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УВОД
Основне информације
Оснивање и начин рада Радио-телевизије Републике Српске регулисан је Законом о
РТРС (Сл. гласник РС, 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 број: 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-а 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 субјект
чију основну организациону структуру чине сектори и службе.
У оквиру РТРС рад је организован кроз следеће секторе:
1.
2.
3.
4.
5.

Дирекција РТРС,
Сектор програма Телевизије Републике Српске,
Сектор програма Радија Републике Српске,
Сектор економско финансијиских послова и
Сектор Медија центар РТРС.

Обављање послова РТРС-а, 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-а предвиђени Законом о Радио-телевизији Републике Српске и
Статутом РТРС-а су функционисали и обављали актима предвиђене активности.
Управни одбор Радио-телевизије Републике Српске је у 2017. години одржао укупно 15
сједница, на којим је разматрао и одлучивао о свим битним питањима из своје

3

надлежности у складу са Законом, Статутом и другим општим актима РТРС-a и донио 68
одлука и 30 закључака.
Сједнице су заказиване и одржаване у складу са Законом о РТРС, Статутом РТРС и
Пословником о раду Управног одбора.
Управни одбор редовно је пратио реализацију, односно извршавање донесених одлука.
Програмски савјет Рaдио-телевизије Републике Српске је у 2017. години одржао три
сједнице.
Народна скупштина Републике Српске на својој шеснаестој сједници одржаној дана
21.2.2017. године донијела је Одлуку о избору Програмског савјета РТРС-a.
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 2017. године Пословодни одбор Радио-телевизије Републике Српске одржао је 15.
сједница на којима је једногласно усвојио 150 Закључака.
Суочавајући се са још увијек неријешеном ситуацијом која се односи на основни извор
финансирања Јавног сервиса, РТВ таксу, РТРС је током године предузимао низ мјера,
првенствено на унапређењу рада властите Инкасо службе, како би одржао финансијску
стабилност.
У 2017. години Радио-телевизија Републике Српске укупно је емитовала 8760 сати
програма. Програм РТРС-а се емитује 24 сата на два канала (РТРС и РТРС плус) путем
кабловских оператера и сателита, те аналогним и дигиталним земаљским
(терестријалним) емитовањем.
Нажалост, иако се Радио-телевизија својим Планом рада за 2017. годину, обавезала да
ће инсистирати на одобрењу дозволе за емитовање другог ТВ програма Јавног сервиса,
то се није десило.
Радио-телевизија Републике Српске није добила дозволу Регулаторне агенције за
комуникације за дигитално емитовање програма РТРС 2, иако је то Народна
скупштина Републике Српске тражила од РАК-а својим Закључком (15. сједница НСРС,
одржана 15.децембра, 2016. године) како би читава територија Републике Српске била
квалитетно покривена сигналом програма РТРС-а.
Радио Републике Српске је у протеклој години години обиљежио веома важан јубилеј – 50
година од оснивања и тим поводом Одлуком Предсједника РС, поводом Дана Републике
Српске, Радио РС одликован је Орденом Његоша I реда , за допринос развоју и настанку
Републике Српске.
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1. ПРОГРАМСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ

1.1.

Телевизија Републике Српске

Телевизија Републике Српске успјешно је завршила 2017. годину, емитујући програм у
складу са програмским начелима дефинисаним Законом о Радио-телевизији Републике
Српске. Телевизија Републике Српске програм емитује 24 сата и то путем два канала –
РТРС и РТРС Плус. Оба канала емитују се и путем сателита, и то на пријемној
фреквенцији 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 2017. години РТРС је укупно емитовала 8760 сати програма, од чега 4777 сати (или
54,5%) програма властите производње, а 3983 сата (или 45,5%) програма стране
производње (програм који је обезбјеђен куповином, ТВ размјеном, кроз донације).

ПРОГРАМ - властити/страни програм-приказ
4.777 сати

Властита производња

Страна производња (програм обезбјеђен куповином, ТВ
3.983 сати
размјеном,донације)
УКУПНО

54,5%
45,5%

8.760 сати

Премијерно је емитовано 4986 сати (или 57%), а репризно 3774 сата или (или 43%)
програма. ТВРС је у 2017. години реализовала (на првом каналу) 87 сати и 23 минута
директних преноса информативних, спортских, културних, музичких и других догађаја (или
2,7 % од премијерног програма властите производње). Телевизија Републике Српске
укупно је уживо емитовала 275 сати засједања Народне скупштине Републике Српске на
свом програму РТРС плус.
Од укупне премијерне властите производње (која износи 3207 сати) у студију Бањалука
произведено је 2624 сата или 81,8 %, а у ИТ центрима 583 сата или 18,2 % од укупног
премијерног програма властите производње.
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ВЛАСТИТИ ПРОГРАМ – премијерно/репризно емитовано – број сати
4.986 сати*

Премијерно емитовано

3.774 сати

Репризно емитовано

*2,7 % премијерно емитованог властитог програма односи се на директине преносе
информативних, спортских, културних, музичких и других догађаја који су емотивани на
првом програму РТРС-а (87 сати и 23 минуте)
** 81,8% (2.624 сата) од укупне премијерне властите производње произведено је у
студију у Бањалуци, док је 18,2% односно 583 сата продуковано у ИТ центрима

Информативни програм је процентуално најзаступљенији и најгледанији програм
Телевизије Републике Српске. Осим тога, РТРС је настојала да гледаоцима понуди што
квалитетнији спортски, играни, серијски и документарни програм домаће и стране
продукције. Документарни филмови у продукцији РТРС-а представљени су, током 2017.
године, на домаћим и међународним фестивалима, на којима су освојили бројне награде.

ВЛАСТИТИ ПРОГРАМ – структура
Информативни програм
Културно – образовни програм
Омладински и дјечији програм
Религијски програм
Музички програм
Забавни програм
Спортски програм
Документарни програм
Филмски, серијски и драмски програм
ЕПП
Остали програмски садржаји

2674 сати
252 сата
251 сат
115 сати
413 сати
783 сати
431 сат
371 сат
4599 сати
532 сата
339 сати

30,5%
2,9%
2,9%
1,3%
4,7%
8,9%
4,9%
4,2%
29,7%
6,1%
3,9%

У току 2017. године реализована су и бројна медијска покровитељства културних,
образовних, спортских и хуманитарних манифестација. Поред континуиране подршке
кључним установама и институцијама, у складу са својом улогом јавног сервиса, РТРС је,
ангажујући своје техничке и људске ресурсе, пружио медијску подршку кроз директне
преносе, репортаже и извјештаје приликом обиљежавања догађаја од републичког и
регионалног значаја и реализовању пројекта од општег друштвеног значаја.
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1.2.

Програм РТРС плус

Телевизија Републике Српске је у 2017. години наставила да емитује цјелодневни програм
на РТРС плус програму. 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 смо у 2017. години, између осталог,
преносили све сједнице Народне скупштине Републике Српске укупно 275 сати.

ЗАСЈЕДАЊА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ – преглед емитовања за 2017.годину
ПРЕГЛЕД ЕМИТОВАЊА СКУПШТИНЕ НА РТРС-у У 2017. ГОДИНИ

МЈЕСЕЦ

ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУНИ
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
РТРС
РТРС ПЛУС
УКУПНО

ПРЕГЛЕД

РТРС
ДИРЕКТАН
ПРЕНОС

УКУПНО
/минута/

РТРС ПЛУС
ДИРЕКТАН
ПРЕНОС

премијерно
репризно
0
0
0
0
116
101
122
339
2130
41
41
82
1260
67
67
134
1660
43
43
86
1642
45
45
90
1260
74
74
148
2980
0
0
75
15
90
870
15
15
30
420
81
14
95
730
30
30
60
790
587
445
122
1154
13742
1154 минута или 19 сати или 14 минута / од чега 7 сати и 24 минута репризно/
13742 минута или 229 сати и 2 минута
14896 минута или 248 сати и 16 минута
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1.3.

Радио Републике Српске

Обавезе које намеће улога јавног сервиса остале су основни оквир креирања програма
Радија и у 2017. години, која је посвећена и обиљежавању 50. година од оснивања Радија
Републике Српске. Реализован је највећи дио програмских планова за прошлу годину,
прије свих кроз емисије Информативног, Дневног и Јутањег програма. У оквиру ових
програма праћени су најзначајнији политички и друштвени догађаји, обрађиване теме од
посебног и животног значаја за слушаоце, а програмски садржаји обогаћени су и причама
о свакодневним животним проблемима људи из различитих средина. Имиџ „народног
радија“, што је циљ који је постављен прије четири године, грађен је и у 2017. години јер
је, између осталог, урађено и 15 теренских емисија уживо, из различитих општина
Репубике Српске, што је три пута више него у 2016. години.
Одлуком Предсједника РС, поводом Дана Републике Српске, Радио РС одликован је
Орденом Његоша I реда , за допринос развоју и настанку Републике Српске.
Циљеви постављени на почетку 2017.године су остварени, уз одређене корекције
условљене узрочно - посљедичним односом актуелних дешавања, кадровских реалности
и програмских планова:
а)

Задржан је постојећи ниво, квалитет и препознатљивост емисија Информативног
програма, а емисија „Отворено речено“, коју емитујемо четвртком, потврдила је
значајну улогу у укупном информативном медијском миљеу Републике Српске.
Пратили смо у континуитету сва засједања Народне скупштине РС и директно
преносили најзначајније сједнице.

б)

реализовано је 15 емисија „уживо“, ван студија, на отвореном или у специфичном
простору, чиме је настављен континуитет таквих емисија из свих крајева Републике
Српске и које су обогаћене причама о свакодневним животним проблемима људи из
већег броја средина. Рађене су двочасовне емисије с отвореног простора из
Костајнице, Лопара, Новог Горажда, Вишеграда, Бијељине, Рибника, Градишке,
Српца, Приједора, Требиња, Љубиња, Пала, Калиновика, Дринића и Бањалуке. У
посљедње три ипо године урађено је 46 таквих емисија.
Радио РС је преносио из Београда и четири фудбалске утакмице Црвене звезде и
Партизана.
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в)

у оквиру обиљежавања 50 година Радија Републике Српске, који баштини традицију
некадашњег Радија Бањалука који је основан 1967. Године, али и Српског радија из
Пала основаног 1993. године, остварено је неколико циљева:

-

Свечана академија поводом јубилеја одржана је у Бањалуци, уз директан пренос на
Радију и Телевизији Репубике Српске

-

„Поште Српске“ промовисале су пригодну поштанску марку с мотивом „50 година
радија у Бањалуци“, уз директан радијски пренос;

-

у Бањалуци и Београду промовисана је монографија под називом „Радио-талас дуг
50 година“, чији је издавач РТРС;

-

Основној школи „Свети Сава“ у Добоју додијелили смо, поводом пола вијека
постојања, 600 књига које су сакупили слушаоци;

-

у програму смо, на седмичном новоу, емитовали и архивски материјал којим смо
слушаоце подсјећали да смо у години јубилеја;

-

снимљена је и промовисана ТВ репортажа под називом „Радијска ТВ репортажа“ ;

г) наставили смо с

развојем комуникације са слушаоцима - контакт програми (SMS

поруке, телефон, друштвене мреже, комуникација на терену, у просторијама радија);

д) сарадња с другим радио - станицама нашег, или сличног ранга, је настављена и
побољшана. Најплоднија сарадња осварена је с Радиом Београд, Радиом Нови Сад
и Радиом Спутњик.
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1.4.

Мултимедија / www.rtrs.tv

Телевизија Републике Српске програм споствене продукције емитује уживо на интернету.
преко портала www.rtrs.tv. Већину емисије сопствене продукције корисници могу
одложено да погледају на нашем порталу. У 2017. години странице портала забиљежиле
су преко 28 милиона „кликова“, односно отварања, што је у просјеку око 80 хиљада
дневно. Најчитанији садржаји биле су вијести о Дану Републике Српске и обиљежавању
25 година постојања РТРС-а.
Регионално посматрано, највећи број посјетилаца долази из Републике Српске и ФБиХ,
Србије, САД, Њемачке и Француске, а око 40 % посјетилаца порталу приступа путем
мобилних уређаја односно посредством андроид апликације.
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1.5.

Дигитализација

Министарство транспора и комуникација Босне и Херцеговине као носилац активности на
реализацији пројекта преласка са аналогног на дигитално земаљско емитовање
(дигитализација) у току 2017. године није реализовало другу фазу пројекта како је то
било планирано.
Радио-телевизија Републике Српске није добила дозволу Регулаторне агенције за
комуникације за дигитално емитовање програма РТРС 2, иако је то Народна
скупштина Републике Српске тражила од РАК-а својим Закључком (15. сједница НСРС,
одржана 15.децембра 2016. године), како би читава територија Републике Српске била
квалитетно покривена сигналом програма РТРС-а.
Истим Закључком је од Регулаторне агенције тражено да се размотри могућност
повећања дозвољеног времена емитовања маркетинг блокова за Јавни сервис са
садашњих 6 на 8 минута чиме би се створила могућност већег прихода по овом основу.
Ни овај дио Закључка Народне Скупштине Републике Српске није реализован.
Регулаторна агенција за комуникације до данашњег дана није дозволила Радиотелевизији Републике Српске коришћење властитих капацитета Мултиплекс-а А, те
дигиталне опреме у власништву РТРС-а, ни за властити програм РТРС 2, ни за програм
других комерцијалних телевизија из Републике Српске. Тиме није испоспоштован
Закључак усвојен на Двадесет првој сједници НСРС (13. септембар, 2017. године), чиме је
РТРС-у онемогућено рентирање властите опреме, па самим тим и стицање додатних
прихода по овом основу.
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1.6.

Људски ресурси

Укупан број запослених у ЈП Радио-телевизија Републике Српске на дан 31.12.2017.
године износи 601, 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 31.12.2017. године:
ПОЛ
Женски
Мушки
УКУПНО

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
252
349
601

2) Образовна стурктура запослених на дан 31.12.2017. године:
СТРУЧНА СПРЕМА
ДР
МР
МАСТЕР
ВСС
ВС
ВКВ
ССС
КВ
НК
УКУПНО

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
2
8
1
226
29
16
292
23
4
601

3) Стросна структура запослених на дан 31.12.2017. године:
ГОДИНЕ
19-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-65
УКУПНО

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
5
37
65
92
133
90
78
63
38
601
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4) Национална структура запослених на дан 31.12.2017. године:
НАЦИОНАЛНОСТ
Српска
Хрватска
Бошњачка
Црногорска
Македонска
Италијанска
Јеврејска
Украјинска
Словенска
Неопредељен
УКУПНО

БРОЈ ЗАПОПОСЛЕНИХ
564
13
11
4
1
1
1
1
1
4
601
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2. РТВ ТАКСА
ЈП РТРС је јединствени правни, економски и пословни субјект чију основну организациону
структуру чине сектори и службе.
Служба РТВ таксе послује као самостална служба и директно је одговорна генералном
директору Радио-телевизије Републике Српске.
Основни извор финансирања предузећа је РТВ такса, односно такса за посједовање
радио или ТВ пријемника, која се током 2017. фактурисала уз рачуне за фиксну
телефонију, путем признаница (инкасо служба), једномјесечних рачуна достављаних
путем поште и шестомјесечних рачуна којима је обухваћен одређени дио правних лица
(хотели/мотели).
Правни основ за фактурисање РТВ таксе, наплату и евидентирање у билансима РТРС-а
чине:





Закон о Јавном РТВ систему БиХ;
Закон о Радио-телевизији Републике Српске;
МРС – међународни књиговодствени стандарди;
МСФИ – међународни стандард финансијског извјештавања;

Основ за фактурисање РТВ таксе су активни обвезници у бази, код којих постоји Законом
утврђена обавеза плаћања РТВ таксе. Утврђени износ РТВ таксе од 7,50 КМ примјењује
се од 01.03.2013. године.
Фактурисање РТВ таксе врши се на мјесечном нивоу, и то до 20-ог у текућем мјесецу .
Изузетно од наведеног, правним лицима(хотели/мотели) која посједују више пријемника,
рачун за РТВ таксу се испоставља два пута годишње у форми шестомјесечне фактуре.

Достава и наплата РТВ таксе у 2017. години, вршена је кроз неколико модела:
1.
2.
3.
4.

Рачун за фиксну телефонију ( до 30.06.2017. фодине);
Признаница за РТВ таксу
( инкасантска служба );
Рачун - „Поште Српске“
( од 01.04.2017. године );
Шестомјесечни рачун
( хотели / мотели ).

У Извјештају су приказани подаци о раду
31.12.2017. године по сљедећим ставкама:

Службе РТВ таксе за период од 01.01.до

База података - основ за фактурисање РТВ таксе;
Извјештај о укупно фактурисаној РТВ такси за период 01.01. до 31.12.2017. године
по видовима задужења;
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Преглед наплаћене РТВ таксе у 2017. години;
Учешће трошкова система наплате РТВ таксе у оствареном приходу по свим
видовима наплате;
Преглед кретања обвезника у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године;
Информација о судским трошковима – предујам и судска такса;

База података (број обвезника) као основ за фактурисање РТВ таксе
На дан 31.12.2017. године број активних обвезника (основ за фактурисање РТВ таксе) је
310.997.
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Извјештај о укупној фактурисаној РТВ такси у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017.
године

Телеком
Период

Пошта

Бр.

Властита служба
Инкасо и правна лица

Бр.

Укупно
Бр.

претпл.

Износ

претпл

Износ

Бр.
претпл.

Износ

претпл.

Износ

1

2

3

4

5

6

7(1+3+5)

8(2+4+6)

1/17

113.323

849,922.50

189.412

1,420,590.00

302.735

2,270,512.50

2/17

76.239

571,792.50

229.585

1,721,887.50

305.824

2,293,680.00

3/17

50.720

380,400.00

60.642

454,815.00

212.751

1,595,632.50

324.114

2,430,847.50

4/17

27.847

208,852.50

56.070

420,525.00

240.607

1,804,552.50

324.524

2,433,930.00

5/17

7.146

53,595.00

62.224

466,680.00

247.882

1,859,115.00

317.252

2,379,390.00

6/17

90.291

677,182.50

228.590

1,859,452.50

318.881

2,536,635.00

7/17

90.103

675,772.50

222.771

1,670,782.50

312.874

2,346,555.00

8/17

89.958

674,685.00

226.800

1,701,000.00

316.758

2,375,685.00

9/17

89.733

672,997.50

221.798

1,663.485.00

311.531

2,336,482.50

10/17

90.552

679,140.00

225.882

1,693,395.00

316.434

2,372,535.00

11/17

89.929

674,467.50

221.770

1,663,275.00

311.699

2,337,742.50

12/17

89.650

672,375.00

221.347

1,811,055.00

310.997

2,483,430.00

Укупно:

2,064,562.50

6,068,640.00
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20,464,222.50

28,597,425.00

Учешће трошкова наплате РТВ таксе у оствареном приходу по видовима наплате
(кумулативно)

Вид наплате

Приход

Tрошак

Учешћа трошка у
приходу

Телекоми

516,140.64

111,599.95

21.62

Инкасо служба

5,116,055.63

1,398,698.46

27.34

Поште Српске

1,517,160.02

255,039.65

16.81

Укупно

7,149,356.29

1,765,338.06

24,69

Преглед кретања обвезника са образложењем одступања

330000
325000
320000
315000
310000

Број претплатника

305000
300000
295000
290000
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Карактеристично за кретање обвезника током 2017. године је велики број брисаних по
основу података добијених од стране инкасо и поштанске службе. Након што је модел
доставе путем рачуна за фиксну телефонију укунут 30.06.2017. Служба је запримила
знатан број основаних захтјева за ослобађање од стране правних лица која у својим
радним просторијама нису посједовала радио или телевизијски пријемник.

Низом акција, како промотивних тако и на терену кроз постојећи инфраструктуру, учињен
је значајан помак у броју новопријављених обвезника, па је тако током 2017. у бази
евидентирано 8262 у односу на 1702 нове пријаве у 2016. години.

Најчешћи разлози за престанак фактурисања код физичких лица били су смрт,
непосједовање пријемника, промјена пребивалишта, а код правних лица непосједовање
пријемника.

Информација о трошковима судских поступака (трошкови судске таксе и предујма)

Према подацима усклађеним са Службом рачуноводства СЕФП-а, укупни трошкови по
основу судских такси уплаћених на рачун Јавних прихода у периоду од 01.01. до
31.12.2017. године су 320,937.68 КМ, док трошкови уплате предујма износе 77,387.39 КМ.
У истом периоду Служба РТВ таксе наплатила је на име судских трошкова и предујма
638,596.71 КМ.

Информација о броју покренутих судских спорова за наплату РТВ таксе путем
судова у Републици Српској

За обвезнике који нису измиривали обавезе у року, Служба РТВ таксе је у периоду од
01.07.2017. до 31.12.2017. године покренула 221 судски поступак код основних судова у
Републици Српској и Основног суда Брчко Дистрикта.
У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године по основу ових предмета укупно је
наплаћено 5,540.33 КМ.
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3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ДАН
31.12.2017. ГОДИНЕ

3.1.

Општи подаци

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 Радиотелевизија 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 Бањој Луци 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, Улица Трг Републике Српске 9.
На дан 31.12.2017. године, у Предузећу је запослен 601 радник.
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3.2.

Биланс стања

Биланс стања на дан 31.12.2017. године

Година
која се
завршава
31.
децембра
2017.

Билансне позиције

Стална имовина
Нематеријална улагања
Некретнине, постројења опрема и инвестиционе
некретнине
Биолошка средства и средства културе
Текућа имовина
Залихе, стална средства и средства обустављеног
пословања намијењена продаји
Краткорочна потраживања
Готовина и готовински еквиваленти
Активна временска разграничења
ПОСЛОВНА АКТИВА
Ванбилансна актива
УКУПНА АКТИВА
Капитал
Основни капитал
Резерве
Ревалоризационе резерве
Нерааспоређени добитак

Резервисања, одложене пореске обавезе и
разграничени приходи (резвисања за отпремнине
радника)
Дугорочне обавезе
Дугорочни кредити
Остале дугорочне обавезе
Краткорочне обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе из пословања
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Година
која се
завршава
31.
децембра
2016.

13.774.469
31.136.633

10.766.608
21.720.870

13.619
44.924.721

12.989
32.500.467

110.678

279.353

25.858.709
96.533
3.655.051
29.720.971

13.396.652
59.346
5.569.018
19.304.369

74.645.692
11.884.720
86.530.412

51.804.836
12.416.687
64.221.523

2.020.136
398.082
13.786.664
53.645
16.258.527

2.020.136
365.623
1.104.832
32.459
3.523.050

37.810

5.128

3.091.770
632.286
3.724.056

4.233.020
1.953.101
6.186.121

2.514.843
5.212.866

2.476.829
7.784.364

Обавезе за зараде и накнаде зарада
Друге обавезе
Порез на додату вриједност
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге даџбине
Обавезе за порез на добитак
Пасивна временска разграничења
Одложене пореске обавезе

1.715.332
367.387
182.920
409.776
511.334
38.573.733
5.137.108
54.625.299

3.769.646
195.481
68.789
941.171
408.892
26.445.365
42.090.537

ПОСЛОВНА ПАСИВА
Ванбилансна пасива
УКУПНА ПАСИВА

74.645.692
11.884.720
86.530.412

51.804.836
12.416.687
64.221.523

Стална имовина
На дан 31.12.2017. године стална имовина Предузећа износи 44.924.721 КМ што је за
12.424.254 КМ (38%) веће у односу на претходну годину (нематеријална улагања већа за
3.007.861 КМ (28%) док су некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине
веће за 9.415.763 КМ (43%).
У току 2016. године Предузеће је донијело Одлуку о процјени вриједности некретнина,
постројења и опреме. Наведена процјена је извршена са стањем на дан 31.12.2016.
године, док су ефекти извршене процјене укњижени у 2017. години, што је утицало на
повећање вриједности сталне имовине по основу процјене за 12.681.832 КМ.
Процјена вриједности имовине
Земљиште
314.732
Објекти
7.485.575
Опрема
4.881.524
Укупно повећање вриједност имовине по основу процјене 12.681.832

Такође, у 2017. години извршено је повећање нематеријалне имовне (набавка програмаправа емитовања, лиценце за софтвер као и нематеријална улагања у припреми) у
укупном износу 4.301.235 КМ.
Нематеријална улагања
Набавка програма- права емитовања
3.567.374
Лиценце за софтвер
10.687
Нематеријална улагања у припреми
723.174
Укупно повећање вриједности нематеријалне имовине 4.301.235

У току 2017. године извршена су нова улагања у грађевинске објекте, постројења и
опрему у износу 836.431 КМ. Наведена повећања вриједности имовине је утицало свакако
и на повећање трошкова амортизације.
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Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине
Грађевински објекти
Постројења и опрема
Аванси, опрема и инвестиционе некретнине у припреми
Укупно повећање вриједности некретнина, постројења, опрема и
инвестиционе некретнине

87.131
736.699
12.601
836.431

Према резултатима редовног годишњег пописа на дан 31.12.2017. године расходована је
неупотребљива трајна имовина (опрема) која је 100% амортизована у износу 1.138.533
КМ, и евидентиран мањак опреме утврђен пописом на терет задужених радника у износу
12.703 КМ.
Текућа имовина
На дан 31.12.2017. године текућа имовина износи 29.720.971 КМ и у односу на претходну
годину већа је за 10.416.602 КМ (54%). Најзначајнија промјена која је утицала на раст
текуће имовине јесте раст краткорочних потраживања. На дан 31.12.2017. године
краткорочна потраживања Предузећа износе 25.858.709 КМ што је за 12.462.057 КМ (93%)
веће у односу на претходну годину. На наведени раст потраживања највећим дијелом
утицао је раст потраживања за РТВ таксу за 13.462.656 КМ, као и раст потраживања од
купаца у земљи за 892.459 КМ. Такође, на дан 31.12.2017. године извршена је исправка
вриједности потраживања за РТВ таксу у износу 2.639.659 KM, као и исправка
потраживања од купаца у износу 866.429 КМ.

Потраживања од купаца у земљи
Потраживања од купаца у иностранству
Сумњива и спорна потраживања-тужена
Остала потраживања из специфичног пословања
Потраживања од запослених
Потраживања од државних органа и организација
Остала краткорочна потраживања
Сумњива и спорна друга потраживања
Исправка вриједности:
Потраживања од купаца у земљи
Потраживања од купаца у иностранству
Сумњива и спорна потраживања
Потраживања из специфичних послова
Потраживања од радника
Друга краткорочна потраживања
Укупно краткорочна потраживања:
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Година која
се завршава
31. децембра
2017.
5.639.382
120.141
347.593
23.069.559
23.604
274.137
229.368
499.101
30.202.885

Година која
се завршава
31. децембра
2016.
4.742.758
124.305
73.795
9.606.903
1.501
179.347
160.932
503.456
15.392.996

(792.796)
(73.633)
(339.011)
(2.639.659)
(6.917)
(492.159)
(4.344.175)

(1.085.183)
(100.249)
(73.794)
(244.959)
(492.159)
(1.996.344)

25.858.709

13.396.652

Активна временска разграничења на дан 31.12.2017. године износе 3.655.051 КМ и мања
су за 1.913.967 КМ (34%) 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 1.371.619 КМ.
Година која се
завршава 31.
децембра 2017.

Година која се
завршава 31.
децембра 2016.

Разграничени трошкови по основу обавеза
Потраживања за нефактурисани приход
Остала активна временска разграничења

1.519.788
2.135.262

1.194.180
4.374.838

Укупно активна временска разграничења

3.655.051

5.569.018

Капитал
На дан 31.12.2017. године капитал Предузећа износи 16.258.527 КМ и већи је за
12.735.477 КМ у односу на претходну годину. У оквиру капитала најзначаније промјена је
остварена на позицији ревалоризационе резерве што је резултат извршене процјене
вриједности сталне имовине и евидентираних ефеката на позицији ревалоризационих
резерви у износу 12.681.832 КМ.
Дугорочне обавезе
На дан 31.12.2017. године дугорочне обавезе Предузећа износе 3.724.056 КМ и мање су
за 2.462.065 КМ (40%) у односу на претходну годину. У 2017. 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 ће
бити отплаћен дугорочни кредит код НЛБ Банке а.д. Бања Лука, по уговору број 06-10462/14 на износ 3.500.000 КМ.
На дан 31.12.2017. године Значајно су смањене и остале дугорочне обавезе које се
највећим дијелом односе на репрограмиране обавезе за јавни приход Републике Српске.
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 износи 1.218.717 КМ. Дио пореског дуга који
доспијева на плаћање у периоду дужем од 12 мјесеци представља дугорочне обавезе у
износу 522.307 КМ.
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Репрограм обавеза за Јавни приход
Електродистрибуција Бања Лука- вансудско поравнање
Укупно остале дугорочне обавезе

Година која се
завршава 31.
децембра
2017.

Година која се
завршава 31.
децембра
2016.

522.307
109.979
632.286

1.915.126
37.975
1.953.101

Краткорочне обавезе
На дан 31.12.2017. године краткорочне обавезе Предузећа износе 54.625.299 КМ и веће
су за 12.534.762 КМ (30%). Најзначајније учешће у краткорочним обавезама представљају
обавезе према БХРТ и РТВ ФБИХ за инкасо наплату РТВ таксе у износу 29.667.893 КМ и
разграничени приход од донација у износу 8.358.404 КМ које су евидентиране на позицији
пасивна временска разграничења.
На позицији обавезе из пословања дошло је до смањења обавеза за 2.571.498 КМ (33%),
што је навећим дијелом резултат смањења обавеза према добављачима из иностранства
јер су у 2017. години измирене обавеза према добављачима из иностранства за основна
средства набављена по донацији Буџета Републике Српске.
На позицији Обавезе за зараде и накнаде зарада дошло је до смањења обавеза за
2.054.314 КМ (54%). Обавезе за зараде и накнаде зарада (са порезима и доприносима) за
2017. годину измирене су у цјелости у 2017. години и током јануара 2018. године.
Одложене пореске обавезе у износу 5.137.108 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.
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3.3.

Биланс успјеха

Биланс успјеха за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године

Билансне позиције

Пословни приходи
Приходи од продаје учинака
Остали пословни приходи (приход од закупа, приход из
намјенских извора финансирања)
Пословни расходи
Трошкови материјала
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације и резервисања
Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)
Трошкови пореза
Трошкови доприноса
Пословни добитак
Финансијски приходи
Финансијски расходи

Остали приходи
Остали расходи

Приходи по основу наплате РТВ таксе из ранијих година
Расходи по основу трошкова наплате РТВ таксе из ранијих
година
Добитак прије опорезивања
Порез на добит
Нето добитак

Година
која се
завршава
31.
децембра
2017.

Година
која се
завршава
31.
децембра
2016.

21.953.235
4.674.558

19.426.270
2.453.289

26.627.793

21.879.559

1.080.405
11.926.437

1.095.818
11.908.784

1.803.008
5.408.652
3.788.863
189.944
20.664
24.217.973

1.625.790
2.605.693
3.403.889
240.079
20.101
20.900.154

2.409.820

979.405

4.223

134

(972.598)

(494.379)

201.935

1.511.517

(2.827.613)

(1.932.133)

2.178.011

(426.125)
567.653
514.008
53.645

25

-

64.544
32.085
32.459

Пословни приходи
На дан 31.12.2017. године пословни приходи износе 26.627.793 КМ и у односу на
претходну годину већи су за 4.748.234 КМ (22%). Пословни приходи у највећој мјери
односе се на приход од РТВ таксе у износу 18.300.611. КМ. Приход од РТВ таксе у 2017.
години већи је за 3.354.659 КМ (22%) у односу на претходну годину.
У 2016. години дошло је до измјене начина евидентирања прихода од РТВ таксе. У односу
на раније године када је као приход евидентиран само прилив (наплаћени износ), од 2016.
године примјењује се модел фактурисани приход РТВ таксе, што значи да се приход
евидентира на основу фактурисане РТВ таксе. Такође, у 2017. години дошло је до
промјене начина 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 Пошта Српске,а за подручје Федерације БиХ од 01.08.2017. године преко
рачуна Електропривредe БиХ. Дио наплате даље се врши путем властитих служби РТРС
и РТВ ФБИХ-инкасо наплата. Све наведено је значајно утицало на повећање прихода од
РТВ таксе.
Година
која се
завршава
31.
децембра
2017.
Приход од продаје учинака на домаћем тржишту:
-РТВ такса
-Маркетинг
-Остале услуге
Приход од продаје учинака на иностраном тржишту:
-Маркетинг
-Остале услуге
Укупно приходи од продаје учинака

Година
која се
завршава
31.
децембра
2016.

18.300.611
3.535.487
5.189

14.945.952
3.805.879
602.030

111.949
21.953.235

72.106
303
19.426.270

На дан 31.12.2017. године остали пословни приходи износе 4.674.558 КМ и у односу на
претходну годину већи су за 2.221.269 КМ (91%). Приход од закупа у 2017. години у
износу 1.798.879 КМ највећим дијелом се односи на приход од закупа релеја за пренос
програма у износу 1.683.575 КМ. Приходи из намјенских извора финансирања у 2017.
години у износу 2.872.679 КМ највећим дијелом се односи на приход из Буџета Републике
Српске по Одлуци број 04/1-012-2/118/17 у износу 2.000.000 КМ за покриће текућих
обавеза.
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Година која
се завршава
31. децембра
2017.
Приход из Буџета РС -за покриће текућих обавеза
2.000.000
Приход из Буџета-Грант Владе РС за набавку опреме
359.317
Приход из Буџета Града Б.Лука-Ђурђевдански фестивал
34.062
Приход из Буџета РС-набавка студијске опреме
450.493
Приход из донације Брчко дистрикта за набавку опреме
5.384
Приход из донације опреме за Дописништво Београд
456
Приход од донације НАТО-опрема
22.770
Приход од донације лиценце
3.197
Укупно приходи од намјенских извора финансирања
2.875.679

Година која
се завршава
31. децембра
2016.
396.604
38.061
189.712
3.619
456
22.766
38.373
689.591

Пословни расходи
На дан 31.12.2017. године пословни расходи износе 24.217.973 КМ и у односу на
претходну годину већи су за 3.317.819 КМ (16%). Најзначајније учешће остварили су
трошкови амортизације и резервисања који на дан 31.12.2017. године износе 5.408.652
КМ што је за 2.802.959 КМ (108%) веће у односу на претходну годину. Од наведеног
износа трошкови амортизације износе 5.370.842 КМ и у односу на претходну годину већи
су за 2.776.154 КМ (107%). Наведени раст трошкова амортизације резултат је извршене
процјене вриједности имовине и повећања вриједности имовине по том основу за
12.681.832 КМ. У децембру 2016. године извршено је активирање опреме у износу
4.634.610 КМ, а у 2017. години извршена су набавке нематеријалне имовине у износу
3.578.061 км, као нова улагања у грађевинске објекте, постројења и опрему у износу
836.431 КМ. Све напријед наведено за резултат је имало повећање основице за обрачун
трошкова амортизације.

Година која се
завршава 31.
децембра 2017.
Трошкови амортизације
Трошкови резервисања
Укупно трошкови амортизације и резервисања
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5.370.842
37.810
5.408.652

Година која се
завршава 31.
децембра 2016.
2.594.688
11.005
2.605.693

На дан 31.12.2017. године укупни нематеријални трошкови износе 3.788.863 КМ и већи су
за 384.974 КМ (11%). Најзначајније учешће у нематеријалним трошковима заузимају
трошкови непроизводних услуга који износе 3.400.229 КМ и већи су за 334.884 КМ (11%) у
највећој мјери због повећања трошкова накнада хонорарним сарадницима и провизије
Пошта Српске за наплату РТВ таксе. Остали нематеријални трошкови у износу 237.089
КМ у највећој мјери се односе на трошкове поступка принудне наплате у износу 196.543
КМ.
Година која се
завршава 31. децембра
2017.
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Остали нематеријални трошкови
Укупно нематеријални трошкови

3.400.229
81.013
12.661
49.368
8.503
237.089
3.788.863

Година која се
завршава 31. децембра
2016.
3.056.345
91.106
22.111
54.012
8.420
171.895
3.403.889

Финансијски приходи и расходи
На дан 31.12.2017. године финансијски приходи износе 4.223 КМ и нису се значајније
промијенили у односу на претходну годину.
Финансијски расходи на дан 31.12.2017. године износе 972.598 КМ и већи су за 478.219
КМ (97%) у односу на претходну годину. На наведени раст највећи утицај имао је раст
затезних камата на обавезе за јавне приходе Републике Српске у износу 434.775 КМ.
Остали приходи и расходи
На дан 31.12.2017. године остали приходи износе 201.935 КМ и мањи су за 1.309.582 КМ
(87%). Наведено смањење је резултат, у претходној години евидентираних накнадно
утвђених прихода РТВ таксе ранијих година у износу 1.358.915 КМ.
На дан 31.12.2017. године остали расходи износе 2.827.613 КМ и већи су за 895.480 КМ
(46%) у односу на претходну годину. У 2017. години евидентиран је отпис потраживања за
РТВ таксу у износу 2.528.399 КМ што је у највећој мјери утицало на раст осталих расхода.
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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 2017.
години. Када је ријеч о приходима, највећи дио се односи на наплаћени приход од РТВ
таксе за период до 31.12.2015. године, у износу 1.889.421 КМ и наплаћени судски
трошкови за РТВ таксу настали до 31.12.2013. године у износу 278.494 КМ.
Када је ријeч о расходима по основу трошкова наплате РТВ таксе из ранијих година
најзначајнији удио представљају обавезе за јавни приход ранијих година у износу 220.604
КМ.
Порез на добит
Порез на добит на дан 31.12.2017. године износи 514.008 КМ. Према новом Закону о
порезу на добит износ амортизације обрачунат на повећање вриједности имовине по
основу процјене не признаје се у пореском билансу. С обзиром на извршену процјену
вриједности сталне имовине и евидентиране ефекте процјене-повећање имовине за
12.681.831 КМ евидентиране у 2017. години довело је до тога да је само 2.084.631 КМ
амортизације признато као расход у обрачуну пореза на добит.
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Извјештај о промјенама на капиталу
зa пeриoд кojи сe зaвршaвa нa дaн 31.12.2017. гoдинe
Основни
капитал
Стaњe нa дaн 01.01.2016. гoд.
Нeтo дoбитaк/губитaк пeриoдa
искaзaн у билaнсу успjeхa
Oбjaвљeнe дивидeндe и други
видoви рaспoдjeлe дoбиткa и
пoкрићe губиткa
Стaњe нa дaн 31.12.2016. гoд. /
01.01.2017. гoд.
Нeтo дoбитaк/губитaк пeриoдa
искaзaн у билaнсу успjeхa
Нeтo дoбици/губици пeриoдa
признaти дирeктнo у кaпитaлу
Oбjaвљeнe дивидeндe и други
видoви рaспoдjeлe дoбиткa и
пoкрићe губиткa
Стaњe нa дaн 31.12.2017. гoд.

Ревалризаци
оне резерве

2.020.136
-

1.104.832
-

-

-

Остале
резерве

Добитак

327.233
-

38.390
32.459

Укупно
3.490.591
32.459

38.390

(38.390)

2.020.136

1.104.832

-

-

-

12.681.832

-

-

365.623
53.645
-

32.459

3.523.050

-

53.645

-

12.681.832

32.459

(32.459)

2.020.136

13.786.664

451.727

-

16.258.527

Повећање вриједности имовине по основу процјене вриједности сталне имовине
евидентирано је на ревалоризационе резерве што је директно утицало на повећање
капитала Предузећа за 12.681.832 КМ. Наведени ефекат је приказан на позицији нeтo
дoбици пeриoдa признaти дирeктнo у кaпитaлу у оквиру ревалоризационих резерви.
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Биланс токова готовине за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
Приливи од купаца и примљени аванси
Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.
Остали приливи из пословних активности
Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси
Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих
личних расхода
Одливи по основу плаћених камата

Година која
се
завршава
31.
децембра
2017.

Година која
се
завршава
31.
децембра
2016.

27.400.415
2.010.000
147.493

27.051.485
10.000
140.149

(8.042.585)

(7.067.217)

(15.004.725)

(11.802.418)

(310.882)

(366.612)

(167.220)

(25.680)

(3.140.923)
2.891.573

(5.481.881)
2.457.826

-

2

(258.282)

(501.139)

(258.282)

(501.137)

14.345.289

14.070.341

(2.598.506)

(1.942.621)

(14.340.865)

(14.066.321)

(2.594.082)
39.209

(1.938.601)
18.088

59.346
202

42.653
115

(2.224)
96.533

(1.510)
59.346

Одливи по основу пореза на добит
Остали одливи из пословних активности
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
Приливи по основу камата
Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина,
постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких
средстава
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
Приливи по основу краткорочних кредита
Одливи по основу дугорочних кредита
Одливи по основу краткорочних кредита
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
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4.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ
ЗА 2017. ГОДИНУ И ИЗВЈЕШТАЈ
НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
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JJJ l<ad104tielli7.ijf1lvp11blike SJ,P/ke Ballfa ukq

37

N.tij>tJmt!ft uz.;i,Jtmstftke:lztjeftq}r tia da« 11. dettmbar 2017. !fdine

38. Zakon o javnorn KfV sistemu Bi.H
Zakonom o javnom radiotclevizijskom sistemu Bosne i Heecegovine, usvojenim 5. oktobra 2005.
godine, ptopisano je da javnisistememitovan]a
u Bosni i Hercegovini c.foe: Radio-televizija Bosne i
Herceg!".ivini; Radio-televizija Republike Srpske, Radio-t~lcvizija Federacije Bosne i Hercegovinc i
Korporacija javnih RTV servisa Bosue j Hereegovine, Clanom 44. Zakona o javnom
11adiotefovizijskoni sistemu Bosne t flercegovine(u daljem tekstu-Zakon) propisano [e da ~e
odgovara'juci zakoni i propisi na drzavnom i entitetskom nivou, koji se odnose UR' JRTS Bosne i
Hercegovine i javne RTV servise, mot11ju usagfai;iti s odeedbama, ovog Zakona u roku .od 60 dana
od njegovog stupanja na snagu. U skladu sa tirn zal;i-~jevQmusvojen je Zakon oJaytlOm
radiotelevlzijskom servisu Bosne i Hercegovine i entiretski zakoni. Shodno clam\ 6, Zakona
,ptedvideno je da su javni R'IV servis obavezni da i:cgistmju Korporaclju ti~ drzavnom nivou,
Uspostavljen [e Upravni odbor J avnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Her:cegovirre koji ci:ne svi
clanovi uprsvnih odbora javnih R1V servisa koji su tokorn tekuceg period preduzimali odeedene
11ktfv1'losti, donosili odredene zakljucke u vezi sa funkcionisaujem Korporacije u osnivan]u,
Do registracije Korporaciie, Korporacija u osnivanju Iunkcionise kao posebna organizaciona
cjelina u okviru BHRT-a. Odbor JRTS BIH forrnirao je Radni tim za funkcionisanje Korporacije u
osnivanju u periodu do njenog osnivanja, koja radi na pripremi norrnativnlh, fiuansijskih,
kadrovskih i tehnicko-rehnoloskib pretpostavki za osnivanje Korporacije. Korporacija oa
drzavnom nivou nije uspostavljena,
Prema Zakonu o J avnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, ukupni neto prihod od
R'IV takse iprodaje marketinskog oglasavanja raspodjeliuje se 11rema procentima utvedenim
'Z~.ko1t,0m o javnorn radiotelevizijskem sistemu Bosne iHeroegovine (B:Fff T 50%, R'fV rmH
2~% t RTR.$ 25%). Takode.javni servisi .(BHRT. RTV Fl3IH i RTits) bi trebalo da v.rsc uplate na
jedinstveni rnctul po osnovu RTV takse i 111arketi11skog t>glasavanja u skladu s11 navedenim
.zakonorn, JP R.'IllS je iokom 201 O. godine pokrenuo tuzbu peotiv drugs dva cmltera za nan:ii~nje
razlikc po ostvarenim prihodima i njegovog rasporeda po gore nsvedenim procentima po osaosu
pnizanja markerinskih usluga. Nsvedcni sporovi su u toku ua dan 31. dec:emb.ra 201.7. godi1ie.

-1·~--·--- :~ _,. . . :. ._, _,
• _. U . .tokuJ,1,1,agl;.lsavanja pouaz&imja i ol?av6za Pteduzeca na dan 31.12.2017'. godinc, ut\ltdena su
·"-·.tnatct1J~~;;o,znacap1a l1eusag1a$CllJ\ StallJll (l_O
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У 2018. 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.
С друге стране, новим пројектима сопствене продукције планирамо да у 2018. 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.
И даље ћемо радити на успостављању Другог програма РТРС-а у терестријалном облику,
тражити од Регулаторне агенције за комуникације да нам дозволи коришћење вишка
капацитета Мултиплекса А за емитовање овог програма. Основна намјена покретања
Другог канала је растерећење основног канала РТРС-а, гдје би у ударним терминима
могли да емитујемо одређене програмске садржаје посвећене култури, образовању и
унапређењу квалитета живота у Републици Српској. Оно што нам је стварало проблеме у
претходном периоду је програмска шема првог програма, поготово у најгледанијим
терминима (prime time) гдје су промјене готово немогуће. То је један од основних разлога
емитовања другог програма РТРС-а у терестријалном облику. Сви спортски садржаји
међународног карактера за које је РТРС обезбиједио, или ће обезбиједити терестријална
права за емитовање, у тренутном случају не могу се емитовати на програму РТРС Плус,
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те самим тим наши гледаоци врло често остају ускраћени за праћење великих спортских,
музичких и других квалитетних садржаја у директним ТВ преносима.
Успорен процес дигитализације успорио је и развој Радио-телевизије Републике Српске.
Према свим плановима које је износило Министарство транспорта и комуникација БиХ,
друга фаза дигитализације требало је да буде завршена у 2017. години. Међутим, по
завршетку прве фазе, процес је нагло успорен и не назире му се крај. У овој ситуацији
највише трпе гледаоци и емитери што је недопустиво јер су још увијек дигиталним
сигналом покривене само три регије Бања Лука, Сарајево и Мостар. Због спорог процеса
дигитализације губе сви, од регулатора, емитера, комерцијалних телевизија, па до
крајњих конзумената, тј. наших гледалаца. Већ годинама јавност упознајемо са
чињеницама колика је стварна потреба дигитализације ТВ емитовања. На жалост, још
увијек смо једина земља у окружењу која овај процес није завршила и према
расположивим информацијама завршетак процеса дигитализације у БиХ ће трајати још
дуго. Огроман проблем је напредак технологије и измјене стандарда емитовања. Када је
процес започет, пројекат је био један од најмодернијих у регији, међутим, због
дуготрајности процеса стандарди емитовања су доживјели своје промјене и побољшања.
Заједничким радом успјели смо, за наредне фазе дигитализације извршити промјену
стандарда са ДВБТ на ДВБТ2, што са тренутном опремом коју посједујемо, и која ће бити
инсталирана, даје могућност коришћења капацитета сваког појединачног мултиплекса од
око 38 мб/с, двоструко више од стандарда који је тренутно актуелан и који се код нас
користи.
Велики проблем је и то што Регулаторна агенција за комуникације не дозвољава да се
тренутни вишак капацитета Мултиплеxа А, уз накнаду, да на коришћење некој од
комерцијалних телевизија у Републици Српској.
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.
Наставком капиталних улагања Владе Републике Српске, до краја 2018. године Радиотелевизија 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 Бањалуци. Такође, један од приоритетних планова
за 2018. годину је обезбјеђење уређаја за директна укључења за све Информативно
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техничке центре РТРС-а, као и увећање броја истих уређаја у сједишту у Бањалуци. Са
овом опремом, екипе РТРС-а ће бити у могућности да се директно са терена, гдје постоји
покривеност 3Г мобилном мрежом , укључују у програм наше телевизије и самим тим
допринесу динамици емисија.
Када је ријеч о Радију Републике Српске, у 2018. години наставићемо обнову емисионе
технике ФМ система. Дио емисионг система Радија Републике Српске у претходној години
је, сходно финансијским могућностима и обновљен, али ће процес бити настављен и у
2018. 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. Закон о Јавном систему
БиХ је непроводив, што су потврдила сва три Јавна сервиса и потребно је да се ради на
његовим измјенама или да се предложи нови Закон, у складу са ситуацијом у којој се
налазе сва три јавна сервиса.
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