
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈП РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈA
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ, С ПЛАНОМ
РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ И ИЗВЈЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ЈП РАДИО-
ТЕЛЕВИЗИЈA РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ



2

УВОД..........................................................................................................3

1. Програмски извјештаји за 2018. годину..............................................5

1.1. Телевизија Републике Српске.......................................................5

1.2. Програм РТРС плус .......................................................................8

1.3. Радио Републике Српске............................................................... 9

1.4. Мултимедија / www.rtrs.tv ............................................................ 10

1.5. Медија центар ..............................................................................11

1.6. Људски ресурси ...........................................................................13

2. Финансијски показатељи пословања Радио-телевизије Републике
Српске, на дан 31.12.2018. године......................................................... 15

2.1. Основни подаци о предузећу ......................................................15

2.2. Биланс стања...............................................................................16

2.3. Биланс успјеха .............................................................................21

3. Финансијски извјештаји за период који се завршава 31. децембра
2018. године и Извјештај независног ревизора.....................................28

4. План рада за 2019. годину................................................................ 73



3

УВОД

Основне информације
Оснивање и начин рада Радио-телевизије Републике Српске регулисани су Законом о

РТРС (Сл.гласник број 49/06), а њен положај у оквиру Јавног радио-телевизијског система

Босне и Херцеговине прописан је Законом о Јавном радио-телевизијском систему Босне и

Херцеговине (Сл.гласник БиХ 78/05).

Оснивач Радио-телевизије Републике Српске је Република Српска.

Права и обавезе према Радио-телевизији Републике Српске има Народна скупштина

Републике Српске, у складу са Законом о РТРС и Законом о Јавном радио-телевизијском

систему БиХ.

Дјелатност РТРС остварује се производњом и емитовањем програма на једној радијској и

једној телевизијској мрежи, на властитим фреквенцијама за подручје Републике Српске, а

на основу дозволе Регулаторне агенције за комуникације. Од априла 2015.године РТРС

емитује програм и на каналу РТРС плус, а путем кабловских оператера у Републици

Српској.

Унутрашња организациона структура
Радио-телевизија Републике Српске је јединствен правни, економски и пословни субјекат

чију основну организациону структуру чине сектори и службе.

У оквиру РТРС рад је организован кроз сљедеће секторе:

1. Дирекција РТРС,

2. Сектор програма Телевизије Републике Српске,

3. Сектор програма Радија Републике Српске,

4. Сектор економско-финансијских послова и

5. Сектор Медија центра РТРС.

Обављање послова РТРС, изван сједишта у Бањалуци, реализује се у оквиру

дислоцираних јединица ИТЦ-а и дописништава.

Јавни сервис Републике Српске  успјешно је реализовао све активности и пројекте

планиране за 2017.годину.

Сви органи РТРС предвиђени Законом о Радио-телевизији Републике Српске и Статутом

РТРС функционисали су и обављали актима предвиђене активности.

Управни одбор РТРС у 2018. години одржао је укупно 12 сједница, од тога шест редовних

и пет електронских , на којим је разматрао и одлучивао о свим битним питањима из своје
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надлежности у складу са Законом, Статутом и другим општим актима РТРС, те донио 41

одлуку и 11 закључака.

Управни одбор редовно је пратио реализацију, односно извршавање донесених одлука.

Програмски савјет РТРС у 2018. години одржао је двије сједнице.

Програмски савјет је на сједницама разматрао и усвајао информације о реализацији

љетњих и јесењих програмских шема Сектора програма Телевизије и Сектора програма

Радија Републике Српске.

Сједницама Програмског савјета присуствовали су чланови Програмског савјета и

поједини чланови Управног одбора, директори Сектора програма Телевизије Републике

Српске и Радија Републике Српске, те радници стручне службе која припрема сједнице

Програмског савјета.

У току 2018. године Пословодни одбор РТРС одржао је 16 сједница, од тога 15 редовних и

једну електронску, на којима је једногласно усвојио 122 закључка.

Радио-телевизија Републике Српске у 2018. години наставила је емитовање програма

путем два канала, РТРС и РТРС плус, РТРС путем свих доступних мрежа и система, а

РТРС плус и даље, само путем сателита и кабл оператера. Регулаторна агенција за

комуникације БиХ још није дала дозволу да се канал РТРС плус емитује дигиталним

земаљских путем на територији која је тренутно покривена дигиталним сигналом.

Што се тиче процеса дигитализације у БиХ, у 2018. години Министарство транспорта и

комуникација објавило је тендер за другу фазу дигитализације који је Канцеларија за

жалбе поништила у другом мјесецу 2018 године, те он није настављен у овој години, што

додатно онемогућава развој Јавног РТВ сервиса Републике Српске.

И поред свих горе наведених проблема са којима смо се суочавали током 2018. Радио-

телевизија Републике Српске наставила је техничко-технолошко опремање капацитета из

властитих средстава, захваљујући константном раду на унапређењу властите Инкасо

службе, а уз одржавање финансијске стабилности ЈП РТРС.
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1. Програмски извјештаји за 2018. годину

1.1. Телевизија Републике Српске

Телевизија Републике Српске, као Јавни РТВ сервис, у 2018. години емитовала је

програмске садржаје у складу с програмским начелима, задацима и обавезама

регулисаним Законом о Радио-телевизији Републике Српске, Уређивачким принципима

Јавног РТВ система БиХ и дозволом за емитовање Регулаторне агeнције за комуникације.

Телевизија Републике Српске програм емитује 24 часа и то путем два канала – РТРС и

РТРС плус. Оба канала емитују се и путем сателита, и то на пријемној фреквенији од

11.262 MHz, при позицији 16 степени источно и хоризонталној поларизацији, уз „symbol

rate“ од 30.000, ФЕЦ 2/3, при чему је подручје покривености Европа, Сјеверна Африка и

Блиски исток.

У 2018. години РТРС је укупно емитовала  8.760 сати програма, од чега  5.056 сати (или

57,7 %) програма властите производње, а 3.704 сата (или 42,3%) програма стране

производње (програм који је набављен куповином, ТВ размјеном, кроз донације).

Премијерно је емитовано 5.019 сати и 2 минута или 57,3 % (од чега 3.406 сати и 27

минута премијерног програма властите производње, а 1.612 сати и 35 минута премијерног

програма стране производње), те репризно 3.740 сати и 58 минута или  42,7% (од чега

1.660 сати и 55 минута реприза домаће производње, а 2.080 сати и 3 минута репризног

страног програма).

Телевизија Републике Српске је у 2018. години реализовала (на првом програму) 125 сати

и 34 минута директних преноса информативних, спортских, културних, музичких и других

догађаја (или 3,7% од премијерног програма властите производње).

Поред редовних преноса НСРС на програму РТРС плус (у трајању од 220 сати и 55

минута), на програму РТРС емитовано је 29 сати и 25 минута скупштинских прегледа и

директних преноса, што укупно на РТРС и РТРС + износи 249 сати и 55 минута програма

у вези са засједањем НСРС.

Од укупне премијерне властите производње  (која износи 3.406 сати и 27 минута) у

Студију Бањалука произведено је 2.809 сати и 31 минут или  82,5%, а у ИТ центрима 596

сати и 56 минута или 17,5 % од укупног премијерног програма властите производње.
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Структура програмске шеме у 2018. години:

- информативни програм заступљен је са 2.795 сати  и 24 минута или  31,9 %,

- културно-образовни са 296 сати и 29 минута  или  3,4 %,

- омладински са 115 сати и 30 минута или 1,3 %,

- дјечји са 234 сата и 59 минута или 2,7 %,

- религијски са 87сати и 46 минута или 1%,

- музички са 353 сата и 3 минута или 4 %,

- забавни са 896 сати и 49 минута или 10,2 % ,

- спортски са 351 сатом и 39 минута или 4 %,

- документарни са 419 сати и 48 минута  или 4,8 %,

- филмски, серијски и драмски са 2.305 сати и 33 минута или 26,3 % .

- епп 594 сата  или  6,8 %

- остали програмски садржаји са 309 сати или 3,5 % .

Најзначајни и најзахтјевнији пројекат за Информативни програм РТРС био је праћење

Општих избора у БиХ, који су одржани 7. октобра 2018. године. Радио-телевизија

Републике Српске је, у складу са Законом о РТРС, Изборним законом БиХ и

Правилником о медијском представљању политичких субјеката у периоду од дана

расписивања избора до дана одржавања избора, испоштовала своје програмске обавезе

и омогућила гледаоцима праћење изборне кампање кроз непосредна обраћања

политичких субјеката и изборне хронике. Емитовали смо 33 страначке хронике у укупном

трајању од 928 минута и представљање 34 политичка субјекта.

РТРС је, у складу с материјално-финансијским и техничким могућностима, настојала да

гледаоцима понуди што квалитетнији спортски, играни, серијски, документарни и забавни

програм домаће и стране продукције.

У 2018. години на РТРС и РТРС плус програму, преносили смо, између осталог, утакмице

са Европског првенства у рукомету за мушкарце и Европског првенства у рукомету за

жене. Такође, на нашем програму емитовали смо мечеве с тениских турнира Ролан Гарос

и Вимблдон.

У складу с техничким могућностима, настојали смо да произведемо што квалитетнији

документарни програм властите продукције. Снимљено је 11 документарних филмова и

204 документарне репортаже. Наши филмови приказани су на преко 50 међународних

фестивала и освојили су 24 награде и признање. Представљен је и први анимирани филм

у продукцији РТРС, према мотивима дјела “Јежева кућица” Бранка Ћопића.
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Образовне, културне, дјечје и религијске програмске садржаје реализовали смо путем

редовних емисија, углавном из сопствене продукције.

Такође, Телевизија Републике Српске дужну пажњу посветила је подршци, промовисању
и извјештавању с догађаја од републичког, националног, историјског, културног, спортског
значаја и значаја за локалне заједнице у Републици Српској, од којих су бројни и директно
преношени.
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1.2. Програм РТРС плус

Телевизија Републике Српске  у 2018. години наставила је да емитује цјелодневни програм

на РТРС плусу. РТРС плус емитује се путем кабловских оператера у Републици Српској,

БиХ и региону. На програму РТРС плус емитујемо програмске садржаје прописане

Законом о Радио-телевизији Републике Српске, водећи рачуна о заступљености свих

сегмената програма предвиђених програмским начелима: информације, културу,

образовање, забаву и спорт. На РТРС плусу у 2018. години смо, између осталог,

преносили сједнице Народне скупштине Републике Српске, укупно 220 сати и 55 минута,

те највећим дијелом програмске садржаје властите продукције.

ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА У  2018.

ВРСТА ПРОГРАМА
УКУПНО (мин.) УКУПНО (%) ПРЕМИЈЕРНО

(мин)
РЕПРИЗНО
(мин.)

ВЛАСТИТИ
(мин)

СТРАНИ
(мин.)

ИНФОРМАТИВНИ
ПРОГРАМ 167.724 31,9% 112.249 55.475 163.767 3.957

КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ
ПРОГРАМ 17.789 3,4% 7.685 10.104 6.937 10.852

ОМЛАДИНСКИ
ПРОГРАМ 6.930 1,3% 2.396 4.534 688 6.242

ДЈЕЧЈИ ПРОГРАМ 14.099 2,7% 5.680 8.419 1.941 12.158

РЕЛИГИЈСКИ ПРОГРАМ 5.266 1% 2.968 2.298 5.051 215

МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ 21.183 4% 9.357 11.826 13.872 7.311

ЗАБАВНИ  ПРОГРАМ 53.809 10,2% 37.447 16.365 40.979 12.830

СПОРТСКИ  ПРОГРАМ 21.099 4% 15.432 5.667 6.594 14.505

ДОКУМЕНТАРНИ
ПРОГРАМ 25.188 4,8% 9.753 15.435 12.937 12.251

ФИЛМСКИ, СЕРИЈСКИ
И  ДРАМСКИ 138.333 26,3% 48.417 89.916 2.017 136.316

ЕПП 35.640 6,8% 35.078 562 30.038 5.602

ОСТАЛИ  САДРЖАЈИ 18.540 3,5% 9.567 8.973 18.540 0

УКУПНО ПРОГРАМА У
2018.

525.600 100% 296.029 229.571 303.361 222.239
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1.3. Радио Републике Српске

Програм Радија Републике Српске остао је и у 2018.г. вјеран обавезама које има као јавни

сервис, а понуду слушаоцима обогатио је креативним садржајима, посебним емисијама,

директним преносима и сарадњом с другим радио-станицама. Највећи дио програмских

планова за 2018. реализован је. Задржан је квалитет емисија Информативног програма,а

обавезе које имамо као јавни сервис у погледу Општих избора 2018. извршене су у

потпуности.

Радио Републике Српске задржао је квалитет и препознатљивост емисија Информативног

програма, а емисија „Отворено речено“ која се емитује четвртком, потврдила је значајну

улогу у укупном информативном медијском простору Републике Српске.

У току године реализовано је шест емисија уживо , ван студија,  на отвореном или у

специфичном простору, чиме је настављен континуитет  таквих емисија из свих крајева

РС.  У посљедње четири године урађене су 52 такве емисије, чији је концепт понудио

разноврсност у избору саговорника, тема, новинарских форми и општина (или

манифестација) које су представљене. Такође, реализован је пренос три фудбалске

утакмице из Београда, Црвене звезде и Партизана, чиме је настављена пракса која траје

од 2014.године.

Сарадња с регионалним радио-станицама истовјетног ранга, постављена је на виши ниво

јер се 17. августа, сваког петка, реализује заједнички јутарњи програм „На четири воде“ с

Радиом Београд 2, Радиом Нови Сад и дописништвом РТС из Ниша. На тај начин су

радијски програми Србије и Републике Српске увезани заједничком емисијом, једном

седмично, која траје 40 минута.

Настављен је развој комуникације са слушаоцима  (контакт програми). Уз постојеће SMS

поруке, телефон, друштвене мреже,  разговор  на терену и у просторијама радија,

уведена је и комуникација посредством одређених бесплатних апликација (Viber).

Значајна комуникација са слушаоцима, као циљ јавног сервиса, остварена је и у наставку

акције прикупљања књига - „Нама треба књига“, у Јутарњем програму.

Радио Републике Српске наставио je праксу властите продукције радио-драма. Урађена је

и промовисана радио-драма „Јазавац пред судом “ која је , у сарадњи с Министарством

просвјете и културе нашла мјесто у свим основним и средњим школама у Републици

Српској.
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1.4. Мултимедија / www.rtrs.tv
Дјелатност одјељења Мултимедије јесте пласирање садржаја, у складу с уређивачком

политиком РТРС, на интернету путем портала www.rtrs.tv и друштвених мрежа Фејсбук,

Твитер и Јутјуб. У 2018. години портал је забиљежио рекордне вриједности у свим

категоријама аналитике која се прати путем сервиса Google Analyitics: броју посјета,

отворених страница, времена које корисник проведе на порталу и посјете путем мобилних

уређаја. Протекле године портал је посјетило 2.486.596 корисника, који су остварили

8.815.195 сесија, с рекордних 30.601.923 отворeне странице.

У 2018. години окончан је пројекат у којем је мултимедијални садржај на порталу (видео,

фото, уживо праћење) у потпуности прилагођен за све мобилне уређаје и таблете. Портал

РТРС једини је у Републици Српској који омогућава да на телефону или таблету уживо

гледате програмске садржаје или да пропуштене емисије гледате одгођено (TV ON

DEMAND).
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1.5. Медија центар

Сви планирани ресурси за 2018. годину били су доступни програму. Служба ТВ
продукцијских ресурса обезбиједила је 24-часовно емитовање програма, на два канала,
РТРС и РТРС плус. Осим обраде материјала снимљеног у Бањалуци, у овој служби
обрађују се и материјали који се шаљу из ИТ центара и дописништава.

Велики број различитих снимања показује да је ова служба у стању да, у врло кратком
року, изврши пренос најзахтјевнијих форми из свих дијелова Републике Српске.
Успјешност ових пројеката доказ је да ова служба посједује потребне људске и техничке
ресурсе да оствари још боље резултате.

Технички ресурси у 2018. години
У оквиру Службе ТВ продукцијски ресурси, данас су у функцији три студија (за

Студио 2 користе се аналогне камере) и три режије. Такође, у функцији је пет монтажа за
информативни програм и пет монтажа за друге програме.

Сви ИТЦ и централни студио у Бањалуци опремљени су за жива укључења, путем
ГСМ технологије (LIVEU), што је знатно унаприједило могућности РТРС, у смислу брзине
и мобилности.

Главне ресурсе мобилне технике чини двоје репортажних кола која раде у
стандардној резолуцији и 4:3 формату.
На располагању су репортажна кола са сљедећим могућностима:

 Репортажна кола 1 – 4 камера ланца
 Репортажна кoла 2 - 6 камера ланаца

У току 2018. покренута је набавка опреме, којом ће бити омогућено да се једна
репортажна кола опреме видео-опремом која може производити програм у HD резолуцији.
Планирана је набавка 4 камера ланца, видео миксера, уређаја за процесирање сигнала...

Студиjи 1 и 3 опремљени су: припадајућом аудио и видео режијом, потребним
камера ланцима, расвјетом комплетног студија, с носачима рефлектора и
електроинсталацијама, сториџ системом за производњу програма, системом за
емитовање програма и асет менаџмент системом и системом за архивирање.

Студио 2 опремљен је припадајућом аудио и видео режијом, расвјетом,
плејаутима и аналогним камерама.

ИТЦ и дописништва имају опрему која је потпуно компатибилна са опремом у
централним студијима у Бањалуци.

Инсталирана опрема у Бањалуци и ИТ центрима може да ради у SD и HD
резолуцији, форматима 4:3 и 16:9 , а РТРС спремна je да производи  три ТВ канала,
истовремено. Опрема омогућава увођење најсавременијег технолошког процеса у
производњи и архивирању информативног програма.
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У току године у потуности је стављена у функцију претходно набављена опрема
за производњу и емитовање програма. То се, у првом реду, односи на систем за
аутоматизовано емитовање дневног програма, Snell Advanced Media – Morpheus
Automation System.

Систем је састављен из неколико модула, из којих се као кључни могу издвојити
модул за аквизицију и припрему материјала за емитовање, модул за емитовање – playout
сервери, и модул за аутоматику и управљање листама, изворима и дестинацијама. Све
ово увезано је с новим типом storage система, Isilon.

Такође се редовно обавља одржавање NCR Sonaps система за производњу
информативног програма.

Служба ТВ продукцијски ресурси током 2018.године остварила је циљеве који су
зацртани планом , а то је емитовање програма РТРС и РТРС плус, 24/7, затим пренос
свих важнијих друштвених, културних, политичких, музичких , спортских  и других догађаја
важних за РС.

Протекла година је за службу Информатичке технике и Нових технологија
(скраћено ИТ и НТ), као и претходне, била велики изазов. Највећи успјех службе је,
свакако, то што смо у 2018. били „тим“ који је дао све од себе да своје задатке у
потпуности испуни.

У оквиру РТРС функционише и ради пет информативно-техничких центара /
Источно Сарајево, Бијељина, Приједор, Требиње и  Брчко / и девет дописништава /
Београд, Добој,  Модрича, Братунац, Фоча, Шамац, Мркоњић Град, Вишеград и Градишка.
Такође посједујемо екипе у Зворнику и Новом Граду, које припадају ИТЦ Бијељина и ИТЦ
Приједор.

Сви ИТ центри посједују оптималне студије у којима се могу реализовати мање
сложене емисије, гостовања и слично.

У претходном периоду монтирана је нова дигитална опрема у информативно-
техничким центрима. Оно што је битно истаћи јесте да су наши информативно-технички
центри сада у потпуности технички и технолошки опремљени за дигиталну контрибуцију
сигнала према Медија центру у Бањалуци.
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1.6. Људски ресурси

Укупан број запослених у ЈП Радио-телевизија Републике Српске, на дан 31.12.2018.
године је 629, укључујући и запослене на одређено вријеме.
У наставку слиједи табеларни приказ структуре запослених по основу полне,
образовне,старосне и  националне заступљености.

1) Полна структура запослених на дан 31.12.2018. године:

ПОЛ БРОЈ РАДНИКА
Женски 262
Мушки 367

УКУПНО 629

2) Образовна стурктура запослених на дан 31.12.2018. године:

СТРУЧНА СПРЕМА БРОЈ РАДНИКА
ДР 2
МР 9
МАСТЕР 2
ВСС 239
ВС 27
ВКВ 15
ССС 308
КВ 23
НК 4
УКУПНО 629

3) Старосна структура запослених на дан 31.12.2018. године:

ГОДИНЕ БРОЈ РАДНИКА
Од 19 до 24 7
Од 25 до 29 33
Од 30 до 34 63
Од 35 до 39 96
Од 40 до 44 144
Од 45 до 49 100
Од 50 до 54 70
Од 55 до 59 71
Од 60 до 65 45
УКУПНО 629
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4) Национална структура запослених на дан 31.12.2018. године:

НАЦИОНАЛНОСТ БРОЈ РАДНИКА
Српска 591
Хрватска 14
Бошњачка 11
Црногорска 4
Македонска 1
Италијанска 1
Јеврејска 1
Украјинска 1
Словеначка 1
Нeопредијељен 4
УКУПНО 629
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2. Финансијски показатељи пословања Радио-
телевизије Републике Српске, на дан 31.12.2018.
године

2.1. Основни подаци о предузећу

Јавно предузеће Радио-Телевизија Републике Српске основано је Одлуком Народне
скупштине Републике Српске од 30.12.1993. године ( Службени гласник Републике Српске
број 26/93), као Јавно предузеће Српска радио- телевизија са п.о. Сарајево. Одлуком о
измјенама и допунама Закона о радио-телевизији (Службени гласник Републике Српске
број 23/99), измијењен је назив предузећа и сједиште, које гласи Јавно предузеће Радио-
телевизија Републике Српске са п.о. Бања Лука.

ЈП Радио-телевизија Републике Српске уписано је у регистар Основног суда у Источном
Сарајеву под бројем U-I-97/94 од 07.04.1994. године. Допуна дјелатности извршена је
02.05.1996. године, а Рјешењем Основног суда у Бањалуци, број 071-0-Reg-07-000659 од
25.04.2007. године извршена је промјена оснивача, умјесто Народне скупштине
Републике Српске уписан је оснивач Република Српска.

Основна дјелатност предузећа је производња, пренос и емитовање РТВ програма,
организовање културно-умјетничких, забавних и других манифестација, музичка
продукција, набавка програма, размјена и учешће у заједничким програмима.

Сједиште предузећа је у Бањалуци, Трг Републике Српске 9.

На дан 31.12.2018. године, у предузећу је запослено 629 радникa.
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2.2. Биланс стања

Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Билансне позиције Година која
се завршава
31. децембра
2018.

Година која
се завршава
31. децембра
2017.

Стална имовина
Нематеријална улагања 14.862.435 13.774.469
Некретнине, постројења опрема и инвестиционе некретнине 28.369.177 31.136.633
Биолошка средства и средства културе 13.619 13.619

43.245.231 44.924.721
Текућа имовина
Залихе, стална средства и средства обустављеног
пословања намијењена продаји

107.203 110.678

Краткорочна потраживања 40.098.004 25.858.709
Готовина и готовински еквиваленти 53.336 96.533
Активна временска разграничења 3.603.809 3.655.051

43.862.352 29.720.971
ПОСЛОВНА АКТИВА 87.107.583 74.645.692
Ванбилансна актива 10.367.937 11.884.720
УКУПНА АКТИВА 97.475.520 86.530.412
Капитал
Основни капитал 2.020.136 2.020.136
Резерве 485.167 398.082
Ревалоризационе резерве 13.615.536 13.786.664
Нерааспоређени добитак 96.058 53.645

16.216.897 16.258.527
Резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени
приходи

239.397 37.810

Дугорочне обавезе
Дугорочни кредити 2.660.257 3.091.770
Остале дугорочне обавезе 31.683 632.286

2.691.940 3.724.056
Краткорочне обавезе
Краткорочне финансијске обавезе 1.553.271 2.514.843
Обавезе из пословања 4.460.783 5.212.866
Обавезе за зараде и накнаде зарада 1.958.460 1.715.332
Друге обавезе 354.373 367.387
Порез на додату вриједност 72.555 182.920
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге даџбине 448.675 409.776
Обавезе за порез на добитак 529.708 511.334
Пасивна временска разграничења 53.024.821 38.573.733
Одложене пореске обавезе 5.556.703 5.137.108

67.959.349 54.625.299
ПОСЛОВНА ПАСИВА 87.107.583 74.645.692
Ванбилансна пасива 10.367.937 11.884.720
УКУПНА ПАСИВА 97.475.520 86.530.412
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Стална имовина

На дан 31.12.2018. године стална имовина Предузећа износи 43.245.231 КМ што је за
1.679.490 КМ (-4%) мање у односу на претходну годину (нематеријална улагања већа за
1.087.966 КМ (+8%) док су некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине
мање за 2.767.456 КМ (-9%).

Такође, у 2018. години извршено је повећање нематеријалне имовине (набавка програма-
права емитовања, лиценце за софтвер као и нематеријална улагања у припреми) у
укупном износу 3.071.294 КМ.

Нематеријална улагања
Набавка програма- права емитовања 3.051.698
Лиценце за софтвер 11.969
Нематеријална улагања у припреми 7.627
Укупно повећање вриједности нематеријалне имовине 3.071.294

У току 2018. године извршена су нова улагања у грађевинске објекте, постројења и
опрему у износу 479.927 КМ. Наведена повећања вриједности имовине утицало je свакако
и на повећање трошкова амортизације.

Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине
Грађевински објекти 25.548
Постројења и опрема 449.366
Аванси, опрема и инвестиционе некретнине у припреми 5.014
Укупно повећање вриједности некретнина, постројења,
опрема и инвестиционе некретнине

479.927

Текућа имовина

На дан 31.12.2018. године текућа имовина износи 43.862.352 КМ и у односу на претходну
годину већа је за 14.141.381 КМ (+48%). Најзначајнија промјена која је утицала на раст
текуће имовине јесте раст краткорочних потраживања. На дан 31.12.2018. године
краткорочна потраживања Предузећа износе 40.098.004 КМ што је за 14.239.295 КМ
(+55%) веће у односу на претходну годину. На наведени раст потраживања највећим
дијелом утицао је раст потраживања за РТВ таксу за 17.166.614 КМ, као и раст сумњивих
и спорних потраживања која су тужена за 6.726.107 КМ. Такође, на дан 31.12.2018. године
извршена је исправка вриједности потраживања за РТВ таксу у износу 4.597.072 КМ,
исправка вриједности потраживања од БХТВ и ФРТВ у износу 3.875.639 KM као и
исправка потраживања од купаца у износу 1.161.161 КМ.
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Билансне позиције Година
која се
завршава
31.
децембра
2018.

Година
која се
завршава
31.
децембра
2017.

Потраживања од купаца у земљи 1.709.862 5.639.382
Потраживања од купаца у иностранству 172.165 120.141
Сумњива и спорна потраживања-тужена 7.073.700 347.593
Остала потраживања из специфичног пословања 40.236.174 23.069.559
Потраживања од запослених 22.615 23.604
Потраживања од државних органа и организација 424.991 274.137
Остала краткорочна потраживања 241.515 229.368
Сумњива и спорна друга потраживања 499.101 499.101

50.380.122 30.202.885

Исправка вриједности:
Потраживања од купаца у земљи (1.161.161) (792.796)
Потраживања од купаца у иностранству (75.376) (73.633)
Потраживања од БХТВ и ФРТВ (3.875.639) -
Сумњива и спорна потраживања (73.794) (339.011)
Потраживања из специфичних послова (4.597.072) (2.639.659)
Потраживања од радника

(6.917)
(6.917)

Друга краткорочна потраживања (492.159) (492.159)
(10.282.118) (4.344.175)

Укупно краткорочна потраживања: 40.098.004 25.858.709

Активна временска разграничења на дан 31.12.2018. године износе 3.603.809 КМ и мања
су за 51.242 КМ (-1%) у односу на претходну годину. Најзначајније учешће у активним
временским разграничењима односи на разграничене трошкове судске таксе и депозита
за спорове везане за наплату РТВ таксе у износу 1.459.201 KМ. Остала активна
временска разграничења у највећем дијелу односе се на разграничене камате за
одгођено плаћање јавних прихода у износу 1.307.612 КМ.

Билансне позиције Година која се
завршава 31.
децембра 2018.

Година која се
завршава 31.
децембра 2017.

Разграничени трошкови по основу обавеза 1.464.786 1.519.788
Потраживања за нефактурисани приход - -
Остала активна временска разграничења 2.139.023 2.135.262

Укупно активна временска разграничења 3.603.809 3.655.051
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Капитал

На дан 31.12.2018. године капитал Предузећа износи 16.216.897 КМ. У оквиру капитала
није било значајнијих промјена.

Резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи

На дан 31.12.2018. године ЈП Радио-Телевизија Републике Српске извршила је
резервисање  за отпремнине и јубиларне награде запослених у складу са Међународним
рачуноводственим стандардом – МРС 19 Примања запослених у укупном износу 229.846
КМ.

Дугорочне обавезе

На дан 31.12.2018. године дугорочне обавезе Предузећа износе 2.691.940 КМ и мање су
за 1.032.116 КМ (-28%) у односу на претходну годину. У 2018. години смањене су обавезе
по дугорочним кредитима код домаћих комерцијалних банака одобрених за обртна
средства и инвестиције на рок од 5 до 15 година. У априлу 2018. године у цјелости je
отплаћен дугорочни кредит код НЛБ Банке а.д. Бања Лука, по уговору број 06-1046-2/14
на износ 3.500.000 КМ. У фебруару 2019. године у у цјелости ће бити отплаћен дугорочни
кредит код Нове Банке а.д. Бања Лука на износ 1.200.000 КМ.

На дан 31.12.2018. године значајно су смањене и остале дугорочне обавезе које се
највећим дијелом односе на репрограмиране обавезе према добављачима. Репрограм
обавеза за јавни приход, односи се на репрограм обавеза за порезе и диприносе. Наиме,
Предузећу је Рјешењем Министарства финансија Републике Српске број 06.05/411-149-
4/16, од дана 06.09.2016. године, извршен репрограм обавеза за порезе и доприносе.
Отплата у 36 једнаких рата почела је у октобру 2016. године. Укупан порески дуг по овом
основу на дан 31.12.2017. године износио је 522.307 КМ и представљао је обавезу за
2019. годину која се отплаћује предвиђеном динамиком до септембра 2019. године.

Билансне позиције Година
која се
завршава
31.
децембра
2018.

Година
која се
завршава
31.
децембра
2017.

Репрограм обавеза за Јавни приход - 522.307
Електродистрибуција Бања Лука- вансудско поравнање 13.340 109.979
Електро-Херцеговина а.д. Требиње 18.343 -
Укупно остале дугорочне обавезе 31.683 632.286
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Краткорочне обавезе

На дан 31.12.2018. године краткорочне обавезе Предузећа износе 67.959.349 КМ и веће
су за 13.334.050 КМ (+24%). Најзначајније учешће у краткорочним обавезама
представљају обавезе према БХТВ и ФРТВ за инкасо наплату РТВ таксе у износу
45.533.567 КМ и разграничени приход од донација у износу 7.221.309 КМ које су
евидентиране на позицији пасивна временска разграничења.

На позицији Обавезе за зараде и накнаде зарада дошло је до повећања обавеза за
243.128 КМ (+14%). Обавезе за зараде и накнаде зарада (са порезима и доприносима) за
2018. годину измирене су у цјелости у 2018. години и током јануара 2019. године.

Одложене пореске обавезе у износу 5.556.703 КМ односе се на одгођено плаћање
обавезе по Рјешењу Министарства финансија Републике Српске број 06.05/411-165-4/17
од 5.12.2017. године на период од једне године а односе се на обавезе за порезе и
доприносе за 2016. годину са припадајућим каматама и трошковима поступка. У току
2018. године извршена је одгода доспјеле обавезе на још годину дана.

На позицији обавезе из пословања дошло је до смањења обавеза за 752.082 КМ (-14%),
што је навећим дијелом резултат смањења на позицији примљени аванси од купаца у
земљи за 257.881 КМ (-47%). Краткорочне финансијске обавезе су мање за 741.789 КМ (-
65%) због смањења обавеза по кредитима који су отплаћени у 2018. години.
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2.3. Биланс успјеха

Биланс успјеха за период 01.01.2018. - 31.12.2018. године

Билансне позиције Година
која се
завршава
31.
децембра
2018.

Година
која се
завршава
31.
децембра
2017.

Пословни приходи
Приходи од продаје учинака 26.418.100 21.953.235
Остали пословни приходи 5.936.778 4.674.558

32.354.878 26.627.793
Пословни расходи
Трошкови материјала 1.163.904 1.080.405
Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи

14.016.471 11.926.437

Трошкови производних услуга 1.682.397 1.803.008
Трошкови амортизације и резервисања 5.375.659 5.408.652
Нематеријални трошкови (без пореза и
доприноса)

3.429.803 3.788.863

Трошкови пореза 161.554 189.944
Трошкови доприноса 23.679 20.664

25.853.467 24.217.973

Пословни добитак 6.501.411 2.409.820

Финансијски приходи 175 4.223
Финансијски расходи (464.989) (972.598)

Остали приходи 477.388 201.935
Остали расходи (6.178.903) (2.827.613)

Приходи по основу промјене
рачуноводствених политика и исправке
грешака из ранијих година

301.727 2.178.011

Расходи по основу промјене
рачуноводствених политика и исправке
грешака из ранијих година

(45.598) (426.125)

Добитак прије опорезивања 591.211 567.653
Порез на добит (495.153) (514.008)
Нето добитак 96.058 53.645
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Пословни приходи

На дан 31.12.2018. године пословни приходи износе 32.354.878  КМ и у односу на
претходну годину већи су за 5.727.085 КМ (+22%). Пословни приходи у највећој мјери
односе се на приход од РТВ таксе у износу 22.354.230 КМ. Приход од РТВ таксе у 2018.
години већи је за 4.053.619 КМ (22%) у односу на претходну годину.

У претходној години дошло је до промјене у начину наплате РТВ таксе. Наиме, наплата
РТВ таксе вршена је путем Телекома Републике Српске (до 31.05.2017. године) и БХ
Телекома (до 31.07.2017. године). Од 01.04.2017. године за подручје Републике Српске
наплата се врши преко признаница Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске
а.д. Бања Лука, а за подручје Федерације БиХ од 01.08.2017. године преко рачуна ЈП
Електропривредe БИХ д.д. Сарајево. Дио наплате даље се врши путем властитих служби
ЈП Радио Телевизије Републике Српске и властите службе ФРТВ-инкасо наплата. Све
наведено је значајно утицало на повећање прихода од РТВ таксе.

Билансне позиције Година
која се
завршава
31.
децембра
2018.

Година
која се
завршава
31.
децембра
2017.

Приход од продаје учинака на домаћем тржишту:
-РТВ такса 22.354.230 18.300.611
-Маркетинг 3.731.431 3.535.487
-Остале услуге 5.283 5.189

Приход од продаје учинака на иностраном тржишту:
-Маркетинг 322.636 111.949
-Остале услуге 4.521 -

Укупно приходи од продаје учинака 26.418.100 21.953.235

Посматрано по начину наплате РТВ таксе највећи приход од РТВ таксе на територији
Републике Српске остварен је путем властите службе- Инкасо док на територији
Федерације БИХ највећи приход остварен је путем ЈП Електропривреде д.д. Сарајево.
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Билансне позиције Година
која се
завршава
31.
децембра
2018.

Година
која се
завршава
31.
децембра
2017.

Телекоми - 2.222.632
РТРС-инкасо 5.036.168 5.116.056
РТВ ФБИХ-инкасо 2.029.824 3.445.929
Приход од РТВ таксе- Поште Српске 1.995.197 1.517.160
Приход од РТВ таксе- Електропривреда БИХ 13.293.041 5.998.834
Укупно приход од РТВ таксе 22.354.230 18.300.611

На дан 31.12.2018. године остали пословни приходи износе 5.936.778 КМ и у односу на
претходну годину већи су за 1.262.220 КМ (+27%). Приход од закупа у 2018. години у
износу 1.762.182 КМ највећим дијелом се односи на приход од закупа релеја за пренос
програма у износу 1.646.148 КМ. Приходи из намјенских извора финансирања у 2018.
години у износу 4.174.596 КМ највећим дијелом се односи на приход из Буџета Републике
Српске по Одлуци број 04/1-012-2/1828/18 у износу 3.000.000 КМ за покриће текућих
обавеза.

Билансне позиције Година
која се
завршава
31.
децембра
2018.

Година
која се
завршава
31.
децембра
2017.

Приход из Буџета РС -за покриће текућих обавеза 3.000.000 2.000.000
Приход из Буџета-Грант Владе РС за набавку опреме 345.506 359.317
Приход из Буџета Града Б.Лука-Ђурђевдански фестивал 42.239 34.062
Приход из Буџета РС-набавка студијске опреме 452.251 450.493
Приход од донације Савјета министара БИХ- дигитализација 330.455 -
Приход из донације Брчко дистрикта за набавку опреме 3.689 5.384
Приход из донације опреме за Дописништво Београд 456 456
Приход од донације НАТО-опрема - 22.770
Приход од донације лиценце - 3.197
Укупно приходи од намјенских извора финансирања 4.174.596 2.875.679
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Пословни расходи

На дан 31.12.2018. године пословни расходи износе 25.853.467 КМ и у односу на
претходну годину већи су за 1.635.494 КМ (+7%). Најзначајније учешће заузимају
трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи који на дан 31.12.2018. године
износе 14.016.471 КМ што је за 2.090.034 КМ (+18%) веће у односу на претходну годину
због примјене новог Колективног уговора. Трошкови амортизације и резервисања износе
5.375.659 КМ и у односу на претходну годину остали су на приближно истом нивоу. На дан
31.12.2018. године ЈП Радио-Телевизија Републике Српске извршила је резервисање  за
отпремнине и јубиларне награде запослених у складу са Међународним
рачуноводственим стандардом – МРС 19 Примања запослених у износу 229.846 КМ.

Билансне позиције Година
која се
завршава
31.
децембра
2018.

Година
која се
завршава
31.
децембра
2017.

Трошкови амортизације 5.145.813 5.370.843
Трошкови резервисања 229.846 37.810
Укупни трошкови амортизације и
резервисања

5.375.659 5.408.652

На дан 31.12.2018. године укупни нематеријални трошкови износе 3.429.803 КМ и мањи су
за 359.060 КМ (-9%). Најзначајније учешће у нематеријалним трошковима заузимају
трошкови непроизводних услуга који износе 3.172.194 КМ и мањи су за 228.034 КМ (-7%) у
највећој мјери због смањења трошкова сарадницима за привремене и повремене послове
и провизије Телекома за наплату РТВ таксе. Остали нематеријални трошкови у износу
71.988 КМ у највећој мјери се односе на трошкове поступка принудне наплате у износу
37.160 КМ који су у односу на претходну годину мањи за 159.383 КМ.

Билансне позиције Година која се
завршава 31.
децембра 2018.

Година која се
завршава 31.
децембра 2017.

Трошкови непроизводних услуга 3.172.194 3.400.228
Трошкови  репрезентације 91.606 81.013
Трошкови премија осигурања 42.772 12.661
Трошкови платног промета 42.035 49.368
Трошкови чланарина 9.208 8.503
Остали нематеријални трошкови 71.988 237.089
Укупно нематеријални трошкови 3.429.803 3.788.863
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Финансијски приходи и расходи

На дан 31.12.2018. године финансијски приходи износе 175 КМ и мањи су за  4.048 КМ  (-
96%) у односу на претходну годину.

Финансијски расходи на дан 31.12.2018. године износе 464.989 КМ и мањи су за 507.609
КМ (-52%) у односу на претходну годину. На наведени пад финансијских расхода највећи
утицај имао је пад затезних камата на обавезе за јавне приходе Републике Српске у
износу 413.472 КМ.

Остали приходи и расходи

На дан 31.12.2018. године остали приходи износе 477.388 КМ и већи су за 275.453 КМ
(136%). Наведено повећање резултат је оствареног добитака од продаје опреме и
добитка од расхода основних средсатва.

На дан 31.12.2018. године остали расходи износе 6.178.903  КМ и већи су за 3.351.290 КМ
(+119%) у односу на претходну годину. Раст остали расхода највећим дијелом резултат је
књижења исправке вриједности потраживања од купаца- БХТВ и ФРТВ  у износу 3.875.639
КМ.

Приходи по основу наплате РТВ таксе из ранијих година

Приходи по основу наплате РТВ таксе и расходи по основу трошкова наплате РТВ таксе
из ранијих година представљају приходе и расходе из ранијих година утврђени у 2018.
години. На дан 31.12.2018. године приходи по основу наплате РТВ таксе из ранијих
година мањи су за  1.876.284 КМ и  односи се на наплаћени приход од РТВ таксе за
период до 31.12.2015. године  којег у 2018. години није било, док је у претходној години
износио 1.889.421 КМ. и наплаћени судски трошкови за РТВ таксу настали до 31.12.2013.
године који су мањи за 75.449 КМ.

Када је ријeч о расходима по основу трошкова наплате РТВ таксе из ранијих година на
дан 31.12.2018. године расходи су мањи за 380.527 КМ, што је највећим дијелом резултат
смањења обавезе за јавни приход ранијих година у износу 220.604 КМ.

Порез на добит

Порез на добит на дан 31.12.2018. године износи 572.079 КМ.
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Извјештај о промјенама на капиталу
зa пeриoд кojи сe зaвршaвa нa дaн 31.12.2018. гoдинe

Билансне позиције Основни
капитал

Ревалризаци
оне резерве

Остале
резерве

Добитак Укупно

Стaњe нa дaн 01.01.2017. гoд. 2.020.136 1.104.832 365.623 32.459 3.523.050
Нeтo дoбитaк/губитaк пeриoдa
искaзaн у билaнсу успjeхa

- - - 53.645 53.645

Нето добици/губици периода
признати директно у капиталу

- 12.681.832 - - 12.681.832

Oбjaвљeнe дивидeндe и други
видoви рaспoдjeлe дoбиткa и
пoкрићe губиткa

- - (32.459) 32.459 -

Стaњe нa дaн 31.12.2017. гoд. /
01.01.2018. гoд.

2.020.136 13.786.664 398.082 53.645 16.258.527

Поновно исказано стање на дан
01.01.2018. године

2.020.136 13.786.664 431.522 53.645 16.291.967

Нeтo дoбитaк/губитaк пeриoдa
искaзaн у билaнсу успjeхa

- - 96.058 - 96.058

Нeтo дoбици/губици пeриoдa
признaти дирeктнo у кaпитaлу

- (171.128) 33.440 - (137.688)

Oбjaвљeнe дивидeндe и други
видoви рaспoдjeлe дoбиткa и
пoкрићe губиткa

- - (53.645) 53.645 -

Стaњe нa дaн 31.12.2018. гoд. 2.020.136 13.615.536 581.225 - 16.216.897
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Биланс токова готовине за период 01.01.2018. - 31.12.2018. године

Билансне позиције Година која
се
завршава
31. ецембра
2018.

Година која
се
завршава
31.
децембра
2017.

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
Приливи од купаца и примљени аванси 27.397.072 27.400.415
Приливи од премија, субвенција, дотација и сл. 3.021.000 2.010.000
Остали приливи из пословних активности 122.241 147.493
Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси (8.125.650) (8.042.585)
Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и
осталих личних расхода

(17.668.579) (15.004.72)

Одливи по основу плаћених камата (211.760) (310.882)
Одливи по основу пореза на добит (586.488) (167.220)
Остали одливи из пословних активности (1.577.859) (3.140.923)
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ
АКТИВНОСТИ

2.369.977 2.891.573

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
Приливи по основу камата - -
Одливи по основу куповине нематеријалних средстава,
некретнина, постројења, опреме, инвестиционих
некретнина и биолошких средстава

(449.819) (258.282)

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИРАЊА

(449.819) (258.282)

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
Приливи по основу краткорочних кредита 16.462.473 14.345.289
Одливи по основу дугорочних кредита (1.915.483) (2.598.506)
Одливи по основу краткорочних кредита (16.508.153) (14.340.865)
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ФИНАНСИРАЊА

(1.961.163) (2.594.082)

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (41.005) 39.209
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 96.533 59.346
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

175 202

НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

(2.367) (2.224)

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 53.336 96.533
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3. Финансијски извјештаји за
период који се завршава 31.

децембра 2018. године и
Извјештај независног ревизора
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4. План рада за 2019. годину
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У 2019. години Радио – телевизија Републике Српске наставиће са радом у складу са

Законом о Радио-телевизији Републике Српске, принципима који из њега произилазе,

поштујући програмске квоте, обавезе, обим и квалитет емитованог програмског садржаја

прописаног од стране Регулаторне агенције за комуникације, а у складу са Дозволом

система.

У том смислу, Радио-телевизија Републике Српске, руководећи се одредбама Статута,

као и до сада, обезбиједиће разноврстан и избалансиран програм, који испуњава етичке

стандарде и стандарде квалитета. У складу са финансијским могућностима настојаћемо

да обезбједимо квалитетан спортски, филмски, играни, серијски и документарни програм.

Када је ријеч о емитовању квалитетних филмских, серијских и спортских садржаја

евидентан је проблем огромног повећања цијена набавке ових садржаја. Тематски

кабловски канали, због своје конкуренције, у већини случајева прецјењују вриједности

поменутих програмских садржаја и на тај начин их откупљују, што Јавним сервисима и

комерцијалним телевизијама које терестријално емитују програм смањује маневарски

простор за набавку истих.

Из тог разлога, основни приоритет у 2019. години ће бити развој домаће продукције, која

се бави искључиво домаћим темама из свих области друштвеног живота Републике

Српске.

С друге стране, новим пројектима сопствене продукције планирамо да у 2019. години,

кроз документарну форму, дамо допринос култури сјећања у контексту страдања српског

народа у Другом свјетском и одбрамбено-отаџбинском рату, афирмишемо материјално и

духовно културно – историјско насљеђе у Републици Српској.

Наставићемо са улагањем, те домаћом и међународном промоцијом документарног

програма ЈП РТРС, који је и у претходним годинама добивао многобројне награде на

разним домаћим и међународним фестивалима, и оцјењен је као најбољи документарни

програм у Републици Српској и БиХ.

У 2019. години планирано је поновно покретање емисије која ће се бавити животом,

културом и правима националних мањина у Републици Српској.
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У 2019. години планирано је неколико великих пројеката.

Један од њих је реализација дјечијег квиза у којем би, требало да учествују, 32 основне

школе из читаве Републике Српске. Квиз, по највишим продукционим стандардима,

требало би да буде реализован у сарадњи са Министарством просвјете и културе

Републике Српске и Републичким педагошким заводом.

С обзиром на чињеницу да су на тржишту Републике Српске, најгледаније домаће игране

серије, планирани су преговори са великим компанијама у вези са финансирањем

производње домаћег серијског програма у Републици Српској, у продукцији ЈП РТРС,

чиме би на директан начин помогли развоју домаће кинематографије.

Када је ријеч о процесу дигитализације напомињемо да је РТРС све предуслове испунио.

РТРС је почео емитовање у формату 16:9, те припремио добар дио ресурса за

емитовање у високој ХД резолуцији.

Наставићемо са припремом властитих емисионих локација за процес преласка са

аналогног на дигитално земаљско емитовање, који је нажалост заустављен. Наиме,

Министарство транспорта и комуникација БиХ, које је надлежно за спровођење овог

процеса, до почетка 2019. године завршило је само прву фазу, док остале фазе овог

процеса, нису ни започете.

У вези са тим, наставићемо инсистирати да се овај процес настави и заврши у што је

могуће краћем року, јер је то од виталног интереса ЈП РТРС, као и свих грађана

Републике Српске.

Наставићемо инсистирати и на спровођењу свих одлука и закључака Народне скупштине

Републике Српске и Владе Републике Српске, у вези са овим и осталим процесима када

је ријеч о систему јавног емитовања у Републици Српској, јер до данас, нити једна одлука

ова два органа Републике Српске није проведена, иако на многим позицијама на нивоу

БиХ, већ неколико година сједе именована и изабрана лица из Републике Српске.

Ту првенствено мислимо на неспровођење и непоштовање ставова органа и институција

Републике Српске, од стране Регулаторне агенције за комуникације БиХ.
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Наставком капиталних улагања Владе Републике Српске, до краја 2019. године Радио-

телевизија Републике Српске, требало би да почне са емитовањем у ХД резолуцији

комплетног програма набавком репортажног возила у ХД резолуцији и додатне опреме за

продукцијске капацитете у РТВ дому у Бања Луци.

Такође, један од приоритетних планова за 2019. годину је обезбјеђење уређаја за

директна укључења за све Информативно техничке центре РТРС-а, као и увећање броја

истих уређаја у РТРС у Бања Луци. Са овом опремом, екипе РТРС-а ће бити у могућности

да се директно са терена, гдје постоји покривеност 3Г или 4Г мобилном мрежом ,

укључују у програм наше телевизије и самим тим допринесу благовременом

информисању јавности и самој динамици емисија.

Планиране су и измјене визуелног идентитета Телевизије Републике Српске, са

нагласком на најгледаније информативне емисије.

У вези са преносом и емитовањем програма, ван граница Републике Српске и БиХ,

планирано је потписивање уговора са једним од великих дистрибутера за све територије

и платформе, да би коначно стали у крај нелегалном преузимању нашег сигнала ван

граница Републике Српске и БиХ.

Када је ријеч о Радију Републике Српске, и у 2019. години наставићемо обнову емисионе

технике ФМ система. Дио емисионог система Радија Републике Српске у претходној

години је, сходно финансијским могућностима и обновљен.

Производња квалитетног радијског програма кроз изворне радијске форме је такође један

од приоритета Радија Републике Српске у 2019. години.

Један од основних предуслова за реализацију горе наведеног је стабилан извор

финансирања.

Свједоци смо да сада, на нивоу БиХ постоје два асиметрична модела наплате РТВ таксе.

Надлежне службе Јавног сервиса Републике Српске уложиће максимум напора да би

побољшали проценат наплате РТВ таксе.
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Закон о Јавном РТВ систему БиХ је непроводив, што су потврдила сва три Јавна сервиса,

односно Одбор система ЈРТСБиХ, и потребно је да се ради на његовим измјенама, или да

се предложи нови Закон у складу са реалним стањем у којој се налазе сва три јавна

сервиса.

Без доношења новог Закона о ЈРТСБиХ, а самим тим и новог Закона о ЈП РТРС, даљи

развој јавног сервиса Републике Српске ће бити итекако отежан, и врло тешко ће, се моћи

испуњавати основна улога ЈП РТРС.

Из тог разлога, наставићемо инсистирати на новим законским рјешењима у систему јавног

емитовања у Републици Српској и БиХ.

Нова законска рјешења треба да донесу потпуно нови систем јавног емитовања у складу

са модерним европским стандардима и праксама, и уважавајући реалности овог система

у БиХ.

Такође, потребно је уредити област маркетиншког оглашавања у Републици Српској и

БиХ, те систем мјерења гледаности, на основу којег се и распоређује новац од

маркетинга.

Хитно је потребно донијети и нови Закон о дигиталној радио дифузији, којим би требало

да буде регулисана област дигиталног емитовања.

ЈП РТРС је спреман да у 2019. години заједно за надлежним органима и институцијама,

учествује у изради поменутих законских рјешења.
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