% troškova svog naplatnog sektora, a RTRS 50% svoje naplatne službe. Troškovi ovih sektora/službi 

planiraju se na godišnjem nivou, a RTV FBiH i RTRS su dužni za svaku dolazeću godinu dostaviti BHRT-u na 

saglasnost planiranih troškova. Ova Odluka stupa na snagu 21.11.2009. godine, a primjenjuje se od 

01.01.2007. godine. Preduzeće je za 2012. godinu BHRT-u blagovremeno dostavilo prijedlog plana troškova 

službe RTV takse na saglasnost.  

 

6. OSTALI PRIHODI 
 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Prihodi od zakupnine 1.669.256 1.426.913 
Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja 415.854 278.660 
Dobici od prodaje stalnih sredstava 2.735  73.581 
Dobici od prodaje gradjevinskih objekata 1.559.240  - 
Dobici od prodaje zemljišta 566.866  - 
Naplaćena otpisana potraživanja 35.805  65.303 
Prihodi po sudskim/vansudskim poravnanjima 85.019  1.674 
Troškovi na teret radnika 79.710  81.714 
Povrat neiskorištenog sudskog depozita 42.428  139.742 
Prihodi od refundacija troškova 174.811  230.963 
Prihodi od otpuštanja rezervacija -  44.090 
Ostali prihodi 62.854  110.270 

4.694.578 2.452.909 

 

 
 
OPERATIVNI RASHODI 
 

7.1   Troškovi materijala i energije 
 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Troškovi materijala 523.638 514.342 
Troškovi energije 931.464 860.398 

  1.455.102 1.374.740 
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7.2   Plaće uposlenih i ostalih fizičkih lica 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Plaće zaposlenih 7.319.230 7.377.369 
Naknade zaposlenima 3.716.475 3.273.854 

  11.035.705 10.651.223 
 

Preduzeće je na dan 31.12.2012. godine imalo ukupno 515 redovno uposlenih (2011: 532 uposlenih). 

 

 

7.3  Amortizacija  

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Amortizacija nematerijalnih i materijalnih sredstava 1.334.131 1.305.673 

1.334.131 1.305.673 

 
 

 
 7.4   Troškovi usluga   

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Transportne usluge 561.548 541.756 
Usluge održavanja 160.216 128.313 
Zakupnine 727.348   587.798 
Troškovi reklame 227.150 179.724 
Troškovi neproizvodnih usluga 2.093.149 2.189.011 
Ostale vanjske usluge 3.233.569   2.748.826 
Dnevnice i putni troškovi 429.685 423.762 
Naknade troškova zaposlenih 299.068 220.679 
Ostali nematerijalni troškovi 517.678 648.005 
Doprinosi članarina i druga davanja 18.713 17.791 
Porezi koji ne zavise od finansijskog rezultata 118.725 144.174 
Troškovi osiguranja 44.750 50.429 
Bankarske usluge 50.131 42.580 
Troškovi reprezantacije 106.537 83.990 

8.588.267 8.006.838 
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7. OPERATIVNI RASHODI (nastavak) 

 
7.5 Ostali troškovi 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Gubici od otpisa nekretnina i opreme 333 151 
Rezervacije 28.612 - 
Troškovi sudskih sporova 128.375 179.519 
Donacije 3.700 1.268 
Kazne, penali i štete 2.266 1.804 
Otpis nenaplaćenih potraživanja 48.174 67.951 
Ostali rashodi 24.540 9.850 

236.000 260.543 
 
8. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Finansijski prihod: 
Prihodi od kamata 8.285 576 
Kursne razlike 509 818 
Ostali finansijski prihodi - -

8.794 1.395 

Finansijski trošak: 
Kamate od finansijskog leasinga 
Kamate po zajmovima od nepovezanih lica (i) 347.216 223.321 
Negativne kursne razlike 2.318 13.021 
Ostali finansijski rashodi (zatezne kamate) 18.178 22.647 

367.712 258.989 

Neto finansijski trošak (358.918) (257.594) 

 
 

(i) Kamatni trošak se najvećim dijelom odnosi na kamate po kreditima od banaka i obavezu po finansijskom 
leasingu iz 2010. godine 
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9. POREZ NA DOBIT 
 

U skladu sa važećim zakonskim propisima koji se primjenjuju na teritoriji Republike Srpske, stopa poreza na 
dobit iznosi 10%. 

Usklađenje tekućeg poreza na dobit i dobiti iz Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti je prikazano u narednoj tabeli: 

 
31 Decembar 

2012.  
31 Decembar 

2011. 

Dobitak prije poreza 16.467 78.835 
Trošak poreza na dobit po stopi 10% 1.647 7.884 
Efekat porezno priznatih prihoda i nepriznatih troškova 128.863 121.567 
Oporeziva dobit (gubitak) 145.330 200.402 
Ukupan poreski trošak  14.533 20.040 
Efekat odgođenog poreza - - 
Poreski trošak bez efekta odgođenog poreza 14.533 20.040 
Ukupni porezni gubici za prijenos - - 

 
 
 
 
10.  UMANJENJA VRIJEDNOSTI I REZERVISANJA 

 2012  2011 

Smanjenje rezervisanja za moguće gubitke na  
12.369  2.649 

Potraživanjima od kupaca (Bilješka 14) 

Smanjenje (povećanje) rezervisanja za otpremnine (Bilješka 24)  (28.612)  (9.182) 

Povećanje obračunatih, neplaćenih troškovi 1.111.217 
Povećanje rezervisanja za moguće gubitke po sudskim sporovima 
(Bilješka 24) -  (45.197) 

Povećanje  obaveze prema emiterima (Bilješka 23) 3.921.332 -  

 1.094.974  (51.730) 
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11. NEMATERIJALNA IMOVINA 
 

 

Opis Software Investicije u 
toku Ukupno 

Nabavna vrijednost 01.01.2012. 
godine - - - 
Povećanje 440.788 - 440.788 
Prenos sa investicija u toku - - - 
Smanjenje - - - 

Nabavna vrijednost 31.12.2012. 
godine 440.788 - 440.788 

Ispravka vrijednosti 01.01.2012. 
godine - - - 
Povećanje 35.175 35.175 
Smanjenje - 

Ispravka vrijednosti 31.12.2012. 
godine 35.175 - 35.175 

Sadašnja vrijednost 01.01.2011. 
godine - - - 
Sadašnja vrijednost 31.12.2012. 
godine 405.612 - 405.612 

 

Preduzeće je u 2011. godini dobilo kao donaciju računovodstveni software nabavne vrijednosti KM 191.863. 
Software je priznat u bilansu u 2012. godini i ukupna obračunata amortizacija i prihod od donacije za 2012. 
godinu iznosi KM 35.175. 

U toku 2012., u okviru značajne nabavke specijalne opreme po međunarodnom ugovoru, Preduzeće je nabavilo 
i pripadajući software nabavne vrijednosti KM 248.925. Software je stavljen u upotrebu na dan 31.12.2012. 
godine. 
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12. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA  
 

Opis Zemljište Građevine Oprema, alat i 
inventar 

Oprema u 
pripremi 

Avansi za 
materijalnu 

imovinu 

Ulaganja u 
objekte-

operativni 
zakup 

Umjetnička 
djela Ukupno 

Stanje 01.01.2012. 3.279.628 3.754.994 23.911.669 2.691.898 417.346 48.407 1.984 34.105.927 

Nabavna vrijednost 1.1.2012. 3.279.628 3.754.994 23.911.669 2.691.897 417.346 48.407 1.984 34.105.925 
Nabavke tokom 2012. 9.254.669 4.979.145 10.035.379 971.947 25.241.140 
Prodaja u 2012. -2.277.744 -1.817.942 -4.095.686 
Rashodovanje u 2012. -118 -118 
Prenos sa opreme u pripremi -12.720.984 -12.720.984 
Prenos avansa - - -382.185 - - -382.185 

Stanje 31.12.2012. 1.001.884 11.191.721 28.890.696 6.292 1.007.108 48.407 1.984 42.148.092 

Akumulirana amortizacija 
1.1.2012. - 2.326.977 18.855.251 - - 28.300 - 21.210.528 

Amortizacija za 2012. - 139.765 1.149.831 9.360 1,305,673 
Prodaja ili rashod u 2012. - -1.093.568 -18 -1.093.586 
Revalorizacija tokom 2012. - - 

Stanje 31.12.2012. - 1.373.174 20.005.064 - - 37.660 - 21.415.898 

                  

Sadašnja vrijednost 31.12.2011. 3.279.628 1.428.017 5.056.417 2.691.898 417.346 20.107 1.984 12.895.398 

Sadašnja vrijednost 31.12.2012. 1.001.884 9.818.547 8.885.632 6.292 1.007.109 10.747 1.984 20.732.194 
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12. DUGOTRAJNA IMOVINA (nastavak) 

 
 
Imovina kao kolateral 

Preduzeće se zadužuje kod banaka u svom redovnom poslovanju i kao kolaterale po ovim kreditima isključivo 
zalaže dugoročnu opremu Preduzeća. Na dan 31.12.2012. godine ima 3 dugoročna kredita potpisana sa 
bankama po kojima je kao zalog po kreditu upisana oprema Preduzeća. U toku 2012. Godine, nije bilo dodatnih 
kreditnih dugoročnih zaduženja. 
 
Sadašnja vrijednost dugotrajne opreme koja je stavljena pod hipoteku iznosi na 31.12.2012. godine  
KM 2.266.385; 
 
Kreditna obaveza sa NLB Razvojnom bankom je potpisana u toku 2011. godine za koju je kao kolateral po 
kreditu navedena hipoteka na novu poslovnu zgradu procjenjene vrijednosti KM 25.789.818. Sa Bankom je 
ugovoreno da će se nakon završenog procesa ova nekretnina uknjižiti kao hipoteka po navedenom kreditu.  Na 
dan 31.12.2012. godine, nekretnina je stavljena u upotrebu u okviru razmjene imovine i RTRS je navedenu 
imovinu uknjižila u svojim poslovnim knjigama kao sopstvenu trajnu imovinu. (ista bilješka, odjeljak: Razmjena 
imovine). Do momenta usvajanja finansijskih izvještaja sa 27.02.2012. godine, nisu evidentirane promjene u 
zemljišno-knjižnom izvatku za terećenje navedene nekretnine. 
 
Preduzeće ima ugovore o leasing vozila sa leasing kućom sa stanjem obaveze na dan 31.12.2012. od KM 
716.817. Sadašnja vrijednost vozila koja su finansirana leasingom iznosi KM 1.053.283. 
 
Fer vrijednost 

Fer vrijednost materijalne imovine je približno određena sa njenom knjigovodstvenom vrijednoscu u nedostatku 

validne procjene od strane novisnog sudskog procjenitelja. 

 

Razmjena imovine 

Zaključno sa 31.12.2012. godine završeno je evidentiranje zamjene starih objekata i uknjižavanje novog objekta 

RTV doma. Prema ugovorima zaključenim tokom trajanja investicije, cjelokupna vrijednost imovine u iznosu od 

KM 6.537.158 je knjižena u poslovnim knjigama RTRS-a.  

Za vrijednost dijela obaveza prema investitoru izvršenih od strane Vlade Republike Srpske i Grada Banja Luke, 

u poslovnim knjigama evidentirana je obaveza po osnovu primljenih donacija u iznosu od KM 4.273.972 (KM 

2.716.833 se odnosi na Vladu Republike Srpske i KM 1.557.139 na Grad Banja Luka) što je u skladu sa 

zahtjevima Međunarodnog standarda 20 – Državne potpore i donacije.  

Prema premjeru izvršenom od strane Samostalnog preduzetnika geodet Banja Luka sp. Kođo Milorad, 

ing.geodezije ukupno novoizgrađenog objekta objekat je ukupne neto površine 5.515,92 m2, odnosno bruto 

premjera 6.615,90 m2.  
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13. ZALIHE 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Materijal u skladištu 71.875 85.124 
Sitan alat i inventar - - 
Ispravka vrijednosti sitnog alata i inventara - - 
Avansi za naručenu robu 300.747 344.933 

372.623 430.057 

 

Zalihe se iskazuju po trošku nabavke, koji obuhvataju fakturnu cijenu i zavisne troškove nabavke umanjene za 

eventualne rabate. Troškovi zaliha obračunavaju se metodom prosječne ponderisane cijene.  

 

 
14. POTRAŽIVANJA OD KUPACA                                       
 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Potraživanja od kupaca u zemlji 4.467.468 2.341.295 
Potraživanja od kupaca iz inostranstva 141.821 136.898 
Tužena sumnjiva i sporna potraživanja (analitika konta 289) 85.811 86.615 

Bruto potraživanja od kupaca 4.695.099 2.564.808 

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja (469.997) (457.621) 
Neto potraživanja od kupaca u zemlji 4.083.281 1.883.674 

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja (40.049) (40.049) 
Neto potraživanja od kupaca u inostranstvu 101.772 96.849 

Neto potraživanja od kupaca 4.185.052 1.980.523 

 

Preduzeće je u tekućem periodu 2012. godine izvršilo rezervaciju potraživanja od kupaca u iznosu KM 48.174. 
U toku perioda ukupno je naplaćeno rezervisanih potraživanja u ranijim periodima u iznosu KM 35.805. 
Preduzeće vrši umanjenje potraživanja na osnovu 2 načina: 

- Kroz posebna rezerviranja na osnovu individualnih tužbi 

- Kroz opšta rezerviranja prema starosnoj strukturi (iznad 360 dana; Preduzeće ne radi rezerviranja na 

bazi matrice) 
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U razmatranju Fer vrijednosti potraživanja od kupaca, Uprava vjeruje da su urađene ispravke vrijednosti u 
prethodnim godinama u skladu sa procjenjenim diskontiranim novčanim tokom približno odredile potraživanja 
na Fer sadašnju vrijednost.  

Na dan 31.12.2012.  Preduzeće je imalo potraživanja preko 365 dana u iznosu KM 1.582.349 bruto (uključujući 
sumnjiva i sporna i ispravljena potraživanja) i KM 1.072.311 neto (bez ispravljenih i sumnjivih i spornih 
potraživanja). 

 

Ročnost potraživanja od kupaca (uključujući ispravku vrijednosti i sumnjiva i sporna potraživanja): 

Opis Iznos KM 
Nedospjelo - u valuti - 
Od 0 do 60 dana 769.322 
Od 60 do 90 dana 288.918 
Od 90 do 180 dana 960.013 
Od 180 do 270 dana 652.417 
Od 270 do 360 dana 442.080 
Preko 360 dana 1.582.349 

Ukupno:   4.695.099 
 

14. POTRAŽIVANJA OD KUPACA (nastavak) 

 
Ročnost potraživanja od kupaca (neto od ispravke vrijednosti i sumnjivih i spornih potraživanja): 

 

Opis Iznos KM 
Nedospjelo - u valuti - 
Od 0 do 60 dana 769.322 
Od 60 do 90 dana 288.918 
Od 90 do 180 dana 960.013 
Od 180 do 270 dana 652.417 
Od 270 do 360 dana 442.080 
Preko 360 dana 1.072.311 

Ukupno:   4.185.061 
 
 
Struktura potraživanja od kupaca po vrsti prihoda je kako slijedi: 
 

Opis Iznos KM 
Procenat 

učešća 
Zakup 1.136.558 24,1% 

Marketing 1.119.183 23,83% 

BHTV 2.129.669 45,36% 

FRTV 309.680 6,60% 

Ukupno:   4.695.099 
 

100% 
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Prosječan rok naplate potraživanja od kupaca u 2012. godini je 64 dan (2011: 42 dana). Kamata se ne 
obračunava na potraživanja od kupaca do dana dospijeća fakture. Preduzeće ne obračunava zateznu kamatu 
niti na preostali saldo. Stopa zatezne kamate sastoji se od: 1. mjesečne stope rasta potrošačkih cijena; 2. fiksne 
stope od 0,5% mjesečno. 

Neto knjigovodstvena vrijednost potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja je prihvatljiva aproksimacija 

njihove fer vrijednosti te su za sva navedena potraživanja provjereni indikatori umanjenja vrijednosti te su 

provedeni potrebni ispravci vrijednosti. 

Kretanje ispravke vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji: 

2012 2011 
    

Stanje 1. januara 457.620 454.972 

Rezerviranja za moguće gubitke (i) 48.174 66.831 
Naplaćena i otpisana rezervirana potraživanja (35.805) (64.183) 

Otpisi   - 
Stanje 31. decembra 469.989  457.620 

 

Preduzeće je u tekućem period izvršilo direktno rezerviranje za moguće gubitke sa pozicije sumnjivih i spornih 
potraživanja u iznosu KM 48.174 bez korištenja ispravke vrijednosti. 

Kretanje ispravke vrijednosti kupaca u inostranstvu je kako slijedi: 

2012 2011 
    

Stanje 1. januara 40.049 40.049 

Rezerviranja za moguće gubitke (i) - - 
Naplaćena i otpisana rezervirana potraživanja - - 

Otpisi   - 
Stanje 31. decembra 40.049  40.049 

 

 

15. OSTALA POTRAŽIVANJA 
 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Potraživanja za PDV 39.167 - 
Potraživanja od zaposlenih 89.437 151.010 

128.604 151.010 
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16. KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Obračunata potraživanja 48.639 57.915 
Razgraničeni i ukalkulisani troškovi 821 2.601 
Razgraničena prava prenosa i emitovanja (i) 3.188.071 2.400.467 
Ostala vremenska razgraničenja (ii) 2.309.392 2.571.569 

5.546.923 5.032.553 

 

(i) Preduzeće razgraničava primljena prava prenosa, kao i vlastitu produkciju programa i učešće u produkciji 
emsija, filmova zajedno sa drugim stranama. Uprava vrši otpis razgraničenja u skladu sa računovodstvenim 
politikama na iznesenim na strani 17 – 22 ovog izvještaja.  

Najvećo dio ovog razgraničenja se odnosi na prava emitovanja snimljenog programa u iznosu KM 2.452.402. 

Prava emitovanja snimljenog programa  KM  2.425.402: 

U toku 2012. godine ukupan iznos evidentiran na razgraničenja  iznosi KM  2.794.865, 

od čega je emitovano u 2012, tj. preneseno na troškove   KM  369.463; 

KM 377.000 se odnosi na prava prenosa Lige Šampiona i ostalih prenosa uzivo. KM 385.669 se odnosi na 
kooprodukcije određenih programskih sadržaja u čijoj proizvodnji učestvuje RTRS. 

(ii) Ostala vremenska razgraničenja se najvećim dijelom odnose na razgraničenu dugoročnu kamatu po osnovu 
kredita od banaka i leasinga za cijelo vrijeme trajanja kreditne obaveze. 

 
17. NOVAC U BANCI I NA BLAGAJNI 
 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Žiro račun 168.554 267.806 
Blagajna 21.660 20.927 
Devizni račun 16.508 20.585 
Devizna blagajna 6.698 4.422 
Izdvojena sredstva - žiro račun (i) 0 3.502.000 

213.419 3.815.741 
 
(i) Preduzeće je u svrhu realizacije ugovora o nabavci opreme,u 2012. godini iskoristilo izdvojena sredstva za 
ovu namjenu sa žiro-računa u iznosu KM 3.502.000.
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18. KAPITAL I REZERVE 
 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Upisani vlasnički kapital 2.020.136 2.020.136 
Revalorizacione rezerve (i) 1.104.832 3.969.658 
Zakonske rezerve (ii) 281.429 222.634 
Dobit tekućeg razdoblja (iii) 1.934 58.795 

3.408.331 6.271.223 
 

(i) Smanjenje revalorizacionih  rezervi se odnosi na dogovoreni posao razmjene u okviru dugotrajne 

imovine sa Društvo Integra inženjering d.o.o.(bilješka 10).  

(ii) Preduzeće je dobit prethodne godine u iznosu KM 58.795 rasporedilo u zakonske rezerve. 

(iii) Dobit tekućeg razdoblja u iznosu KM 1.934 je prensena na zakonske rezerve Odlukom Upravnog 

Odbora RTRS. 

 

  

19. KREDITI, POZAJMICE I LEASING 
 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Dugoročni krediti u zemlji (i) 7.250.769 8.016.408 
Dugoročni krediti u inostranstvu 0 0 
Obaveze po finansijskim najmovima (bilješka 19) 716.786 981.478 
Ostale dugoročne obaveze (ii) 229.627 322.658 

8.197.180 9.320.544 

Kratkoročne obaveze za finansijski leasing (348) 1.389 
Kratkoročni krediti (iii) 508.125 -
Tekući dio dugoročnih finansijskih obaveza 0 0 

507.776 1.389 

UKUPNO 8.704.956 9.321.933 

 

 
U toku 2012. godine, nije bilo dodatnih dugoročnih kreditnih zaduženja u odnosu na prethodni period. 
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19. KREDITI, POZAJMICE i LEASING (nastavak) 

 

 (i) JP RTRS je dana 29.04.2008. zaključila ugovor o kreditu sa Komercijalnom bankom a.d. Banja Luka na 
iznos od EUR 511.291,88 (KM 1.000.000) na period od 84 mjeseca, uz grejs period od 3 mjeseca. Kredit se 
odobrava po efektivnoj k.s. koja na dan odobrenja kredita iznosi 7,99% godišnje. Kamata se obračunava 
mjesečno na ukupan neotplaćeni iznos kredita na osnovu stvarnog broja dana u obračunskom periodu. 
Sredstva po osnovu gore navedenog kredita su povučena u 2008. godini, ukupno 1.000.000 KM. Stanje kredita 
na dan 31.12.2012. iznosi KM 437.454. 

JP RTRS je uradilo reprogram overdraft kredita Komercijalne banke i kredit je reklasificiran kao dugoročni. od 
16.08.2010. godine. Efektivna kamatna stopa je 8,845%, fiksna. Nominalna kamatna stopa iznosi 8,5%. Period 
trajanja kredita je 36 mjeseci. Stanje po ovom kreditu na dan 31.12.2012. iznosi KM 250.793. 

Dana 01.04.2011. godine  odobren je kredit NLB Razvojne banke i preneseno na dugoročnu obavezu. 
Efektivna kamatna stopa po ovom kreditu iznosi 8,845% + 6m Euribor - 2 procentna poena (min 2,30%) + 
1,89% šta na dan odobrenja iznosi 4,19%. Period trajanja kredita je 180 mjeseci uz 24 mjeseca grejs period. 
Stanje kredita na dan 31.12.2012. iznosi KM 6.562.520. 

(ii) Saldo KM 229.627 se odnosi na reprogramirane obaveze prema Elektroprivredi RS, na temelju sklopljenih 
Ugovora o reprogramiranju duga iz ranijih godina 2003, 2005 i 2006, 2007 i 2008. godina. 

(iii) U toku 2012. godine., odobren je kratkoročni kredit NLB Razvojne banke u iznosu KM 500.000. Kao 
obezbjeđenje kredita priložene su bjanko ovjerene mjenica potpisane od JP RTRS; EKS 7,96%. Period trajanja: 
6 mjeseci, najkasnije do 16.01.2013.god. Namjena kredita: Nabavka opreme, rezervnih dijelova i potrošnih 
materijala. 

Otplata kreditnih obaveza dospijeva kako slijedi: 

 
Komercijalna banka 83 rata 111/2008 

2012 2010-2011 

Unutar 1 godine 163.931 142.008 
U 2. godini 176.131 152.562 
Od 3 do 5 godina(uključivo) 61.580 401.642 

401.642 696.212 

Manje: iznosi koji dospijevaju unutar 12 mjeseci (prezentirano na 
kratkoročnim obavezama)  (163.931) (153.305) 
Iznosi koji dospijevaju nakon 12 mjeseci  237.711 542.907 
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19. KREDITI, POZAJMICE i LEASING (nastavak) 

 
Komercijalna banka 131-2010 

2012 2010-2011 

Unutar 1 godine 244.717 316.586 
U 2. godini - 344.534 
Od 3 do 5 godina (uključivo) - 214.910 

244.717 876.029 
Manje: iznosi koji dospijevaju unutar 12 mjeseci amounts (prezentirano 
na kratkoročnim obavezama)  (244.717) (314.316) 
Iznosi koji dospijevaju nakon 12 mjeseci  - 561.713 
 
 
NLB Razvojna banka 

2012 2011 

Unutar 1 godine 32.051 - 
U 2. godini 384.615 - 
Od 3 do 5 godina (ukjulučivo) 4.583.333 6.772.020 

5.000.000 6.772.020 
Manje: iznosi koji dospijevaju unutar 12 mjeseci (prezentirano na 
kratkoročnim obavezama)  (32.051) - 
Iznosi koji dospijevaju nakon 12 mjeseci  4.967.948 6.772.020 
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20. OBAVEZA ZA FINANSIJSKI LEASING 
 

Obaveze za finansijski leasing su obaveze za transportna sredstva ispod vremena trajanja leasing od 5 godine. 

Ugovori za leasing datiraju iz 2010. godine po osnovu plana obnavljanja opreme JP RTRS. Leasing je ugovoren 

sa Raiffeisen leasing Banja Luka u novembru 2010. godine za nabavku 39 automobila. (30 vozila marke Citroen  

i 9 vozila marke Lada Niva). 

Na 31.12.2012. prosječna efektivna kamatna stopa za sredstva pod leasingom je iznosila 3M EURIOBOR. 

Kolaterali za leasing aranžmane su mjenice JP RTRS i nabavljena vozila. 

 

 Minimalna plaćanja najma  
Sadašnja vrijednost 

minimalnih plaćanja najma 
2012.   2011.   2012.   2011. 

Do godinu dana 272.859 282.507 250.590 264.692 
Od 1 godine do 5 godina 541.196 816.786 466.196 716.786 

814.055 1.099.293 716.786 981.478 

Manje budući finansijski 
troškovi (97.269)  (117.815)  -  - 

Sadašnja vrijednost obveza 
temeljem najma 716.786  981.478  716.786  982.867 

Tekuće dospijeće - - 250.590 264.692 
Iznos koji dospijeva nakon 
12 mjeseci -  -  466.196  716.786 

 

 

Fer vrijednost leasing obaveze je približno jednaka neto knjigovodstvenoj vrijednosti leasing obaveze. 

 

21. OPERATIVNI LEASING 
 

Preduzeće unajmljuje  nekretnine (poslovne prostore), zemljište i opremu u svom redovnom poslovanju. 
Ugovori o operativnom leasingu su potpisani na neodređeno vrijeme i Uprava ima dugoročni plan najma ovog 
prostora sa mogućnošću jednostranog raskida u bilo kojem momentu. 
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21. OPERATIVNI LEASING (nastavak) 

 

Preduzeće kao primalac leasinga 

Minimalna leasing plaćanja kao trošak: 

 KM 

Minimalna leasing plaćanja (1 godina) 727.348 
Nepredviđene zakupnine - 
Primljene uplate za pod-leasing - 

 727.348 

 

Buduće obaveze po operativnom leasingu:  

 KM 

Unutar jedne godine 651.779 
Od dvije do pet godina 2.607.116 
Više od pet godina - 

 3.258.895 

 

Ukupan trošak zakupnine po operativnom leasingu u tekućem periodu iznosio je 719.795 KM (2011: 587.787 
KM). Procjenjeni 5-ogodišnji trošak zakupnine za koji Uprava procjenjuje da ima dugoročan karakter iznosi KM 
3.258.895. 

 

Preduzeće kao davalac leasinga 

Preduzeće iznajmljuje određeni prostor (PEP-releji) za postavljanje opreme zakupoprimaca (korisnika leasinga). 

Budući prihodi po operativnom leasingu:  

 KM 

Unutar jedne godine 1.669.256 
Od dvije do pet godina 6.677.924 
Više od pet godina - 

 8.346.280 

 

Ukupan prihod od zakupnine po operativnom leasingu u tekućem periodu iznosio je 1.669.256 KM (2011: 
1.426.923 KM ). 
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22. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OSTALE OBAVEZE 
 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Dobavljači u zemlji 2.601.470 2.109.797 
Dobavljači u inostranstvu 470.872 293.085 

3.072.342 2.402.882 

Obaveze za primljene avanse 188.037 63.306 
Obaveze prema zaposlenima 446.786 459.876 
Obaveze za poreze 92.442 45.953 
Obaveze za doprinose 316.039 296.493 
Obaveze za ostale nakande 95.698 95.253 
Ostale obaveze 58.125 55.636 
Obaveze za ostale poreze 203.975 223.086 

1.401.102 1.239.601 

4.473.444 3.642.483 

 

 
Obaveze prema dobavljačima na dan 31 Decembar 2012. godine odnose se na obaveze po osnovu izvršenih 
isporuka materijala, roba i usluga.  

 

23. KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA 
 

 

31 Decembar 
2012  

31 Decembar 
2011 

Obračunati a neplaćeni rashodi 1.111.217 - 
Odloženo priznavanje prihoda 6.797.853 1.836.095 
Dati avansi 254.122 369.521 
Ostala rezervisanja (bilješka 24) 28.612 3.000 
Obaveze prema emiterima 6.779.519 2.858.187 
Ostala kratkoročna razgraničenja 26.373 2.840 

14.997.694 5.069.643 
 
 
 



JP RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE D.O.O., BANJALUKA  
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA GODINU KOJA ZAVRŠAVA NA 31.12.2012 
(Svi iznosi su iskazani u KM) 
 

 39

 

   
                                                                                                                           
  

23. KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA (nastavak) 

 

 
31 Decembar 

2011.  Povećanje  Smanjenje   
31 

Decembar 
2012. 

Obračunati, neplaćeni troškovi - 1.111.217 - 1.111.217 
Odloženi prihod po primljenim 
donacijama (i) 1.836.095  6.119.401  1.157.645  6.797.853 

Obaveza prema emiterima (ii) 2.858.187 3.921.332 - 6.779.519 
        

 

(i) Povećanje odloženog prihoda odnosi se na: prodaju objekata u iznosu KM 2.716.833 i zemljišta u iznosu KM 
1.557.139 kroz razmjenu imovine.(bilješka 11); Razgraničeni prihod od donacije software-a u iznosu KM 
191.863; Razgraničenje prihoda od opreme primljene putem donacije za period razgraničenja od 2013-2022. 
godine. u iznosu KM 839.465. 

(ii) Povećanje obaveze prema emiteru RTVBIH u iznosu KM 3.245.433 i prema emiteru FTVBiH u iznosu KM 
675.899. Obaveza se odnosi na raspodjelu prihoda od inkaso naplate. Prihod od naplate inkasa se 
raspodjeljuje u omjerima 25% RTRS, 25% FTVBiH i 50% RTVBiH, (bilješka 5). 

 

24. OSTALA REZERVISANJA 
 

 

31. 
decembar 

2012.    
31. decembar 

2011.   

Rezervisanja za naknade za odlazak u penziju i ostale kratkoročne 
beneficije zaposlenih 28.612  3.000 

Rezervisanja za sudske sporove sa poreskim vlastima i klijentima  
-  - 

 28.612  3.000 
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24. OSTALA REZERVISANJA (nastavak) 

 
U tekućoj godini, prema procjeni Uprave, nije bilo rezervacija za sudske sporove. 
 

 

Rezervisanja 
za naknade 

za odlazak u 
penziju i 

ostale 
beneficije 

zaposlenih 

 

Rezervisanja 
za sudske 

sporove  Ukupno 

Bilješka 10 Bilješka 10 

Stanje na 31. decembar 2011. 3.000 - 3.000 
Povećanje rezervisanja 28.612 - 28.612 
Smanjenje rezervisanja (3.000) - (3.000) 
Umanjenja rezervisanja po osnovu  

-  -  - 
   Plaćanja 

28.612  -  28.612 
Stanje na 31. decembar 2012. 

 
 
Kalkulacija rezervisanja za naknade za odlazak u penziju na dan 31. decembar 2012. godine iznosi 28.612  
KM, (2011: 3.000 KM) i ne vrši se u skladu sa zahtjevima MRS 19, već se radi kratkoročna rezervacija onda 
kada je vjerovatno da će tokom narednog izvještajnog perioda nastati obaveza isplate za otpremnine u skladu 
sa Zakonom. 
 
Preduzeće ne vrši klakulaciju rezervacija po osnovu neiskorištenih godišnjih odmora. 
 
 
 
U okviru redovnog poslovanja Preduzeće je strana u nekoliko sudskih sporova temeljem izmirenja duga, koji  
uključuju kamate i troškove spornih potraživanja. Uprava Preduzeća uvjerena je da neriješeni sporovi na dan 
31. decembar 2012. godine neće imati za posljedicu nikakve značajne gubitke za Preduzeće. 
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25. UGOVORENE, PREUZETE OBAVEZE 
 

Tokom svog poslovanja, Preduzeće je zaključilo ugovore u 2012. godini po osnovu javnih nabavki (tendera, 
direktnih sporazuma i sl.) koji nisu izvršeni u potpunosti na datum bilance. U tabeli ispod je prikazana ukupna 
ugovorena vrijednost i preuzete obaveze za izvršenje ovih ugovora u 2012. godini. 

 
 
 
 

31. decembar 
2012.  

Preuzete obaveze  
Javne nabavke iz međunoradnih tendera (i)  
Javne nabavke iz domaćih tendera 44.035 
Ukupno preuzete obaveze 
 44.035 
 
26. POTENCIJALNE OBAVEZE 
 

Preduzeće je imalo 11 otvorenih sporova u ulozi tužene strane. Uprava procjenjuje da neće biti troškova koji bi 
mogli rezultirati odlivom sredstava po osnovu ovih sporova. 

 Rezervisanja za potencijalne obaveze se priznaju u bilanci onda kada Preduzeće ima sadašnju obavezu koja je 
rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će Preduzeće izmiriti tu obavezu. Uprava procjenjuje 
rezervacije na osnovu najbolje moguće procjene očekivanog troška kroz odliv gotovine kako bi Preduzeće 
izmirilo obavezu prema povjeriocima. Preduzeće na dan 31.12.2012., prema procjeni Uprave,  nije imalo 
potencijalnih obaveza. 

 
27. POREZNI RIZICI 
 

 

Poreski sistem Bosne i Hercegovine je u procesu kontinuirane revizije i izmjena. Međutim, još uvijek postoje 

različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite pristupe 

određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama i 

penalima. U Bosni i Hercegovini poreski period ostaje otvoren tokom pet godina. Zastarijevanje prava na razrez 

na naplatu poreza, kamata, troškovi prisilne naplate i novčanih kazni prekida se svakom službenom radnjom 

poreznog organa koja je poduzeta u cilju razreza i naplate poreza. Poslije svakog prekida zastarijevanje počinje 

teći iznova, a vrijeme koje je proteklo prije prekida ne računa se u zakonom određeni rok za zastarjelost. 

Uprava Preduzeća smatra da su poreske obaveze uključene u ove finansijske izvještaje pravilno iskazane.
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28. NAKNADE MENADŽMENTU 

Bruto naknade isplaćene Upravnom odboru Preduzeća u 2012. godini iznosile su KM 149.254 (2011: KM 

149.254). 

 

29. FINANSIJSKI INSTRUMENTI 

29.1 Upravljanje rizikom kapitala 

Kompanija upravlja kapitalom kako bi osigurala da će Preduzeće nastaviti poslovanje u skladu sa principom o 

neograničenosti poslovanja, dok istovremeno maksimizira povrat udjeličarima Preduzeća putem optimiziranja 

odnosa duga i kapitala. 

Struktura kapitala Preduzeća se sastoji od duga, koji uključuje pozajmice objavljene u bilješci 17, novac i 

novčane ekvivalente i vlasnički kapital koji se direktno može pripisati vlasnicima Preduzeća, a sastoji se od 

upisanog kapitala, zakonskih i drugih rezervi i zadržane dobiti.  

29.1.1 Odnos finansijske poluge 

Menadžment revidira strukturu kapitala na kvartalnoj osnovi. Kao dio te revizije, Menadžment uzima u obzir 

trošak kapitala i pridruženi rizik koji se odnosi na svaku klasu kapitala. Odnos finansijske poluge na 31.12.2012 

je kako slijedi: 

 2012  2011 

   
Dug (dugoročne i kratkoročne pozajmice) 8.704.958  9.321.932 
Novac i novčani ekvivalenti 213.419  3.815.741 
Neto dug 8.491.539  5.506.191 
    
Vlasnički kapital 3.408.331  6.271.233 
Neto dug / vlasnički kapital  0,40  0,88 

29.2 Značajne računovodstvene politike 

Detalji značajnih računovodstvenih politika i metoda koje su usvojene, uključujući i kriterije za priznavanje, 

osnovu za vrednovanje i osnovu na kojoj su prihodi i rashodi priznati u odnosu na svaku klasu fiansijske 

imovine, finansijskih obaveza i instrumenta vlasničkog kapitala su objavljeni  u bilješci 3 uz finansijske 

izvještaje. 
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29.3 Kategorije finansijskih instrumenata 

 2012  2011
Finansijska imovina    
Krediti i potraživanja (uključujući novac i novčane ekvivalente) 4.441.265  6.125.416

  
Finansijske obaveze   
Amortizirani trošak  13.178.402  15.250.537
   

Fer vrijednost finansijske imovine i obaveza 

Fer vrijednost fiansijske imovine i obaveza  je približno jednaka njihovoj neto knjigovodstvenoj vrijednosti. 

Preduzeće je primjenilo sljedeće metode i pretpostavke tokom procjene fer vrijednosti finansijskih instrumenata: 

Potraživanja i depoziti kod banaka 
Za imovinu koja dospijeva unutar 3 mjeseca, knjigovdstvena vrijednost je vrlo slična fer vrijednosti zbog kratkog 
roka dopijeća ovih instrumenata. Za dugoročniju imovinu, ugovorena kamatna stopa ne odstupa značajno od 
tekućih tržišnih kamatnih stopa i zbog te činjenice njihova fer vrijednost je približno jednaka njihovoj neto 
knjigovodstvenoj vrijednosti. 

Obaveze bankovnih kredita 
Fer vrijednost kratkoročnih obaveza je slična knjigovodstvenoj vrijednosti zbog kratkog roka dopijeća ovih 
insturmenata. 

Ostali finansijski instrumenti 
Finansijski instrumenti koji nisu vrednovani po fer vrijednosti su potraživanja od kupaca, ostala potraživanja, 
obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze. Historijska knjigovodstvena vrijednost imovine i 
obaveza uključujući rezervisanja, koja nisu u skladu sa uobičajenim poslovnim uvjetima, je približna fer vrijednosti. 

 

29.5 Ciljevi upravljanja finansijskim rizikom 

Funkcija Riznice obezbijeđuje usluge podrške poslovanju Preduzeća, koordinira pristup domaćim i stranim 

finansijskim tržištima, nadzire i upravlja finansijskim rizicima koji se odnose na operacije Preduzeća putem internih 

izvještaja o riziku koji analiziraju izloženost riziku po stepenu i proširenosti rizika. Ovi rizici uključuju tržišni rizik 

(uključujući rizik valute, rizik kamatne stope i cjenovni rizik), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novčanog toka od 

kamatne stope.  

 

29.6 Tržišni rizik 

Aktivnosti Preduzeća primarno utiču na izlaganje Preduzeća finansijskom riziku promjena u kamatnim 

stopama(vidjeti ispod). Izloženost tržišnom riziku je dopunjena analizom osjetljivosti. Nije bilo promjena u stepenu 

izloženosti Preduzeća tržišnom riziku ili u načinu na koji Preduzeće upravlja i mjeri takav rizik. 
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29.7 Upravljanje devizinom rizikom 

Preduzeće sprovodi određene transakcije denominirane u stranoj valuti i to isključivo u EUR valuti. Međutim, kako je 

konvertibilna marka vezana za euro fiksnim kursem (1 EUR = 1,95583 KM), ne postoji izloženost deviznom riziku i 

fluktuacijama valute.  

Preduzeće nema knjigovodstvenu vrijednost monetarne imovine i monetarnih obaveza denominiranih u stranoj valuti 

na dan izvještavanja.  

29.8 Upravljanje rizikom kamatne stope 

Izloženost Preduzeća riziku kamatne stope proizilazi iz obaveza po finansijskom leasing. Izloženost Preduzeća 

kreditnom riziku na finansijsku imovinu je detaljno objašnjeno u bilješci 29.10, upravljanje rizikom likvidnosti.  

29.8.1 Analiza osjetljivosti kamatne stope 

Analiza osjetljivosti je određena na osnovu izloženosti kamatnim stopama za finansijske instrumente na dan bilance. 

Za obaveze sa promjenjivom stopom, analiza je pripremljena pod pretpostavkom da je iznos obaveze na dan 

balance isti iznos tokom cijele posmatrane godine. Povećanje ili smanjenje od 100 baznih poena je korišteno kod 

internog izvještavanja rizika kamatne stope prema ključnom osoblju menadžmenta i predstavlja procjenu 

menadžmenta o razumno mogućoj promjeni kamatnih stopa. Preduzeće ima obavezu po finansijskom leasing koja 

je ugovorena sa fiksnom stopom I bez promjena otplatnog plana I u skladu sa tim analiza osjetljivosti nije urađena. 

Ako bi kamatna stopa bila veća za 100 osnovnih poena ili manja, dok su sve ostale varijable ostale konstantne: 

 Poslovni rezultat za godinu koja završava  na dan 31.12.2012. bi se povećao/smanjio za KM 77.508 (2011: 

KM 71.238), na osnovu izloženosti riziku kamatne stope. Ovo se isključivo pripisuje izloženosti Društva 

riziku kamatne stope na pozajmice sa varijabilnom stopom.; i 

 Osjetljivost Društva na kamatne stope se povećalo/smanjilo tokom tekućeg perioda najviše zbog smanjenja 

u varijabilnoj stopi instrumenata duga. 

29.9  Upravljanje kreditnim rizikom 

Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće uspjeti izmiriti svoje ugovorne obaveze što rezultira u 

finansijskom gubitku Preduzeća. Preduzeće je usvojilo politiku poslovanja sa samo kreditno sposobnim strankama 

kao i obezbijeđenja dovoljnog iznosa kolaterala, gdje je potrebno, u cilju ublažavanja rizika finansijskog gubitka od 

neplaćanja. Izloženost Preduzeća i kreditni rejtinzi drugih strana sa kojima posluje se kontinuirano nadziru i prate. 

Kreditna izloženost je kontrolirana putem kreditnih limita prema klijentima koji se revidiraju i odobravaju od strane 

komiteta za upravljanje rizicima na godišnjem nivou.  

Ukupna potraživanja od kupaca iznose KM 4.695.099. Značajan dio potraživanja od kupaca odnosi se na 

potraživanja po osnovu zakupa i marketinga. (KM 2.255.750) 

Preduzeće ima značajne iznose izloženosti potraživanja prema BHTV i FRTV. Ukupan iznos prema ova dva javna 

emitera iznosi KM 2.439.349. Budući da su odnosi između emitera regulisani zakonskom regulativom, prema ovim 

stranama, Preduzeće istvoremeno ima i obaveze. Menadžment preduzima mjere da se vrše kompenzacije kada je 

to moguće.  
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Za bolje razumjivanje odnosa između emitera pogledati bilješke 30 i 31. Preduzeće definira stranke kao stranke koje 

imaju slične karakteristike ako su povezana lica.  

Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine evidentirane u finansijskim izvještajima, neto od gubitaka od 

umanjenja, predstavlja maksimalnu izloženost Preduzeća kreditnom riziku bez uzimanja u obzir vrijednosti 

dobijenog kolaterala.  

29.10 Upravljanje rizikom likvidnosti 

Menadžement ima glavnu odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti, i izgradio je odgovarajući okvir za 

upravljanje rizicima likvidnosti za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne potrebe upravljanjem izvorima sredstava i 

likvidnošću Preduzeća. Preduzeće upravlja rizikom likvidnosti održavajući adekvatne rezerve, bankovna sredstva i 

ostale izvore finansiranja, na način da kontinuirano prati predviđanja i stvarni novčani tok i da usklađuje ročne 

strukture finansijske imovine i obaveza. 

29.10.1 Tabele rizika likvidnosti i kamatne stope 

Sljedeća tabela daje detalje o očekivanom dopijeću za nederivativnu finansijsku imovinu Preduzeća. Tabela je 

sastavljena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijske imovine na osnovi najranijeg datuma na koji 

Preduzeće može zatražiti da se izvrši naplata.  
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Ročnost nederivativne finansijske imovine 

 

Prosječno 
ponderisa

na 
efektivna 
kamatna 

stopa 

 Do 1 
mjesec

1 do 3
 mjeseca

3 do12
mjeseca

1 do 5 
godina 

 5 + 
godina

Ukupno

 % KM KM KM KM  KM KM
2012    

Beskamatno - 213.419 128.604 4.099.242   4.441.265

Insturmenti sa 
pomjenjivom 
kamatnom stopom -   

Instrumenti sa fiksnom 
kamatnom stopom -   

 - 213.419 128.604 4.099.242   4.441.265
     
Sljedeća tabela daje detalje o preostalom ugovorenom dospijeću za nederivativne finansijske obaveze Preduzeća. 

Tabela je sastavljena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijskih obaveza na osnovi najranijeg datuma 

na koji se od Preduzeća može zatražiti da se izvrši plaćanje. 

 

  

Ročnost nederivativnih finansijskih obaveza 

 

Prosječna 
efektivna 
kamatna 

stopa 

 Do 1 
mjeseca

Od 1 do 
3 

mjeseca

3 do 12 
mjeseci

1 do 5 
godina 

 5 + 
godina

Ukupno

 
%  KM KM KM KM  KM KM

2012     

Finansijski leasing   250.590 496.196  746.786

Beskamatno -   1.213.065 3.260.379 235.137  4.708.580

Instrumenti sa 
promjenjivom 
kamatnom stopom 

6,68%   507.777 437.454 

250.793 

 6.562.521 7.508.100

250.793

Instrumenti sa fiksnom 
kamatnom stopom 

8,02%        

          

 
  1.213.065 4.018.746 1.419.580  6.562.521 13.178.402

     
 

Menadžment Preduzeća preduzima akcije da prati dospijele obaveze i očekuje da će Preduzeće uspjeti da podmiri 

svoje obaveze iz operativnog novčanog toka.  
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29.11 Fer vrijednost finansijskih instrumenata 

Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza se određuje na sljedeći način:  

Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza sa standardnim rokovima i uvjetima sa kojom se aktivno 

trguje na likvidnim tržištima je određena na osnovi objavljene tekuće tržišne cijene. 

Fer vrijednost ostale finansijske imovine i finansijskih obaveza je određena u skladu sa opće prihvaćenim cjenovnim 

modelima na bazi analize diskontiranog novčanog toka koristeći se cijenama iz trenutnih tržišnih transakcija. 

 

 
30. ZAKON O JAVNOM RTV SISTEMU BIH 
 

a) Zakonom o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, usvojenim 05. Oktobra 2005. Godine, 
propisano je da javni sistem emitovanja u Bosni i Hercegovini čine: Radio – televizija Bosne i Hercegovine, 
Radio – televizija Federacije Bosne i Hercegovine, Radio – televizija Republike Srpske i Korporacija javnih 
RTV servisa Bosne i Hercegovine. Članom 44. Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu Zakon) propisano je da se odgovarajući zakoni i propisi na državnom i 
entitetskom nivou, koji se odnose na JRTS Bosne i Hercegovine i javne RTV servise, moraju usaglasiti s 
odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od njegovog stupanja na snagu. U skladu s tim zahtjevom 
usvojen je Zakon o javnom Radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine i entitetski zakoni. Shodno 
članu 6. Zakona predviđeno je da su Javni RTV servisi obavezni da registruju Korporaciju na državnom 
nivou. Uspostavljen je Upravni odbor Javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine koga čine svi 
članovi upravnih odbora javnih RTV servisa koji su tokom tekućeg perioda poduzimali određene aktivnosti, 
donosili određene zaključke u vezi sa funkcionisanjem Korporacije u osnivanju. Korporacija u osnivanju – 
do registracije Korporacije – funkcioniše kao posebna organizaciona cjelina u okviru BHRT–a. Odbor JRTS 
BiH formirao je Radni tim za funkcionisanje Korporacije u osnivanju u razdoblju do njezina osnivanja, koja 
radi na pripremi normativnih, finansijskih, kadrovskih i tehničko tehnoloških pretpostavki za osnivanje 
Korporacije.  Korporacija na državnom nivou nije uspostavljena. 

b) Prema Zakonu o Javnom Radiotelevizijskom sisitemu Bosne i Hercegovine, ukupni neto dohodak od 
prodaje markentiškog oglašavanja bi trebalo da se uplaćuje na jedinstveni račun, što bi se raspodjeljivalo 
prema dogovorenim procentima (BHRT 50%, RTV FBiH 25% i RTRS 25%). Niti jedan od Javnih RTV 
servisa (BHRT, RTV FBiH i RTRS) nije vršio uplate na jedinstveni račun po osnovu marketinškog 
oglašavanja. JP RTRS je tokom 2010. godine pokrenuo tužbu protiv druga dva emitera za namirenje razlike 
po ostvarenim prihodima i njegovog rasporeda po gore navedenim procentima iz osnova marketinških 
usluga. Navedeni sporovi su u toku na dan 31.12.2012. godine. 
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31. MEĐUSOBNI ODNOSI JAVNIH EMITERA 
 

 

Stanje u knjigama RTRS NA DAN 31.12.2012. god. prema: Stanje u knjigama RTV Federacije BiH 

RTV 
Federacije 
Obaveza                                       KM 69.643 Potraživanje KM 69.643 
Potraživanje                                       KM 309.681 Obaveza tražen IOS 

 

 

Stanje u knjigama RTRS NA DAN 31.12.2012. god. prema: Stanje u knjigama RTV  BiH 
RTV BiH 

Obaveza                KM 74.882 Potraživanje KM 72.382 
Potraživanje KM 192.541 

Potraživanje                  KM 156.573 Obaveza KM 7.318 
Potraživanje                        KM 2.129.669 Obaveza KM 1.950.944 

 

Stanja potraživanja i obaveza sa emiterom BHTV nisu usaglašena na dan 31.12.2012. godine. 

 

32. RADNI ODNOSI 
 

Radni odnosi u preduzeću regulirani su Zakonom o radu Republike Srpske, Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, 
kao i ostalim opštim aktima: Statutom i Pravilnikom o radu od 06.06.2008. godine 

33. SINDIKAT 
 

U Preduzeću djeluju dvije sindikalne organizacije i to Nezavisni sindikat radnika Preduzeća, koji je reprezentativan i 
Sindikalna organizacija Preduzeća. 

Statutom Sindikata uređeni su ciljevi i svrha, kao i uslovi i načini učlanivanja u Sindikat, zatim organi upravljanja, 
trajanje mandata, način sticanja, korištenja i raspolaganja sredstvima, javnost rada, finansijsko poslovanje, 
registracija, ovlaštenja, normativna akta, članarina i dr. 

34. JAVNE NABAVKE 
 

Provođenje postupaka javnih nabavki se vrsi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu Zakon),kao i ostalim podzakonskim aktima i upustvima ,te Pravilnikom o javnim nabavkama roba , 
usluga i radova Preduzeca.Pravilnik o javnim nabavkama je interni akt drustva koji mora da bude u skladu sa 
Zakonom ,a koji detaljnije objasnjava sam postupak provodjenja postupaka javnih nabavki unutar Preduzeca. 
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Preduzece također primjenjuje Pravilnik o direktnim sporazumima ,koji je takodje u skladu sa izmjenama Zakona iz 
2009.godine. Kod primjenjivanja direktnih sporazuma vrijednost postupka ne treba prelaziti novcanu vrijednost vecu 
od 6000 KM ,koja je propisana zakonskom regulativom , jer svaki postupak preko ove vrijednosti potpada pod 
konkurentski postupak o javnim nabavkama. 

Prilikom revizije Preduzeca utvrđeno je da su postupci javnih nabavki po pitanju roba,usluga i radova vrseni u skladu 
sa Finansijskim planom za poslovnu godinu 2012. Po okoncanju postupaka Preduzece je popunjavalo WISSPA 
izvjestaje koji su predavani Agenciji za Javne nabavke BiH radi uvida u provedene postupke o javnim nabavkama. S 
obzirom na veliki broj uspjesnih postupaka javnih nabavki koje je preduzece provelo u prethodnoj godini , 
implementiranje Pravilnika o direktnim sporazumima je bilo vrlo uspjesno ,s obzirom na cinjenicu da je velika vecina 
postupaka bila provedena na ovaj nacin. Samim time, mozemo reci da se prilikom provedbe postupaka Preduzeće 
pridrazavalo zakonskih okvira i ogranicenja prilikom provedbe postupaka o javnim nabavkama u 2012. godini. 

 

35. INTERNA REVIZIJA 

 

U toku 2012. godine, Društvo je formiralo Odjel interne revizije unutar Preduzeća. 

 

36. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE 
 

Nakon datuma bilanse nisu se javili događaji koji bi imali značajnije efekte na bilančne podatke. 
 
 
37. PRETPOSTAVKA O NEOGRANIČENOSTI POSLOVANJA 
 

Finansijski izvještaji Preduzeća pripremljeni su pod pretpostavkom da će Preduzeće biti sposobno podmirivati 

dospjele obaveze i neograničeno poslovati te realizirati potraživanja i podmirivati obaveze u normalnom toku 

poslovanja. 
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38. ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA 
 

Ove finansijske izvještaje odobrio je za objavljivanje Upravni odbor. Upravni odbor i Skupština JP RTRS ima ovlasti 

za izmjenu ovih finansijskih izvještaja nakon objave. 

 

Ovi finansijski izvještaji su usvojeni od strane Uprave JP RTRS dana 27. februara 2013. godine 

 
 
Potpisali u ime Uprave JP Radio-televizija Republike Srpske: 
 
 
 
 

________________________________   
Direktor 

Dragan Davidović   
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