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1. УВОД 
 

Радио-телевизија Републике Српске у 2014. години, као један од три 

емитера у оквиру Јавног сервиса Босне и Херцеговине, испунила је задатак и 

обавезу да вјеродостојним и разноврсним информацијама информише јавност 

о политичким, привредним, социјалним, здравственим, културним, образовним 

и свим другим дешавањима од општег друштвеног значаја као и да програми 

највишег квалитета буду доступни јавности Републике Српске, али  и свим  

који прате рад РТРС. 

Основни циљ овог Јавног сервиса јесте  повјерење грађана. Радио-

телевизија Републике Српске, конкретно програм Телевизије, био  је 

најгледанији садржај  у Републици Српској током  2014. године, испред 

осталих ТВ станица. 

  РТРС полаже много на ућешће у изградњи  демократског друштва 

и на рад искључиво за јавност и у интересу јавности. Сваки члан колектива 

РТРС је тога свјестан, па ниједна ванредна ситуација није изненађење  тиму 

стручних људи, што најбоље показује дјеловање јавног сервиса у 

специфичним условима: 

 

- Све своје техничке капацитете и надљудске напоре РТРС је уложио у 

информисање грађана током мајских поплава на територији наше земље, а 

резултат тога је подизање нивоа свијести о размјерама ове природне 

катастрофе и већи одзив јавности акцијама помоћи полављеним 

подручјима 

- Висок ниво професионалности РТРС је показао и у праћењу Избора 2014. 

године, са посебним нагласком на Изборну ноћ, када су екипе РТРС-а 

радиле даноноћно у циљу пружања што квалитетнијих информација 

јавности у БиХ и др. 

 

 Дакле, јавни сервиси самостално, или њихове заједничке продукције, 

требало би да буду креативни стуб свих облика продукције највишег 

квалитета. Они су, такође, обавезни да подстичу развој домаћег стваралаштва 

и домаће продукције у свијету и на локалним нивоима. 
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2.1 ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

Телевизија Републике Српске у 2014. години обезбиједила је 

производњу квалитетног програма и учинила га доступним јавности Републике 

Српске,  емитовањем  вјеродостојних и истинитих  информација о политичким, 

привредним, социјалним, здравственим, културним, образовним, научним, 

вјерским, спортским и другим догађајима. Истовремено, Телевизија Републике 

Српске се максимално трудила да медијски прати све догађаје и 

манифестације различите провенијенције од значаја за заједницу и грађане.  

Овом приликом треба издвојити извјештавање Телевизије, али и Радија 

Републике Српске, током мајских поплава, цјелодневни програм током 

најкритичнијих дана, који је резултат синегрије свих сектора РТРС-а у циљу 

правовременог извјештавања јавности о ситуацији у Републици Српској. 

Телевизија Републике Српске током 2014. године је професионално, и у складу 

са правилима ЦИК-а и РАК-а, извјештавала о предизборној кампањи и процесу 

Општих избора у БиХ. 

 

У свом раду Сектор програма Телевизије ослањао се првенствено на 

програмска начела јавног РТВ сервиса и обавезе које проистичу из тих начела, 

истовремемо, настојећи да програм буде интересантан за што шири круг 

гледалаца.  

Резултат такве програмско-уређивачке политике јесте чињеница да је 

Телевизија Републике Српске, као јавни емитер, и у складу са својим 

могућностима, испоштовала све обавезе према јавности, а истовремено 



успјела да буде најгледанија телевизијска станица у Републици Српској у 2014. 

години, са просјечним удјелом гледаности (SHR) од 14,71%. 

У  2014. години  РТРС  је  свеукупно  емитовала  8.760 сати програма, од  

чега  4.550 сати (или 52%) програма  властите  производње /премијерно 3.202, 

а репризно 1.348 сата/ и 4.210 сата ( 48%)  програма стране производње 

(програм који  је набављен куповином, ТВ размјеном, донацијама, /премијерно 

2.615, а репризно 1.595 сати. 

Премијерно је емитовано 5.817 сати  (66,4%) програма, а репризно 2.943 

сати или (33,6%). Телевизија Републике Српске  је у 2014. години реализовала 

113 сати и 9 минута  директних преноса информативних, спортских, културних, 

музичких и других  догађаја (или 3,5% од премијерног програма властите 

производње). У току 2014. године редовно су праћена и засједања НСРС у 

трајању од 57 сати  и 35 минутa (директни преноси, прегледи и емисије о раду 

Парламента) или 1,8% од премијерног програма властите производње. 

Од укупне премијерне властите производње (која износи 3.202 сата) у 

Студију Бањалука произведено је 2.606 сати или  81,4 %, а у ИТ центрима  596  

сати или 18,6 % од укупног премијерног програма властите производње.  

Од укупног програма : 

- информативни програм је заступљен са 2.553 сата (властити + 

страни)  или 29,1%,  

- културно-образовни (властити + страни) са 133 сата или 1,5 %,  

- омладински (властити + страни) са 41сат или 0,5 %, 

- дјечији (властити + страни) са 295 сати или 3,5 %, 

- религијски (властити + страни) са 82 сата или 0,9 %, 

- музички (властити + страни) са 520 сати или 5,9 %,   

- забавни (властити + страни) са 1.073 сата или 12,3 %,  

- спортски (властити + страни) са 626 сати или 7,1 %,   

- документарни (властити + страни) са 458 сати или 5,2%   

- филмски, серијски и драмски (властити + страни) са 2.362 сата или  

26,9 %, 

- епп (властити + страни) са 277 сати или 3,2%, 



- остали програмски садржаји са 340 сати или 3,9%. 

 

Уз  годишњи извјештај приложене су табеле : 

- заступљености програма властите производње у укупном  

емитовању,  

- о  заступљености  програмских садржаја  по  врстама  програма,  

- о емитовању премијерних и репризних садржаја у програму РТРС-а,  

- о  учешћу  ИТЦ-а у производњи властитог програма, 

- преглед емитовања НСРС у 2014. години, 

- директни преноси у 2014. години, 

- ванредни програмски садржаји у 2014. години, 

- о гледаности РТРС-а у БиХ и РС у 2014. години. 

 

ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ 
 

 Информативни програм квантитативно и квалитативно чини окосницу 

програма Телевизије Републике Српске.  У 2014. години  информативни 

програм био је процентуално најзаступљенији  са 2.553 сата (властити + 

страни), односно 29,1%, од укупно произведеног програма. Такође, 

информативни програм био је и најгледанији. То се посебно  односи на  Дневник 

2, који је био најгледанија информативна емисија на територији Републике 

Српске у 2014. години, са просјечним рејтингом (AMR) од 12,62 %.  

 Током 2014. године Дневник 2 добио је нови визуелни идентитет, уведена 

су два водитеља, чиме је добио додатни квалитет и динамичност. Остале 

дневне, али и седмичне информативне  емисије (Српска Данас, Дневник 1 и 3, 

Индиректно, Печат, Круг, У Фокусу, Јутарњи програм, Рат за цивилизацију, 

Људовање, Сноп, Плодови рада, Мисија, Бањалучка панорама, Рачуница) 

такође су биљежиле врло добру гледаност. У односу  на 2013. годину, Дневник 

3, који није имао фиксни термин, због  различитог трајања садржаја који су му 

претходили, добио је нови, фиксни термин у 23 часа. У 2014. години, током 



љетње шеме, уведена је нова политичко-дијалошка емисија „Круг“, која се 

емитује сриједом и која је изазвала значајну пажњу гледалаца. Због тога је 

одлучено да се настави емитовање и након завршетка љетње програмске шеме.  

 Јутарњи програм радним данима продужен је за један  сат и емитује се од 

6 до 9 часова, а викендом од 7 до 9 часова. Јутарњи програм биљежи добру 

гледаност и значајно доприноси укупној гледаности Телевизије Републике 

Српске. 

 Као и сваке године посебна пажња посвећена је извјештавању са 

сједница Народне скупштине Републике Српске и максималном  ангажовању 

при извјештвању са скупштинских засједања.  

 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ И РЕЛИГИЈСКИ ПРОГРАМ  
 

 Ова редакција пратила је, кроз дневно-информативни програм, све 

догађаје из културе од републичког до локалног значаја, а Телевизија је 

директно  преносила, и била медијски покровитељ, више манифестација од 

републичког-регионалног значаја. При томе су ангажована знатна материјално-

техничка средства,  јер је ријеч о директним преносима са различитих локација. 

Музеј савремене умјетности Републике Српске додијелио је РТРС-у признање 

за специјални допринос 

популаризацији умјетности. 

Теме из културе аналитички и 

критички третиране су у 

емисијама „Арт машина“ и 

„Артикулација“, односно „У 

пролазу“ и „Похвала општим 

мјестима“.  

 Теме из образовања 

обрађиване су кроз дневно-

информативни програм и 

седмичну емисију „Квадрат на знање“, која се тематски бави свим аспектима 



образовног процеса од основне и средње школе, до факултета и 

постдипломских студија. 

 Програм посвећен религијској проблематици реализован је у емисијама 

„Православље“ и „Ријеч вјере“, директним преносима молитвених догађаја 

током најзначајнијих  вјерских празника највећих цркава и религијских заједница 

у Републици Српској и БиХ и прилозима који се баве религијским питањима 

свих конфесија, кроз дневно-информативни програм  

 

МУЗИЧКО-ЗАБАВНИ ПРОГРАМ 
 

 Редакција забавног и музичког програма дала  је значајан допринос 

праћењу бројних музичко-забавних манифестација, различитог типа, широм 

Републике Српске. Извјештаји са ових манифестација емитовани су у виду 

прилога, али и репортажа и снимака, као и у директним преносима.  

 Телевизија Републике Српске била је медијски покровитељ или пружала 

медијску подршку манифестацијама које су од значаја за локалну заједницу, 

његовање фолклорно-музичке баштине, хуманитарним акцијама, омладинским 

скуповима. Телевизија је настојала да снимањем одређених музичких садржаја 

(концерата народне, забавне и класичне музике) обезбиједи атрактиван програм 

који ће моћи да емитује у наредном периоду. 

 И ове године успјешно је реализован Ђурђевдански фестивал дјечије 

пјесме, као догађај који афирмише музичко стваралаштво дјеце и аутора дјечије 

пјесме. Будући да је ријеч о међународном фестивалу, његово одржавање 

помаже и афирмацији Републике Српске. Значајну гледаност оставарили су и 

шоу програми „Плес са звездама“ и „Твоје лице звучи познато“. 

 

ДЈЕЧИЈИ И ОМЛАДИНСКИ ПРОГРАМ 
 

 Програм за дјецу и омладину емитован у оквиру емисија „Ниџо 

радозналац“ (емитовано 30 епизода у првој половини године), „Озбиљни 



забавник“ и „За.друга“.  Урађено и неколико специјалних емисија посвећених 

понашању у случају поплава и новогодишњим празницима. 

 

СПОРТСКИ ПРОГРАМ 
 

 Телевизија Републике Српске у 2014. години откупила је права и 

емитовала неке од најзначајних и најпрестижнијих свјетских и европских 

такмичења у различитим спортовима. Лига шампиона, Лига Европе, 

квалификације Фудбалске репрезентације Србије, свјетска првенства у кошарци 

за мушкарце и жене, Аба лига, Вимблдон, Ролан Гарос, само су нека од 

такмичења која је Телевизија Републике Српске преносила.  

 

 При томе велика пажња посвећена је и клупским такмичењима у 

Републици Српској,  уз настојање да се директно преносе полуфиналне или 

финалне утакмице у различитим спортовима, односно да се емитују кроз снимке 

или репортаже.  

 Спортска редакција у Информативном програму партиципира и у 

Јутарњем програму, са прилозима или гостима. 



 Такође,  у Дневнику 1,  2 и 3 емитују се прилози и вијести из спорта.  Сви 

они обухватају најважније догађаје код нас и у свијету, али такође, има и 

тематски афирмативних или проблемских прича. 

 

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМСКИ И СЕРИЈСКИ ПРОГРАМ  
 

 У 2014. години  настављена је продукција веома добро гледаних домаћих 

докуметарних серијала: „Тамо далеко“, „Огњишта“, „Запис о селу“, „Пут до 

слободе“, „Стан Неретво“, „Херцеговци у Војводини“. Емитовано је на десетине 

појединачних докуметарних филмова о обиљежавању годишњице Првог 

свјетског рата, посљедицама и животу након полава и сл. Емитован је серијал 

од 12 сати докуметарних филмова младих аутора Академије умјетности 

Бањалука. Осим домаћег, емитовано је и око 300 сати страног документарног 

програма (BBC, RT, History).  

 Нарочита пажња посвећена је серијском и филмском програму да би се 

обезбиједио квалитетан и атрактиван садржај. То се нарочито односи на серије 

које се емитују након Дневника 2.  Љубитељима филмске умјетности 

намијењена је седмична емисија „Планета филм“.   

 Документарни филмови аутора који раде на Телевизији Републике Српске 

учествовали су на десетинама међународних фестивала (Ирска, Словачка, 

Русија, Чешка, Србија...) 

1. Освојили смо награду за комплетну продукцију документарног програма 

на Фестивалу етнолошког филма ФЕСТЕФ , Кучево, Србија (учествовало је пет 

филмова из наше продукције) 

2. Награда „Златна буклија“ за документарни филм „Бројеви“ аутора 

Бранка Лазића на Фестивалу документарног филма Велика Плана, Србија. 

3. Документарни филм “Дах живота” ауторке Сњежане Брезо освојио је 

Гранд при на фестивалу ”Фингал филм фестивал” у Даблину, као и Гранд при на 

фестивалу “Бдење душе” у Сремским Карловцима. 



4. Филм “Света лоза” Мире Лолић Мочевић добио је награду жирија не 

Јахорина филм фестивалу. 



 

ТАБЕЛА ЗАСТУПЉЕНОСТИ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ЗА 2014. 

МЈЕСЕЦ 
ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН УКУПНО /за 6 мјесеци/ 

 

 

Програмски 

садржаји 

 

Властита 

производ

ња 

 

Страна 

произво

-дња 

 

Властита 

производ

ња 

 

Страна 

произво

-дња 

 

Властита 

производ

ња 

 

Страна 

произво

-дња 

 

Властита 

производ

ња 

 

Страна 

произво

-дња 

 

Властита 

производ

ња 

 

Страна 

произво

-дња 

 

Властита 

производ

ња 

 

Страна 

произво

-дња 

 

Властита 

произво-

дња 

 

Страна 

произво-

дња 

Укупно  

минута 

Укупно минута Укупно 

 Минута 

Укупно  

минута 

Укупно  

минута 

Укупно  

Минута 

Укупно минута 

Информа- 

тивни програм 

10.587 694 10.865 687 12.089 450 11.3 186 16.296 236 10.939 346 72.079 2.599 

11.281 11.552 12.539 11.489 16.532 11.285 74.678 

Културно -

образовни 

573 496 658 280 735 147 871 700 578 182 591 - 4.006 1.805 

1.069 938 882 1.571 760 591 5.811 

Омладински 

програм 

161 195 43 63 86 822 44 355 82 - 49 - 465 1.435 

356 106 908 399 82 49 1.900 

Дјечији програм 504 1.556 271 1.256 272 1.683 453 926 566 813 578 786 2.644 7.020 

2.060 1.527 1.955 1.379 1.379 1.364 9.664 

Религијски 

програм 

910 120 168 - 296 - 1.077 118 330 - 154 - 2.935 238 

1.030 168 296 1.195 330 154 3.173 

Музички 

програм 

3.380 1.141 1.238 875 2.259 857 1.917 602 1.235 844 1.798 726 11.827 5.045 

4.521 2.113 3.116 2.519 2.079 2.524 16.872 

Забавни 2.955 2.859 1.779 2.283 3.628 2.960 2.939 4.308 2.154 3.075 2.015 1.979 15.470 17.464 



програм 5.814 4.062 6.588 7.247 5.229 3.994 32.934 

Спортски 

програм 

714 322 744 6.279 896 1.247 913 1.311 1.032 1.674 703 5.000 5.002 15.833 

1.036 7.023 2.143 2.224 2.706 5.703 20.835 

ЕПП 

948 102 978 124 1.430 195 1.600 137 1.445 124 1.390 131 7.791 813 

1.050 1.102 1.625 1.737 1.569 1.521 8.604 

Документарни 

програм 

1.215 1.799 492 1.241 688 - 1.176 735 820 2.465 797 1.189 5.188 7.429 

3.014 1.733 688 1.911 3.285 1.986 12.617 

Остали 

садржаји 

1.942 - 1.842 - 1.975 - 1.551 - 1.751 - 1.659 - 10.720 - 

1.942 1.842 1.975 1.551 1.751 1.659 10.720 

Филмски и 

серијски 

158 11.309 171 7.983 258 11.667 318 9.660 236 8.702 123 12.247 1.264 61.568 

11.467 8.154 11.925 9.978 8.938 12.370 62.832 

Укупно 260.640 

мин. 

или 

4.344 сата 

програма 

24.047 20.593 19.249 21.071 24.612 20.028 24.162 19.038 26.525 18.115 20.796 22.404 139.391 121.249 

44.640мин. 40.320мин. 44.640мин. 43.200мин. 44.640мин. 43.200мин. 260.640мин. 

 



 

МЈЕСЕЦ ЈУЛ АВГУСТ СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР 
УКУПНО 

/за годину дана/ 

 

Програмски 

садржаји 

 

Властита 

производ

ња 

Страна 

произво

-дња 

 

Властита 

производ

ња 

Страна 

произво

-дња 

 

Властита 

производ

ња 

Страна 

произво

-дња 

 

Властита 

производ

ња 

Страна 

произво

-дња 

 

Властита 

производ

ња 

Страна 

произво

-дња 

 

Властита 

производ

ња 

Страна 

произво

-дња 

 

Властита 

производ

ња 

Страна 

произво-

дња 

Укупно 

минута 

Укупно 

минута 

Укупно 

минута 

Укупно 

минута 

Укупно 

минута 

Укупно 

Минута 

Укупно 

минута 

Информа-тивни 

програм 

10.545 404 9.954 - 12.718 442 13.646 1.109 14.167 207 14.887 441 147.996 5.202 

10.949 9.954 13.160 14.755 14.374 15.328 153.198 

Културно-

образовни 

245 - 160 - 195 - 545 62 482 - 495 - 6.128 1.867 

245 160 195 607 482 495 7.995 

Омладински 

програм 

60 - - - 24 - 88 - 204 - 196 - 1.037 1.435 

60 - 24 88 204 196 2.472 

Дјечији програм 

313 1.134 - 1.546 - 1.107 15 1.415 121 1.315 49 1.016 3.142 14.553 

1.447 1.546 1.107 1.430 1.436 1.065 17.695 

Религијски 

програм 

196 - 10 - 331 - 310 - 306 - 440 120 4.528 358 

196 10 331 310 306 560 4.886 

Музички 

програм 

2.745 647 2.045 1.008 1.030 705 1.484 713 1.365 938 1.024 599 21.520 9.655 

3.392 3.053 1.735 2.197 2.303 1.623 31.175 

Забавни 

програм 

2.711 2.727 2.902 3.308 3.177 2.051 2.314 2.007 2.354 2.860 2.795 2.248 31.723 32.665 

5.438 6.210 5.228 4.321 5.214 5.043 64.388 



Спортски 

програм 

735 2.677 1.491 911 859 3.449 686 2.100 651 1.524 749 866 10.173 27.360 

3.412 2.402 4.308 2.786 2.175 1.615 37.533 

ЕПП 

1.258 143 1.121 236 1.163 143 1.058 80 1.292 125 1.274 146 14.957 1.686 

1.401 1.357 1.306 1.138 1.417 1.420 16.643 

Документарни 

програм 

366 2.784 814 1.531 390 1.507 1.144 2.583 699 1.600 826 604 9.427 18.038 

3.150 2.345 1.897 3.727 2.299 1.430 27.465 

Остали 

садржаји 

1.528 - 1.881 - 1.752 - 1.423 - 1.521 - 1.587 - 20.412 - 

1.528 1.881 1.752 1.423 1.521 1.587 20.412 

Филмски и 

серијски 

102 13.320 - 15.722 - 12.157 126 11.732 265 11.204 212 14.066 1.969 139.769 

13.422 15.722 12.157 11.858 11.469 14.278 141.738 

 

Укупно минута 

програма 

20.804 23.836 20.378 24.262 21.639 21.561 22.839 21.801 23.427 19.773 24.534 20.106 273.012 252.588 

44.640мин. 44.640 мин. 43.200  мин. 44.640 мин. 43.200 мин 44.640 мин. 525.600 мин. 

 



 

 

ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ  ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

ПРОГРАМСКИ  

САДРЖАЈИ 

 

 

 

ЈАНУАР 

 

 

ФЕБРУАР 

 

 

МАРТ 

 

 

АПРИЛ 

 

 

МАЈ 

 

 

ЈУНИ 

 

 

ЈУЛИ 

 

 

АВГУСТ 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 

ОКТОБАР 

 

 

НОВЕМБАР 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

УКУПНО: 

 

 

ИНФОРМАТИВНИ 
25,2% 28,6% 28,1% 26,6% 37% 26,1% 24,5% 22,3% 30,5% 33,1% 33,3% 34,3% 29,1% 

 

КУЛТУРНО 

ОБРАЗОВНИ 

 

2,4% 

 

2,3% 

 

2% 

 

3,6% 

 

1,7% 

 

1,4% 

 

0,5% 

 

0,4% 

 

0,5% 

 

1,4% 

 

1,1% 

 

1,1% 

 

1,5% 

 

ОМЛАДИНСКИ 0,8% 0,3% 

 

2,1% 

 

 

1% 

 

 

0,2% 

 

 

0,1% 

 

 

0,1% 

 

 

0% 

 

 

0,1% 

 

 

0,2% 

 

 

0,5% 

 

 

0,4% 

 

 

0,5% 

 

 

ДЈЕЧИЈИ 4,6% 3,8% 

 

4,4% 

 

 

3,2% 

 

 

3,1% 

 

 

3,3% 

 

 

3,3% 

 

 

3,5% 

 

 

2,6% 

 

 

3,2% 

 

 

3,3% 

 

 

2,4% 

 

 

3,5% 

 

 

РЕЛИГИЈСКИ 
2,3% 0,4% 0,7% 2,8% 0,7% 0,4% 0,4% 0% 0,8% 0,7% 0,7% 1,3% 0,9% 

 

МУЗИЧКИ 
10,1% 5,3% 7% 5,8% 4,7% 5,8% 7,6% 6,8% 4% 4,9% 5,3% 3,6% 5,9% 

 

ЗАБАВНИ 
13% 10,1% 14,7% 16,8% 11,7% 9,2% 12,2% 13,9% 12,1% 9,7% 12,1% 11,3% 12,3% 

 

СПОРТСКИ 
2,3% 17,4% 4,8% 5,1% 6,1% 13,2% 7,6% 5,4% 9,9% 6,2% 5% 3,6% 7,1% 

 

ЕПП 
2,6% 2,7% 3,6% 4% 3,5% 3,5% 3,1% 3% 3% 2,5% 3,3% 3,2% 3,2% 

 

ДОКУМЕНТАРНИ 
6,7% 4,3% 1,5% 4,4% 7,4% 4,6% 7,1% 5,3% 4,3% 8,3% 5,3% 3,2% 5,2% 

ОСТАЛИ 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

4,3% 4,6% 4,4% 3,6% 3,9% 3,8% 3,4% 4,2% 4,1% 3,2% 3,5% 3,6% 3,9% 

 

ФИЛМСКИ, 

СЕРИЈСКИ 

 

25,7% 

 

20,2% 

 

26,7% 

 

23,1% 

 

20% 

 

28,6% 

 

30,2% 

 

35,2% 

 

28,1% 

 

26,6% 

 

26,6% 

 

32% 

 

26,9% 

 



 

2014 ЗАСТУПЉЕНОСТ  РЕПРИЗА  У  ПРОГРАМУ  РТРС-а 

МЈЕСЕЦИ 

ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ РЕПРИЗНИ ПРОГРАМ 

ВЛАСТИТИ СТРАНИ ВЛАСТИТИ СТРАНИ 

ЈАНУАР 

44.640 мин. 

27.397 мин. 17.243 мин. 

15.972 мин. 11.425 мин. 8.075 мин. 9.168 мин. 

ФЕБРУАР 

40.320  мин. 

27.049 мин. 13.271 мин. 

14.055 мин. 12.994 мин. 5.194 мин. 8.077 мин. 

МАРТ 

44.640 мин. 

29.193 мин. 15.447 мин. 

16.501 мин. 12.692 мин. 8.111 мин. 7.336 мин. 

АПРИЛ 

43.200 мин 

27.551 мин. 15.649 мин. 

16.183 мин. 11.368 мин. 7.979 мин. 7.670 мин. 

МАЈ 

44.640 мин. 

30.294 мин. 14.346 мин. 

18.449 мин. 11.845 мин. 8.076 мин 6.270 мин. 



ЈУНИ 

43.200 мин 

28.062 мин. 15.138 мин. 

14.576  мин. 13.486 мин. 6.220 мин. 8.918 мин. 

ЈУЛИ 

44.640 мин. 

29.392 мин. 15.248 мин. 

14.330 мин. 15.062 мин. 6.474 мин. 8.774 мин. 

АВГУСТ 

44.640 мин. 

30.316 мин. 14.324 мин. 

15.349 мин. 14.967 мин. 5.029 мин. 9.295 мин. 

СЕПТЕМБАР 

43.200 мин 

30.190 мин. 13.010 мин. 

16.236 мин. 13.954 мин. 5.406 мин. 7.604 мин. 

ОКТОБАР 

44.640 мин. 

29.781 мин. 14.859 мин. 

15.983 мин. 13.798 мин. 6.856 мин. 8.003 мин. 

НОВЕМБАР 

43.200 мин 

29.298 мин. 13.902 мин. 

16.531 мин. 12.767 мин. 6.896 мин. 7.006 мин. 

ДЕЦЕМБАР 

44.640 мин 

30.494 мин. 14.146 мин. 

17.968 мин. 12.526 мин 6.566 мин. 7.580 мин. 



УКУПНО 

525.600 мин. 

или 8.760 сати 

349.017 мин.  или 5.817 сати 

или 66,4% од укупног програма 

176.583 мин. или 2.943 сата 

или 33,6 % од укупног програма 

192.133   мин. 

или  3.202сата или 36,6% 

156.884 мин. 

или2.615 сати 

или29,8% 

80.882 мин. 

или 1.348  сати 

или 15,4% 

95.701 мин. 

или 1.595 сати 

или 18,2% 



 

ИТ ЦЕНТРИ – 2014. ГОДИНA 

 

 

СТУДИЈИ: 

 

И.САРАЈЕВO 

 

ТРЕБИЊЕ 

 

ПРИЈЕДОР 

 

БИЈЕЉИНА 

 

БРЧКО 

 

БЕОГРАД 

 

УКУПНО 

 

ЈАНУАР 

17 сати 

29 минутa 

8 сати 

2 минутe 

7 сати 

51 минутa 

12 сати 

30 минутa 

2 сатa 

58 минутa 

2 сатa 

27 минутa 

51 сат 

17 минутa 

 

ФЕБРУАР 

21 сат 

25 минутa 

7 сати 

28 минутa 

8 сати 

7 минутa 

13 сати 

37 минутa 

2 сатa 

17 минутa 

3 сатa 

32 минутe 

56 сати 

26 минутa 

 

МАРТ 

17 сати 

49 минутa 

10 сати 

48 минутa 

9сати 

34 минуте 

13 сати 

15 минутa 

1 сат 

58 минутa 

1 сат 

48 минутa 

55 сати 

12 минутa 

 

АПРИЛ 

17 сати 

13 минутa 

10 сати 

18 минутa 

11 сати 

23 минутe 

15сати 

35 минутa 

3 сатa 

25 минутe 

1 сат 

54 минутe 

59 сати 

48 минутa 

 

МАЈ 

18 сати 

34 минутe 

8 сати 

6 минутa 

12 сати 

57 минутa 

15сати 

 

6 сати 

5 минутa 

3 сатa 

25 минутa 

64 сатa 

7 минутa 

 

ЈУНИ 

10 сати 

50 минутe 

6 сати 

52 минутe 

11 сати 

14 минутa 

14 сати 

50 минутa 

2 сатa 

38 минутa 

4 сатa 

56 минутa 

51 сатa 

20 минутa 

 

ЈУЛИ 

9 сати 

7 минутa 

8 сати 

13 минутa 

7 сати 

5 минутa 

13 сати 

 

2 сатa 

25 минутa 

2 сатa 

19 минутa 

42 сатa 

9 минутa 

 

АВГУСТ 

6 сати 

20 минутa 

10 сати 

26 минутa 

6сати 

51 минутa 

11 сати 

 

2 сатa 

17 минутa 

4 сатa 

36 минутa 

41 сат 

30 минутa 

 

СЕПТЕМБАР 

9 сати 

25 минутa 

6 сати 

3 минутe 

7 сати 

19 минутa 

14 сати 

 

1 сат 

48 минутa 

4 сатa 

23 минутe 

42 сатa 

58 минутa 

 

ОКТОБАР 

12 сати 

44 минутe 

7 сати 

45 минутa 

6сати 

57 минутa 

7 сати 

 

2 сатa 

21 минутa 

4 сатa 

53 минутe 

41 сат 

40 минутa 

 

НОВЕМБАР 

17 сати 

33 минутe 

8 сати 

34 минутe 

6сати 

25 минутa 

7 сати 

25 минутa 

2 сатa 

37 минутa 

3 сатa 

32 минуте 

46 сати 

4 минуте 

 

ДЕЦЕМБАР 

14 сати 

37 минутa 

7 сати 

25 минутa 

6 сати 

22 минуте 

8 сати 

20 минутa 

2 сатa 

3 минуте 

4 сатa 

24 минутe 

43сата 

13 минутa 

 

УКУПНО 

 

173 сатa 

6 минутa 

 

100 сати 

 

 

102сатa 

5 минутa 

 

145сати 

32 минуте 

 

32 сата 

52 минуте 

 

42 сата 

9 минута 

 

595сати 

44 минуте 



 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ЕМИТОВАЊА ЗАСЈЕДАЊА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС У  

2014. ГОДИНИ 

 

 

МЈЕСЕЦ 

 

 

ДИРЕКТАН 

ПРЕНОС 

 

ПРЕГЛЕД 

 

СНИМАК 

У ФОКУСУ  

УКУПНО 

 

ЈАНУАР 

 

- 

 

39 

 

- 

 

- 

 

39 

 

ФЕБРУАР 

 

205 

 

80 

 

91 

 

40 

 

416 

 

МАРТ 

 

- 

 

29 

 

- 

 

- 

 

29 

 

АПРИЛ 

 

65 

 

88 

 

- 

 

45 

 

198 

 

МАЈ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ЈУН 

 

559 

 

49 

 

- 

 

- 

 

608 

 

ЈУЛ 

 

- 

 

43 

 

43 

 

- 

 

86 

 

АВГУСТ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

СЕПТЕМБАР 

 

90 

 

8 

 

- 

 

- 

 

98 

 

ОКТОБАР 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

НОВЕМБАР 

 

350 

 

- 

 

- 

 

- 

 

350 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1.210 

 

32 

 

389 

 

- 

 

1.631 

 

УКУПНО У 2014. 

ГОДИНИ 

 

 

2.479 мин 

 

 

368 мин 

 

 

523 мин 

 

 

85 мин 

 

 

 

3.455 мин 



ДИРЕКТНИ ПРЕНОСИ У 2014. ГОДИНЕ 

 

ЈАНУАР (254 минуте или 4 сата и 14 минуте) 

01 БАДЊЕ ВЕЧЕ       62 мин 

02 СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА РЕПУБЛИКЕ И КРСНЕ 

СЛАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ       72 мин 

03 СВЕТА АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА У ХРАМУ ХРИСТА 

СПАСИТЕЉА У БАЊАЛУЦИ    120 мин 

 

ФЕБРУАР(287 минуте или 4 сата и 47минута) 

01 СВЕТОСАВСКИ БАЛ       82 мин 

02 НАРОДНА СКУПШТИНА РС     205 мин 

 

МАРТ  (74 минуте или 1 сат и 14 минута) 

01 ИЗБОР НАЈУСПЈЕШНИЈЕГ У ПРИВРЕДИ ЗА 2013. ГОДИНИ      74 мин 

 

АПРИЛ  (147 минуте или 2 сата и 27 минута) 

01 ПАРАСТОС И ПОМЕН ЈАСЕНОВАЧКИМ ЖРТВАМА У ДОЊОЈ 

ГРАДИНИ- директан пренос       82 мин 

02 НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ       65 мин 

 

МАЈ (561 минута или 9 сати и 21 минута) 

01 МЕЂУНАРОДНИ ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕ ПЈЕСМЕ 

„БАЊАЛУКА 2014“     111 мин 

02 КОШАРКА – 1. и 2.  ФИНАЛНА УТАКМИЦА ПЛЕЈ ОФА-ШИРОКИ 

ПРИМОРКА-ИГОКЕА    175 мин 

03 ТЕНИС – ИТФ ФУТУРЕС ДОБОЈ ОПЕН 2014., финале    100 мин 

04 ДАН ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – свечана академија      56 мин 

05 ПРЕС – ВЛАДА РС      26 мин 

06 ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ВЛАДЕ РС + ГАВРАНОВИЋ + МИРНА 

ШОЈА + ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ       93 мин 



 

ЈУНИ (1.138 минута или 18 сати и 58 минута) 

01 ИЗБОР  МИС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ       67 мин 

02 НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ    559 мин 

03 ТЕНИС – БАЊАЛУКА, ИТФ (ЖЕНЕ) – финале    150 мин 

04 РУКОМЕТ – РЕПУБЛИКА СРПСКА – СРБИЈА       87 мин 

05 КОНЦЕРТ – МИЛИГРАМ     157 мин 

06 АНДРИЋГРАД – СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 

СТОГОДИШЊИЦЕ ВЕЛИКОГ РАТА    118 мин 

 

ЈУЛИ (189 минута или 3 сата и 9 минута) 

01 ПРЕС – ДОДИК – ВУЧИЋ       33 мин 

02 ЈЕЛЕН ДЕМОФЕСТ 2014.     137 мин 

03 ЈЕЛЕН ДЕМОФЕСТ 2014. – проглашење побједника      19 мин 

 

АВГУСТ (1.388 минута или 23 сата и 8 минута) 

01 КОНЦЕРТ – СВЕТЛАНА ЦЕЦА РАЖНАТОВИЋ - БАЊАЛУКА    125 мин 

02 ФУДБАЛ – ФИНАЛЕ КУПА РС     110 мин 

03 ТЕНИС ИТФ БРЧКО (Ж)    163 мин 

04 РУКОМЕТ–ДОБОЈСКИ ТВ ТУРНИР ШАМПИОНА+отварање + 

затварање    634 мин 

05 ТЕНИС ИТФ БРЧКО (Ж) – репортажа      11 мин 

06 КОЧИЋЕВ ЗБОГ – свечана академија      56 мин 

07 КОНЦЕРТ – СВЕТЛАНА ЦЕЦА РАЖНАТОВИЋ – И. САРАЈЕВО    153 мин 

08 КОНЦЕРТ – МИРОСЛАВ ИЛИЋ    136 мин 

 

СЕПТЕМБАР (486 минута или 8 сати и 1 минута) 

01 БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У ВЕСЛАЊУ ЗА ЈУНИОРЕ – отварање      26 мин 

02 СЈЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС      90 мин 



03 УСТОЛИЧЕЊЕ ЕПИСКОПА СЛАВОНСКОГ ГОСПОДИНА ЈОВАНА      56 мин 

04 ТЕНИСКИ ТУРНИР -  АТП ЧЕЛЕНЏЕР „БАЊАЛУКА 2014.“    292 мин 

05 19. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГЕ „БАЊАЛУКА 2014.“      22 мин 

 

ОКТОБАР(199 минута или сатa и 19 минута) 

01 ФУДБАЛ – БОРАЦ – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА    121 мин 

02 СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ОТКРИВАЊА СПОМЕНИКА СТЕФАНУ 

НЕМАЊИ У БАЊАЛУЦИ        55 мин 

03 КОНЦЕРТ ВЛАДЕ ГЕОРГИЈЕВА – укључење       23 мин 

 

НОВЕМБАР(681 минута или 11 сати и 21 минута) 

01 НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ    350 мин 

02 СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА – 18 ГОДИНА УСТАВНОГ СУДА РС      55 мин 

03 ОДБОЈКА (М) ФИНАЛЕ КУПА РС    124 мин 

04 ФЕСТИВАЛ „МАЛИ КОМПОЗИТОР“       80 мин 

05 ФЕСТИВАЛ „МАЛИ КОМПОЗИТОР“ – хроника      21 мин 

06 ПРЕС – ПРЕДСЈЕДНИК РС       51 мин 

 

ДЕЦЕМБАР (1.385 минута или 23 сата и 5 минута) 

01 СЈЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС 1.210 мин 

02 ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ      57 мин 

03 ФУДБАЛ – ПРИЈАТЕЉСКА УТАКМИЦА – МОДРИЧА - Ц. ЗВЕЗДА    118 мин 

 

 

УКУПНО ЗА 2014. ГОДИНУ: 6.789 МИНУТА ИЛИ 113 САТИ И 9 МИНУТА ИЛИ 3,5% ОД  

ПРЕМИЈЕРНОГ  ПРОГРАМА ВЛАСТИТЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
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ВАНРЕДНИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ У  2014. ГОДИНИ 

 

ЈАНУАР  (754 минуте или 12 сати и 34 минуте) 

01 КОНЦЕРТ ДЈЕЧИЈЕГ ХОРА „ВРАПЧИЋИ“      60 мин 

02 ТУЖНИ БОЖИЋ – документарни филм      25 мин 

03 БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА      22 мин 

04 БОЖИЋНА ЛИТУРГИЈА ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЉА У БЛ - снимак      71 мин 

05 КОНЦЕРТ БАЊАЛУЧКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ – снимак      72 мин 

06 БАДЊИ ДАН И БОЖИЋ У ПОТКОЗАРЈУ – документарни филм      23 мин 

07 АКТУЕЛНО – ГОСТ: М. ДОДИК, ПРЕДСЈЕДНИК РС      59 мин 

08 СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА – одгођени снимак      74 мин 

09 КОШАРКА - ФИНАЛЕ КУПА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (М) и (Ж)      20 мин 

10 СВЈЕТЛО ВЈЕРЕ – божићна емисија      60 мин 

11 НОТЕ СЈЕЋАЊА – забавни програм, снимак      60 мин 

12 ЖИВЈЕТИ ЗА ВЈЕЧНОСТ – документарни филм      28 мин 

13 РАДОСТ БОЖИЋА – колажни програм       90 мин 

14 ПРАЗНОВАЊЕ       30 мин 

15 ИСКРЕ БОЖИЋА       60 мин 

 

ФЕБРУАР  (25 минута) 

01 ЕПАРХИЈСКИ ДАНИ У ТРЕБИЊУ – репортажа      16 мин 

02 ВЕЧЕ ИЗВОРНИХ ПЈЕСАМА – „ВОЛИМ СРПСКУ“ – репортажа        9 мин 

 

 

МАРТ  (78 минута или 1 сат и 18 минута) 

01 ЂУРЂЕВДАНЦИ НЕКАД И САД      78 мин 
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АПРИЛ   (540 минута или 9 сати) 

01 ХРОНИКА ФЕСТИВАЛА „КРАТКИ ФИЛМ“      60 мин 

02 АКТУЕЛНО – ПОМЕН ЈАСЕНОВАЧКИМ  ЖРТВАМА У ДОЊОЈ ГРАДИНИ      16 мин 

03 ЂУРЂЕВДАНЦИ НЕКАД И САД      82 мин 

04 ДУЧИЋЕВИ  ДАНИ – репортажа      20 мин 

05 ВАСКРШЊИ ОБИЧАЈИ У СИРИЈИ – документарни програм     19 мин 

06 ВАСКРШЊА ПОСЛАНИЦА ЊЕГОВЕ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ 

ГОСПОДИНА ИРИНЕЈА      17 мин 

07 РАЗГОВОР СА КАРДИНАЛОМ ВИНКОМ ПУЉИЋЕМ, НАДБИСКУПОМ 

ВРХБОСАНСКИМ И МЕТРОПОЛИТОМ      23 мин 

08 РАЗГОВОР СА ЊЕГОВОМ СВЕТОШЋУ ПАТРИЈАРХОМ СРПСКИМ 

ГОСПОДИНОМ ИРИНЕЈОМ      44 мин 

09 ВАСКРШЊА ЛИТУРГИЈА У САБОРНОМ ХРАМУ ХРИСТА СПАСИТЕЉА У 

БАЊАЛУЦИ – снимак    143 мин 

10 УСКРСНА МИСА У БАЊАЛУЦИ – снимак      24 мин 

11 МЕЂУ. ТУРНИР ШКОЛЕ ФУДБАЛА У ПЕЛАГИЋЕВУ-репортажа      10 мин 

12 АКТУЕЛНО – ПОМЕН ЈАСЕНОВАЧКИМ ЖРТВАМА У ДОЊОЈ ГРАДИНИ      16 мин 

13 ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ – гласање        6 мин 

14  ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ С. ТРКУЉЕ ЗА ОБНОВУ МАНАСТИРА КЛИСИНЕ       60 мин 

 

МАЈ  (3.488 минута или 58 сати и 8 минута) 

01 ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ – хроника      25 мин 

02 ФЕСТИВАЛ ХАРМОНИКЕ – репортажа      27 мин 

03 ПРОМО ПОПЛАВЕ ГРАДОВИ + БАЊАЛУКА      15 мин 

04 КОШАРКА – 4. ФИНАЛНА УТАКМИЦА ПЛЕЈ ОФА – ШИРОКИ ПРИМОРКА – 

ИГОКЕА – снимак  

   205 мин 

05 МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ  КЊИГА У СОЛУНУ – репортажа      19 мин 

06 ЛУТ ФЕСТ 2014. – репортажа      19 мин 

07 ДОБОЈ ФАР         7 мин 
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08 ЦРВЕНИ КРСТ – ПОПЛАВЕ        2 мин 

09 СПОТ – МИ МОЖЕМО СВЕ        3 мин 

10 ПОПЛАВЕ У РС – отворени програм  3.153 мин 

11 ПРОМО – ПОПЛАВЕ У РС       13 мин 

 

ЈУНИ   (295 минута или 4 сата и 55 минута) 

01 „РОЛАН ГАРОС“  НА РТРС-у – емисија      56 мин 

02 СПОРТСКИ ПРОГРАМ – РУКОМЕТ      45 мин 

03 ТЕАТАР ФЕСТ 2014. – хроника      42 мин 

04 7. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА „ДУКАТФЕСТ ЗА ХУМАНОСТ 

2014.“ – репортажа      21 мин 

05 ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА „ДУКАТФЕСТ ЗА ХУМАНОСТ 2014.“ – снимак       70 мин 

06 ДАНИ БИЛЕЋЕ – репортажа      25 мин 

07 ФЕСТИВАЛ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА „ФЕДРА“ – репортажа      13 мин 

08 ФУДБАЛ – ТУРНИР ПРИЈАТЕЉСТВА – репортажа      13 мин 

09 ОК ФЕСТ – репортажа        7 мин 

10 СПОТ – ДАН СЈЕЋАЊА НА ЈАДОВНО        3 мин 

 

ЈУЛИ   (618 минута или 10 сати и 2 минуте) 

 

01 КОНФЕРЕЦИЈА БЕБА – репортажа      28 мин 

02 ВИДОВДАНСКА ТРКА  У БРЧКОМ - репортажа      11 мин 

03 ФЕСТИВАЛ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА „ЛАКТАШИ 2014.“-репортажа      16 мин 

04 ТЕНИС „ВИМБЛДОН 2014.“  - спортски програм      87 мин 

05 САБОР ГУСЛАРА У И. САРАЈЕВУ – снимак, 1. и 2. дио    137 мин 

06 „ТАМБУРИЦА ФЕСТ 2014.“ – репортажа, 1. и 2. дио      49 мин 

07 КОНЦЕРТ „ВРАПЧИЋИ“ У БАЊАЛУЦИ – репортажа      15 мин 

08 ПЕТРОВДАНСКИ ПАДОБРАНСКИ КУП – репортажа      15 мин 

09 ОК ФЕСТ – репортажа      30 мин 
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10 ПЕТРОВДАНСКЕ ЛИЛЕ – репортажа      15 мин 

11 КАЛИНОВИЧКИ ПОЕТСКИ ВИЈЕНАЦ – репортажа      20 мин 

12 ГРМЕЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ – репортажа      14 мин 

13 ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „БАРДАЧА 2014.“ – репортажа      15 мин 

14 ЕXIT 2014. – репортажа      30 мин 

15 ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ         8 мин 

16 ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ПАЛЕ 2014.“ – репортажа      19 мин 

17 ЕП У ВАТЕРПОЛУ – спортски програм      10 мин 

18 БАЈРАМСКА  МОЛИТВА – снимак       24 мин 

19 РАЗГОВОР СА МУФТИЈОМ БАЊАЛУЧКИМ       35 мин 

20 20. ФУДБАЛ ФРЕНДС ТУРНИР – репортажа      22 мин 

21 ЗЕЛЕНКОВАЦ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ – репортажа      18 мин 

 

 

 

АВГУСТ  (644 минута или 10 сати и 44 минуте) 

01 ФЕСТИВАЛ ФЕСТИВАЛА „ТРЕБИЊЕ 2014.“ – репортажа     21 мин 

02 ШУШЊАР – СЈЕЋАЊЕ НА СТРАДАЊЕ СРБА У ДРУГОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ     15 мин 

03 ИЛИНДАНСКИ СУСРЕТИ – репортажа     15 мин 

04 КРАЈИНА, ЗЕМЉА КОЈЕ НЕМА – репортажа     27 мин 

05 ЗВИЈЕЗДЕ ДЕМО ФЕСТА     74 мин 

06 ПОПЛАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – отворени програм   228 мин 

07 ЗВОРНИЧКО КУЛТУРНО ЉЕТО – репортажа     20 мин 

08 54. САБОР ТРУБАЧА „ГУЧА 2014.“ – репортажа     23 мин 

09 РУКОМЕТ – ДОБОЈСКИ ТВ ТУРНИР ШАМПИОНА  - хроникe 69 мин 

10 ЛИКОВНА КОЛОНИЈА  РАКАНИ – репортажа     13 мин 

11 НЕВЕСИЊСКА ОЛИМПИЈАДА – репортажа     16 мин 

12 3. САБОР КРАЈИШКЕ ПЈЕСМЕ – снимак     84 мин 
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13 СВЈЕТСКО ПАДОБРАНСКО ПРВЕНСТВО – репортажа     17 мин 

14 3. САБОР КРАЈИШКЕ ПЈЕСМЕ У ДРВАРУ – репортажа     22 мин 

 

СЕПТЕМБАР   (880 минута или 14 сати и 40 минута) 

01 ОТВАРАЊЕ ЈЕВРЕЈСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У БАЊАЛУЦИ – снимак     65 мин 

02 ОТВАРАЊЕ ЈЕВРЕЈСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У БЛ - репортажа     30 мин 

03 КОЧИЋЕВ ЗБОГ – репортажа     17 мин 

04 ВИШЕГРАДСКО ЛИКОВНО САБОРОВАЊЕ – репортажа     25 мин 

05 БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У ВЕСЛАЊУ „ВИШЕГРАД 2014.“-репортажа     15 мин 

06 18. СУСРЕТИ МЛАДИХ РС – репортажа     12 мин 

07 БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У ЏУДОУ – репортажа     14 мин 

08 ИЗБОРНЕ ХРОНИКЕ   456 мин 

09 ИЗБОРИ 2014. -ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА   139 мин 

10 ПРЕДСТАВЉАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА РС     60 мин 

11 ДАНИ ДУШКА ТРИФУНОВИЋА – репортажа     16 мин 

12 19. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ  КЊИГЕ „БАЊАЛУКА 2014.“ – репортажа     15 мин 

13 ЋОРОВИЋЕВИ СУСРЕТИ – репортажа     16 мин 

 

ОКТОБАР   (1.510 минута или 25 сати и 10 минута) 

01 ИЗБОРИ 2014. – ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА   140 мин 

02 СВЕЧАНОСТ КОД ХРАМА СВЕТОГ МУЧЕНИКА КНЕЗА ЛАЗАРА У БИЈЕЉИНИ – 

репортажа 45 мин 

03 КОНЦЕРТ ХОРА КИР СТЕФАН СРБИН ПОВОДОМ СТО ГОДИНА ОД СМРТИ 

СТЕВАНА МОКРАЊЦА     73 мин 

04 ЈАХОРИНА ФИЛМ ФЕСТИВАЛ – хроника     13 мин 

05 13. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШТА ЗА ДЈЕЦУ – репортажа     15 мин 

06 БАЈРАМСКА МОЛИТВА У БАЊАЛУЦИ – снимак     23 мин 

07 ОЧИ ЊИХОВЕ ГЛЕДАЛЕ СУ КАБУ – религијски програм      27 мин 

08 ИЗБОРИ 2014. – ПРЕДСЈЕДНИЧКА ДЕБАТА   144 мин 
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09 ИЗБОРИ 2014. – ДЕБАТА ЗА ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БиХ из РС     56 мин 

10 ДАНИ ДРВАРСКЕ ДРЕЊЕ – репортажа     14 мин 

11 ИЗБОРИ 2014. – јутарњи програм    270 мин 

12 ИЗБОРИ 2014. – отворени програм    105 мин 

13 ИЗБОРНА НОЋ – отворени програм    285 мин 

14 ИЗБОРНЕ ХРОНИКЕ    248 мин 

15 ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА ДИЈАСПОРЕ – репортажа     15 мин 

16 ФЕНИКС АРТ – репортажа     21 мин 

17 ФУДБАЛ – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА РС 

/кадети и пионири/ - репортажа  16 мин 

 

НОВЕМБАР   (125 минута или 2 сата и 5 минута) 

01 МЕЂ. ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ „ПРВИ КАДАР-БЕЗ ЦЕНЗУРЕ“-репортажа     15 мин 

02 ВЕЧЕ ПЕТРОВЧАНА У НОВОМ САДУ – репортажа     22 мин 

03 У СУСРЕТ ФЕСТИВАЛУ „МАЛИ КОМПОЗИТОР“      20 мин 

04 СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ СЛАВЕ ПОЛИЦИЈЕ РС – репортажа     19 мин 

05 ОДБОЈКА (Ж) – ФИНАЛЕ КУПА РС - репортажа     13 мин 

06 ФЕСТИВАЛ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ – репортажа     36 мин 

 

ДЕЦЕМБАР  (564 минута или 9 сати и 3 минута) 

01 ИЗБОР НАЈБОЉЕ ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ РС – снимак     86 мин 

02 РАЗГОВОР СА КАРДИНАЛОМ ВИНКОМ ПУЉИЋЕМ     36 мин 

03 БОЖИЋНА МИСА У БАЊАЛУЦИ- снимак     25 мин 

04 СПОРТ У 2014. – преглед     56 мин 

05 КОШАРКАШКИ САБОР РЕПУБЛИКА СРПСКА -  репортажа     15 мин 

06 ХРОНИКА ФЕСТИВАЛА ПОДВОДНОГ ФИЛМА     12 мин 

07 ВАТЕРПОЛО – ФИНАЛЕ ШАМПИОНАТА БиХ- БЛ - НЕУМ – репортажа     11 мин 

08 РУКОМЕТ – ТУРНИР ЗА СВЕСРПСКОГ  ШАМПИОНА – репортажа     12 мин 
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09 СВИЈЕТ У 2014. ГОДИНИ – преглед     46 мин 

10 ОДБОЈАВАЊЕ – емисија за дјецу     25 мин 

11 НОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМ    240 мин 

 

УКУПНО У 2014. ГОДИНИ: 9.521 МИНУТА ИЛИ 158 САТИ И 41 МИНУТА   

ИЛИ 5% ОД ПРОГРАМА ПРЕМИЈЕРНЕ ВЛАСТИТЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
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ГЛЕДАНОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА У 2014. ГОДИНИ 
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ / ПО МЈЕСЕЦИМА / 

 
МЈЕСЕЦ 

 
ТВ СТАНИЦЕ / SHARE / 

ЦЕНТРАЛНИ 
ДНЕВНИЦИ  
/РЕЈТИНЗИ/ 

 РТРС БН АТВ ПИНК ОБН ФТВ БХТ 1 РТРС БН АТВ 

ЈАНУАР 15.23 15.76 4,80 8.51 4.95 3.69 3.35 13.51 13.55 9.16 

ФЕБРУАР 16.57 14.66 6.29 8.08 5.66 3.71 3.94 14.44 15.48 10.78 

МАРТ 15.46 15,00 5.53 7.88 6.47 3.46 2.47 13.46 15.12 10,20 

АПРИЛ 11.19 15.56 5.27 8.03 5.67 2.96 2.29 9.39 12.46 7.88 

МАЈ 13.07 14.43 3.88 10.99 4.71 3.19 2.61 8.81 9.48 5.83 

ЈУН 14.87 12.47 4,50 8.64 5.84 4.76 8.91 7,00 6.9 4.99 

ЈУЛ 14.73 16.43 6.65 7.58 5.14 3.73 5.37 7.77 7.74 5.96 

АВГУСТ 13.83 13,90 6.57 6.49 4.56 4.47 3.19 9.41 8.56 6.95 

СЕПТЕМ
БАР 

15.43 15.49 9.33 7.21 5.08 2.92 2.36 15.67 12.28 11.73 

ОКТОБАР 15.27 12,20 10.17 9.73 4.95 2.55 1.71 16.38 11.04 13.54 

НОВЕМБ
АР 

14.9 10.84 10.38 9.44 5.49 3.02 1.75 17.47 10.34 14.9 

ДЕЦЕМБ
АР 

14.6 11.88 10.03 9.36 6.4 3.69 1.17 16.71 11.72 16.25 

2014 14.71 14.01 7.13 8.47 5.47 3.49 3.09 12.62 11.26 9.97 

 

ГЛЕДАНОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА У 2014. ГОДИНИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

 ТВ СТАНИЦЕ /SHARE/ 

 ФТВ ПИНК БХ ОБН БХТ 1 РТРС БН АТВ 

2014 12.94 9.23 8.23 6.41 5.69 5.69 2.85 
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2.2 РАДИО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 Креирајући програм Радија Републике Српске у 2014. години, руководили смо  

се правилима професије, обавезама које имамо као јавни сервис, потребом да 

радију сачувамо одговарајуће мјесто у нашем медијском простору, жељом да 

програм учинимо занимљивијим, да  га промовишемо и сарадњом с колегама у 

другим секторима РТРС.  

- Поплаве у РС, Ф БиХ, Србији и региону, 

- Општи избори у БиХ 

- ратна дешавања у Украјини, 

- обиљежавање 100 година од почетка Првог свјетског рата 

- и Свјетско фудбалско првенство у Бразилу  

 

Општи избори у БиХ и поплаве у РС и региону, догађаји су који су били 

најзначајнији за наш програм. За вријеме мајских и августовских поплава 

прилагодили смо програмску шему потребама извјештавања о овој природној 

катастрофи, комбинујући наше емисије и извјештаје с телевизијским  

информативним емисијама које смо преузимали, јер смо процијенили да у том 



 

37 

 

тренутку треба да искористимо кадровске и техничке предности телевизије, ради 

што потпунијег и бољег информисања јавности.  Када је ријеч о Општим изборима и 

БиХ, на нивоу РТРС формиран је јединствен пул, чији су чланови били и уредници и 

новинари Радија Републике Српске.  Два пута дневно емитоване су Хронике избора, 

а једном дневно представљали смо кандидате. Праћење Општих избора у БиХ, 

протекло је према плану, а Радио Републике Српске није добио ниједан приговор. 

 

    Структуру програма Радија Републике Српске чине  Информативни, Јутарњи, 

Дневни, Сложени, Спортски и Музички програм. Информативни програм био је и 

остаће наш најзначајнији програм али  смо у 2014. години, конкретним измјенама, 

настојали побољшати и остале програме.   

Наводимо  најзначајније програмске промјене које су у 2014. години допринијеле 

остварењу наших  циљева: 

 а)  Промјена концепта Јутарњег програма, увођење емисије  „Разбудилник“, с два 

водитеља, радним даном од 6 до 9 часова.  Популарност  емисије је све већа као и 

жеља слушалаца да у њој учествују, што закључујемо на основу броја и 

разноврсности  SMS порука и телефонских позива у „Разбудилнику“. С опрезном 

сигурношћу можемо рећи да је „Разбудилник“ најбољи радијски јутарњи програм у 

РС. 

 

б)  „Радиокомшијске“ емисије.  Једна од најзначајнијих новина у нашем програму, 

коју би могли назвати и стратешком промјеном, су двочасовне емисије „уживо“ које 

емитујемо ван нашег студија.  Те емисије имају концепт култног ТВ серијала у бившој 

Југославији – „Знање имање“. У оквиру ових емисија  (углавном) представљамо 

општине, појединце, а повод су нам одређене манифестације или значајни датуми. 

Радили смо, између осталих, емисије уживо с Вашара у Дервенти, с Дрењијаде у 

Дрвару, с Дана кромпира у Гламочу, из дјечијег вртића у Шамцу, Средњошколског 

центра у Шипову, из Сајамске  хале у Челинцу, из општинских  просторија у Броду, 

са Сајма књига у Бањалуци, из просторија Савеза слијепих РС... Приликом  боравка 
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у општинама остварили смо непосредан контакт с људима, (потенцијалним) 

слушаоцима, промовисали наш програм. 

 

 в)  Увођење радио-драма.  На овај начин смо оплеменили наш програм. У оквиру   

програмске размјене  с  другим  радио-станицама ( Радио Нови Сад, Радио Београд, 

БХ Радио 1...) добили смо много квалитетних радио-драма. Адаптирана дјела  

Ћопића, Андрића, Нушића, Црњанског, Ољаче... Термини у којима емитујемо радио-

драме су: од понедјељка до петка у 12.25 часова. Емитовањем радио-драма  

настојимо да помогнемо слушаоцима да повисе критеријуме у дневном избору 

садржаја које нуде разни медији. Оно што нисмо успјели јесте да покренемо 

властиту продукцију радио-драма, што ћемо настојати да остваримо у првој 

половини 2015. године. 

  Од осталих промјена у програму издвајамо емисију  „Двоглед“, посвећену 

дешавањима у свијету у оквиру које смо имали редовна јављања из Москве и 

Вашингтона. Увели смо редовна седмична јављања познатог новинара Живојина 

Ракочевића, с Косова и Метохије, као и коментар у недјељном „Дневнику“, нашег 

колеге и књижевника Миленка Стојичића. Нови садржај је и емисија  „Памтиприча“ у 

којој емитујемо репортаже, „Да растемо заједно“- емисија о родитељству, као и 

музичка емисија „Акорд“, о филмској музици. Сваког првог уторка у мјесецу, у 

емисији народне музике  „Свилен конац“ емитовали смо српске војничке пјесме из 

периода Првог свјетског рата,  с обзиром на то да је 2014. обиљежено 100 година од 

почетка овог великог догађаја. 

  У новембру и децембру 2014. године почели смо обуку чланова Новинарске 

секције Гимназије Бањалука за самосталну припрему омладинске емисије под 

називом „Омладински  радио Орфеј“.  

 

   Руководили смо се и жељом да привучемо  слушаоце  садржајима  и формама 

који су блиски данашњим  потребама оних који слушају радио, водећи  рачуна о томе  

да не изађемо из оквира јавног медијског сервиса, али да се ипак приближимо 
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граници која нас, у приступу слушаоцима, одваја од  комерцијалних  медија. Посебну 

пажњу посветили смо промоцији наших емисија у програму Телевизије РС. 

 

У наставку Извјештаја детаљније представљамо учинке по програмима: 

 

ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ 
 

   Информативни програм Радија наставио се развијати и у 2014. години на 

начин да је обезбијеђен  бржи  проток  информација и постигнута већа динамика у 

свим облицима информативних емисија. У  вијестима, које се емитују на сваки пуни 

сат од 6 до 24 часа, побољшани су садржај и структура тако да свака од ових 

емисија обезбјеђује потпун преглед најактуелнијих догађаја. Посебан акценат 

стављен је на унапређење  пет вођених информативних  емисија у укупном трајању 

од 100 минута, од којих се свакако истиче централна информативна емисија 

“Дневник" у 16 часова.  

 Један од најзначајнијих садржаја овог програма су и емисије “ Актуелности“ у 

трајању од по сат времена у којима се без временске  дистанце додатно информише 

о значајнијим догађајима дана и о томе аналитички разговара са компетентним 

личностима.  У термину ове емисије, која је на програму  радним данима од 17 до 18 

часова, седмично се припрема и емисија  „Отворено речено“  која је дијалошког  типа 

и у коју се порукама и директним телефонским јављањима укључују и слушаоци, што 

јој даје и посебну динамику. Такође, значајна је и емисија  „Аргументи“ која се 

реализује двоседмично и углавном има  полемички или документарно-

информативни  карактер.  Издвајамо емисије “Добровољачка“  „Степинац- злочинац 

или светац? “, „Тајна Шибова“, „Логор Челебићи“,  и „Митровданске битке славне“.  

   У информативном програму  у току 2014. године, уз континуирано праћење 

свих важнијих догађаја,  доминирала  су два захтјевна програмска задатка: Општи 

избори у БиХ и поплаве.  

 Изборну активност  пратили  смо континуирано у свим сегментима и према 

важећим правилима  тако што смо се расположивим људским и другим ресурсима 
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укључили у заједнички ПУЛ који је функционисао на нивоу РТРС-а, при чему је и 

радио у својим изборним хроникама и пригодним  емисијама испоштовао све 

обавезе и професионалне принципе без иједног приговора од стране актера 

изборног процеса или надлежних тијела. 

 Што се тиче изненадних мајских поплава које су нас пратиле и током већег 

дијела године, то је био  посебан програмски изазов. Осим редовних уведене су и 

посебне информативне емисије и додатни садржаји у којима смо били најбржи и 

најближи сервис грађана у поплављеним подручјима. Настојали смо пружити 

благовремену, тачну и корисну информацију угроженим  људима уз најтјешњу 

сарадњу са надлежним институцијама и факторима који су у овој ванредној 

ситуацији били од посебног значаја. Због таквих околности већина редовних 

информативних  емисија припремана је понекад и у двоструком трајању, у циљу да 

неопходна информација  стигне до што више угрожених људи како би што лакше 

пребродили непогоду која их је снашла. Током године  праћене су  активности 

институција,  хуманитарних организација и појединаца у отклањању и санирању 

посљедица поплава, што су осим редовних, биле  теме и специјалних  емисија. 

Током самих поплава, радио је због ефикасности и рационалности, преузимао 

највећи дио отвореног програма телевизије, што се показало практичним и 

поузданим начином информисања у оваквим околностима. 

 У прошлој као и у претходним годинама пратили смо и већим дијелом и 

преносили важније дијелове засједања Народне скупштине Републике Српске. 

Скупштинске расправе и питања од општег интереса често су биле повод и за 

посебне емисије и рубрике у нашем Информативном програму. 

   Праћене  су  активности Владе  и  других институција у реализацији мјера 

економске политике, које су ипак остале у сјенци санирања посљедица поплава. 

Адекватна пажња посвећена је и функционисању заједничких институција. 

   Редакција  ИП критички се освртала  и на бројне негативне појаве у друштву, 

као што су активности терористичких група које угрожавају безбједност на простору 

БиХ и њихово екстремистичко дјеловање. Такође, теме наших емисија били су и 

криминал и корупција, лоши примјери приватизације, несавјесног рада и лошег 
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пословања у јавном сектору.  Нисмо затварали очи ни пред конкретним примјерима 

злоупотреба положаја и овлашћења, поготово у јавном сектору. 

   Значајна пажња посвећена је и догађајима у региону. То су првенствено  

односи Београда и Приштине, енергетски пројекти регионалног карактера, као и 

односи на Балкану. Адекватно мјесто заузимали су и важнији догађаји у свијету, 

прије свих-ратна дешавања у Украјини. 

 У оквиру ове редакције припремају се и специјализоване емисије о појединим 

важним областима, као што су пољопривреда и село. 

 

ДНЕВНИ ПРОГРАМ 
 

  Редакција Дневног програма, свакодневно је производила и по 8 часова   

програма. 

С обзиром на широк дијапазон тема које обрађује ова редакција, важно је 

напоменути да смо успјели да одговоримо на све захтјеве који су пред нас били 

постављени. Сваког радног дана емитовали смо емисију Јутарњи програм од 6 до 9 

часова, односно, викендом од 6 до 8, који је осим редовних рубрика сервисног, 

информативног или едукативног карактера, садржао и контакт програм од сат 

времена. Овај програм је почетком фебруара трансформисан у „Разбудилник“. 

Емисија „Заједнички талас“ емитована је сваког радног дана од 10 до 12 часова, у 

оквиру којег су реализовани бројни садржаји и кроз коју су прошли бројни гости, 

стручњаци за поједине области, представници власти и други адекватни 

саговорници. Такође, у овој емисији имамо редовна јављања дописника и  

информације и приче из локалних заједница. 

    У емисији “У ритму дана”, од 13 до 14 часова, промовишемо различите 

културне догађаје и афирмишемо младе умјетнике. Од 18 до 19 часова емитујемо 

“Мозаик”, емисију колажног типа у којој су информације из културе, спорта, 

занимљивости и маркетинг.   

 Дневни програм припрема и неколико седмичних емисија, које свака у својој 

области, много доприноси њиховој подршци и развоју. То су “Туристички водич”, 

емисија о туризму у којој се истражују туристички потенцијали, прате актуелна 
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туристичка дешавања, сајмови код нас и у иностранству, етно и еко туризам, зимски, 

авантуристички и сл. 

  Емисија  о екологији “Учинимо могуће”, у којој информишемо о различитим 

еколошким иницијативама, акцијама, пројектима, законским рјешењима и 

усклађивањима с европским стандардима.  

 Сваке сриједе емитујемо “Саборник” за наше грађане у дијаспори. Дневни 

програм припрема и садржаје за дјецу и младе. Сваког радног дана припремамо  

рубрику „Добро јутро дјецо“ у „Разбудилнику“, а у емисији „Мозаик“ рубрику „Сервис 

за младе“.  Недјељом у пријеподневном термину на програму је емисија за дјецу 

“Кутак за маштање”. Од фебруара на програму је и циклус емисија “Добро вече 

човјече”  у којој су кроз једночасовни разговор представљани мање познати 

појединци који су промовисали основне људске вриједности, али такође, у тој 

емисији гостовали су и они за чија се дјела зна много шире од наших простора.  

 Редакција Дневног програма реализовала је и припремила и специјалне 

вишечасовне програме,  попут Новогодишњег, Божићњег и Васкршњег, али и 

понијела  велики терет у мајским, а посебно у августовским поплавама. Од 13. 

октобра, односно, од јесење шеме емисија  „Ризница знања“ сврстана је у редакцију 

Јутарњег програма.   

 

ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ 
                                                                                                                  

 Редакција Јутарњег практично функционише од половине фебруара 2014. 

године и задужена је за релизовање емисија „Разбудилник“ и „Ризница знања“. 

   Прва емисија „Разбудилник“ емитована је 17. фебруара, и у 2014. години  

реализовали смо 220 емисија у трајању по три сата, односно 660 сати програма. Ова 

емисија омогућава три сата контакта са слушаоцима, и то посредством  SMS порука 

и получасовног директног контакта помоћу отворене телефонске линије. Осим 

уобичајених сервисних информација, свака емисија има одређену тему, што се 

показало као добар модел. Био је заступљен широк дијапазон тема, од разних 

друштвених појава и актуелних дешавања до феноменолошких тема. Врло често 

имали смо и госте у емисији, али независно о теми што је, такође, утицало на  

динамичност емисије.  

 У оквиру емисије сваког јутра емитоване су и рубрике „Добро јутро дјецо“ и 
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„Зврк“. Важан сегмент емисије је музички дио, којем се посвећује посеба пажња и 

музика се углавном  прилагођавала теми емисије.   Од почетка јесење шеме 

надлежност редакције Јутарњег програма је и  научно-образовна  емисија „Ризница 

знања“, која траје око 30 минута и на програму је радним данима.  Емисија обрађује 

различите теме из свијета науке, образовања  и умјетности. Захваљујући доброј 

сарадањи  с појединим  институтима и факултетима  Универзитета у Бањалуци, али 

и стручним средњим школама, наши сарадници су еминентни стручњаци за 

различите области.   

 

 

СЛОЖЕНИ ПРОГРАМИ 
 

Редакција Сложених програма, у 2014. години пратила је актуелна дешавања у 

области културе, образовања, науке, религије и активности националних мањина. 

У емисији ''Култура у огледалу''  пратили смо и извјештавали о актуелним културним 

догађајима. 

   У емисији ''Разговорник''  обрадили  смо портрете бројних истакнутих личности 

из свијета умјетности,  књижевности, музике, науке.  Релизоване  су емисије о 

Николи Тесли, Иви Андрићу, Бранку Ћопићу, Петру Кочићу, Габријелу Гарсији 

Маркесу и многим другим истакнитим личностима који су оставили дубок печат у 

историји књижевности, науке и умјетности.  

 У емисијама ''Студиорум''  саговорници су били угледне личности из свијета   

науке, образовања, научно-теничких достигнућа, иновација. У  ''Хигијенама живота'' 

разговарали смо о новим и савременим могућностима за успјешније и боље 

лијечење одређених болести.  

 Документарни серијал „Медаљони у времену“ које је припремао Славко 

Подгорелец, и у 2014. години били су један од најоригиналнијих програмских 

садржаја нашег радија. Једина емисија о националним мањинама у јавном 

медијском сервису БиХ - ''Коријени'',  обрађује актуелна питања и проблеме с којима 
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се суочавају националне мањине и бави се културом, традицијом и историјом   

мањинских народа.  

 И протекле 2014. године настојали смо указати на најактуелније проблеме 

мањина, прије свих Рома, као најбројније и најугроженије мањине у РС и БиХ. 

Извјештавали  смо и о културним догађајима, које организују мањинске заједнице. У 

емисији ''Искре православља'' пратили смо и говорили о животу СПЦ и о улози 

религије у животу савременог човјека.  Емитовали  бројне репортаже о манастирима 

и црквама, као и разговоре са црквеним великодостојницима. Издвајамо ексклузивни 

разговор са патријархом Јерусалимским и цијеле Палестине, Теофилом Трећим, који 

смо снимили у Јерусалиму.  

 Реализовали и припремили и више прилога и емисија, и разговора поводом 

Међународног дана Холокауста, Дана пробоја и ослобођења концентрационог 

логора Јасеновац – разговор за емисију ''Животок'' за преживјелим логорашима, који 

су за вријеме Другог свјетског рата били дјеца ( доктор Милутин Вучковац, Добрила 

Кукољ,  Милош Милиновић и други). 

 Са др Ефраимом Зурофом из Центра „Симон Визентал“ из Јерусалима,  

разоварали смо о намјери Римокатоличке цркве да светим прогласи Алојзија 

Степинца, као и поводом инцидента који је изазвао хрватски фудбалер Јосип 

Шимунић. 

 Учествовали смо у  раду  Девете  међународнуе конференцијуе  о  

Холокаусту, која је одржана у јулу у Јад Вашему у Јерусалиму. У оквиру наших 

емисија посветили смо значајну пажњу обиљежавању  стогодишњице Великог рата, 

разговаравши са адекватним саговорницима из различитих области живота. 
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2.3 МУЛТИМЕДИЈА 
 

Почетак године обиљежила је израда андроид апликације за наш портал. 

Неки од недостака које је имала, ријешени су крајем 2014. и почетком 2015. године 

(могућност прегледа видео материјала са ЈуТјуба и објава са Твитера). 

 Током катастрофалних поплава које су у мају погодиле Републику 

Српску, БиХ и регион, свој допринос у правовременом информисању јавности 

дали су и радници Мултимедије, али и наши читаоци који су послали више од 

5.000 фотографија и порука. 

 На порталу су направљене нове рубрике: Друштво, Здравље и 

Бразил 2014, а уочи избора у септембру направљен је редизајн сајта (између 

осталог и са опцијама Коментар и Анкета) и нова рубрика Општи избори. 

 Направљена је и нова рубрика Еуро 2016 и могућност затварања 

видео стриминга по геолокацији  (пренос утакмица омогућен само за подручје БиХ 

или нека друга географска подручја) 

 Почетком новембра остварили смо јачу сарадњу са Дописничком 

службом и Деском ТВ-а и Радија и ријешили проблем заштите воденим знаком 

клипова које стављамо на портал, односно ЈуТјуб канал. 

  

САЈТ 
 

 На нашем порталу  готово свакодневно објавимо више од 120 вијести, што 

значи да их за годину дана објавимо око 44.000. При томе се придржавамо 

професионалних стандарада Јавног сервиса, Статута и Закона о РТРС-у. 

 Настојимо да  правовремено, тачно и објективно информишемо јавност о 

догађајима од опште важности, прије свега у Српској и БиХ, али и у региону и 
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свијету, а ту су и рубрике Привреда, Култура, Друштво, Здравље, Вријеме и 

Занимљивости. 

 Према GoogleAnalytics, дневно, на порталу било је око 20.000 посјетилаца. 

Изузетак су биле ситуације попут мајских поплава када је током неколико дана, 

дневна посјета била већа од 100.000, или када је одржана конститутивна сједница 

Народне скупштине РС (24. новембар) – 41.468 посјетилац.   

 

 Осим ажурирања вијести, на сајту смо наставили и са стримингом 

телевизијских и радијских емисија, хостовањем телевизијских и радијских емисија, 

и промоцијом програма Телевизије и Радија.  

 Простор на порталу искоришћен је и за потребе маркетинга. 
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АНДРОИД АПЛИКАЦИЈА 
 

 Ативирана је  андроид апликација  која  омогућава приступ порталу путем 

мобилних уређаја.  

 Према  GoogleAnalytics, око 20 одсто посјетилаца порталу приступа путем 

мобилног телефона.  

Настављена је сарадња са бањалучким Факултетом политичких наука. 

Студенти  овог  факултета били су на пракси у Мултимедији (предмет: Интернет 

новинарство) од почетка децембра. До 1. фебруара 2015. године.  

Праксу је прошло 16 студената. 
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2.4 МЕДИЈА ЦЕНТАР 
 

Према посљедњој  систематизацији, формиран је сектор Радио-телевизије 

Републике Српске,  Медија Центар.  Задатак Медија Центра у досадашњем 

периоду, био је да пружи економична и савремена рјешења за задовољење 

потреба РТРС-а кроз све модалитете његових услуга у ТВ и радио продукцији, ИТ 

центрима и дописништвима, управљању објектима и имовином, информатичкој 

технологији,  архиву,  возном парку и др.  У организацији Медија Центра постоје 

четири службе са 21 одјељењем  од којих су пет ИТ центри и два већа 

дописништва, и два засебна одјељења- Одјељење радио-продукције и Одјељење 

аудио/видео, писаног архива у којима функционишу 242 радника. 

 

2.4.1 Досадашња организација Медија Центра 

 

Структура Медија Центра  по службама, одјељењима са бројем запослених 

као и блок  шемама и графиконима истих.  У Медија Центру запослено је 242 

људи од којих 66  има високу стручну спрему,  међу њима пет магистара, шесторо 

са вишом стручном спремом, 165 са средњом стручном спремом и шесторо 

високо квалификованих радника. 

1. Графикон обазовне структуре запослених у Медија Центру 

 

 

Висока стручна 

спрема;  

66; 

 26% 

Виша стручна спрема; 

5;  

3% 

ВКВ;  

6;  

4% 

Средња стручна 

спрема;  

165;  

67% 

Графикон образовне структуре запослених  у Медија Центру 

Висока стручна спрема Виша стручна спрема ВКВ Средња стручна спрема 
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1. Табела стуктуре запослених Медија Центра по службама и одјељењима 

 

Назив организационе јединице Број запослених 

Стручна спрема 

ВСС ВШС ССС ВКВ 

Кабинет Дир. Медија Центра 3 3    

Служба ТВ продукције 1 1    

 

Одјељење Техичких вођстава 17 10 2 5  

Одјељење Сниматеља 28 11  17  

Одјељење Тона 13 3  10  

Одјељење Видео Миксера 9   9  

Одјељење Расвјете 9 2  6 1 

Одјељење Монтаже и скопа 29 8  21  

Одјељење Плана и Анализе 3 2  1  

УКУПНО  109 37 2 69 1 

Служба Логистике и Одржавања 1 1    

 

Одјељење Одржавања 4   2 2 

Одјељење Подршке објектима 12 2  10  

Одјељење Аудио Видео Сервис 3  1 1 1 

Одјељење Транспорт 11   9 2 

УКУПНО 31 3 1 22 5 

Служба Информационих и Нових Технологија 2 1  1  

 

Одјељ. Подршка корисницима 4  1 3  

Одје. Мреже и мрежног развоја 0     

Одје. За имплемент. Софтвера 

( неплаћено одсуство 6 мјесеци) 
1  1   

УКУПНО 7 1 2 4  

Служба ИТЦ и Дописништва 6 6    

 

ИТЦ Источно Сарајево 30 4  26  

ИТЦ Требиње 12 2  10  

ИТЦ Бијељина 11 2  9  

ИТЦ Приједор 10 3  7  

ИТЦ Брчко 4 1  3  

Дописништво Београд 4   4  

Дописништво Добој 1   1  

УКУПНО 78 18  60  
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Самостално Одјељење Аудио/Видео и  Писани Архив 4 3  1  

Самосталн  Одјељење  Радио Продукције 10 1  9  

УКУПНО 242 66 5 165 6 

 

2.4.2 Људски ресурси у Медија Центру 

 

 Прије свега треба нагласити да је током 2014. године био неопходан 

ангажман  људских ресурса Медија Центра у  максималном  могућем капацитету у 

двије ситуације и то Општи избори и Поплаве у РС  у  неким случајевима и више 

од 100 одсто у наведеним дешавањима. Може се навести да људски ресурси и 

запослени у оквиру МЦ-а представљају једну од квалитетнијих карика система што 

су доказали у ванредним околностима горе наведених дешавања.  

Квалитет се огледа у великој пожртвованости и залагању запослених и 

хонорарних сарадника у МЦ-а, који су поред редовних имали и ванредне 

активности.  Проблем  је и задржати и примити такве квалитетне раднике који су 

дефицитарни  на тржишту рада са овим нивоом знања, и пожртвованости гдје 

РТРС жели бити водећа медијска кућа у региону. 
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3. Графикон распореда запослених у МЦ-у 

 

 

 

  

Сви планирани ресурси за 2014. годину Медија Центра, били су доступни 

другим секторима и службама и трећим лицима. 

Потврда тврдње да продукција у РТРС-у превазилази људске ресурсе су 

упоредни подаци продукције  БХТ1 и РТРС-а. Према нашим сазнањима на БХТ1 

на пословима продукције ангажовано је око 530 људи који производе 7,1 сати 

премијерног  програма, док је на РТРС-у ангажовано скоро три пута мање, 195 

људи који производе 8,3 сати премијерног програма.  

 

 

Канцеларија Дир МЦ; 
 3; 

 1% 

Служба ТВ 
продукције; 109; 

 45% 

Служба Логистике и 
одржавања;  

31;  
13% 

Служба  ИТ и НТ;  
7;  

3% 

Служба ИТЦ и 
Дописништва;  

78;  
32% 

 Одјељење А/В и 
писаног Архива;  

3;  
1% 

Одјељење Радио 
продукције;  

11;  
5% 

Графикон прерасподјеле запослених у Медија Центру по 
систематизацији 

Канцеларија Дир МЦ-а Служба ТВ продукције Служба Логистике и одржавања 

Служба  ИТ и НТ Служба ИТЦ и Дописништва  Одјељење А/В и писаног Архива 

Одјељење Радио продукције 
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4. Упоредни графикон запослених и премијерно произведеног програма 

 

 

Служба ТВ продукцијских ресурса обезбиједила је 24-часовно емитовање 

програма. Осим обраде материјала снимљеног у Бањалуци, у овој служби 

обрађују се и материјали који стижу из  ИТ центара и дописништава, као и набавке 

од трећих лица.  
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2.4.3 Технички капацитети МЦ-а 

 

Телевизија доживљава брзе промјене узроковане брзим технолошким 

развојем и нараслом конкуренцијом. Најважнији правац технолошког развоја 

РТРС-а јесте прелазак са аналогне на дигиталну технологију, што је дјеломично 

учињено преласком у нови  РТВ дом и његовим опремањем.  Опремљеност је због 

недостатка средстава била дјеломична и у оквиру прве фазе набављени су 

технички капацитети, може се рећи, за 55% те у 2015. години  наступа друга фаза 

опремањем капацитета за још 20 %. 

 

Данас су у РТВ дому у функцији два студија (за Студио 2 користе се аналогне 

камере) и три режије.  

Једино је опремљен Студио 3, и то најмањи студио или информативни 

студио. Највећи студио од 450 м2, Студио 1 није опремљен ни камерама ни 

расвјетом и користи се уз помоћ репортажних кола и изнајмљене расвјете, дакле 



 

54 

 

посједујемо само простор. Такође, уопште нису опремљене режије овог студија 

како аудио тако и видео, као и режија за расвјету- односно димер сала.  

Тренутно су у функцији пет монтажа за информативни програм и четири 

монтаже за „споровозне“ програме, односно монтаже постпродукције. 

Главне ресурсе мобилне технике чине троја репортажна кола која раде у 

стандардној резолуцији и 4:3 формату.  

На располагању су тренутно репортажна кола са сљедећим могућностима: 

 

- Репортажна кола 1 – 4 камера ланца, 

- Репортажна кола 2 – 3 камера ланца, 

- Репортажна кола 3 – 6 камера ланаца. 

 

Иако су у 2014. години урађени значајни пројекти, који представљају 

сложеније продукцијске форме, ускоро ће овај ресурс постати некомпатибилан и 

застарио, због увођења дигитализације, тако да нећемо моћи понудити крајњи 

производ другима, ако у наредном периоду не планирамо да обновимо ове 

техничке ресурсе. 

 Током 2014. нису  набављана озбиљнија техничка средства ТВ продукцијске 

опреме, док је  повећан број технички захтијевних форми у постпродукцији, као 

што су документарни филмови и игране структуре. Уведене су неке од нових 

форми производње које изискују веће ангажовање ТВ продукције у кадровима и 

техници, као што су жива  укључења и снимања документарних филмова и 

играних структура. 

Тренутно, што се тиче мобилне технике, посједујемо или управљамо са: 

- 11 ЕНГ камера у Бањалуци   

- 10 ЕНГ камера у ИТЦ-ма  

- 7 ЕНГ камера у дописништвима  

 

Што се тиче Службе логистике и транспорта на располагању смо имали 13 

путничких  возила, три путничка комбија и два теретна комбија које смо користили 

према унапријед  направљеном распореду, али и у непланираним теренима. Са 
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тренутним бројем возача и наведеним возним парком у 2014. години покривали 

смо потребе дневно-информативног програма и одласке на терен. Посједујемо 

још три камиона на којима су смјештена репортажна кола. 

У ИТЦ-ма и дописништвима налазе се остала возила и то, 12 путничких 

возила и један путнички комби.  

 

2.4.4 Медија Центар кроз Службе и одјељења 

2.4.4.1 Служба ТВ продукције 

 

Треба нагласити да је током 2014. године био потребан максималан 

ангажман Медија Центра у двије ситуације и то у вријеме Општих избора  и  

поплава у РС, у неким случајевима и преко 100 одсто у наведеним дешавањима. 

Успјешност и квалитет пројеката доказ је да ова служба посједује могућности 

за квалитетом  снимања и обраде.  Боље организовање  наручивања од сектора 

ТВ програма, а што мање импровизације, ствара услове да служба оствари свој 

пуни афирмитет кроз документаризам као и игране структуре. Могућности се 

огледају у томе да у наредном периоду, ако се акценат стави на постпродукцију, 

можемо очекивати нове успјешне резултате. Овако велики број различитих 

снимања у горе наведеним догађајима, показује да је ова служба у стању да, у 

врло кратком року, обави пренос. 

 

2.4.4.2 Емитовање програма 

 

У току 2014. године емитовано је премијерног програма властите производње 

192.133 мин. или  3.202 сата, односно 8,3 сата властитог премијерног програма 

дневно. Eмитовано је 8.760 сати програма укупно са репризама и страном 

продукцијом или 24 сата дневно свих 365 дана у години, за шта су морали бити 

ангажовани ресурси техничких вођстава, тона, скопа, видеомиксера и осталих у 

ланцу емитовања програма као и осталих у оквиру производње програма. Заједно 

са премијерним програмом од 36,6%, и са репризама премијерног програма од 

15% укупно смо емитовали 52,6 % програма властите производње. 
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2.4.4.3 Односи између форми и врсте програма 

 

 Однос снимљеног и обрађеног програма и емитованог програма је за 21,7% 

у корист снимљеног и обрађеног програма у односу на емитовани, гдје постје 

могућности уштеде у квалитетнијем процесу припреме за снимања и обраду 

материјала, као и организације те плану емитовања програма (раније најаве шта 

се ради као и квартални, и мјесечни план важнијих дешавања и праћења 

догађаја). Однос производње матичног студија у Бањалуци и свих ИТЦ-а је 61,% - 

29,% и Дописништава у корист матичног студија у Бањалуци. 

 

37% 

15% 

30% 

18% 

Емитовано програма у 2014 год. 

Премијерни програм 

Реприза премијерног 
програма 

Страни програм 

реприза страног програма 
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У оквиру врсте програма најзаступљеније је ангажовање на информативном 

програму и то 86,7 %  производње, од чега одпада око 16% на производњу 

Јутарњег програма, спортског 4,93%, забавног 3,28%, културно-образовно- 

религијског 3,2%, документарног 1,48%, омладинског и дјечијег 0,45%.  

62% 

29% 

9% 

Однос Матични студио БЛ ИТЦ и Дописништва у 2014 год. 

Студио БЛ ИТЦ -и Дописништва 
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2.4.4.4 Запримање програма 

 

 Дио запримљених страних програма било је неопходно обрадити да би се 

емитовали и задовољили услови емитовања на РТРС-у. Одјељење инџеста, 

односно запримања А/В материјала,  кадровски је веома мало, а у систем обраде 

слике и тона уноси се све што се сними или прослиједи из ИТЦ-а и дописништава, 

али и оно што се сними у Бањалуци. 

 

 

 

Информативни 
Програм 

70.6% 

Јутарњи  програм 
16.1% 

Спортски Програм 
4.9% 

Забавни програм 
3.3% 

Култур. Образ. Рели. 
Програм 

3.2% 

Документарни 
Програм 

1.5% 

Омлад. И Дјечији 
програм 

0.5% 

Однос Између ангажовања у производњи програма у 2014 год. 

Информативни Програм Јутарњи  програм Спортски Програм 

Забавни програм Култур. Образ. Рели. Програм Документарни Програм 

Омлад. И Дјечији програм 
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2.4.4.5 Производња по одјељењима ТВ продукције 

 

Сниматељска група 

У оквиру Сниматељске групе у матичном студију Бањалука, запослено је 28 

сниматеља .  

 

 Планирани број смјена у одјељењу сниматеља: 

- дневно ..........................17 

- седмично.....................119 

- мјесечно......................510 

- тромјесечно ...............153 

- годишње....................6.205 

 Дневно се могу ангажовати сви расположиви радници. Седмично се 

максимално може искористити 196 смјена. Мјесечно се може максимално 

ангажовати 728 смјена. 

 Тромјесечно се може максимално ангажовати 1.683 смјена. Годишње се 

може максимално ангажовати 6.825 смјена. 

 

 Ангажовање репортажних кола 

У  2014. године репортажна кола била су ангажована 137  пута и то у просјеку 

са пет камера, односно 685 смјена сниматеља или 5.480 сати рада. Треба још 

нагласити и 53 ангажовања РК у преносима засједања Народне скупштине 

Републике Српске у двије смјене. Укупно ангажовање репортажних кола је 246 

смјена. 

 Теренски рад одјељења. 

 

Ради производње програма, сниматељи су на терену ангажовани 334 пута по 

12 сати рада, не рачунајући вандредне околности поплава и Општих избора у 

2014. години. Провели су 4.008 сати на терену. 
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 Дневна производња прилога 

 

Током 2014. године сниматељи су на дневном снимању прилога били 

ангажовани у просјеку око 19.800 пута, односно по мјесецу 1.650 пута што 

укључења, најава прилога, анкета, кадрова, и осталих облика и форми у ТВ. То је 

око 250.000 снимљених минута или око 50.000 сати рада.  

Рад у студију  

 У оквиру рада у студију у просјеку је ангажовано 3,6 људи и то на мјесечној 

основи око 340 емисија и 650 најава или промо, временских прогноза,  материјала 

који се снимају у три студија. У просјеку, око 250 емисија снима се у Студију 3, око 

85 емисија у Студију 2, и око пет емисија у Стидију 1 који је неопремљен, како 

режијама тако и расвјетом. 

 Општи избори  2014. год. 

 

УКУПНО ПРУЖЕНИХ ПРОДУКЦИСКИХ И ДРУГИХ УСЛУГА и РЕСУРСА БАЊАЛУКА 

ПРОГРАМУ: 

Укупно праћено градова и мјеста на Изборима  .............................................................12 

Пређених километара...........................................................................................3838,3кm 

Сати  снимљеног материјала .............................................................................132,5 сати 

Број ЕНГснимања ..........................................................................................245 снимања 

Сати монтаже ........................................................................................................210 сати 

Број монтираних прилога:................................................................................238 прилога 

Сати финалног програма мотаже ...........................................................................19 сати  

Финалног програма укључења(СТУДИО)...................................................................5 сати 

Финалног програма (СТУДИО)..................................................................................15 сати 

 

УКУПНО ПРОИЗВЕДЕНОГ ПРОГРАМА.......................................................33 сата 30 мин 

 

УКУПНО ПРУЖЕНИХ ПРОДУКЦИЈСКИХ  И ДРУГИХ УСЛУГА  ИТЦ-а ПРОГРАМУ: 

Укупно праћено градова на Изборима  ...........................................................................47 

Пређених километара.................................................................................... ccа   3.000 кm 

Сати  снимљеног материјала ..................................................................................30 сати 

Број ЕНГснимања ...........................................................................................109 снимања 

Сати монтаже ..........................................................................................................60 сати 
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Број монтираних прилога....................................................................................104 прилог 

Сати финалног програма мотаже ....................................................................4 сата 10 мин 

Број укључења из ИТЦ……...........................…………………….........................19 укључења 

Сати финалног програма укључења(СТУДИО)....................................................3 сата 10 м 

 

УКУПНО ПРОИЗВЕДЕНОГ ПРОГРАМА.....................................................7 сати 20 мин 

 

 

УКУПНО ПРУЖЕНИХ ПРОДУКЦИЈСКИХ  И ДРУГИХ УСЛУГА ДОПИСНИШТВА ПРОГРАМУ 

 

Укупно праћено градова на Изборима  .............................................................................10 

Пређених километара.................................................................................................650 кm 

Сати  снимљеног материјала ..................................................................................17,5сати 

Број ЕНГснимања ................................................................................................47 снимања 

Сати монтаже ............................................................................................................54 сата 

Број монтираних прилога.....................................................................................40 прилога 

Сати финалног програма мотаже ...............................................................................2 сата  

Број укључења из Дописништва ……………………………………….......................5 укључења 

минута финалног програма укључења(СТУДИО)..........................................................5 мин 

 

УКУПНО ПРОИЗВЕДЕНОГ ПРОГРАМА...........................................................1 сат и 30 мин 

 

Мора се нагласити да су током септембра праћене предизборне активности 

странака и рађене  емисије у студију. 

 Поплаве у РС 

 

У оквиру рада сниматељске групе сви су учествовали у раду и јавили се 

на посао, чак и они који су били  на боловању и годишњем одмору. Сниматељи 

ангажовани максимално и то у просјеку за ових седам дана 167 % ангажмана и 

проведеног времена на послу. За седам дана направљено је 486 прилога, 244 

укључења са разних локација, 110 емисија и рада у студију, 10 пута направљени 

хеликоптерски снимци, 40 терена. Снимљено је око 228 сати материјала. 
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2.4.4.6 Одјељење  монтаже 

 

 Укупно 22 монтажера који покривају пет МИ монтажа (информативне 

монтаже 4) као и једну режијску монтажу, четири МП монтаже (постпродукционе 

монтаже), пет људи на скопу, од којих је двоје на дужем боловању, дужем од два  

мјесеца (емитовање програма 24 сата дневно). 

 

 

2
12
22
32
42
52
62
72
82
92

15/May 16/May 17/May 18/May 19/May 20/May 21/May 22/May 23/May

снимања од 15.05. -до 23.05.2014. Укључења од 15.05. -до 23.05.2014. 

терени од 15.05. -до 23.05.2014.2 СТУДИО од 15.05. -до 23.05.2014.3 

сати рада од 15.05. -до 23.05.2014.4 

Снимања, 486, 55% 

Укључења, 244, 28% 

рад у студију, 110, 12% терен, 40, 5% 

Структура рада сниматеља од 15-23. 05. 

Снимања 

Укључења 

рад у студију 

терен 
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 МИ монтаже  

Ангажовање монтажера у МИ монтажама је пет монтажа у двије смјене. 

У оквиру једне смјене измонтира се око 6-7 прилога, укупно 60-70 прилога 

дневно, што износи 2.100 прилога мјесечно или у просјеку 6.300 минута или 

110 сати финалног програма. За годину дана или у 2014. години направљено је 

око 1.320 сати монтираног програма. Ако се узме у обзир да емитујемо 3.202 

сата финалног програма, онда монтаже учествују са 31% производње 

програма, остало су студијске емисије и репортажна кола са ИТЦ-ма и 

дописништвима. 

 

 

 МП монтаже 

МП монтаже су монтаже у којима се склапају емисије и раде прилози,  те 

се у оквиру ових монтажа обавља рад на обради снимака РК  и емисија, што 

тражи додатно познавање монтажног процеса. Попуњеност МП монтажа је око 

55-65%, разлог је мањак кадра у монтажерској групи, односно недовољан број 

монтажера. 

 

 Општи избори  

 

 

УКУПНО ПРУЖЕНИХ ПРОДУКЦИЈСКИХ  УСЛУГА  ИТЦ-а  ПРОГРАМУ за монтаже: 

 

Сати монтаже ...................................................................................................................60 сати 

Број монтираних прилога...........................................................................................104 прилог 

Сати финалног програма мотаже ..........................................................................4 сата 10 мин 

 

УКУПНО ПРУЖЕНИХ ПРОДУКЦИЈСКИХ  УСЛУГА  ДОПИСНИШТВА ПРОГРАМУ за монтаже: 

 

Сати монтаже ...................................................................................................................54 сата 

Број монтираних прилога...........................................................................................40 прилога 

Сати финалног програма мотаже ......................................................................................2  сат  
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УКУПНО ПРУЖЕНИХ ПРОДУКЦИЈСКИХ  УСЛУГА РЕСУРСА БАЊАЛУКА ПРОГРАМУ за 

монтаже: 

Сати монтаже ................................................................................................................210 сати 

Број монтираних прилога:........................................................................................238 прилога 

Сати финалног програма мотаже ..................................................................................19 сати  

 

 

 

 Поплаве у РС за Одјељење монтаже 

 

 У оквиру рада монтажерске групе сви су учествовали у раду и јавили се на 

посао, па и људи који су били на боловању и годишњем одмору. Монтажери 

ангажовани максимално и то у просјеку за ових седам дана 146% ангажмана и 

проведеног времена на послу. За седам дана направљено је 498 прилога, 75 

прома; 104 емисије; бекаповано 35 емисија ИП, произведено и обрађено, те 

направљено финалног премијерног програма око 108 сати.  

 

 
 

Извјештај је рађен на бази  два главна одјељења у оквиру Медија Центра, 

међутим, нису  занемарена ни остала одјељења, али их нисмо објавили у оквиру 

извјештаја попут: Техничко вођство, Видеомиксер, Тон, Расвјета, Инџест, итд..... 
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2.4.4.7 Служба управљања и техничке подршке 

 

 Служба управљања и техничке подршке састоји се од три одјељења и то 

Одјељење А/В сервиса, Одјељење транспорта и Одјељење подршке објектима. 

 

2.4.4.8 Одјељење Аудио/ Видео сервис 

 

 Радне обавезе А/В сервиса у  2014. години подразумијевле су: одржавање 

А/В уређаја телевизије и радија који чине камере, тонски миксери, видео миксери, 

монитори, техника репортажних кола, све врсте каблова за ТВ и радио као и 

замјена резервног напајања у централама стабилних система за гашење пожара.  

 

2.4.4.9 Одјељење транспорта  

 

 Рад овог одјељења у 2014. години био је организован кроз дежурства 

возача формирана у двије смјене и одласке на терен који се планирају седам дана 

унапријед. Осим тога, извршавали смо редовно одржавање и сервисирање 

комплетног возног парка, по динамици коју одређује овлашћени сервис, а што 

диктира пређена километража возила. 

 

 На располагању смо имали 13 путничких возила, три путничка комбија и 

два теретна комбија које смо користили према унапријед направљеном распореду, 

али и у непланираним теренима. Са тренутним бројем возача и наведеним возним 

парком, у 2014. години покривали смо потребе дневно- информативног програма и 

одласке на терен.  

2.4.4.10 Одјељење портирске службе и протокола 

 

 У Одјељењу портирске службе рад у 2014. години био је ослоњен на 

укупно пет портира, који су распоређени у дневним и ноћним смјенама са радним 

временом од 7-19 часова и 19-7 часова.  
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У 2014. години у Одјељењу протокола имали смо три запослена радника чија је 

радна активност била базирана на пословима: 

- Пријем и отпрема поште 

- Протоколисање докумената 

 

2.4.4.11 Одјељење подршке објектима- Одржавање 

 

 На пословима одржавања у 2014. години имали смо три стално запослена 

радника у смјени од 8-16 часова које смо ангажовали и викендом ако се укаже 

потреба. 

 

2.4.4.12 Служба информатичке технике и нових технологија  

  

 У редовне активности ИТ сервиса спадају: пружање подршке корисницима, 

одржавање интерне веб странице info.rtrs.tv и редовне сервисне операције. 

 

- Пружање подршке корисницима 
 

         У оквиру пружања подршке корисницима обезбијеђено је стално дежурство 

од 8 до 22 часа сваки радни дан, и дежурство од 8 до 16 часова викендом и 

празником у оквиру којег су дежурни, један или више оператера, на располагању 

корисницима за све евентуалне проблеме у раду са рачунарима, телефонима, 

факс апаратима и биро опремом.  

 

- Одржавање интерне веб странице info.rtrs.tv 
 

           У оквиру одржавања wеб странице info.rtrs.tv свакодневно се ажурира 

садржајима као што су: распореди, именици, електронска огласна плоча и многи 

други садржаји који треба да буду доступни запосленима у РТРС-у. 
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2.5 СЛУЖБА ЗА ПРЕНОС И ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Служба ПЕП-а, има  два техничка центра. Источно Сарајево-Требиње који 

покривају Романиско-херцеговачку регију и обављају одржавање емисоних 

локација и РРО објеката. Други технички центар Бањалука покрива све остало. 

 

 

  

Техничари службе ПЕП-а у 2014.години одрадили су сљедеће: 

 

 

- 119 преноса мобилним линковима који су урађени беспријекорно, и 

надасве професионално јер није било ниједног прекида или сличног квара. 

Нарочито важне пројекте типа НСРС, Дана Републике, и Изборе 2014. год. 

 

- 40 преузимања посредством сателитских веза која су им нарочито 

отежана због неадекватне опреме, услова и сл. Сва су преузимања прошла 
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без техничких и људских грешака, уз велико залагање и професионализам 

тех. ПЕП-а 

 

- Обављена обука за рад на ДСНГ колима, уз професионалан приступ 

обуци и маxимално залагање савладане основе рада и одрађено седам 

преноса. 

 

- Обављено више од 150 интервенција на емисионим локација звог кварова 

на ФМ и ТВ предајницима. Све локације су веома захтјевне за 

интервенције због самог положаја и приступа и отежаних услова рада. 

Нарочито наглашавам прештимавање фреквенција на сателитским 

ресиверимана 14 локација када је био проблем са ТОТАЛ ТВ и најкраћем 

могућем року.Локације са највише интервенција су Шипово, Добој, 

МркоњићГрад, Теслић, Кмур, Вишеград, Рудо, Братунац, Власеница, 

Сребреница, Коњевић Поље, Кравица, Скелани, Тјентиште, Сирова Гора и 

други. 

 

- Обављено је и више од 100 живих укључења миницастером нарочито 

пројекат Јахорина (2014-2015),I сл. Сви су одрађени максимално и 

беспријекорно професионално. 

 

 

 Нарочито, треба да се нагласе жива укључења са поплављених подручја 

(Добој, Шамац, Бијељина) и осталих, гдје су техничари радили по 20 часова 

дневно, и успјешно обавили свој задатак. 
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2.6  СЛУЖБА ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
 

Одредбама Статута ЈП Радио-телевизије Републике Српске и Правилника о 

унутрашњој организацији, регулисан је дјелокруг рада Службе људских ресурса, 

која је у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године, обављала сљедеће 

послове:  

 Израда Уговора о раду и Уговора о обављању повремених и привремених 

послова у складу са законским прописима и интерним актима. У складу са 

Чланом 34. Закона о раду у 2014. години, ангажовано је 120 лица по основу 

Уговора о обављању повремених и привремених послова. 

 Послови у вези са израдом систематизације радних мјеста,  описа послова 

и распореда радника према важећој систематизацији.  

 Послови у вези са запошљавањем кадрова, поступци и процедуре 

дефинисани законима и интерним актима предузећа.  

 Вођење и ажурирање персоналне евиденције о запосленима, лицима 

ангажованим на основу привремених и повремених послова, ауторских и 

уговора о дјелу.  

 Правни послови у људским ресурсима: тумачење аката, давање стручних 

савјета запосленима, сарадња са Службом правних послова и другим 

организационим јединицама у РТРС. 

 Сарадња са Пореском управом РС, пријављивање радника ангажованих у 

РТРС по свим основама, обезбјеђивање пореских бројева за стране 

држављане и ажурирање свих промјена у подацима. 

 Израда Рјешења о коришћењу годишњег одмора, плаћеног одсуства за 

вјерске празнике и потврда о запослењу. Служба људских ресурса у 

протеклој години сачинила је и евидентирала више од 2.370 наведених 

аката.  

 Достављање потребних података Заводу за статистику РС, као и за друге 

институције и организације по потреби. 
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 Послови из области пензијског и инвалидског осигурања, вођење 

евиденције, достављање података. 

У Служби људских ресурса обављани су и други текући послови, у вези са 

правима радника и сарадњом са другим организационим јединицама у РТРС. 

Табела бр. 1:  Структура запослених по организационим јединицама 

 

СЕКТОР 

 

БРОЈ РАДНИКА 

Дирекција РТРС 4 

Служба правних послова 5 

Служба људских ресурса 4 

Служба за комуникацију и промоцију 6 

Одјељење интерне ревизије 1 

Одјељење за стратешки развој РТРС 3 

Одјељење лектора 8 

Сектор програма телевизије РС 152 

Сектор програма Радија РС 41 

Сектор економско-финасијских послова 11 

Сектор медија центар 212 

Служба мултимедија 15 

Служба за креативно-визуелни идентитет 22 

Служба преноса и емитовања програма 30 

Служба музичка продукција РТРС 3 

Служба економско-комерцијалних послова 14 
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Служба РТВ таксе 17 

УКУПНО: 548 

 

Табела бр. 2: Образовна структура запослених 

СТРУЧНА СПРЕМА 
БРОЈ РАДНИКА 

Др 2 

Мр 6 

ВСС 187 

ВС 32 

ВКВ 17 

ССС 276 

КВ 25 

ПКВ 0 

НК 3 

УКУПНО: 548 

Табела бр. 3: Старосна структура запослених 

ГОДИНЕ СТАРОСТИ 
БРОЈ РАДНИКА 

Од 19 до 24 3 

Од 25 до 29 24 

Од 30 до 34 67 

Од 35 до 39 128 

Од 40 до 44 100 

Од 45 до 49 70 
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Од 50 до 54 72 

Од 55 до 59 56 

Од 60 до 65 28 

УКУПНО: 548 

 

Табела бр. 4: Национална структура запослених 

НАЦИОНАЛНОСТ 
БРОЈ РАДНИКА 

БОШЊАЦИ 11 

ХРВАТИ 13 

СРБИ 511 

ЦРНОГОРЦИ 4 

ИТАЛИЈАНИ 1 

ЈЕВРЕЈИ 1 

МАКЕДОНЦИ 1 

УКРАЈИНЦИ 1 

НЕОПРЕДИЈЕЉЕНИ 5 

УКУПНО: 548 

Табела бр. 5: Полна структура заспослених 

                            ПОЛ 

 

БРОЈ РАДНИКА 

ЖЕНСКИ 227 

МУШКИ 321 

УКУПНО: 548 

 

 

 Табела бр. 6: Структура  запослених према мјесту рада 
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МЈЕСТО РАДА 
БРОЈ РАДНИКА 

БАЊАЛУКА 418 

БИЈЕЉИНА 28 

ПРИЈЕДОР 10 

ТРЕБИЊЕ 18 

ДОБОЈ 2 

ЛУКАВИЦА 59 

БРЧКО 4 

БЕОГРАД 7 

БРАТУНАЦ 1 

ТЕСЛИЋ 1 

МОДРИЧА - 

УКУПНО: 548 
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2.7 СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА 
 

 У току 2014. године, у Служби правних послова, реализовани су планирани 

текући послови:  

Нормативна дјелатност: 

 У оквиру нормативне дјелатности израђени су сљедећи акти:  

- Измјене и допуне Правилника о јавним набавкама,  

- Измјене и допуне Појединачног колективног уговора, 

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању, 

- Листа категорија документарног материјала са роковима чувања, 

- Правилник о раду интерне ревизије, 

- Упутство о коришћењу службених возила, 

- Општи и појединачни акти, одлуке, упутства и др. по налогу генералног 

директора и директора Дирекције 

Пословни уговори и одлуке органа управљања 

 У складу са захтјевима процеса рада, рађени су пословни уговори из разних 

области: јавне набавке, набавке програма, пословно техничка сарадња и др. На 

сједницама органа управљања вршена је координација рада органа управљања и 

руковођења, благовремене и квалитетне припреме за сједнице ових органа, 

опслуживање истих за вријеме сједница и омогућавање доношења њихових  

квалитетних и на закону заснованих одлука.  

 

 

Заступање на судовима и другим органима  

 У активним судским поступцима, као и у поступцима код других органа, 

обезбијеђено је присуство правника - пуномоћника РТРС и предузимане су  све 

правне радње у складу са законом. 
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Стручна мишљења и одговори по приговорима и представкама  

 У циљу правилне примјене законских и других прописа Служба правних 

послова даје  стручна мишљења, а осим тога, дају се и одговори по приговорима, 

као и представкама трећих лица.  

Извјештаји за статистику и друге органе, други текући послови  

 У току 2014. године надлежним државним и републичким органима и 

институцијама достављени су прописани извјештаји као нпр. Републичком заводу 

за статистику достављен је годишњи квартални  извјештај за радио и  телевизију 

са основним подацима о предузећу, броју и структури запослених  радника и 

пословима које обављају, врстама емитовања по областима и др.  

 По захтјевима, достављају се извјештаји и обавјештења за друге органе. У 

служби се раде и сви други текући послови.  

 

ПРИЛОГ: Информација о судским споровима  

 

АКТИВНИ СУДСКИ СПОРОВИ У РТРС      

са стањем на дан 31.12.2014. године                    У К У П Н О  22 

СТРУКТУРА СПОРОВА: 

ПО ТУЖБИ ПРОТИВ РТРС        

- привредни спорови                                        7 

 вриједност спорова                                                                    3.710.671,92 КМ 

- спорови за накнаду штете због  

објављеног саопштења или емисије (клевета)                                           10 

       вриједност спорова                                                                      112.001,00 КМ    

                                                             

                                                                                                    У К У П Н О   17 
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ПО ТУЖБИ РТРС   

- привредни спорови                                  2 

       вриједност спорова                                                                6.019.086,25 КМ  

- стицање права својине на некретнинама                                                      1 

 вриједност спора                                                                          50.000,00 КМ 

             

                    У К У П Н О   3 

 

 

РАДНИ СПОРОВИ                                                                                    2  
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2.8 СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ 
 

 Служба за комуникацију и промоцију је у 2014 години реализовала 

планиране  пословне активности и задатке те обезбиједила нове начине 

комуницирања осим основног канала радија и телевизије Републике Српске. 

Такође, обезбијеђене су многобројне посјете  РТВ Дому друштвених група из свих 

сфера друштвеног живота Републике Српске и региона. 

  

 

 

 

2.9 СЛУЖБА ЗА КРЕАТИВНО ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ 
 

Одјељење електро-графичког дизајна 

  

 У протеклој 2014. години, Одјељење ЕГД-а одговорило је  на све захтјеве 

програма Tелевизије,  Маркетинг службе, Радија и промоције програма 

Телевизије. Урађени су нови визуелни идентитети емисија, промо спотови, 

џинглови, графичка рјешења итд.  Највећи пројекти који су рађени свакако су нови 

визуал  Дневника, као и визуал за Ђурђевдански фестивал 2014. и Опште изборе 

2014. године.  

 

Одјељење електро-графичке обраде и Одјељење дневна графика 

 

 У складу са потребама програма Телевизије у току прошле (2014. год) 

Одјељење електро-графичке обраде и Одјељење  дневне графике реализовало је 

све захтјеве, како дневне редовне тако и ванредне пројекте који су тражени. 

  

 У Одјељењу дневне графике на мјесечном нивоу је урађено у прошлој 

години у просјеку око 1.000 графика, што је на годишњем нивоу 12.000 графика и 
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то за потребе дневног и информативног програма. 

 

Одјељењe сценографије и дизајна 

  

Од већих пројеката истичемо Ђурђевдански фестивал, који је прошле 

године  емитован из великог студија, као и Изборе, те опремање ИТЦ Бијељина. 

Одјељење  сценографије и дизајна одговорило је на све потребе када је ријеч о 

радовима на терену и сл. 

 У оквиру свакодневних  радова Одјељење сценографије и дизајна ради у 

три смјене. Прва, друга и међусмјена.  Свакодневно се у Студију 2 ураде и до 

четири монтаже и демонтаже сцене, као и према дневној потреби монтажа и 

демотажа сценографија у Студију 1. 

Одјељење стилизације и костимографије 

 

У протеклој 2014. години,  циљ Одјељења стилизације и костимографије био 

је радити на осмишљавању и реализацији једноставног, другачијег и 

препознатљивог  визуелног идентитета наше телевизије.  При реализацији, водило 

се  рачуна о свим елементима кадра, типу емисије, сценографији, а све то у 

складу  са стандардима визуелног изгледа водитеља јавних емитера као битног 

сегмента невербалне комуникације у медијима. 

 

У новембру је спроведен и обилазак ИТЦ-а чиме је утврђено солидно стање 

фундуса. 

 

Током 2014. године, успјешно смо задржали сарадњу са модним кућама са 

којима смо сарађивали по принципу изнајмљивања, а исто тако остварили смо 

сарадњу са новим модним кућама што је допринијело да на располагању имамо 

нешто шири асортиман одјевних премета.  На овај начин покривено је оквирно 80 

одсто стилизација. 

Одјељење стилизације и костимографије је успјешно, а у складу са 

могућностима у протеклој години одреаговало на све пристигле редовне и 
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ванредне захтјеве, пратећи нове догађаје, модне трендове свјетских телевизија. 

Сматрамо да је визуелни изглед водитеља РТРС-а подигнут на виши ниво у 

односу на претходне године. 

Самостална Служба креативно-визуелног идентитета  у протеклој 2014. 

години одговорила је на све захтјеве осталих служби. Новим идејама, 

приједлозима и реализацијама радило се на побољшању, дизању стандарда 

визуелног идентитета РТРС-а, а наставиће их и у наредној 2015. години. 

 
 

 

 

2.10 МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА 
 

У 2014. години, Музичка продукција је реализовала све планиране обавезе, 

посебно у производњи, продукцијској и продуцентској обради, те презентацији и 

промоцији самосталних издања, као и садржаја насталих у заједничкој 

производно-продукцијској реализацији с осталим програмима Радија и Телевизије. 

Врста и обим производње били су примјерени тренутним економским 

могућностима МП, док је квалитет био на највишем стандарду јавног сервиса.  

 Музичка продукција била је суорганизатор у једном од најзачајнијих 

програмских садржаја, Ђурђевданском фестивалу дјечије пјесме. Два радника МП 

(Татић, Стојаковић) биле су чланови предселекционог жирија, важног дијела 

Фестивала у одабиру музичких композиција, док је Маја Татић била и члан жирија 

у финалном избору најбоље фестивалске пјесме. У том вишемјесечном 

припремном периоду преслушано је и прерађено, у сарадњи с ауторима, десетине 

дјечијих пјесма, а најбоље и припремљене за финално фестивалско извођење.  

 

 Начињени су и помаци у осавремењивању Музичког архива РТРС-а, 

посебно у дијелу евиденције и праћења емитовања музичких садржаја. Преуређен 

је и систематизован дио програмских садржаја у сектору дискографије, посебно 
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музичких спотова, све у настојању да РТРС у овом сегменту, разноврсношћу и 

квалитетом постане озбиљан јавни сервис, а истовремено и препрека шунду и 

неквалитету. Акценат је био на афирмацији домаћих музичара и њихових спотова, 

који раније нису били адекватно заступљени у програму јавног сервиса.  

 

 У оквиру овог програмског сегмента промовисан је и нови спот етно групе 

„Ива“ за пјесму “Снијег паде”. У овој области, МП је почела и сарадњу и у једном 

сасвим другачијем облику, као медијска подршка промовисању филмских музичких 

спотова, а онда и самог домаћег филмског стваралаштва. Овај облик сарадње 

најприје ћемо промовисати сарадњом на једном краткометражном филму 

бањалучког аутора Душка Мазалице.  

Музичка продукција је и у овој години била дио низа хумантираних 

активности, а најзначајнија ауторска сарадња у овој области била је приликом 

снимања и промоције ЦД-а (гуслар из Градишке). Средства остварена по овом 

основу уплаћена су Удружењу родитеља дјеце са тешким обољењима.  

 

2.11 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ РТРС 
 

Одјељење за стратешки развој РТРС-а формирано је и стекло услове за 

рад у посљедњем тромјесечју 2014. године. Како у РТРС-у од настанка није 

постојао нико ко се систематски бавио овом проблематиком, први посао у 

Одјељењу биo je темељно сагледавање рада и препорука свих оних који су 

релевантни за ову област, остваривање што већег броја контаката и прикупљања  

релевантних информација. У исто вријеме Одјељење jе тренутно реаговало у 

ситуацијама када се указала прилика да се неки од циљева Одјељења одмах 

реализују. У наставку, означена су четири главна правца дјеловања Одјељења, 

као и дјеломична разрада дјеловања у оквиру ових праваца. 

 

А) Припреме за израду стратегије развоја РТРС-а 
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- Изучаване су стратегије регионалних јавних емитера 

- Успостављени су контакти са кључним људима који су учествовали у 

изради стратегије у јавним емитерима те су прикупљене препоруке за 

израду стратегије РТРС-а 

- Успостављени су контакти са експертима блиским EBU (European Broadcast 

Union) и независним експертима из области ТВ, прикупљене су препоруке 

за израду стратегије РТРС-а 

- Изучавани су пословни процеси како јавних емитера тако и успјешних 

приватних ТВ кућа. 

 

Б) Међународна сарадња 

- РТРС је добио позив за учешће у формирању и раду центра за јачање 

јавних медија на Западном Балкану под покровитељством Дојче Веле 

Академије (Deutsche Welle Akademie), Директорат за развој и образовање 

медија њемачког јавног информативног  сервиса за иностранство. Пројекат 

формирања Центра за развој јавних медија на Западном Балкану дио је 

програма за јачање медијских слобода професионализацијом медија, прије 

свега у оним земљама  југоисточне Европе које су на путу ка пуноправном 

чланству у Европској унији. Програм финансира Министарство за економску 

сарадњу и развој Владе Савезне Републике Њемачке из Берлина, а 

спроводи DW Академија са сjедиштем у Бону. Циљ Центра је да омогући 

размјену  искустава и знања у области медијског менаџмента структура и 

производње медијских садржаја забавним радијским и телевизијским 

програмима те онлајн-понуди. Планирано је организовање бесплатних 

савјетовања и обука у Новом Саду али и у другим градовима у региону, уз 

учешће локалних и међународних (европских) стручњака. 

- Обављена је опсежна анализа у вези с чланством у међународној 

организацији CIRCOM, проучена су релевантна документа и у ту сврху 

остварени су контакти. Чланство РТРС-а у CIRCOM-у доноси бројне 
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могућности од остваривања контаката са значајним кућама у овој области, 

могућности копродукције са регионалним сервисима до едукација који би 

биле доступне за запослене на РТРС-у. 

- Извршена је анализа у вези са чланством у међународној организацији 

broadcast архива IFTA. Такође, проучена су релевантна акта и остварени 

контакти.  

 

Ц) Донације и повољна кредитирања 

- Истражене су могућности коришћења намјенских кредита с повољним 

условима отплате (Европска банка за обнову и развој - ЕБРД) и остварено 

учешће у едукацији коју је организовала ова институција и Агенција за јавне 

набавке БИХ. Чланови Одјељења завршили су обуку из области јавних 

набавки  у пројектима јавног сектора финансираним од ЕБРД. 

- Остварени су контакти са Министарством за економске односе и 

Министарством саобраћаја у вези са ИПА и сличним фондовима, како би се 

препознала могућност учешћа РТРС-а на конкурсима за додјелу ових 

средстава. 

 

Д) Остале активности 

- Дата је иницијатива за набавку библиотечног фонда и формирања 

библиотеке са стручним издањима. 

- Дата је иницијатива за трансформисање Архива РТРС-а у вид аудио-

визуелног архива Републике Српске. 

- Успјешно су организоване промоције два значајна издања из области 

телевизије, истакнутих аутора Александра Луја Тодоровића и Станка 

Црнобрње и том приликом остварени важни контакти запослених на РТРС-у 

с издавачем и ауторима. 
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2.12 ОДЈЕЉЕЊЕ  КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА 
 

У току 2014. године, Одјељење комерцијалних послова, реализовало је 

планиране и текуће послове. 

 У складу са Законом о Јавним набавкама БиХ,  извршено је укупно 368 

поступака јавне набавке робе, услуга и радова.   

 

На основу потписаних годишњих уговора за набавку, извршено праћење 

реализације уговора, као и уношење извјештаја у програм Агенције за Јавне 

набавке БиХ, за све извршене набавке, у складу са Законом о Јавним набавкама 

БиХ. 
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2.13 РТВ ТАКСА 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О НАПЛАТИ РТВ ТАКСЕ У ПЕРИОДУ 

01.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

Табела бр.1. 

Редни  НАПЛАЋЕНО ПЛАН НАПЛАЋЕНО % % 

Број ОПИС 

01.01.-31.12. 

2013. г. ЗА 2014. г. 

01.01.-

30.12.2014.Г. (5:3) (5:4) 

I II III IV V VI VII 

1 ТЕЛЕКОМ РС 14.563.173,68 13.000.000,00 12.660.361,18 86,93 97,38 

2 ИНКАСАНТИ 4.743.781,35 4.300.000,00 5.296.252,50 111,64 123,16 

3 ПРИНУДНА НАПЛАТА 3.468.903,90 3.100.000,00 3.755.817,30 108,27 121,15 

4 

ПРАВНА ЛИЦА (ХОТЕЛИ 

И МОТЕЛИ) 69.045,98 65.413,48 44.744,50 64,80 68,40 

5 УКУПНО 22.844.759,38 20.465.417,48 21.757.175,48 95,23 106,31 

6 

ВЛАСТИТА СЛУЖБА  

УКУПНО 8.281.585,70 7.465.413,48 9.096.814,30 109,84 121,85 

7 ПРОСЈЕЧНО МЈЕСЕЧНО 1.903.729,95 1.705.451,41 1.813.097,98 95,27 106,35 

Служба РТВ таксе у извјештајном периоду на територији Републике Српске, 

укупно је наплатила 21.757.175,48 КМ, што је за 1.087.583,90 КМ мање него у 

истом периоду 2013. године, тако да је наплата остварена са 95,23 % у односу на 

исти период 2013. године, а за 6,31% више него  што је планирано за 2014. годину 

односно 1.291.758,00 КМ. 

Наплата путем Телекома РС реализована је у износу од 12.660.361,18 КМ и 

мања је од наплате у истом периоду 2013. године за 1.902.812,50 КМ, у 

процентима 13,06%. 

Укупна реализација властитом службом је 9.096.814,30 КМ и већа је у 

односу на исти период прошле године за 815.228,60 КМ или 9,84%, а за 
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1.631.400,82 КМ већа у односу на планирану наплату за 2014. годину што у 

процентима износи 21,85 %.   

Властита служба у укупној наплати од РТВ таксе учествује са 41,81 %  што 

је за  5,56 % више у односу на  2013. годину. 

  

        

Табела бр.2.        

      ПРИНУДНА НАПЛАТА       

  ИНКАСАНТИ    УКУПНО ХОТЕЛИ УКУПНО 

MЈЕСЕЦ 

ТЕЛЕКОМ   

РС ПРИЗНАНИЦЕ ИНКАСАНТИ СУД ПРИН.НАПЛ 

И 

МОТЕЛИ НАПЛАЋЕНО 

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8(2+3+6+7) 

1 1.081.813,70 406.470,00 203.241,25 59.253,57 262.494,82 3.862,00 1.754.640,52 

2 1.081.832,27 427.057,50 197.463,25 55.540,42 253.003,67 2.652,00 1.764.545,44 

3 1.116.429,06 445.552,50 242.418,02 117.832,90 360.250,92 522,50 1.922.754,98 

4 1.100.729,30 387.397,50 236.771,79 104.566,58 341.338,37 0,00 1.829.465,17 

5 1.001.065,31 409.702,50 209.983,14 78.765,24 288.748,38 1.858,00 1.701.374,19 

6 1.045.921,29 442.995,00 198.943,89 58.586,49 257.530,38 3.495,50 1.749.942,17 

7 1.101.894,50 455.137,50 273.841,59 74.771,64 348.613,23 1.679,00 1.907.324,23 

8 1.053.372,69 461.677,50 242.968,85 60.239,46 303.208,31 6.615,00 1.824.873,50 

9 1,019.223.33 462,330.00     201.105,15 57,386.65 258.491,80 14,838.00   1.754.883,13 

        10 1.032.335,58 464.670,00      

229.185.69 

74,541.67 303.727,36 1,148.00 1.801.880,94 

        11   978.109,50 465.015,00 216.423,07 71.861,74 288.284,81 5.864,50 1.737.273,81 

        12 1.047.634,65 468.247,50 372.149,09 117.976,16  490.125,25 2.210,00 2.008.217,40 

УКУПНО 12.660.361,18 5.296.252,50 2.824.494,78 931.322,52 3.755.817,30 44.744,50 21.757.175,48 

ПРОСЈЕЧНО               

 МЈЕСЕЧНО 1.055.030,09   441.354,37 235.374,56 77.610,21 312.984,77 3.728,70 1.813.097,95 
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Износ од 5.296.252,50 КМ, који је наплаћен признаницом од физичких и 

правних лица која немају фиксне телефоне, јер користе ОПЕН пакете, или пак 

почињу да користе услуге алтернативних оператера, већи  је од прошлогодишњег 

за 552.471,15 КМ, или у процентима 11,64%. 

 

Неопходно је нагласити да су  Законом о судским таксама Републике 

Српске у споровима мале вриједности обавезне судске таксе од 50,00 КМ, што је у 

већини случајева код наших спорова више од главнице дуга.    

Анализирајући  преглед наплате може се закључити да је Служба РТВ таксе 

учинила све да би се одржао ниво наплате и ублажио пад наплате путем 

Телекома, што је видљиво из повећања реализације у властитом службом у 

износу од 9,84 %, упркос јако тешкој економској ситуацији, и мајским поплавама 

које су задесиле Републику Српску. 

Из наведених табеларних приказа јасно је видљиво да приход од РТВ таксе 

путем Телекома Републике Српске из мјесеца у мјесец опада, што због увођења 

Опен пакета уз које се не фактурише РТВ такса што због одјаве телефона. 

 

Прилог: Табела број 3 
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2014 ТЕЛЕКОМ РС ИНКАСАНТИ ХОТЕЛИ И МОТЕЛИ ПРИНУДНА УКУПНО 

МЈЕСЕЦ 
ЗАДУЖЕНО 

 (КМ) 

   НАПЛАЋ. 

     ( КМ ) 

% 
ЗАДУЖЕНО 

 (KM) 

НАПЛАЋ. 

(Р.ПРИЗ) 
% 

СТАРИ ДУГ 

ПРИНУДНА 

НАПЛАТА 

УКУПНО 
ФАКТУРИС

А 

НАПЛАЋЕН

О 
% 

НАПЛАТА 

СУД 

НАПЛАЋЕНО 

1 2 3 

4(3/2

) 5 6 7(6/5) 8 

 

9(6+8+11+13) 10 11 12 13 14(3+9) 

1 1.336.942,50 1.081.813,70 80,91 1.066.972,50 406.470,00 38,10 203.241,25 672.826,82 17.940,00 3.862,00 21,53 59.253,57 1.754.640,52 

2 1.322.482,50 1.081.832,27 81,80 1.072.650,00 427.057,50 39,81 197.463,25 682.713,17 17.940,00 2.652,00 14,78 55.540,42 1.764.545,44 

3 1.305.585,00 1.116.429,06 85,51 1.102.657,50 445.552,50 40,41 242.418,02 806.325,92 17.940,00    522,50 2,91 117.832,90 1.922.754,98 

4 1.289.377,50 1.100.729,30 85,36 1.098.945,00 387.397,50 35,25 236.771,79 728.735,87 17.940,00        0,00 0 104.566,58 1.829.465,17 

5 1.274.235,00 1.001.065,31 78,56 1.138.972,50 409.702,50 35,97 209.983,14 700.308,88 17.940,00 1.858,00 10,35 78.765,24 1.701.374,19 

6 1.263.472,50 1.045.921,29 82,78 1.141.087,50 442.995,00 38,82 198.943,89 704.020,88 17.940,00 3.495,50 19,48 58.586,49 1.749.942,17 

7 1.248.742,50 1.101.894,50 

 

88,24 1.155.292,50 455.137,50 39,39 273.841,59 805.429,73 17.595,00 1.679,00 9,54 74.771,64 1.907.324,23 

8 1.232.745,00 1.053.372,69 85,44 1.160.370,00 461.677,50 39,78 242.968,85 771.500,81 17.595,00 6.615,00 37,59 60.239,46 1.824.873,50 

9. 

  

1.214.490,00 1,019.223.33 85,17 1,172,362.50 462,330.00 38,43 201.105,15 735.659,80 17.595,00     14,838.00 84,33 57,386.65 1.754.883,13 

10. 1,196,692.50 1.032.335,58 86,26 1,184,527.50 464.670,00 39,22 229.185.69 

    

769.545,36 17.595,00 1,148.00 6,52 74,541.67 1.801.880,94 
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-  Подаци о фактурисаној и наплаћеној реализацији путем Телекома РС,  добијени су увидом у мјесечне извјештаје о фактурисаној и наплаћеној 

реализацији, достављених од Телекома РС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 
1.179.307,50 

  978.109,50 82,93 1.197.517,50 465.015,00 38,83 216.423,07 

   

759.164,31 17.595,00 5.864,50 33,33 71.861,74 1.737.273,81 

12. 1.164.382,50 1.047.634,65 89,97 1.210.957,00 486.510,00 38,66 353.886,59 960.582,75 17.595,00 2.210,00 12,56 117.976,16 2.008.217,40 

УКУПНО 

15.028.455,0

0 12.660.361,18 84,24 

13.702.312.5

0 5.314.515,00 38,65 2.806.232,28 

9.096.814,3

0 213.210,00 44.744,50 20,98 931.322,52 21.757.175,48 

Табела 

бр.3.           
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 3. ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ РТРС 
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АНАЛИЗА БРУТО БИЛАНСА 

БИЛАНС СТАЊА 1.1. 

АКТИВА 

ОСНОВНА СРЕДСТВА 

Укупна основна средства 

Вриједност укупних основних средстава на крају 2014. године износи 23.233.240 КМ, а на 

крају 2013. године је износила 19.096.630 КМ. Значи, повећање укупних основних средстава 

износи 4.136.610 КМ, а настало је као резултат следећих активности 

набавка нове опреме                   

 295.710 

повећање вриједности основних средстава 87.153 

пренос филмова, серија и сл. права емит. са АВР          5.463.835 

набавка Нова ТВ 49.545 

амортизације основних средстава 

филмови серије копродукција у припреми 24.450 

дати аванси за основна средства ______________________42.018 

Укупно .................................................................................. 5.962.711 

 

 Концесије патенти лиценце и остала права 

На овом конту су евидентирана права кориштења рачуноводственог софтвера фирме 

Ланако чија је набавна вриједност 191.863 КМ, вијек трајања им је процјењен на период од пет 

година, амортизована су износу од 111.920 КМ, тако да им садашња вријеност износи 79.943 

КМ. На основу процијењеног вијека трајања њихова

1.800.404 

25.698 

1.826.102 

Структура основних средстава 

ВРСТА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ИЗНОС % УЧЕШЋА 

КОНЦ. ПАТЕНТИ ЛИЦЕНЦЕ И ОСТ. ПРАВА 79.943 0,34 

ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 433.090 1,86 

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА У ПРИПРЕМИ 5.732.004 24,67 

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 6.245.037 26,88 

ЗЕМЉИШТЕ 1.001.884 4,31 

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 9.406.453 40,49 

ОПРЕМА 6.534.294 28,12 

НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ 6.292 0,03 

АВАНСИ ЗА НЕКРЕТНИНТЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМУ И 
ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 26.292 0,11 

УЛАГАЊА НА ТУЂИМ НЕКРЕТНИНАМА , ПОСТР. И ОПРЕМИ 0 0,00 

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 16.975.214 73,06 

СРЕДСТВА КУЛТУРЕ 12.989 0,06 

СРЕДСТВА КУЛТУРЕ 12.989 0,06 

УКУПНА ОСНОВНА СРЕДСТВА 23.233.241 100,00 
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вриједност треба бити амортизована у току наредне двије године. Удио ове врсте основних 

средстава у њиховој укупној вриједности износи 0,34% 

 Остала нематеријална улагања 

Остала нематеријална улагања се односе на филмове и серије у копродукцији. Кроз 
почетно стање је извршена корекција (пренос са АВР на нематеријална средства - копродукција 
- трајно право) у износу од 319.136 КМ, а односи се на филмове и серије: „Турнеја“, „Здухач“, 
„Замало живот“ и „То топло љето“. Поменута нематеријална улагања су амортизована у 2014. 
години у износу од 63.827 КМ, тако да садашња вриједност ове врсте средстава износи 255.308 
КМ. 

Поред поменутих филмова и серија на осталим нематеријалним средствима је 

евидентиран и софтвер фирме „8Т^^10 МЕ^ШЕ 8Ј8ТЕМЕ ВРЕ“ из Беча. Набавна вриједност 

овог средства је 248.925 КМ, у употреби је двије године и амортизовано је у укупној вриједности 

од 71.142 КМ, а садашња вриједност од 177.782 КМ ће бити амортизована током преосталог 

вијека трајања, односно у периоду од наредних пет година. 

Удио осталих нематеријалних улагања у укупним основним средствима износи 

1,86%. 

Филмови, серије, копродукција и права емитовања у припреми 

Нематеријална улагања у припреми, према рачуноводсвеној евиденцији износе, 

5.732.004 КМ. Већим дијелом обухватају права емитовања која су у периоду од 2010. - 2014. 

године књижена на активним временским разграничењима. Поменута АВР су крајем 2014. 

године пренесена на нематеријална средства у припреми, односно извршен је пренос салда у 

износу од 4.996.508 КМ иако се исти састоји од износа из поменутог периода од 2011. - 2014. По 

којим критеријима су ова нематеријална средства још увијек у припреми и које се будуће 

економске користи очекују од права емитовања из периода 2011. до 2014. године? 

  Земљиште 

Књиговодствена вриједност земљишта које користи ЈП РТРС износи 1.001.884 
КМ. 

 Грађевински објекти 

Садашња вриједност грађевинских објекара РТРС-а износи 9.406.453 КМ. Текућа 

амортизација објеката у 2014. години зноси 206.961 КМ. Грађевински објекти, осим РТВ дома 

обухватају и објекте самосталне службе за пренос и емитовање програма. Укупна стопа 

истрошености свих објеката ЈП РТРС износи 15,97%. 
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Садашња књиговодствена вриједност опреме износи 6.534.294 КМ. Њена укупна 

набавна вриједност је 25.669.760 КМ, а акумулирана исправка вриједности износи 19.135.466 

КМ. Ако се опрема посматра по врстама опреме, види се да свака појединачна група опреме 

има стопу истрошености преко 50%. Од тога највећу стопу истрошености има опрема за 

загријавање и вентилацију 93,50%, затим опрема за пренос и имитовање програма 91,68 %, ТВ 

претварачи 89,76%, антенски стубови 73,55% и опрема за производњу програма 70,89%. 

Набавна вриједност наведене опреме, са највећом стопом истрошености, има удио у укупној 

набавној вриједности 79%, а њена књиговодствена набавна вриједност је 20.285.590 КМ. 

Очигледно је да су потребе РТРС за инвестирање у опрему високе. 

 ОБРТНА СРЕДСТВА 

            Залихе и аванси за материјал и услуге на домаћем и страном тржишту 

Због врсте дјелатности, односно природе посла којим се бави ЈП РТРС залихе немају 

високу вриједност. Ово предузеће има само залихе режијског материјала у магацину, чије је 

стање на крају 2014. године износило 63.374 КМ. 

На датим авансима за материјал и услуге на домаћем и страном тржишту на дан 

31.12.2014. године књиговодствено је исказан салдо од 284.679 КМ, с тим што наведени салодо 

садржи почетно стање из 2013. године у износу од 218.044 КМ. 

 

 

 

Опрема 

Конто ОПРЕМА 
Набавна 

Фиједност 

Акумулир 
ана 

исправка 
вриједнос 

ти 

Садашња 
вриједност 

Стопа 
истрошено 
сти опреме 

02200 ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВ. ПРОГРАМА 10.151.417 7.195.919 2.955.498 70,89 

02210 
ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС И ЕМИТ. 
ПРОГРАМА 6.378.309 5.847.519 530.790 91,68 

02211 АНТЕНСКИ СТУБОВИ 2.025.380 1.489.626 535.754 73,55 

02212 ТВ ПРЕТВАРАЧИ 1.533.245 1.376.291 156.953 89,76 

02220 КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА 2.152.238 1.080.332 1.071.906 50,20 

02230 НАМЈЕШТАЈ 1.487.572 774.117 713.455 52,04 

02240 ВОЗИЛА 1.396.343 947.976 448.367 67,89 

02260 ОПРЕМА ЗА ЗАГРИЈАВАЊЕ И ВЕНТИЛ. 197.239 184.415 12.824 93,50 

02270 ОСТАЛА ОПРЕМА 247.660 179.656 68.004 72,54 

02271 АЛАТ 15.453 12.756 2.697 82,54 

02280 ОПРЕМА РЕСТОРАНА И КАФЕ БАРА 84.904 46.859 38.045 55,19 

УКУПНО 
 

25.669.760 19.135.466 6.534.294 74,54 
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 У табели су приказане авансне уплате из ранијих година које чине 96,51% салда на 

конту дати аванси за залихе и услуге. То значи да су за авансе из 2014. године уредно 

извршаване испоруке унапријед плаћене робе и услуга и да су исте уредно фактурисане и 

благовремно прокњижене. 

Потребно је истражити која је сврха плаћања аванса, који су наведени у горњој табели 

из периода 2008.-2013. године, да ли су извршене испоруке, да ли су испостављене фактуре и 

зашто нису књижене? Ако су испоруке извршене, а нису  испостављене и књижене фактуре, 

значи да су средства процјењена навише, а расходи наниже за 274.750 КМ. Међутим, све док 

се не истражи сврха авансних уплата, да ли је по основу авансних уплата уговорен неки посао, 

да ли је извршена испорука и фактурисање  материјал и услуга унапријед плаћених у периоду 

од 2008.-2013. године или док се не изврши њихов отпис или поврат новца, не могу бити ни 

правилно одмјерена средатва и расходи за поменути износ. 

            Потраживања од купаца 

Домаћи купци 

Салдо потраживања од домаћих купаца на крају 2014. године је износио 1.908.068 КМ, а 

на крају 2013. године 4.016.375 КМ. Дакле смањење  потраживања од домаћих купаца у односу 

на 2013. годину износи 2.106.519 КМ.  Разлог за  смањење потраживања је убрзана наплата 

потраживања од купаца у току 2014. године, како оних који су настали током 2014. тако и 

потраживања која су настала у ранијим годинама. 

 У следећој табели је приказана старосна структура потраживања од купаца на конту 

20100 - Потраживања од купаца у земљи. 

НАЗИВ ПОСЛОВНОГ ПАРТНЕРА 

Година у којој је извршена 
авансна уплата ИЗНОС 

РТВ БиХ 2008.-2012. 155.328 

РЕНОМЕ 2011. и 2012. 82.661 

БАЛКАН ФИЛМ 2.011 20.000 

ART ZONE D.O.O. 2.008 8.097 

INTER-ВЕТА 2.013 2.726 

GUIDELINE 2.012 2.139 

ШЋЕКИЋ РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР 2.013 1.870 

BS GRUP 2.012 978 

ХРВАТСКЕ АУТОЦЕСТЕ 2.013 391 

ФЕРОМОНТ 2.010 299 

ХОТЕЛ НЕУМ 2.011 132 

ХОТЕЛ ВИДОВИЋ 2.012 129 

Укупно: 
 

274.750 
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На горњој табели је приказана старосна структура потраживања од купаца у земљи за 

2013. и 2014. годину и износи наплаћених и компенизраних старих потраживања током 2014. 

године. Укупан износ наплаћених и компензираних старих потраживања износи 2.653.498 КМ. 

Увидом у старосну структуру се може закључити да годинама није преиспитивана наплативост 

старих потраживања од купаца и да није извршена њихова исправка вриједности. Исправка 

вриједности ненаплативих потраживања утиче на висину исказаних потраживања, односно 

коригује их наниже, и на висину осталих расхода из групе конта 57, односно коригује их навише. 

Дакле потребно је извршити одговарајућу исправку вриједности потраживања и иста свести на 

Потраживања од купаца у 
земљи 

Сумњива и спорна 
потраживања од домаћих 

купаца 

Исправка вриједности 
потраживања од домаћих 

купаца Купци у земљи 

 Година Износ  Година Износ  Година Износ  Укупно 

 2.014 730.739  2.014   2.014 -98.631  632.108 

 2.013 608.204  2.013   2.013 -16.083  592.121 

 
2.012 104.759  

2.012 
  

2.012 -46.998  57.761 

 2.011 108.313  2.011   2.011 -20.563  87.750 

20100 

2.010 82.602 

20180 

2.010  

20190 

2.010 -58.861  23.742 

2.009 412.536 2.009 22.062 2.009 -18.147 
 201 

416.451 

2.008 72.908 2.008 62.573 2.008 -30.724  104.757 

 
2.007 49.638 

 
2.007 

  
2.007 -243.316 

 
-193.678 

 2.006 48.438  2.006   2.006   48.438 

 2.005 103.318  2.005   2.005   103.318 

 2.004 12.202  2.004   2.004   12.202 

 
2.003 15.400 

 
2.003 

  
2.003 

  
15.400 

 
2.002 7.700 

 
2.002 

  
2.002 

  
7.700 

 
УКУПНО 2.356.756 

 
УКУПНО 84.635 

 
УКУПНО -533.324 

 
1.908.068 

Потраживања од купаца у земљи 

  
Износ Износ Наплаћена и 

  ненаплаћених ненаплаћених комп. стара 
  потраживања потраживања потраживања 
  у 2013. години у 2014. години у 2014. 

 Година по годинама по годинама години 

 2014  730.739  

 2013 3.106.130 608.204 2.497.926 

 2012 216.981 104.759 112.222 

 
 

2011 125.143 108.313 16.830 

2010 90.146 82.602 7.544 

20100 
 

2009 423.444 412.536 10.908 

 2008 74.237 72.908 1.329 

 2007 49.638 49.638 0 

 2006 48.438 48.438 0 

 2005 103.318 103.318 0 

 2004 18.941 12.202 6.739 

 2003 15.400 15.400 0 

 2002 7.700 7.700 0 

 
УКУПНО 4.279.516 2.356.756 2.653.498 
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ниво наплативих потраживања, односно на ниво потраживања од којих се у будућности очекује 

прилив економских користи. 

 

Домаћим купцима у току 2014. године је фактурисано 7.933.940 КМ са ПДВ-ом, а 

наплаћено и компензирано је укупно 7.203.201 КМ. Дакле ефикасност наплате потраживања у 

2014 године износи 90,79% наплате потраживања из 2014. године и висока је, јер је поред 

7.203.201 КМ текућих потраживања наплаћено и 2.653.498 КМ старих потраживања.  

 

Ефикасност наплате књиговодствено исказаних старих потраживања током 2014. 

године, која потичу из ранијег периода, износи 62%. Дакле током 2014. укупно је наплаћено и 

компенизирано, текућих и старих потраживања од купаца у износу од 9.856.700 КМ.  
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Потраживања од купаца у иностранству на крају 2014., изражена у домаћој валути, 

износила су 68.596 КМ, а на крају 2013. су износила 66.809 КМ. Увидом у горњу табелу која 

показује старосну структуру, јасно је да и код потраживања од купаца у иностранству има 

ненаплаћених потраживања из ранијих година и да је потребно преиспитати њихову 

наплативост и извршити исправку вриједности, односно свести и ову врсту потраживања на 

онај износ који одговара износу од којег се у будућности очекује притицање економских користи 

у предузеће. 

              Потраживања од запослених 

Потраживања од запослених обухватају потраживања за аконтације запослених за 

службена путовања, пословне аконтације и аконтације на плату. 

Потраживања од запослених износе 33.819 КМ. Њихова старосна 

структура је приказана у приложеној табели. Из 2013. је пренесен салдо од 

56.507 КМ. Током 

2014. узете су 

аконтације у износу од 352.739 КМ, од тога је за 2014. годину правдано 

339.324 КМ. Дио салда у износу од 13.415 КМ се углавном односи на 

аконтације из децембра 2014. године. Остатак салда од 20.404 КМ 

представља стара потраживања од запослених, према приложеној табели,

 која нису 

благовремено правдана ранијих година. 

Очигледно је да су запослени током 2014. године уредно правдали 

узете путне и пословне аконтације, али и аконтације из ранијих година у 

износу од 36.100 КМ.

             Активна временска разграничења 

Активна временска разграничења су на крају 2014. године износила 3.280.343 КМ. У односу на 2013. 

су смањена за 2.900.397 КМ. Разлика је настала дијелом као резултат преноса права емитовања на 

нематеријална средства, а дијелом на основу рачуновдственог признавања дијела потраживања од ФРТВ 

Купци у иностранству 

Потраживања од купаца у 

иностранству 

Исправка вриједности потрживања од 

купаца у иностранству Купци у иностранству 

 Година Износ  Година Износ  Година Износ 

 2.014 68.597 
 2.014 -43.387 

 2.014 25.210 

 2.013 9.367  2.013 -14.641  2.013 -5.274 

 2.012 2.289  2.012 0  2.012 2.289 

20200 2.011 14.075 20290 2.011 0  2.011 14.075 

 2.010 28.456  2.010 -8.000  2.010 20.456 
 

2.009 3.841 
 

2.009 0 2
0
2

 

2.009 3.841 

2.008 8.000 2.008 0 2.008 8.000 

2.007 0 2.007 -32.050 2.007 -32.050 

 2.006 0  2.006   2.006 0 

 2.005 0  2.005   2.005 0 

 2.004 0 
 2.004 

  2.004 0 

 2.003 32.049  2.003   2.003 32.049 

 2.002 0  2.002   2.002 0 

 
УКУПНО 166.674 

 
УКУПНО -98.077 

 
УКУПНО 68.596 

Старосна структура 

потраживања од 

запослених 

2.014 13.415 

2.013 200 

2.012 350 

2.011 8.744 

2.010 7.728 

2.009 1.546 

2.008 1.206 

2.007 50 

2.006 50 

2.005 530 

Укупно 33.819 
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за РТВ таксу наплаћена на подручју Федерације БиХ путем инкасо наплате, и признавања нераспоређеног 

прилива на збирни рачун који је наплаћен до 31.12.2014. године. 

 

 ПАСИВА 

                   КАПИТАЛ 

Структура књиговодствене вриједности капитала је приказана у наредној табели: 

 

                   ОБАВЕЗЕ 

                   Дугорочне обавезе 

Структура и промјена структуре дугорочних обавеза у 2014. у односу на 2013. годину изгледа као 

што је приказано у следећој табели: 

 

Дугорочне обавезе по основу кредита у земљи се односе на дугорочни кредит од НЛБ Развојне 

банке 5.000.000 КМ са роком отплате 15 година и од Нове банке 1.200.000 са роком отплате 60 мјесеци. 

Након што је у складу са рачуноводственим стандардима извршен пренос дугорочних обавеза, које 

доспјевају у року од годину дана, на краткорочне обавезе, преостале дугорочне обавезе по овом основу 

износе 4.198.718 КМ за кредит од НЛБ Развојен банке и 806.425 КМ за кредит од Нове банке. Обавезе за 

кредите се уредно исплаћују. 

Обавезе за лизинг које се односе на службена возила ЈП РТРС, нису више дугорочног 

карактера, јер је од ових обавеза остало још да се исплати у 2015. години 220.878,15 КМ 

главнице и 4.969 КМ камате. 

АВР Салдо 2013 Салдо 2014 Разлика 

Потраживања за нефактурисани приход 1.141.972 1.879.727 737.755 

Разграничени трошкови по основу обавеза 

4.411.317 451.815 -3.959.502 

Остала активна временска разграничења 627.451 948.801 321.350 

Укупно АВР 6.180.740 3.280.343 -2.900.397 

КЊИГОВОДСТВЕНА ВРИЈЕДНОСТ КАПИТАЛА 2.013 2.014 Разлика 

Књиговодсвена вриједност основног капитала 2.020.136 2.020.136 0 

Законске резерве 297.835 297.835 0 

Ревал. резерве по основу ревалоризације основних 

средстава без дугорочних финансијких пласмана 1.104.832 1.104.832 0 

Књиговодствено исказан нераспоређени добитак текуће 

године 0 29.398 29.398 

Укупна књиговодствена вриједност капитала 3.422.803 3.452.201 29.398 

СТРУКТУРА ДУГОРОЧНИХ ОБАВЕЗА 2.013 

Стру- 

ктура 2.014 

Стру- 

ктура ИНДЕКС РАЗЛИКА 

Дугорочни кредити у земљи 4.583.336 88,18 5.005.143 98,73 109,20 421.808 

Дугорочне обавезе по финансијском 

лизингу у земљи 454.322 8,74 0 0,00 0,00 -454.322 

Остале дугорочне обавезе 159.956 3,08 64.159 1,27 40,11 -95.797 

Укупно дугорочне обавезе 5.197.613 100,00 5.069.302 100,00 97,53 -128.311 



 

98 

 

Остале дугорочне обавезе се односе на репрограм обавеза према добављачима. Смањене су у 

односу на 2013. годину за 95.797 КМ, а њихов салдо на крају 2014. године је 64.195 КМ. Њихово 

учешће је у структури дугорочни обавеза најниже и износе само 1,27% укупних дугорочних 

обавеза. 

 

 Краткорочне финансијске обавезе 

Укупно исказане краткорочне обавезе износе 8.758.615 КМ. Обухватају краткорочне 

финансијске обавезе по дугорочним кредитима и лизингу који доспјевају у 2015. години и по 

основу овердрафт кредита Нове банке. 

ЈП РТРС треба у 2015. години да измири 1.421.563 КМ обавеза по постојећим 

кредитима. 

 Обавезе из пословања 

Обавезе из пословања обухватају примљене авансе од купаца у земљи 225.794 КМ, 

обавезе према добављачима у земљи 3.593.656 КМ, и за добављаче у иностранству 702.684 

КМ. Обавезе из пословања су повећане за 572.537 КМ, а њихов удио у укупним краткорочним 

обавезама је највећи и износи 89,21%. 

 

 

Краткорочне обавезе 

СТРУКТУРА КРАТКОРОЧНИХ 

ОБАВЕЗА 2.013 

Стру- 

ктура 2.014 

Стру- 

ктура ИНДЕКС РАЗЛИКА 

Краткорочне финансијске обавезе 1.068.927 20,57 1.421.563 28,04 132,99 352.636 

Примљени аванси и добављачи 

3.949.597 75,99 4.522.134 89,21 114,50 572.537 

Обавезе за зараде и накнаде зарада 960.846 18,49 1.916.026 37,80 199,41 955.180 

Друге краткорочне обавезе 54.439 1,05 62.212 1,23 114,28 7.773 

ПДВ 81.816 1,57 80.557 1,59 98,46 -1.259 

Обавезе за остале порезе, 

доприносе и друге дажбине 1.008.752 19,41 756.124 14,92 74,96 -252.629 

Укупно краткорочне обавезе 7.124.376 137,07 8.758.615 155,05 122,94 1.634.238 

Добављачи за основна 
средства у земљи 

Добављачи за обртна 
средства у земљи 

Добављачи за основна 
средства у 

иностранству 
Добављачи за обртна 

средства у иностранству 
Обавезе према 
добављаћима 

4
3
2

0
0

 

Година Износ 

43210 

Годи
на Износ 

4
3
3

0
0
 | 

Година Износ 

43310 

Година Износ 

 

Година Износ 

2.014 125.215 2.014 2.213.843 2.014 3.757 2.014 217.476 2.014 2.560.291 

2.013 9.529 2.013 584.573 2.013 45.796 2.013 274.647 2.013 914.545 

2.012 89.140 2.012 231.796 2.012 19.802 2.012 86.286 2.012 427.024 

2.011 14.994 2.011 77.647 2.011 29 2.011 11.031 2.011 103.701 

2.010 3.459 2.010 58.824 2.010 0 2.010 42.031 2.010 104.313 

2.009 0 2.009 92.812 2.009 0 2.009 0 2.009 92.812 
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2.008 2.894 

2.007 0 

2.006 0 

2.005 0 

2.004 0 

2.003 0 

2.002 0 

УКУПНО 245.231 

2.008 16.861 

2.007 72.071 

2.006 0 

2.005 0 

2.004 0 

2.003 0 

2.002 0 

УКУПНО 3.348.426 

2.008 0 

2.007 0 

2.006 0 

2.005 0 

2.004 0 

2.003 0 

2.002 0 

УКУПНО 69.385 

2.008 0 

2.007 0 

2.006 0 

2.005 0 

2.004 0 

2.003 0 

2.002 0 

УКУПНО 631.471 

2.008 19.755 

2.007 72.071 

2.006 0 

2.005 0 

2.004 0 

2.003 0 

2.002 0 

УКУПНО 4.294.512 
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У току 2014. године су поред обавеза насталих у тој години, плаћане и обавезе настале у ранијим 

годинама у износу од 2.145.837 КМ, према старосној структури датој у горњој табели. 

 Остале обавезе 

Остале обавезе износе 2.814.919 КМ. Највећим дијелом се односе на обавезе по основу зарада и 

накнада зарада на дан 31.12.2014. износе 1.916.026 КМ, обавезе за ПДВ који доспјева у 2015. години и обавезе 

за остале порезе, доприносе и друге дажбине. 

 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

Обрачунати приходи будућег периода се односе на авансне фактуре и књиже се у 

складу са законом о ПДВ-у. 

Одложени приходи и примљене дотације су на крају 2013. године износили 7.010.181 

КМ. Смањени су за 4.739.241 КМ, тако да је њихово стање на крају 2014. године износило 

2.270.761 КМ. 

 

Обавезе према добављачима у земљи и иностранству 

 

Година 

Износ неплаћених 

обавеза у 2013. години 

по годинама 

Износ неплаћених 

обавеза у 2014. години 

по годинама 

Плаћене старе 

обавезе у 2014. 

години 

 
2.014 

 
2.562.119 

 

 
2.013 2.701.971 914.545 -1.787.426 

 
2.012 695.143 427.024 -268.119 

 
2.011 182.207 103.701 -78.506 

4
3
2
 и

 4
3
3

 

2.010 113.401 104.313 -9.088 

2.009 99.208 92.812 -6.396 

2.008 14.586 19.755 5.169 

 
2.007 73.542 72.071 -1.471 

 
2.006 0 0 0 

 2.005 0 0 0 

 2.004 0 0 0 

 2.003 0 0 0 

 
2.002 0 0 0 

 
УКУПНО 3.880.058 1.734.221 -2.145.837 

    
2.562.119 

    
416.282 

 2.013 2.014 Разлика 

Обрачунати приход будућег периода 58.915 192.206 133.291 

Одложени приход и примљене дотације 7.010.181 2.270.761 -4.739.421 

Остала пасивна временска разграничења 7.003.718 9.767.821 2.764.103 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 14.072.815 12.230.788 -1.842.027 
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 РАСХОДИ 

 

 

Укупни расходи РТРС-а у 2014. години су рачуновдствено признати у износу од 

24.870.281 КМ. Већи су у односу на рачуноводствено признате расходе из 2013. године у износу 

од 417.158 КМ, или изражено у процентима за 1,71%. 

Укупни расходи РТРС-а у 2013. годину су рачуновдствено признати у износу од 

24.453.123 КМ. Њихово повећање у односу на 2012. износи 6,24% или 1.436.206 КМ. 

Дакле укупни рачуноводствено признати расходи у РТРС-у имају тенденцију 

раста, с тим што је тај раст смањен у 2014. у односу на 2013. годину. 

Нематеријална средства суисказана као нематеријална средства у припреми, 

тако да расходи по основу амортизације нематеријалних средстава нису 

рачуноводствено признати. 

Нису рачуноводствено признати ни трошкови резервисања у случају негативног исхода 

судских спорова. 

Трошкови материјала, горива и енергије 

Трошкови материјала, горива и енергије имају тенденцију пада. У 2014. години су 

смањени за 175.512 КМ или 13,4%, а у 2013. за 145.249 КМ за 9,08%. У групи трошкова 

материјала су обухваћени трошкови режијског материјала у износу од 331.484 КМ и трошкови 

горива и енергије у износу од 802.858 КМ. На тенденцију смањења трошкова утицале су уштеде 

на материјалу за одржавање опреме, канцеларијском материјалу и материјалу за израду сцене, 

и видео касета и компакт дискова. 

Остварене су уштеде и на трошковима горива. 

ВРСТА ТРОШКА 

Износ 
2012 . 

Износ 
2013. 

Износ 
2014. 

Индекс 
2013/2012 

Разлика 
2013/2012 

Индекс 
2014/2013 

Разлика 
2014/2013 

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1.455.102 1.309.853 1.134.342 90,02 -145.249 86,60 -175.512 

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА 
ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ 
РАСХОДА 

11.764.458 11.519.410 11.629.348 97,92 -245.048 100,95 109.937 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 4.909.831 5.928.158 5.069.346 120,74 1.018.327 85,51 -858.812 

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И 
РЕЗЕРВИСАЊА 

1.362.743 1.899.538 1.829.601 139,39 536.795 96,32 -69.937 

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 2.949.682 3.179.513 4.348.282 107,79 229.831 136,76 1.168.769 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 367.712 360.554 426.214 98,05 -7.157 118,21 65.660 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 207.389 256.095 433.148 123,49 48.707 169,14 177.053 

УКУПНИРАСХОДИ 23.016.917 24.453.123 24.870.281 106,24 1.436.206 101,71 417.158 

ВРСТА ТРОШКА 

о
 

0
 Износ 

2014. 
Структура 

2013. 
Структура 

2014. 

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1.309.853 1.134.342 5,36 4,56 

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА 

ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ 
РАСХОДА 

11.519.410 11.629.348 47,11 46,76 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 5.928.158 5.069.346 24,24 20,38 

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И 
РЕЗЕРВИСАЊА 

1.899.538 1.829.601 7,77 7,36 

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 3.179.513 4.348.282 13,00 17,48 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 360.554 426.214 1,47 1,71 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 256.095 433.148 1,05 1,74 

УКУПНИ РАСХОДИ 24.453.123 24.870.281 100,00 100,00 
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Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода 

У структури рачуноводствено признатих расхода, трошкови зарада, накнада зарада и 

осталих личних расхода имају највећи удио, односно 46,76%, износе 

11. 629.348 КМ и приближно су на истом нивоу као претходне двије године. 

Трошкови производних услуга 

Трошкови производних услуга су у 2014. години износили 5.069.346 КМ, нижи су у 

односу на 2013. годину за 858.812 КМ. У 2013.години су износили 5.928.158 КМ, а њихов износ 

је у односу на 2012. годину виши за 1.018.327 КМ. 

Највећи удио у овим трошковима имају трошкови који се односе на накнаде 

инкасантима који прикупљају РТВ таксу у износу од 1.939.799 КМ, затим на уговоре 

опривременим и повременим пословима за сталне сараднике РТРС-а у износу од 1.031.243 КМ. 

Они заједно чине 58,61% трошкова производних услуга. Остали трошкови производних услуга 

се односе на трошкове транспортних услуга (углавном трошкове мобилне телефоније), 

трошкове закупа, трошкове услуга одржавања и трошкове рекламе и пропаганде. 

Трошкови амортизације и резервисања за примања запослених 

Ова врста трошка је у 2014. години износила 1.829.601 КМ а удио у укупно 

рачуноводствено признатим трошковима износи 7,36%. Од наведеног износа 1.800.404 КМ се 

односи на трошкове амортизације. 

У 2013. години су трошкови амортизације и резервисања за примања запослених 

износили 1.899.539 КМ или 7,77% укупних трошкова, а од тог износа се на амортизацију односи 

1.280.371 КМ. 

 

Нематеријални трошкови 

Нематеријални трошкови имају растући тренд. Крећу се од 2.949.682 КМ у 2012. години, 

3.179.513 КМ у 2013. до 4.348.282 КМ у 2014. Тако да је поменута врста трошкова већа у 2014. години у 

односу на 2013. за 36.76%. 

Највећи удио у нематеријалним трошковима имају трошкови права емитовања преноса догађаја 

(утакмица, концерата и слично) и права емитовања снимљеног програма. Ови трошкови су у 2013. 

години исказани у износу од 1.063.063 КМ, а у 2014. у износу од 2.526.322 КМ. Међутим, у овом случају 

се не ради о стварном повећању трошкова права емитовања него о другачијем рачуноводственом 

третману. Наиме, у 2013. години, трошкови права емитовања су током 2013. године једним дијелом 

признавани на трошкове, а дрим дијелом су стајали на активним временским разграничењима. Са 

активних временских разграничења права емитовања за период 2010. или 2011. до 2013. године су 

пренесена на нематеријална средства у припреми о чему је било ријечи на почетку овог извјештаја у 

одјељку 1.1.1.5. Филмови, серије, копродукција и права емитовања у припреми. 

ВРСТА ТРОШКА 

Износ 2012 
. 

Износ 
2013. 

Износ 
2014. 

Индекс 
2013/2012 

Разлика 
2013/2012 

Индекс 
2014/2013 

Разлика 
2014/2013 

ТРОШКОВИ РЕЖИЈСКОГ 
МАТЕРИЈАЛА 

523.638 396.826 331.484 75,78 -126.812 83,53 -65.342 

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 00000000
00000000
00000000

0000931.4
64 

913.027 802.858 98,02 -18.437 87,93 -110.169 

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1.455.102 1.309.853 1.134.342 90,02 -145.249 86,60 -175.512 
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У 2014. години изгледа као да се ради о повећању трошкова права емитовања из разлога што је 

у 2014. години рачуноводствени третман ових трошкова био такав да је редовно вршено њихово 

признавања на нематеријалним трошковима. 

Удио трошкова права емитовања у 2014. години у укупним нематеријалним трошковима износи 

58,09%. Нематеријални трошкови поред наведених обухватају и друге трошкове непроизводних услуга 

као што су ревизија пословања, адвокатске услуге, трошкови услуга информативних агенција, дозволе и 

таксе ЦРА, трошкови одржавања софтвера, трошкови репрезентације, премија осигурања, платног 

промета, чланарина, пореза и доприноса и остали нематеријални трошкови према табели у прилогу. 

 

Финансијки раходи се односе на расходе камата по кредитима, затезне камате и камате на 

финансијски лизинг. У 2014. години финансијски расходи су износили 426.214 КМ, а у 2013. 360.554 КМ. 

Њихово повећање изражено у процентима износи 18,21%.

 

Остали раходи 

Остали расходи се односе на неотписану вриједност расходованих основних средстава, 

отпис потраживања од купаца, трошкове спорова, трошкове ранијих година и друге остале 

трошкове. У 2013. години су износили 256.095 КМ, а у 2014. 433.148 КМ. Њихов удио у укупној 

књиговодственој вриједности расхода износи 1,05% за 2013. годину и 1,74% за 2014. годину. 

ПРИХОДИ 

Укупни, рачуноводствено признати, приходи ЈП РТРС су у 2013. години износили 

24.485.046 КМ а већи су за 6,30% у односу на 2012. годину. У 2014. години, укупни приходи су 

рачуноводствено признати у износу од 24.921.852 КМ, односно за 1,78% више у односу на 2013. 

годину. 

 Износ 
2012 . 

Износ 
2013. 

Износ 
2014. 

Индекс 
2013/2012 

Разлика 
2013/2012 

Индекс 
2014/2013 

Разлика 
2014/2013 

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ 
УСЛУГА 

2.093.149 1.977.232 3.667.968 94,46 -115.917 185,51 1.690.736 

ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 106.537 92.207 69.090 86,55 -14.330 74,93 -23.117 

ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА 
ОСИГУРАЊА 

44.750 74.116 52.733 165,62 29.366 71,15 -21.383 

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ 
ПРОМЕТА 

50.131 36.092 52.984 72,00 -14.038 146,80 16.892 

ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА 203 933 7.279 0,00 730 780,28 6.346 

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА 118.725 154.049 328.019 129,75 35.324 212,93 173.970 

ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА 18.510 18.339 104.605 99,08 -170 570,39 86.265 

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШКОВИ 

517.678 826.544 65.604 159,66 308.866 7,94 -760.940 

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 2.949.682 3.179.513 4.348.282 107,79 229.831 136,76 1.168.769 

Финансијски расходи 
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Укупни приходи ЈП РТРС се састоје од прихода од РТВ таксе, прихода из маркетинга и 

осталих прихода, класификованих као приходи од продаје учинака, затим од прихода од 

закупнина, донација и буџета, класификованих као остали пословни приходи и од осталих 

прихода који обухватају добитке по основу продаје основних средстава, наплаћена отписана 

потраживања, смањење обавеза, рефундације боловања и остало. 

 

 

Због рачуноводствено признатог прихода од донације - примљена средства без накнаде 

за зграду РТВ дома у 2014. години, изгледа као да у стурктури укупних прихода РТВ такса чини 

само 46,75% прихода, маркетинг 13,70 и закупнине 7,39 % . Међутим рачуноводствено признат 

приход од донације који се односи на пренос пасивних временских разграничења на приходе по 

основу рјешења бр.21.11/476-810/14 , представља обрачунску категорију прихода од које РТРС 

ВРТСТА ПРИХОДА 

Износ 

2012 . 
Износ 
2013. 

Износ 
2014. 

Индекс 

2013/2 

012 
Разлика 

2013/2012 

Индекс 

2014/20 

13 
Разлика 

2014/2013 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЧИНАКА 18.330.012 21.830.441 17.019.367 119,10 3.500.429 77,96 -4.811.074 

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 2.085.110 2.374.917 7.193.470 113,90 289.807 302,89 4.818.554 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 8.794 278 561 3,16 -8.516 202,29 284 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 2.609.468 279.411 708.454 10,71 -2.330.057 253,55 429.042 

УКУПНИ ПРИХОДИ 23.033.384 24.485.046 24.921.852 106,30 1.451.662 101,78 436.806 

ВРТСТА ПРИХОДА 

о
 

0
 с

о
 Износ 2014. 

Структура 
2013. 

Структура 
2014. 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЧИНАКА 21.830.441 17.019.367 89,16 68,29 

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 2.374.917 7.193.470 9,70 28,86 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 278 561 0,00 0,00 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 279.411 708.454 1,14 2,84 

УКУПНИ ПРИХОДИ 24.485.046 24.921.852 100,00 100,00 

ВРТСТА ПРИХОДА 

Износ 
2012 . 

Износ 
2013. 

Износ 
2014. 

Индек 
с 

2013/2 
012 Разлика 

Индекс 
2014/201 

3 Разлика 

Струк 
тура2 

013. 

Струк 
тура 
2014. 

ПРИХОДИ ОД РТВ 
ТАКСЕ 

13.108.667 15.208.011 11.650.143 
116,01 

2.099.344 76,61 -3.557.869 
62,11 

46,75 

ПРИХОДИ ОД 
МАРКЕТИНГА 

3.478.864 4.096.831 3.414.808 117,76 617.967 83,35 -682.023 16,73 13,70 

ОСТАЛИ ПРИХ. ОД 
ПРОД. УЧИН. 

1.742.481 2.525.598 1.954.416 144,94 783.117 77,38 -571.182 10,31 7,84 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
УЧИНАКА 

18.330.012 21.830.441 17.019.367 119,10 3.500.429 77,96 -4.811.074 89,16 68,29 

ПРИХОДИ ОД 
ЗАКУПНИНА 

1.669.256 1.825.842 1.841.050 109,38 156.586 100,83 15.208 7,46 7,39 

ПРИХОДИ ОД 
ДОНАЦИЈА 

106.124 61.140 4.335.111 57,61 -44.984 7090,50 4.273.972 0,25 17,39 

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 309.730 487.935 1.017.309 157,54 178.204 208,49 529.375 1,99 4,08 

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ 
ПРИХОДИ 

2.085.110 2.374.917 7.193.470 113,90 289.807 302,89 4.818.554 9,70 
28,86 

ФИНАНСИЈСКИ 
ПРИХОДИ 

8.794 278 561 3,16 -8.516 202,29 284 
0,00 0,00 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 2.609.468 279.411 708.454 10,71 -2.330.057 253,55 429.042 1,14 2,84 

УКУПНИ ПРИХОДИ 23.033.384 24.485.046 24.921.852 106,30 1.451.662 101,78 436.806 100,00 100,00 
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нема прилв готовине. Сучељавање обрачунске категорије прихода коју не прате новчани 

примици с једне стране, и расхода које прате новчани издаци с друге стране, не дају праву 

слику о приносном и финансијском положају РТРС-а. 

Тренутни рацио ликвидности ЈП РТРС, на дан 31.12.2014. године је износио 0,002, 

ригорозни рацио ликвидноси 0,189, а општи 0,181. Према ригорозном и општем рацију 

ликвидности, ЈП РТРС има на располагању 18 пфенинга готовине и потраживња на сваку КМ 

обавезе. 

Приходи од РТВ таксе 

На графикону је приказано 25% РТВ таксе наплаћене путем телеком - оператера на 

заједнички рачун и 25% РТВ таксе наплаћене путем инкасо наплате. РТВ такса има опадајући 

тренд. Смањење наплаћене РТВ таксе у 2014. у односу на 2012. годину у апсолутној 

вриједности износи 2.013.453 КМ, што изражено у процентима износи 16,54% 

 

Приходи из маркетинга су у 2014. у односу на 2013 годину нижи за 682.023 КМ. У оквиру 

ове врсте прихода смањени су приходи од израде и емитовања реклама, приходи од закупа 

термина „Лутрије Републике Српске“ и приходи од реклама, купци у иностранству.

2.012 2.013 2.014 

2.012 2.013 2.014 

1.669.256 1.825.842 1.841.050 
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За разлику од претходне двије врсте прихода, које имају опадајући тренд и које представљају 

основни прилив средстава за финансирање пословних активности ЈП РТРС, приходи од 

закупнина имају благо растући тренд.

Врста основних прихода по годинама 2.012 
Структура 

2012. 2.013 
Структура 

2013. 2.014 
Структура 

2014. 

РТВ такса 12.171.125 70,28 11.413.962 65,84 10.157.672 65,90 

Маркетинг 3.478.864 20,09 4.096.831 23,63 3.414.808 22,15 

Закупнине 1.669.256 9,64 1.825.842 10,53 1.841.050 11,94 

Укупно - приходи који обезбјеђују 

прилив средстава за финансирање 

редовне дјелатности 

17.319.245 100,00 17.336.635 100,00 15.413.530 100,00 
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Укупни приходи који обезбјеђују прилив средстава за финансирање редовне 

дјелатности у последње три године имају опадајући тренд. У 2012. години су 

износили 17.319.245 КМ, у 2013. су били на приближно истом нивоу 17.336.635 КМ, а 

у 2014. години су смањени на 15.413.530 КМ. 

У структури основних прихода који обезбјеђују прилив средстава за 

финансирање редовне дјелатности, учешће прихода од РТВ таксе, у складу са 

законском расподјелом РТВ таксе и у складу са начелом наплаћене реализације, је у 

опадању, тако да је у 2014. години износило 65,90% укупних редовних прихода, за 

разлику од 2012. године када је учешће РТВ таксе износило 70,28%. 

Насупрот приближно 21.300.000 КМ расхода који захтјевају издавање 

готовине, ЈП РТРС је у 2014. години располагало са 15.413.530 КМ прихода који 

обезбјеђују прилив средстава за финансирање редовне дјелатности, не узимајући 

при томе у обзир готовину наплаћену путем инкасо наплате која представља 75% 

законске обавезе према друга два емитера, па из тог разлога књижена на обавезама 

јер не може бити рачуноводствено призната као приход ЈП РТРС. 

Осим тога почетком 2014. године РТРС је имала обавезе по кредитима 

узетим у претходним обрачунским периодима, затим неизмирене обавезе према 

добављачима из претходних обрачунских прериода, па је овакво финансијско стање 

РТРС-а захтјевало додатна кредитна задужења. Значи приходи из 2014. који 

обазбјеђују прилив готовине су нижи од расхода из 2014. који захтјевају издавање 

готовине и заосталих обавеза из периода прије 1.1.2014. године. За покриће вишка 

расхода над приходима кориштене су обрачунске категорије прихода од којих нема 

прилива готовине, као што је нпр. приход од примљених донација - примљена 

средства без накнаде за РТВ дом у износу од 4.273.972 КМ. За овај износ су 

умањена пасивна временска разграничења. 
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 4. УПРАВНИ ОДБОР 

 

 Народна Скупштина Републике Српске на својој 32. сједници 05.02.2014. 

године донијела је Одлуку о избору новог Управног одбора РТРС у складу са 

Законом о Радио-телевизији Републике Српске („Сл. гласник РС“ број: 49/06; 

73/08, 42/10 и 89/13) у саставу: Антон Касиповић, из реда хрватског народа, Адел 

Бајрамовић, из реда бошњачког народа и Слободан Бошковић, из реда осталих.  

Члана Управног одбора РТРС из реда српског народа Дару Цвијетић, 

изабрала је Народна Скупштина Републике Српске на својој 34. сједници, 

одржаној дана 29.4.2014. године.  

Сви чланови Управног одбора изабрани су на мандатни период од четири 

године.  

Своју прву конститутивну сједницу овај Управни одбор одржао је 20.2.2014. 

године на којој је донио Пословник о свом раду и изабрао предсједника и 

замјеника предсједника Управног одбора на мандатни период од једне године.  

У периоду од 20.2.2014. до 31.12.2014. године, Управни одбор одржао је 16 

редовних и једну ванредну сједницу, те пет радних састанака. Неке од ових 

сједница одржане су електронским путем у складу са Пословником о раду 

Управног одбора.  

На својим сједницама Управни одбор разматрао је питања из своје 

надлежности и о истим доносио одговарајуће одлуке и закључке. 

 У прошлој 2014. години Управни одбор донио је укупно 81 одлуку и 22 

закључка. Све сједнице Управни одбор одржавао је у складу са Пословником о 

раду Управног одбора. Сједнице су добро припремиле стручне службе које 

припремају сједнице Управног одбора.  
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За сваку сједницу члановима Управног одбора био је припремљен и 

достављен писани материјал са приједлозима одлука за сваку тачку дневног 

реда. Одлуке су донесене  једногласно. Изводи из записника и писане одлуке на 

вријеме су прављене и достављане извршиоцима и исте су углавном на вријеме 

извршаване. 

4.1 ПРОГРАМСКИ САВЈЕТ 
 

 Програмски савјет је савјетодавни орган Управног одбора РТРС. Овај 

Програмски савјет изабрала је Народна скупштина Републике Српске на својој 

десетој сједници одржаној 04.4.2012. године.  

 У прошлој 2014. године Програмски савјет је одржао двије сједнице и то 

своју:  

- пету сједницу 23.7.2014. године, на којој је, осим усвајања Извода из 

записника са четврте сједнице, разматрао и усвојио љетњу Програмску шему 

Сектора програма телевизије Републике Српске и Сектора програма радија 

Републике Српске и Информацију о раду Службе мултимедија. Осим наведених 

аката Програмски савјет, на овој сједници, донио је и Одлуку о измјенама 

Пословника о свом раду.  

- шесту сједницу Програмски савјет, одржао је 22.12.2014. године, на којој је 

усвојио Извод из записника са пете сједнице, те разматрао и усвојио 

Информације о реализацији љетњих програмских шема Сектора програма 

телевизије РС и Сектора програма Радија Републике Српске, те разматрао и 

усвојио јесење програмске шеме за 2014. годину Телевизије и Радија Републике 

Српске. На овој сједници Програмски савјет разматрао је и усвојио и 

Информацију о раду Службе мултимедија.  

 Сједнице Програмског свјета биле су добро посјећене. У њиховом раду 

осим чланова Програмског свјета учествовали су и поједини чланови Управног 
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одбора, генерални директор РТРС и директори Сектора програма телевизије 

Републике Српске и радија Републике Српске, руководилац Службе 

мултимедија, те радници стручне службе која припрема сједнице Програмског 

савјета. 

 Сви чланови Програмског савјета и друга лица која су присуствовала 

сједницама активно су учествовали у њиховом раду.  

 За сва питања која су се налазила на Дневном реду сједнице стручне 

службе припремале су писане материјале и уз позив за сједницу благовремено 

их достављали члановима Програмског савјета. 
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 5. ПЛАН РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ 
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5.1 ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

Телевизија Републике Српске завршила је 2014. годину као 

најгледанија телевизијска станица у Републици Српској са просјечним 

удјелом гледаности (SHR) од 14,71%. На нивоу Босне и Херцеговине, 

Телевизија Републике Српске дијели пето мјесто по гледаности са 

просјечним удјелом гледаности (SHR) од 5,69 %. 

 Основни циљ у 2015. години, када је ријеч о гледаности, јесте да се задржи 

лидерска позиција у Републици Српској и побољша гледаност на нивоу БиХ. 

Истовремено, Телевизија Републике Српске, као јавни РТВ сервис, наставиће да 

служи интересу јавности, у складу са професионалним стандардима и прописима 

и правилима Регулаторне агенције за комуникације. 

 У том смислу, РТРС ће се руководити  одредбама Статута и, као и до сада, 

обезбиједити  разноврстан и избалансиран програм, који испуњава високе етичке 

стандарде  и стандарде квалитета. Будући да је обавеза РТРС према Статуту да 

штити и да се брине о тржишном интересу и о свом финансијском положају, 

настојаће се да се емитује програм који ће омогућити и већу гледаност, а самим 

тим и већи приход од маркетиншког оглашавања.  

 

ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ 
 

 Треба да остане окосница цјелокупног програма Телевизије Републике 

Српске. Према свим параметрима ово је квантитативно највише заступљен, а 

квалитативно  најгледанији програм Телевизије Републике Српске.  Дневник 2 је 

у 2014. години био најгледанија информатива емисија у Републици Српској, а 

намјера је да та тенденција буде задржана и у 2015. години. Када је ријеч о 

дневно-информативном програму, план је да се емисије додатно унаприједе још 
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квалитетнијим новинарским прилозима, које ће пратити адекватна визуализација. 

Дневник 3 је у 2014. години добио стални термин у 23 часа.    

 Планирано је да се задржи постојећа шема седмичних политичко-

дијалошких емисија (Индиректно, Печат и Круг). 

 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ И РЕЛИГИЈСКИ ПРОГРАМ 
 

 Наставиће са досадашњим радом који се прије свега односи на активно 

праћење и извјештавање са свих догађаја, манифестација и вјерских празника 

свих конфесија у Републици Српској и БиХ, уз пружање медијског 

покровитељства/ подршке свим кључним културно-образовним догађајима од 

интереса за ширу заједницу (директан пренос, најаву догађаја, праћење кроз 

програм телевизије). План је да се поново активира седмична емисија из културе 

„Прозорница“ која ће пратити дешавања из културе у РС, БиХ и региону, као и да 

се настави емитовање емисије „Арт машина“ у којој се тематски и 

феноменолошки прилази питањима и проблемима о култури и умјетности.  

 Религијски програм биће, као и до сада, заступљен у емисијама 

„Православље“ и „Ријеч вјере“. 

 Забавни програм  почеће  са емитовањем  „Музичке кутује“, у бољем 

термину  и са адекватнијим садржајем, намијењеном, прије свега, млађој публици.  

Планирано је да у 2015. почне и емисија посвећена моди и дешавањима на 

свјетској модно-музичкој сцени.  Ове промјене су потребне како би се побољшао 

забавни програм, и на адекватан начин парирао сличним програмима 

комерцијалних тв станица, које захваљујући управо оваквој врсти програма, 

повећавају укупну гледаност.  У том циљу, потребно је наставити праксу набавке 

барем два reality showa годишње типа „Плес са звездама“ и „Твоје лице звучи 
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познато“, које смо емитовали у 2014. години.  У том смислу, план је да у прољеће 

2015. године почнемо емитовање регионалног тв шоу програма „X Factor“. 

 У 2015. години планирамо да, од јесење шеме поново покренемо емисију 

посвећену националним мањинама. 

ДЈЕЧИЈИ И ОМЛАДИНСКИ ПРОГРАМ 
 

 Као јавни сервис дужни  смо да га емитујемо, а потребно  га је у 2015. 

години квалитативно и квантитативно унаприједити.То се прије свега односи на 

програм сопствене продукције. Тренутно емитујемо емисију „Озбиљни забавник“, 

намијењену дјеци најмлађег узраста и „За.друга“ намијењену омладинцима и 

тинејџерима и рубрике посвећене дјеци у Јутарњем програму викендом. Потребно 

је осмислити и емитовати барем још једну емисију, и то намијењену дјеци доби од 

седам до 12 година.  

 

СПОРТСКИ ПРОГРАМ 
 

 Традиционално један од најгледанијих програма Телевизије Републике 

Српске. Захваљујући значајним улагањима откупљена су права на емитовање 

бројних  спортских манифестација. Треба истаћи да имамо права на Лигу 

шампиона и Лигу Европе до почетка јуна 2015. године, када истиче трогодишњи 

уговор.  Такође, имамо права за квалификације  Фудбалске репрезентације 

Србије за ЕУРО 2016.  Осим фудбала, откупљена су и права за тениски турнир 

Вимблдон (2014, 2015, 2016), те Свјетско првенство у ватерполу у Казању.  

Имамо права и на овогодишњу сезону регионалне кошаркашке АБА лиге. 

Планирано је да потпишемо нови трогодишњи уговор за емитовање Лиге 

шампиона и лиге Европе као и престижних тениских турнира. 
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 Када је ријеч о домаћем спорту, план је да поново почнемо емитовање 

Спортског прегледа и емисије Фудбал, ( свака да траје по 30 минута, са гостима ) 

које ће се, свака на свој начин, бавити информативно спортовима Српске, БиХ, 

региона и свијета.  

 Планирано  је да и ове године директно, у одгођеном снимку или 

репортажно максимално пратимо све завршне утакмице/турнире клупских 

такмичења у Републици Српској, као и тениске ITF турнире који буду 

организовани у Републици Српској. 

 

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМСКИ И СЕРИЈСКИ ПРОГРАМ 
 

 Заузима значајно мјесто у програму Телевизије Републике Српске и поред 

информативног и спортског, најгледанији је наш програм. То се прије свега односи 

на термин након Дневника 2, око 20 часова.  У 2015. години наставићемо, у складу 

са финасијским могућностима, приказивање најквалитетнијих домаћих серија 

(произведених у Србији)  у термину након Дневника 2. Послијеподневни термини 

(између 17 и 19.30 часова)  биће резервисани за регионалне и стране серије, а 

вечерњи термин (након 22 часа) за акционе и друге серије, које се због садржаја 

не могу емитовати прије 20 часова.  

 У 2015. години настојаћемо, у складу са финансијским могућностима да 

откупимо права и емитујемо већи број домаћих филмова (новије и старије 

продукције), нарочито викендом. Према подацима домаће серије и филмови у 

просјеку су гледанији од сличних програма стране продукције. 

 Истовремено, документарни филмови у продукцији РТРС-а показали су 

квалитет и гледаност због чега ћемо у 2015. години настојати да, поред 

провјерених аутора докуметарних филмова са наше телевизије (Бранко Лазић, 

Мира Лолић Мочевић, Сњежан Лаловић, Михајло Орловић, Зоран Пејичић и др.) 
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анимирамо што већи број новинара, уредника, али и наших сниматеља, 

монтажера и редитеља да учествују у производњи документарних прича. За њих 

смо  резервисали послијеподневни термин, четвртком прије Дневника 2. 

 У 2015. години планирано је и покретање Другог програма Телевизије 

Републике Српске. Његово емитовање добиће на пуном значају након примјене 

процеса дигитализације. У међувремену, потребно је експериментално почети  

емитовање Другог програма ( путем кабловских оператера и DHT платформи). То 

би била својеврсна припрема за Други канал у процесу дигитализације. 

Програмски садржаји Другог канала били би слични програмским садржајима 

другог канала јавних емитера у региону. На Другом каналу Телевизије Републике 

Српске доминирао би серијски, филмски, културно-образовни и забавни програм 

- премијерни и репризни, затим програми који бисмо без накнаде добили од тв 

кућа Deutsche Welle и Russia today, уз преношење неких од програмских садржаја 

истовремено на Првом и Другом каналу, као и засједања Народне скупштине 

Републике Српске. Основна намјена покретања  Другог канала, осим припреме 

за дигитализацију је растерећење првог канала, повећање гледаности кроз 

кумулативну гледаност Првог и Другог канала, повећање времена за маркетинг, 

бољи термини за емитовање одређених програмских садржаја, уз основну 

претпоставку да емитовање програма на Другом каналу не може и не смије на 

било који начин угрозити емитовање и негативно утицати на гледаност Првог 

канала. 
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 5.2 РАДИО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ 
 

Обавезе које имамо као  јавни сервис биће основни оквир за наш програм. 

Тај оквир довољно је широк да допушта реализацију свих  појединачних планова 

за 2015. годину који ће допринијети стварању јасног имиџа Радија Републике 

Српске  као „народног радија“ који ће равноправно с информативним програмом 

развијати и остале програме, не дозволивши да се изгуби јасна граница међу 

програмима и емисијама.  

Појединачни планови које ћемо настојати остварити у 2015.години су: 

а) задржати постојећи ниво и квалитет емисија Информативног програма, 

обогативши овај програм документарним садржајима 

б) реализација емисија „уживо“, ван студија, на отвореном или у 

специфичном простору. Концепт тих емисија требало би да понуди 

разноврсност у избору саговорника, тема и  новинарских (радијских) форми. У 

претходних шест мјесеци реализовали смо  15 таквих емисија, а посљедњу у 

низу, из једне старе бањалучке кафане, урадили смо 2.фебруара. 

в) покренути властиту продукцију радио-драма. У посљедњих десет мјесеци, 

свакодневно смо, радним данима, емитовали по једну радио драму, захваљујући 

успјешној размјени с другим радио станицама. Циљ је да у току године 

направимо најмање пет властитих радио-драма што би потврдило нашу 

опредјељеност да слушаоцима нудимо квалитет. 

г) задржати примат  радија као „најбржег“ медија 
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д) наставити с развијањем комуникације са слушаоцима-контакт програми 

(SMS поруке, телефон, друштвене мреже, комуникација на терену) 

 Планови у наредном периоду су и да појачамо промоцију појединих 

програмских садржаја Радија РС, да радимо на побољшању квалитета 

интерпретације (читања) као и на јаснијем профилисању појединих радијских 

новинарских форми.   

 

ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ 

 Развоју и унапређењу Информативног програма посебна пажња биће 

посвећена и у 2015. години. Обим програма, који се сада састоји од 100 минута 

вођених информативних емисија сваког дана, петоминутних емисија вијести 

сваког сата, те посебних једночасовних тематских дневних и седмичних 

специјализованих емисија, не планира се повећавати. Међутим, свим емисијама 

треба додатно унијети свјежину кроз више директних јављања с мјеста догађаја, 

са више животноси  и аутентичности догађаја с којих се извјештава и тема о 

којима се говори, са више живе ријечи саговорника и динамичности прилога и 

емисија. Свака емисија треба да се обогати причама о животним проблемима 

људи, а извјештавање са форума требало би да буде ослобођено шаблона и 

фраза. 

 Брзина, јасноћа, тачност и поузданост информације остаје и даље 

приоритетни задатак новинара и уредника у емисијама „Вијести“, „Новости“, 

„Хронике“  и прије свега у „Дневнику“. 

 Једночасовна емисија „Актуелности“, од понедјељка до петка, неће 

мијењати основни концепт, али ће настојати да још више убрза реаговање на 

догађај дана, актуелне процесе и значајне појаве у друштву.  У седмичним 

емисијама  „Отворено речено“ и „Аргументи“ планирамо да још више истражујемо 
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и проналазимо одговоре на актуелна питања у свим сферама живота. Ове 

емисије угостиће значајна имена из политике, привреде, владиних институција и 

невладиног сектора као и других релевантних структура друштва. 

 У оквиру емисије „Аргументи“, ове године увешћемо циклус емисија у 

којима ће се на документаран начин освјетљавати значајнији догађаји из 

прошлости, разни феномени и појаве које заслужују да им се вратимо и 

анализирамо са данашње временске дистанце. То се посебно односи на важније 

догађаје из наше историје који су значајно утицали на нашу данашњицу. Такође, 

задржаћемо и специјализоване емисије намијењене одређеној популацији као 

што су „Пољопривреда и село“, а по потреби и другим друштвеним групама.  Без 

обзира на утврђене оквире, Информативни програм ће и убудуће бити 

прилагодљив свакој ванредној ситуацији, било да је ријеч о политичким и 

друштвеним процесима, било елементраним и другим непогодама. Остајемо, 

брзи, професионални, објективни и корисни за све наше слушаоце.  

ДНЕВНИ ПРОГРАМ 

 У овој години планирамо  побољшати садржај постојећих емисија,  у 

смислу разноликости тема и већег броја гостију. Прије свих, у оквиру емисије 

„Заједнички талас“, од 10 до 12 часова.  Планирамо и интензивније повезивање 

са локалним заједницама, користећи техничке могућности којима Радио тренутно 

располаже. Ту првенствено мислимо на реализацију емисија са терена,  што је и 

природно с обзиром на то каква је улога и какви су задаци ове редакције. Од 

8.фебруара,  увели смо нову седмичну омладинску емисију „Омладински радио 

Орфеј“ коју самостално, уз нашу помоћ, реализују ученици Гимназије Бањалука. 

Емитовању је претходио вишемјесечни интензиван рад са средњошколцима и 

подучавање основним новинарским правилима и техникама.  Интензивније ћемо 

радити и на промовисању емисије „Саборник“ за наше грађане који живе и раде у 

инстранству, јер је узајамна комуникација и размјена информација веома важна 

за комплетан национални корпус. 
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ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ 

 У 2015. години планирамо да наставимо реализацију емисија према 

устаљеним концептима. Емисију „Разбудилник“ додатно смо приближили 

слушаоцима јер смо у 2015. години отворили и могућност да с нама комуницирају 

и посредством друштвених мрежа (Фејсбук), уз већ постојеће SMS поруке и 

телефонске позиве. Ако не буде непредвиђених ситуација (као што је то био 

случај у мају 2014., када смо програм прилагођавали због временских непогода и 

природне катастрофе), планирамо да реализујемо 261. „Разбудилник“ (783 часа 

програма)  и исто толико емсија „Ризница знања“ (око 130 часова програма). 

 

СЛОЖЕНИ ПРОГРАМИ 

 Одржани дугогодишњи континуитет квалитетних емисија „Култура у 

огледалу“, „Разговорник“, „Студиорум“, „Хигијена живота“, „Искре православља“ и 

„Коријени“, основни је али и најтежи задатак малобројне редакције Сложених 

програма. Требало би у току 2015. године наћи могућност за проналажење 

адекватног кадровског ријешења за једну од емисија документарног програма јер 

у посљедњих годуну дана двојица уредника који су радила документарне 

емиисје, више нису с нама. 

 

СПОРТСКИ ПРОГРАМ 
 

 У 2015. години, осим традиционалних манифестација, које пратимо сваке 

године, у Републици Српској биће одржано Европско сениорско првенство у 

кајаку и кануу, као и Балкански шампионат у ђију-ђицу. С великом пажњом 

пратићемо шампионате Европе за кошаркаше и кошаркашице, као и Европске 

олимпијске игре, на којима ће учествовати и такмичари из РС. План је и да 
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директно преносимо фудбалски вјечити дерби Црвена звезда-Партизан, као и 

поједине спортске догађаје из РС. 

 

5.3 МУЛТИМЕДИЈА 
 

УВОД 
 

 Након напретка оствареног крајем 2014. године, није било разлога да у 

2015. не уђемо оптимистички, са новим идејама и плановима за даљи развој 

портала.  

 

САЈТ И МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ 
 

 Један од изазова биће и израда дијела портала намијењеног каналу РТРС 

Плус.  Идеја је, за сада, да емисије које на њему буду емитоване (нпр. Хроника 

регија), не стављамо на портал већ на ЈуТјуб канал. Да би је и остварили био би 

нам неопходан бржи интернет који смо већ тражили Јавним набавкама. 

 Што се тиче фотографија, већ смо интензивирали сарадњу са новинарима 

других редакција који прате актуелне догађаје и који нам шаљу фотографије са 

лица мјеста (Београд, Градишка...), али не свих. Бањалука је ту прилично 

незаинтересована, а фото-апарат из Источног Сарајева је мјесецима у сервису, 

покварен. 

 Од сервиса, користимо фотографије Срне и Танјуга. Често и фотографије 

са других интернет портала уз које обавезно потпишемо одакле смо их узели.  
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ПРОМОЦИЈА И ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ 
 

 Друштвене мреже (Фејсбук и Твитер), интензивно користимо у 

промовисању садржаја на сајту, а нову димензију добиле су након 

инкорпорирања наших видео клипова са ЈуТјуба у вијести.   

ТЕЛЕТЕКСТ 

 У 2015. години покушаћемо телетексту да додамо још двије линије тако да 

ће умјесто шест, бити мјеста за осам вијести.  

 И даље ћемо наставити уношење најважнијих вијести и сервисних 

информација, а надамо се и да ће служба Маркетинга, као и до сада, одрадити 

свој дио посла. 

Редакција Милтимедија у 2015. години планира да, уз стабилну технолошку 

подршку, настави да се развија и прати савремена достигнућа у веб новинарству.  
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 5.4 МЕДИЈА ЦЕНТАР 
 

 

5.4.1 СЛУЖБА ТВ ПРОДУКЦИСКИ РЕСУРСИ 
 

У 2012. години Радио-телевизија Републике Српске, пресељењем 

Телевизије у нову зграду и инсталацијом нове опреме, први пут била је у 

могућности да професионално производи телевизијски програм. С обзиром на 

настале промјене Медија Центар ће наредне године посебну пажњу посветити 

подизању квалитета рада и подстицању креативности и иновативности.    

 

ОСНОВНА ФУНКЦИЈА СЛУЖБЕ 

 

Функција Службе ТВ продукција је да пружа одговарајуће ресурсе осталим 

секторима и службама унутар РТРС-а. Основа рада службе је пружање услуга 

продукције секторима Радија и Телевизије и услуга Мултимедији за њихово 24-

часовно емитовање. У оквиру ових услуга у прилогу достављамо основне 

техничке и људске ресурсе који могу да послуже за оријентационо прављење 

програмских планова. Планира се да се што ефикасније искористи нова зграда и 

опрема, да би се пружиле услуге на највишем нивоу. Подизање услуга на виши 

ниво биће један од приоритетних задатака у наредној години.  

Посебна пажња биће посвећена што ефикаснијем коришћењу горе 

поменутих ресурса и свим другим облицима штедње. 

 

РАЗВОЈ ТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА 

 

У  2012. години завршена је примјена основног опремања РТВ дома за 

функцију пресељења телевизије из Банског двора. Након тога није било 

значајнијег улагања у основна средства. У овој години планирано је да се 
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покрене набавка опреме за другу фазу опремања РТВ дома, а она ће бити 

спроведена зависно од расположивих средстава. 

Осим расположивости средстава, приоритет за набавку одредиће се и 

према потребама за замјену застарјеле опреме и заокруживањем техничко-

програмске цјелине.  

5.4.4 СЛУЖБА ЗА ПРЕНОС И ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

План рада службе за 2015. годину је сљедећи: 

 

Припрема и обука запослених техничара за процес дигитализације 

 

а.   Припрема за рад на хеденду 

     б.  Припрема за одржавање и управљање везама и емисионом опремом. 

 

Потребно је: 

- направити анализу да ли постојећи кадрови задовољавају захтјеве које 

произилазе из тачака а. и б., и планирати евентуално додатно 

попуњавање кадровима. 

- Додатно усавршавање људи за рад на ДСНГ колима, као и побољшање  

перформанси самих ДСНГ кола (сателитски АП линк). 

- Обнова и побољшање сателитског система РТРС за пријем сигнала 

и УП ЛИНКа 

- Извршити процес легализације постојећих радио релејних објеката као 

и емисоних локација, за оне оне објекте и локације за које је то могуће. 

Побољшати покривеност територије РС са ТВ и ФМ (радио сигналом). 

Тренутно са ТВ сигналом покривамо 95 одсто територије, а са ФМ 

97 одсто територије РС. 

- Наставити са усавршавањем и радити на побољшању самог рада ПЕП-а. 
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 5.5 СЛУЖБА ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
 

 

Служба људских ресурса је активности које планира да спроведе у 2015. 

години, подијелила на четири групе, а тичу се интерних, екстерних послова, 

послова правне природе и анализе људских ресурса у ЈП Радио-телевизији 

Републике Српске. 

I  Интерни текући послови Службе људских ресурса: 

- послови у вези са пријемом радника у радни однос у складу са Законом, 

правним актима и одлукама менаџмента Радио-телевизије Републике 

Српске; 

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

- вођење кадровске базе података у инфомационим системима које користи 

РТРС  

- израда Рјешења о коришћењу годишњег одмора, Одлука о плаћеном и 

неплаћеном одсуству, Рјешења о породиљском одсуству, одсуству за 

вјерске празнике и потврде о запослењу; 

- израда извјештаја и информација за потребе менаџмента и руководиоце 

сектора; 

- административни  послови  за раднике РТРС; 

- прикупљање и обједињавање документације за исплату мјесечних накнада 

хонорарним сарадницима; 

- организовање и спровођење активности у вези са обуком о 

противпожарној заштити и заштити на раду заједно са одјељењима Медија 

Центра и референтом заштите на раду; 

- организација сарадње са ИТЦ, ради уједначавања послова везаних за 

људске ресурсе у цијелом систему РТРС; 
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- сарадња са Синдикалном организацијом у РТРС када је ријеч о 

остваривању права радника; 

- други послови из области људских ресурса према указаној потреби и по 

налогу менаџмента. 

 

II  Екстерни текући послови Службе људских ресурса: 

- послови везани за Фонд пензијско инвалидског осигурања, који се односе 

на стаж осигураника; 

- послови везани за Фонд здравственог осигурања, који се односе на права 

радника РТРС; 

- послови везани за Пореску управу Републике Српске, који се односе  на 

статус радника и  сарадника које ангажује РТРС, пријава и одјава радника 

и свих сарадника, као и свих промјена које се односе на обавезе према 

Пореској управи, обезбјеђивање пореских бројева за лица с којима РТРС 

остварује уговорни однос, а која немају држављанство РС и БиХ, послови 

везани за Завод за запошљавање, који се односе на пријем радника у 

радни однос; 

- послови везани за обавезе према Инспекцији рада; 

- послови везани за функционисање јединственог информационог система  

у области људских ресурса, и активности ради унапређења наведеног 

инфомационог система. 

 

III Послови правне природе, који укључују: 

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

разним основама; 

- учествовање у изради нове Систематизације радних мјеста, у сарадњи са 

менанџментом и руководиоцима сектора и служби; 
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- израда правних аката из области људских ресурса; 

- израда појединачних аката из области рада и радних односа; 

- стручна правна тумачења за потребе менаџмента, руководилаца и   

радника; 

- правна подршка менаџменту из радно правне области; 

- спровођење поступка о дисциплинској и материјалној одговорности; 

- учествовање у изради нормативних аката из радно - правне области; 

- други правни послови на основу указаних потреба и одлука менаџмента. 

 

IV Послови анализе људских ресурса: 

- анализа постојећих људских ресурса и процјена адекватног распореда по 

броју и квалификацији; 

- анализа Систематизације радних мјеста и израда приједлога за 

менаџмент, у циљу остваривања веће продуктивности рада; 

- послови координације између сектора и служби из области људских 

ресурса; 

- анализа запошљавања и ангажовања радника на привременим и 

повременим пословима са становишта интереса и потреба Радио-

телевизије Републике Српске; 

- друге анализе по потреби и на основу одлука менаџмента. 

 

5.6 СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА 
 

У току 2015. године, у Служби правних послова Ј.П. РТРС, планирано је 

обављање сљедећих послова: 

Нормативна дјелатност 



 

128 

 

У оквиру нормативне дјелатности планира се израда, како општих, тако и 

појединачних правних аката, те њихово усклађивање са постојећом и 

новоусвојеном законском регулативом.  

Пословни уговори и одлуке органа управљања  

У складу са захтјевима процеса рада, планира се израда пословних 

уговора из разних области: јавне набавке, набавке програма, пословно техничка 

сарадња и др. У оквиру прописаног дјелокруга послова, обавиће се координација 

рада органа управљања и руковођења, благовремене и квалитетне припреме за 

сједнице ових органа, опслуживање истих за вријеме сједница и обезбјеђење 

доношења њихових квалитетних и на закону заснованих одлука.  

Заступање на судовима и другим органима  

У активним судским поступцима, и у поступцима код других органа, 

планира се обезбјеђење присуства правника - пуномоћника РТРС и предузимање 

свих правних радњи у складу са законом, укључујући и поступке и доношење 

одлука по захтјевима за заштиту права радника. 

 

Стручна мишљења и одговори по приговорима и представкама  

У циљу правилне примјене законских и других прописа Служба правних 

послова ће у току 2015. године, по налогу генералног директора, и директора 

Дирекције, у складу са позитивним прописима, давати стручна мишљења, а  осим 

тога, одговараће се и по приговорима, као и представкама трећих лица.  

Извјештаји надлежним органима, други текући послови  

У току 2015. године, на захтјев надлежних државних и републичких органа 

и институција  обавиће се израда и достава извјештаја са свим неопходним 

подацима.  
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 5.7 СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ 
 

 Служба за комуникацију и промоцију прати активности рада Дирекције 

РТРС, као и Радија, Телевизије и Мултимедије и на основу плана рада горе 

наведених служби и наша служба прави план свог рада. С обзиром на 

досадашњу праксу као и на неке пројекте у најави, наша Служба би радила на 

сљедећим пројектима у току ове године: 

- Рибрендинг 

- Промоција корпоративног идентитета 

- Дигитализација 

- РТРС канал и РТРС+ 

- Ђурђевдански фестивал 

- Каталог РТРС 

- Организација дружења познатих са обожаваоцима “Кафа са познатима” 

- Емисија “Кафа са познатима” 

- Промоција Љетна шема 2015. 

- Промоција Јесења шема 2015/16. 

- Репрезентација- поклони 

- Промоције албума и синглова у оквиру Музичке продукције РТРС 

- Промоције књига 

- Редовне промоције програма Радија, Телевизије и Мултимедије као и 

ванредне промоције програма Радија, Телевизије и Мултимедије (нове 

емисије у току трајања шема) 

- Медијска покровитељства и промоција РТРС у оквиру истих 

 
5.8 СЛУЖБА ЗА КРЕАТИВНО ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ 

 

У наредној 2015. години Самостална служба креативно-визуелног 

идентитета планира реализацију пројеката који се тичу побољшања изгледа 

програма и дизања на виши ниво цјелокупне визуализације РТРС-а.  
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Нове програмске шеме, љетна и јесења, Божићне, Новогодишње и 

Васкршње емисије 

 Служба креативно-визуелног идентитета понудиће нова идејна рјешења у 

складу са захтјевима програма РТРС-а за 2015. годину. Зависно од потреба 

програма радиће се нова идејна рјешења сценографија, њихове реализације, 

нове графике, свакодневна стилизација водитеља. 

Други програм РТРС+ 

 Најзначајнији пројекат 2015. године биће реализација другог програма 

РТРС-а, тј. РТРС Плус , за који се ради нови визуал. Приступа се раду на 

реализацији  сценографије за РТРС Плус  која ће бити монтирана у Студију 1.  

 

Дизајнирање костима, гардеробе за посебне потребе програма 

 У оквиру Одјељења стилизација и костимографија и за 2015. годину 

планирано је креирање оригиналних одјевних предмета (гардеробе), за посебне 

потребе програма. 

Стилизација и костимографија 

 У циљу рационализације трошкова Одјељење стилизације и 

костимографије би планирано за 2015. годину реализовало у етапама, мјесечно 

при том пратећи сезонаска снижења те кретања моде на тржишту, а све у складу 

са стандардима стилизације и одјевања јавних емитера.  

 За циљ имамо и покренути маркетиншке активности у сврху проширења 

сарадње са модним кућама, брендовима на нашем тржишту уколико су исти 

заинтересовани да раде на принципу изнајмљивања, те брендовима који долазе 

на наше тржиште. 
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 Планирано је да се спроведе истраживање у циљу проналаска модних 

кућа, предузећа која се баве домаћом производњом модне одјеће, који са својим 

производним асортиманом могу да испуне стандарде стилизације јавног 

емитера, те да се сарадњом пронађе заједнички интерес. 

5.9. МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА 
 

 

 Поштујући начела јавног емитовања, Музичка продукција ће у 2015. години 

наставити активности усмјерене ка осавремењивању програмских пројеката свих 

врста и намјена, како властитих, тако и свих других, који ће бити реализовани у 

сарадњи с уредништвима других програмских субјеката. 

 

 

  

МП ће и у 2015. години наставити послове на модернизацији и обогаћивању 

нашег музичког архива, гдје би требало, сходно економским могућностима, 

ангажовати младе, музички образоване кадрове. Треба почети припреме и на 

пројекту дигитализације Музичког архива, који је за културну баштину од 

непроцјењиве вриједности, посебно што су његов битан дио наши музички 

производи. 
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5.10 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ РТРС 
 

 

 Одјељење за стратешки развој РТРС-а наставља дјеловање у неколико 

одређених праваца и у 2015. години: 

Припреме за израду стратегије развоја РТРС-а 

У 2015. години наставиће се изучавање стратегије регионалних јавних 

система. Према досадашњој анализи сви емитери у окружењу конципирали су 

своје дугорочне стратегије у сарадњи с ЕБУ. Ову праксу јавних емитера требало 

би да прати и РТРС, а у ту сврху морала би се формирати релација с ЕБУ. С 

обзиром на то да до сада нисмо имали директну релацију с овом организацијом, 

већ је дата иницијатива за остваривање неког од могућих видова чланства. 

 Наставиће се прикупљање препорука за израду стратегије од експерата из 

релевантних области и јавних емитера у региону и Европи, а у циљу израде 

приједлога правца дјеловања за израду коначне дугорочне стратегије. 

 Приступиће се изради приједлога оптималног функционисања 

организације рада између техничког и новинарског фактора у РТВ продукцији.  

 На основу анализа процеса рада у РТРС-у и у јавним емитерима у 

окружењу и Европи, као и на основу трендова у медијима, биће конципиран 

приједлог едукације кадрова, с нагласком на праћењу нових технологија. 

 Приједлог за едукацију послужиће као платформа за израду смјерница за 

управљање људским ресурсима. Овај сегмент биће посебно обрађен и 

конципиран тако да се потребе за едукацијом и начин њиховог испуњења 

наслања на преостале модуле из области управљања људским ресурсима. 

Коначан документ који ће третирати управљање људским ресурсима даће основ 

за дугорочну стратегију управљања људским ресурсима на стручним и 

адекватним принципима. 
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Међународна сарадња 

 У 2015. години наставља се пројекат формирања Центра за развој јавних 

медија на Западном Балкану под покровитељством Дојче Веле Академије 

(DeutscheWelleAkademie). Планирано је организовање бесплатних савјетовања и 

обука у Новом Саду али и у другим градовима у региону, уз учешће локалних и 

међународних (европских) стручњака. 

 По одобрењу менаџмента приступиће се аплицирању у међународне 

организације од интереса за Радио-телевизију Републике Српске и активном 

остваривању права и обавеза које доноси чланство. Кључне институције 

одабране су према потребама РТРС-а и приступиће им се у складу с 

приоритетом (EBU, CIRCOM, IFTA).  

Донације и повољна кредитирања 

 Истраживање могућности коришћења донација и кредитирања наставиће 

се и у 2015. години. Приједлози за коришћење кредитних линија, грантова и сл. 

за које Радио-телевизија Републике Српске испуњава услове, биће упућени 

менаџменту и подршка аплицирању за овакве пројекте биће обезбијеђена у 

оквиру Одјељења за стратешки развој.   

Остале активности 

 С обзиром на врло добра искуства у претходним промоцијама стручних 

издања, и у 2015. години наставиће се припрема и реализација промоција. На 

овај начин омогућиће се контакт Радио-телевизије Републике Српске и њених 

радника са актуелним темама и еминентним ауторима у телевизијској области. 

 Планиране су и едукације у виду семинара, радионица и сл. за оне 

области у којима се покаже потреба. У ову сврху биће ангажовани екстерни 

предавачи, а тамо гдје је могуће, и запослени на РТРС-у. 
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 Одређене манифестације као што су сајмови, презентације, симпозијуми, 

конгреси, такмичења и сл. показала су се интересантним и корисним за РТРС, те 

ће и у 2015. години активности Одјељења за стратешки развој бити усмјерене ка 

учешћу РТРС-а у оваквим догађајима. 

 

 5.11 ОДЈЕЉЕЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА 
 

 

 У току 2015. године, Одјељење комерцијалних послова, планира да у 

складу са усвојеним Финанасијским планом РТРС-а за 2015. годину, а на основу 

планова за јавну набавку које су доставили руководиоци свих организационих 

јединица РТРС-а, направи План јавних набавки РТРС-а, за 2015. годину, које 

треба да усвоји Управни одбор РТРС-а. 

 Након усвајања Плана јавних набавки РТРС-а за 2015. године, на основу 

захтјева за набавку, одјељење ће да покрене поступке јавне набавке у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ. 

 Већи дио тих набавки је набавка услуга и робе на годишњем нивоу.  

 На основу потписаних годишњих уговора за набавку, биће обављено 

праћење реализације уговора, као и уношење извјештаја у програм Агенције за 

Јавне набавке БиХ, за све обављене набавке, у складу са Законом о Јавним 

набавкама БиХ. 

5.12 ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

 Финансијски план ЈП РТРС урађен је на основу планова по 

организационим јединицама, уважавајући приједлоге планова руководилаца и 

корекције Дирекције РТРС. То значи да је примјењиван тзв. bottom – up приступ, 

односно приступ одоздо на горе ради сагледавања потреба РТРС-а. Поменути 

приступ је накнадно комбинован са такозваним up – down приступом, односно 
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одозго на доле, тако да је уважавањем корекција топ менаџмента урађена 

коначна верзија приједлога финансијског плана РТРС-а, односно плана прихода 

и расхода.  

 Циљ оваквог приступа планирању јесте да се финансијско пословање 

сведе у оквир који ће омогућити испуњење законске обавезе ЈП РТРС да 

обезбиједи да сви расходи буду покривени приходима, а да при томе сви 

руководиоци организационих јединица воде рачуна о рационалној употреби 

ограничених ресурса предузећа, али и о приходовној страни.  

 Финансијским планом за 2015. годину је планирано да се приходи остваре 

у износу од  25.073.493 KM. Удио планираних пословних прихода у укупним 

износи 99,07%, односно 24.839.079 КМ, а удио финансијских и осталих прихода 

износи 0,93% или 234.414 КМ. Укупни расходи су планирани у износу од 

25.057.202 КМ. Удио планске вриједности пословних расхода  у укупним 

планираним расходима износи 97,64% или 24.465.619 КМ. Преосталих 2,36%, 

односно 591.583 КМ се односи на финансијске и остале расходе. 

Под претпоставком остварења планских вриједности прихода и расхода ЈП 

РТРС би требало да оствари пословни резултат од 1.449.444 КМ пословног 

резултата, или због утицаја расхода камата, 1.149.982 КМ резултата из редовне 

активности. Бруто резултат би на основу планираних укупних прихода и 

планираних укупних расхода требало да износи 1.092.275 КМ.  

Један од највећих проблема остварења планираних прихода је истек 

уговора са Телеком оператерима крајем априла 2015 године те ће менаџмент 

подузети све активности како би наведени уговори били продужени. Током 2015 

године потребно, у договору са свим заинтересованим субјектима,пронаћи 

оптималан и дугорочан модел наплате РТВ таксе. Такође, по питању прихода 

планирано је повећање прихода од стране маркетинг службе имајући у виду 

податке о растућем тренду гледаности програма РТРС. 
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Структура планске вриједности резултата је приказана у сљедећим 

табелама. 

Табела: Структура прихода 

Конто Назив конта 
Планирано 

за 2015.г. 
Структура 

61 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЧИНАКА 19.963.452 79,62 

65 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 4.875.627 19,45 

66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 552 0,00 

67 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 233.862 0,93 

6 УКУПНИ ПРИХОДИ 25.073.493 100 

 

Табела : Структура расхода 

Конто Назив конта 
Планирано 

за 2015.г. 
Структура 

51 ТРОШАК 1.189.246 4,96 

52 

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ 

ЛИЧНИХ РАСХОДА 10.599.950 44,20 

53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 4.389.780 18,31 

54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 1.739.340 7,25 

55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 5.471.320 22,82 

56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 300.014 1,25 

57 ОСТАЛИ РАСХОДИ 291.569 1,22 

5 УКУПНИ РАСХОДИ 23.981.218 100 
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Табела: Пословни резултат 

Конт

о 
Назив конта 

Планирано 

за 2015.г. 

Структур

а 

61 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЧИНАКА 19.963.452 80,37 

65 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 4.875.627 19,63 

  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 24.839.079 100 

51 ТРОШАК 1.189.246 5,08 

52 

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗА РАДА И ОСТАЛИХ 

ЛИЧНИХ РАСХОДА 10.599.950 45,32 

53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 4.389.780 18,77 

54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 1.739.340 7,44 

55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 5.471.320 23,39 

  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 23.389.635 100 

  ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 1.449.444   

 

Табела: Резултат из финансирања 

Конто Назив конта 
Планирано за 

2015.г. 

66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 552 

56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 300.014 

  РЕЗУЛТАТ ИЗ ФИНАНСИРАЊА -299.462 
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Табела:Резултат редовне активности  

Конто Назив конта 
Планирано за 

2015.г. 

  ПОСЛОВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 24.839.631 

  ПОСЛОВНИ И ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 23.689.649 

  РЕЗУЛТАТ РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ 1.149.982 

 

 

Табела: Резултат по основу осталих прихода и расхода  

Конто Назив конта 
Планирано за 

2015.г. 

67 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 233.862 

57 ОСТАЛИ РАСХОДИ 291.569 

  РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА -57.707 

   

 Табела: Планска вриједност бруто резултата  

 РЕЗУЛТАТ ПЛАНИРАНО 

 ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 1.449.444 

 РЕЗУЛТАТ ИЗ ФИНАНСИРАЊА -299.462 

 РЕЗУЛТАТ РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ 1.149.982 

 РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА -57.707 

 БРУТО РЕЗУЛТАТ 1.092.275 
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6. ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2014. ГОДИНУ 
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ ЗА 2014. ГОДИНУ И ИЗВЈЕШТАЈ 

НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

ЈП РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БАЊА ЛУКА 

МАЈ 2015. ГОДИНЕ Копија број: 4 
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Оснивачу Јавног предузећа „Радио-телевизија Републике Српске“, Бања Лука 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извјештаја Јавног предузећа „Радио-
телевизија Републике Српске“ Бања Лука (у даљем тексту "Предузеће") који обухватају биланс 
стања на дан 31. децембра 2014. године и биланс успјеха, извјештај о осталим добицима и 
губицима периода, извјештај о промјенама на капиталу и биланс токова готовине за годину која 
се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомена уз 
финансијске извјештаје. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

Руководство је одговорно за састављање и објективно приказивање ових финансијских 
извјештаја у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске, као и за такве 
интерне контроле за које руководство утврди да су неопходне и које омогућавају састављање 
финансијских извјештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја, 
настале усљед проневјере или грешке. 

Одговорност ревизора 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим финансијским извјештајима на основу 
обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије. 
Ови стандарди налажу да се придржавамо етичких принципа и да ревизију планирамо и 
обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мјери, увјеримо да финансијски извјештаји 
не садрже погрешне информације од материјалног значаја. 

Ревизија подразумијева примјену поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима 
и информацијама објелодањеним у финансијским извјештајима. Изабрани поступци су 
засновани на просуђивању ревизора, укључујући процјену ризика материјално значајних 
грешака садржаних у финансијским извјештајима, насталих усљед проневјере или грешке. 
Приликом процјене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за 
састављање и објективно приказивање финансијских извјештаја, у циљу креирања адекватних 
ревизијских поступака у датим околностима, али не за потребе изражавања мишљења о 
ефикасности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцјену адекватности 
примијењених рачуноводствених политика и прихватљивости рачуноводствених процјена 
извршених од стране руководства, као и оцјену опште презентације финансијских извјештаја. 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући да обезбједе 
основ за изражавање нашег мишљења са резервом. 

Оснивачу Јавног предузећа „Радио-телевизија Републике Српске“ Бања Лука (наставак) 

Основе за мишљење са резервом 

Као што је објелодањено у напомени 6 уз финансијске извјештаје, остали пословни приходи 
исказани у 2014. години у износу од 7.193.470 КМ укључују и приходе од донација у износу од 
4.273.971 КМ који се односе на државну донацију у виду земљишта за изградњу грађевинског 
објекта - зграда РТВ дома. У складу са МРС 20 „Рачуноводство државних давања и 
објелодањивање државне помоћи“ Предузеће треба да државну донацију признаје на 
систематској основи у билансу успјеха током периода у којима ентитет признаје као расход 
повезане трошкове које треба покрити из те донације. На основу расположиве документације, 
нисмо могли да потврдимо тачност исказаних прихода од државних донација, нити да 
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квантификујемо потенцијалне ефекте одступања од МРС 20 „Рачуноводство државних давања и 
објелодањивање државне помоћи“ на финансијске извјештаје Предузећа. 

Као што је објелодањено у напомени 17 уз финансијске извјештаје, нематеријална улагања 
исказана на дан 31. децембра 2014. године у износу од 6.245.037 КМ укључују и права 
емитовања програма у износу од 4.996.508 КМ која нису вреднована у складу са МРС 38 
„Нематеријална улагања“. Поред тога, нематеријална улагања нису тестирана за обезврјеђење 
на дан састављања финансијских извештаја у складу са захтевима МРС 36 “Умањење 
вриједности имовине“. Сагласно томе, нисмо били у могућности да потврдимо надокнадивост 
признатих нематеријалних улагања, нити да квантификујемо потенцијалне ефекте одступања од 
наведених стандарда на финансијске извјештаје Предузећа за 2014. годину. . 

Као што је објелодањено у напомени 20 уз финансијске извјештаје, краткорочна потраживања 
исказана на дан 31. децембра 2014. године у износу од 2.610.483 КМ укључују и потраживања 
старија од годину дана у износу од 1.177.329 КМ за које није извршена исправка вриједности 
потраживања. Сагласно томе, краткорочна потраживања су више исказана за 1.177.329 КМ, 
губитак ранијих година је мање исказан за 944.265 КМ и резултат текућег периода је више 
исказан за 233.064 КМ. 

Као што је наведено у напомени 34 уз финансијске извјештаје, укупни нето приход од продаје 
маркетиншког оглашавања не расподјељује се према процентима утврђеним Законом о Јавном 
радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине (БХРТ 50%, РТВ ФБИХ 25% и РТРС 25%). 
Такође, нити један од Јавних сервиса (БХРТ, РТВ ФБИХ и РТРС) није вршио уплате на јединствени 
рачун на основу маркетиншког оглашавања у складу са наведеним законом. На основу 
расположиве документације, нисмо могли да потврдимо тачност исказаних прихода од 
маркетинга Предузећа, нити да квантификујемо потенцијалне ефекте одступања од МРС 18 
„Приходи“ на финансијске извјештаје Предузећа. 

Као што је објелодањено у напомени 35 уз финансијске извјештаје, стања потраживања и 
обавеза са емитерима БХРТ и РТВ ФБИХ нису усаглашена на дан 3л. децембра 2014. године за 
1.854.888 КМ и 2.842.538 КМ у нето износу, респективно. Нисмо били у могућности да 
алтернативним ревизорским поступцима потврдимо реалност исказаних потраживања и 
обавеза према БХРТ и РТВ ФБИХ. 

Оснивачу Јавног предузећа „Радио-телевизија Републике Српске“ Бања Лука (наставак) 

Мишљење са резервом 

По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања наведених у Основама за мишљење са 
резервом, финансијски извјештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним 
питањима, приказују финансијско стање Предузећа на дан 31. децембра 2014. године, као и 
резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу 
са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске. 

Скретање пажње 

На дан 31. децембра 2014. године, Предузеће има право коришћења на грађевинском објекту - 
зграда РТВ дом. Процес укњижења власништва на овом грађевинском објекту је у току. 

Као што је објелодањено у напомени 22 уз финансијске извјештаје, основни капитал исказан на 
дан 31. децембра 2014. године у износу од 2.020.136 КМ није усаглашен са стањем капитала 
регистрованим у Привредном суду. Руководство сматра да ће процес регистрације бити окончан 
по укњижењу власништва на грађевинском објекту - зграда РТВ дом. 
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По овим питањима није изражена резерва у нашем мишљењу.                                                             
Бања Лука, 4. мај 2015. године KОНФИДА РЕВИЗИЈА БАЊА ЛУКА д.о.о.                     
Славица Праштало Овлашћени ревизор

БИЛАНС УСПЈЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

Билансне позиције Напомене 2014. у КМ 2013. у КМ 

Пословни приходи 
   

Приходи од продаје учинака 5 17.019.367 21.830.440 
Остали пословни приходи 6 7.193.470 2.374.917 

  24.212.837 24.205.357 

Пословни расходи 
   

Трошкови материјала 7 1.134.342 1.309.853 
Трошкови зарада, накнада зарада и О  ЛЛ Q АЛ П 

остали лични расходи 8 11.629.347 И И . 5 И 9 . 4 И
0  Трошкови производних услуга 9 5.069.346 5.928.159 

Трошкови амортизације и резервисања 10 1.829.601 1.899.538 
Нематеријални трошкови 11 3.915.658 3.007.124 
Трошкови пореза 12 328.020 154.049 
Трошкови доприноса  104.605 18.339 

  24.010.919 23.836.472 

Пословни добитак 
 

201.918 368.885 

Финансијски приходи 
 

561 277 

Финансијски расходи 13 (426.214) (360.555) 

Остали приходи 14 708.454 279.411 

Остали расходи 15 (433.148) (256.095) 

Добитак прије опорезивања 
 

51.571 31.923 

Порез на добит 16 (22.173) (17.451) 

Нето добитак 
 

29.398 14.472 
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ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТАЛИМ ДОБИЦИМА И ГУБИЦИМА ПЕРИОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

Билансне позиције 2014. у КМ 2013. у КМ 

Нето добитак периода 29.398 14.472 

Остали добици у периоду - - 

Укупан нето добитак 29.398 14.472 
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БИЛАНС СТАЊА 

НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ 

Билансне позиције Напомене 31.12.2014. у КМ 31.12.2013. у КМ 

Стална имовина 
   

Нематеријална улагања 17 6.245.037 331.669 

Некретнине, постројења, опрема 18 16.975.214 18.238.662 
Биолошка средства и средства културе  12.989 12.989 

  23.233.240 18.583.320 
Текућа имовина    

Залихе материјала    

Дати аванси 19 348.053 283.074 
Краткорочна потраживања 20 2.610.483 4.139.691 
Готовина и готовински еквиваленти 21 38.787 117.472 
Активна временска разграничења 22 3.280.343 8.063.595 

  6.245.037 12.603.832 
ПОСЛОВНА АКТИВА  29.510.906 31.187.152 
Ванбилансна актива  977.875 - 

УКУПНА АКТИВА 
 

30.488.781 31.187.152 

Капитал 
   

Основни капитал 23 2.020.136 2.020.136 
Резерве  297.835 283.363 
Ревалоризационе резерве  1.104.832 1.104.832 
Нераспоређени добитак  29.398 14.472 

  3.452.201 3.422.803 

Дугорочне обавезе 
   

Дугорочни кредити 24 5.005.143 6.570.944 
Дугорочне обавезе по финансијском    

лизингу  - 470.849 
Остале дугорочне обавезе  64.159 159.955 

  5.069.302 7.201.748 

Краткорочне обавезе 
   

Краткорочне финансијске обавезе 25 1.421.563 434.337 
Обавезе из пословања 26 4.522.134 3.949.597 
Обавезе за зараде и накнаде зарада 27 1.916.026 960.845 
Друге обавезе  62.212 54.439 
Порез на додату вриједност  80.557 81.816 
Обавезе за порезе, доприносе и друге    

дажбине 28 317.827 795.412 
Обавезе за порезе на добитак 29 438.296 213.340 
Пасивна временска разграничења 30 12.230.788 14.072.815 

  20.989.403 20.562.601 
ПОСЛОВНА ПАСИВА  29.510.906 31.187.152 
Ванбилансна пасива  977.875 - 

УКУПНА ПАСИВА 
 

30.488.781 31.187.152 
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БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. - 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

 

2014. у КМ 2013. у КМ 

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 Одливи по основу пореза на добит 

Остали одливи из пословних активности 

26.968.555 

13.000 

402.439 

(7.662.752) 

(13.959.635) 

(290.072) 

(5.399.261) 

26.923.326 

921.600 

257.676 

(6.969.072) 

(14.129.874) 

(293.005) 

(1.670) 

(5.641.946) 

Нето прилив готовине из пословних активности 72.274 1.067.035 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

Приливи по основу камата 

Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења, опреме 

46 

(386.770) 

66 

(331.087) 

Нето одлив готовине из активности инвестирања (386.724) (331.021) 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

Приливи по основу дугорочних кредита Приливи по основу краткорочних 

кредита Одливи по основу дугорочних кредита 

1.200.000 

12.241.813 

(1.124.412) 

9.456 .439 

(764.648) 

Одливи по основу краткорочних кредита (12.080.810) (9.522.090) 

Нето прилив/(одлив) готовине из активности финансирања 236.591 (830.299) 

НЕТО ПРИЛИВ/(ОДЛИВ) ГОТОВИНЕ (77.859) (94.285) 

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 

Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине Негативне 

курсне разлике по основу прерачуна готовине 

117.472 

895 

(1.721) 

213.419 

185 

(1.847) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 38.787 117.472 
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ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. - 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

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 РС број 26/93), као Јавно предузеће 

Српска Радио-телевизија са п.о. Сарајево. Одлуком о измјенама и допунама Закона о радио-

телевизији (Службени гласник РС број 23/99), измјењен 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 У-И-97/94 од 07.04.1994. године. Допуна дјелатности извршена је 02.05.1996. године, 

а Рјешењем Основног суда у Бањалуци број 071-0-Рег-07-000659 од 25.04.2007. године извршена 

је промјена оснивача, умјесто Народне скупштине РС 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. 

 

Основни 
капитал 

Ревалориза. 
резерве 

Остале 
резерве 

Добитак Укупно 

у КМ 

Стање на дан 01.01.2013. 2.020.136 1.104.832 281.429 1.934 3.408.331 
Нето добитак периода - - - 14.472 14.472 
Ревалоризационе резерве - - 1.934 (1.934) - 
Стање на дан 31.12.2013. 2.020.136 1.104.832 283.363 14.472 3.422.803 
Нето добитак периода - - - 29.398 29.398 
Пренос добити на резерве - - 14.472 (14.472) - 
Стање на дан 31.12.2014. 2.020.136 1.104.832 297.835 29.938 3.452.201 
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Матични број Предузећа је: 1776886, а ЈИБ 4400970660006. 

На дан 31.12.2014. године, у Предузећу је запослено 548 радника. 

2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА Основе 

за састављање финансијских извјештаја 

Финансијски извјештаји Предузећа су састављени у складу са Законом о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске и другим рачуноводственим прописима који се примјењују у 

Републици Српској. 

На основу Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, правна лица у Републици 

Српској су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процјењивање имовине и 

обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и објелодањивање 

финансијских извјештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која 

подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извјештаја („Оквир“), 

Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде 

финансијског извјештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни дио стандарда. 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА 
(НАСТАВАК) 

Основе за састављање финансијских извјештаја (наставак) 

Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне 

рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда финансијског 

извјештавања примјењују се за периоде који почињу 1. јануара 2009. године или касније. 

Међутим, до датума састављања финансијских извјештаја за 2014. годину нису преведене нити 

објављене све важеће промјене у стандардима и тумачењима. 

Сходно томе, приликом састављања финансијских извјештаја Предузеће није у потпуности 

примјенило МРС, МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31. децембра 

2014. године. Имајући у виду материјално значајне ефекте које одступања рачуноводствених 

прописа Републике Српске од МСФИ и МРС могу да имају на истинитост и објективност 

финансијских извјештаја Предузећа, приложени финансијски извјештаји се не могу сматрати 

финансијским извјештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 

Презентација финансијских извјештаја 
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Финансијски извјештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и форми 

образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 

предузетнике (Службени гласник РС бр. 84/09 и 120/11). 

Финансијски извјештаји су исказани у конвертибилним маркама (КМ), осим уколико није 

другачије наведено. Конвертибилна марка представља званичну извјештајну валуту у Републици 

Српској. 

Рачуноводствени метод 

Финансијски извјештаји су састављени по методу првобитне набавне вриједности, осим уколико 

МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на начин описан у примјењеним 

рачуноводственим политикама. 

Начело сталности пословања 

Финансијски извјештаји Предузећа састављени су на основу начела сталности пословања. 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

(a) Приходи и расходи 

Приходи од извршених услуга признају се у билансу успјеха под условом да су сви ризици и 

користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају у моменту извршења услуге. 

Приходи се исказују по фактурној вриједности, умањеној за одобрене попусте. 

Основни приходи Предузећа су: 

- приход од РТВ таксе и 

- приход од маркетинга. 

Приход од РТВ таксе - наплату врше Телеком оператери путем телефонских рачуна или инкасанти 

путем признаница за лица која немају телефонске апарате. 

Приход наплаћен преко Телеком оператера уплаћује се на јединствени рачун, а на приходе 

посматраног обрачунског периода се евидентира само наплаћена реализација без обзира на то 

на који се период наплата односи. У приход се може евидентирати и прилив средстава на 

заједнички рачун пристигао закључно са 31.12. текуће године, а који није пренешен на рачун 

РТРС до дана билансирања. 
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Приход од маркетинга - рекламе, спонзорства, закуп, продаја, права емитовања, продаја 

снимљеног материјала, изнајмљивање техничких и кадровских капацитета и сл. У приход се 

евидентира фактурисана вриједност умањења за обрачунати порез. 

Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 

(b) Прерачунавање стране валуте 

Пословне промјене настале у страној валути су прерачунате у КМ по званичном курсу који је 

важио на дан пословне промјене. 

Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања прерачунати су у КМ по 

званичном курсу утврђеном за тај дан. 

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној валути 

прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције. 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

(b) Прерачунавање стране валуте (наставак) 

Званични курс за ЕУР примјењен за прерачун девизних позиција биланса стања у КМ је био 

сљедећи: 

 

(c) Трошкови позајмљивања 

Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са 

позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати 

стицању, изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, укључују се у 

набавну вриједност или цијену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања признају 

се као расход периода у коме су настали. 

(d) Нематеријална улагања 

Нематеријална улгања се инициајално признају по набавној вриједности. Накнадно 

вредновање нематеријалних улагања врши се по набавној вриједности умањеној за исправку 

вриједности по основу амортизације и евентуалне губитке по основу умањења вриједности. 

Валута 31.12.2014. 31.12.2013. 

ЕУР 1,95583 1,95583 
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Амортизација се обрачунава на набавну вриједност, примјеном пропорционалног метода. 

Примјењене стопе амортизације за нематеријана улагања су сљедеће: 

 

(е) Некретнине, постројења и опрема 

Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вриједности, односно по 

цијени коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вриједност чини фактурна 

вриједност увећана за све трошкове које се могу директно приписати довођењу ових средстава 

у стање функционалне приправности. 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

(e) Некретнине, постројења и опрема 
(наставак) 

Након почетног признавања, опрема се вреднује по набавној вриједности умањеној за 

кумулирану исправку вриједности по основу амортизације и за евентуалне кумулиране губитке 

по основу умањења вриједности. Земљиште се вреднује по ревалоризованој (процјењеној) 

вриједности, која представља њихову фер вриједност на дан ревалоризације (процјене), 

умањену за кумулирану исправку вриједности по основу амортизације и за евентуалне 

кумулиране губитке по основу умањења вриједности. 

Амортизација некретнина, постројења и опреме се израчунава примјеном пропорционалне 

методе у току процијењеног корисног вијека употребе средстава, уз примјену сљедећих стопа: 

 

Обрачун амортизације почиње од наредног мјесеца у односу на мјесец у којем је средство 

стављено у употребу. Амортизационе стопе се преиспитују сваке године ради обрачуна 

Назив стопе % 

Право коришћења 20,00% 

Софтвер 14,29% 

Назив стопе % 

Грађевински објекти и постројења 2,50%-10,00% 

Транспортна средства 20,00%-25,00% 

Остала опрема 10,00%-25,00% 



 

153 

 

амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали 

намјеравани вијек њиховог коришћења. 

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће 

економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или отписа 

средства (као разлика између нето продајне вриједности и књиговодствене вриједности) 

признају се у билансу успјеха одговарајућег периода.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) (ф) Умањење 

вриједности имовине 

На дан сваког биланса стања, Предузеће преиспитује књиговодствену вриједност своје 

материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је дошло до 

губитка по основу умањења вриједности имовине. Уколико такве индикације постоје, 

процјењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални губитак. Ако 

није могуће процјенити надокнадиви износ појединог средства, Предузеће процјењује 

надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада. 

Надокнадива вриједност је нето продајна цијена или вриједност у употреби, зависно од тога 

која је виша. За потребе процјене вриједности у употреби, процјењени будући новчани токови 

дисконтују се до садашње вриједности применом дисконтне стопе прије опорезивања која 

одражава садашњу тржишну процјену временске вриједности новца за ризике специфичне за 

то средство. 

Ако је процјењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 

књиговодствене вриједности, онда се књиговодствена вриједност тог средства умањује до 

надокнадивог износа. Губици од умањења вриједности признају се одмах као расход, осим ако 

средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до износа 

ревалоризације, признаје се у оквиру промјена на капиталу. 

(g)  Финансијски инструменти 

Класификација финансијских 

инструмената 

Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања и краткорочне 

финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте. Предузеће класификује финансијска 

средства у неку од слиједећих категорија: средства по фер вриједности кроз биланс успјеха, 

инвестиције које се држе до доспијећа, кредити (зајмови) и потраживања и средства 
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расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су средства стечена. 

Руководство Предузећа утврђује класификацију финансијских средстава приликом иницијалног 

признавања. 

Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 

обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Предузеће класификује 

финансијске обавезе у двије категорије: обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха и 

остале финансијске обавезе. 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

(g) Финансијски инструменти (наставак) 

Метод ефективне камате 

Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вриједности финансијског 

средства или финансијске обавезе и расподјеле прихода и расхода од камате током одређеног 

периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује будуће готовинске 

исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског инструмента или, где је 

прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену вриједност финансијског средства 

или финансијске обавезе. 

Приходи се признају на бази ефективне камате за дужничке инструменте, изузев за оне који су 

исказани по фер вриједности кроз биланс успјеха. 

Готовина и готовински еквиваленти 

Под готовином и готовинским еквивалентима подразумијевају се новац у благајни, средства на 

текућим и девизним рачунима, као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће лако 

конвертовати у готовину и који су предмет безначајног ризика од промјене вриједности. 

Кредити (зајмови) и потраживања 

Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања са фиксним или одредивим 

плаћањима која се не котирају на активном тржишту класификују се као кредити (зајмови) и 

потраживања. 

Кредити (зајмови) и потраживања вреднују се по амортизованој вриједности, примјеном 

методе ефективне камате, умањеној за умањење вриједности по основу обезврјеђења. Приход 

од камате се признаје примјеном метода ефективне камате, осим у случају краткорочних 

потраживања, гдје признавање прихода од камате не би било материјално значајно. 
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Умањења вриједности финансијских средстава 

На дан сваког биланса стања Предузеће процјењује да ли постоје објективни докази да је 

дошло до умањења вриједности имовине финансијског средства или групе финансијских 

средстава (осим средстава исказаних по фер вриједности кроз биланс успјеха). Обезврјеђење 

финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да су, као резултат једног или 

више догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства, 

процјењени будући новчани токови средстава измјењени. 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

(g)  Финансијски инструменти (наставак) 

Умањења вриједности финансијских средстава (наставак) 

Обезврјеђење (исправка вриједности) потраживања врши се индиректно за износ доспјелих 

потраживања која нису наплаћена у одређеном периоду од датума доспијећа за плаћање, а 

директно ако је немогућност наплате извјесна и документована. Промјене на рачуну исправке 

вриједности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успјеха. Наплата 

отписаних потраживања књижи се у билансу успјеха као остали приход. 

Остале финансијске обавезе 

Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају по фер 

вриједности примљених средстава, умањеној за трошкове трансакције. 

Након почетног признавања, остале финансијске обавезе се вреднују по амортизованој 

вриједности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у 

билансу успјеха обрачунског периода. 

(h)  Порез на 

добитак Текући порез 

Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о 

опорезивању Републике Српске. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се 

примјеном пореске стопе од 10% на пореску основицу утврђену у пореском билансу 

Предузећа. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у 

званичном билансу успјеха који се коригује за разлике које су дефинисане прописима о 

опорезивању Републике Српске. 
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Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу користити 

као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег 

периода могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али 

не дуже од 5 година. 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

(h) Порез на добитак (наставак) 

Одложени порез 

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 

билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вриједности 

средства и обавеза у финансијским извјештајима и њихове одговарајуће пореске основице 

коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се признају за све 

опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мјери у којој је 

вјероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних привремених 

разлика. 

Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се примјењивати 

у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез се књижи на 

терет или у корист биланса успјеха, осим када се односи на позиције које се књиже директно у 

корист или на терет капитала, и у том случају се одложени порез такође распоређује у оквиру 

капитала. 

(i) Примања запослених 

У складу са прописима који се примјењују у Републици Српској, Предузеће је у обавези да 

плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбјеђује социјална сигурност запослених. 

Предузеће је, такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у 

име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет запосленог се књиже на терет 

расхода периода на који се односе. 

Предузеће није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим 

основама.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

(ј) Лизинг 

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се уговором о лизингу 

на Предузеће преносе сви ризици и користи које произилазе из власништва над средствима. 

Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг. 

Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се признају у билансу стања 

Предузећа у висини садашњих минималних рата лизинга утврђених на почетку периода 

лизинга. Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као обавеза 

по финансијском лизингу. Средства која се држе на бази финансијског лизинга амортизују се 

током периода корисног века трајања или периода закупа, у зависности од тога који је од ова 

два периода краћи. 

Закупи код којих закуподавац задржава значајнији дио ризика и користи од власништва 

класификују се као оперативни лизинг. Плаћања по основу уговора о оперативном лизингу 

признају се у билансу успјеха равномјерно као трошак током периода трајања лизинга. 

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЈЕНЕ 

Састављање финансијских извјештаја захтијева од руководства Предузећа да врши процјене и 

користи претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вриједности средстава и 

обавеза и објелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 

финансијских извјештаја, као и прихода и расхода у току извјештајног периода. Ове процјене и 

претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима пословања 

и осталим расположивим информацијама на дан састављања финансијских извјештаја. Стварни 

резултати могу да се разликују од процјењених износа. 

Најзначајнија подручја која од руководства захтијевају вршење процјене и коришћење 

претпоставки представљена су у даљем тексту: 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЈЕНЕ (НАСТАВАК) 

(a)  Корисни вијек некретнина, постројења и опреме 

Предузеће процјењује преостали корисни вијек некретнина, постројења и опреме на крају 

сваке пословне године. Процјена корисног вијека некретнина, постројења и опреме је 
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заснована на историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким 

напретком и промјенама економских и индустријских фактора. 

Уколико се садашња процјена разликује од претходних процјена, промијене у пословним 

књигама Предузећа се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промијене 

рачуноводствених процена и грешке“. Ове процјене могу да имају материјално значајан ефекат 

на књиговодствену вриједност некретнина, постројења и опреме као и на износ амортизације 

текућег обрачунског периода. 

(b) Умањење вриједности имовине 

На дан биланса стања, Предузеће врши преглед књиговодствене вриједности материјалне и 

нематеријалне имовине и процјењује да ли постоје индикације за умањење вриједности неког 

средства. Приликом процјењивања умањења вриједности, средства која готовинске токове не 

генеришу независно додјељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне 

промјене у додјељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова могу да 

утичу на књиговодствену вриједност односне имовине. 

(c) Исправка вриједности потраживања 

Исправка вриједности сумњивих и спорних потраживања се врши на основу процјењених 

губитака усљед немогућности купаца да испуне своје обавезе. Процјена руководства је 

заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитној 

способности купаца и промјенама у постојећим условима продаје. Ово укључује и претпоставке 

о будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. Промјене у условима пословања, 

дјелатности или околности везани за одређене купце могу да имају за посљедицу корекцију 

исправке вриједности сумњивих и спорних потраживања објелодањене у приложеним 

финансијским извјештајима. 
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5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЧИНАКА 

Приходи од продаје учинака 2014. у КМ 2013. у КМ 

Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту: 
  

- РТВ такса 11.650.143 15.208.011 
- Маркетинг 3.354.018 3.949.996 

- Остале услуге 1.894.586 2.525.599 
Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту:   

- Маркетинг 60.790 144.630 

- Остале услуге 59.830 2.204 
Укупно приходи од продаје учинака: 17.019.367 21.830.440 

 

Преглед прихода од РТВ таксе је дат у сљедећој табели: 

Приход од РТВ таксе 31.12.2014. у КМ 31.12.2013. у КМ 

Телекоми 7.803.528 9.294.927 

РТРС - инкасо 3.028.918 2.070.397 
Корекција расподјеле прилива РТВ таксе - 2.700.716 

РТВ ФБИХ - инкасо 798.527 1.062.029 
Нераспоређени прилив 19.170 79.942 

Свега приход оф РТВ таксе 11.650.143 15.208.011 
 

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

Остали пословни приходи 2014. у КМ 2013. у КМ 

Приходи од закупа 1.841.050 
 

Приходи из намјенских извора финансирања 1.078.449 1.825.843 
Приходи од донација 4.273.971 549.074 
Укупно остали пословни приходи: 7.193.470 2.374.917 
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7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

Трошкови материјала 2014. у КМ 2013. у КМ 

Трошкови горива и енергије 802.858 913.027 

Трошкови осталог материјала (режијског) 331.484 396.826 
Укупно трошкови материјала: 1.134.342 1.309.853 

 

8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 2014. у КМ 2013. у КМ 

Бруто плата 7.256.036 7.148.555 

Бруто накнада зарада 1.972.737 2.023.419 
Бруто топли оброк 1.615.716 1.599.183 
Остали лични расходи 784.858 748.253 

Укупно трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 

расходи: 
11.629.347 11.519.410 

 

9. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

Трошкови производних услуга 2014. у КМ 2013. у КМ 

Трошкови инкасаната 1.939.799 2.359.966 

Повремени и привремени послови 1.036.218 909.792 

Трошкови закупа 663.699 722.842 
Трошкови транспортних услуга 763.442 677.430 
Трошкови рекламе и пропаганде 96.884 405.610 
Трошкови услуга одржавања 184.346 194.312 
Трошкови услуга чишћења пословног простора 99.218 140.756 
Трошкови осталих услуга 285.740 517.451 
Укупно трошкови производних услуга: 5.069.346 5.928.158 
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10. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

Трошкови амортизације и резервисања 2014. у КМ 2013. у КМ 

Трошкови амортизације 1.800.404 1.894.246 

Трошкови резервисања 29.197 5.292 
Укупно трошкови амортизације и резервисања: 1.829.601 1.899.538 

 

11. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

Нематеријални трошкови 2014. у КМ 2013. у КМ 

Трошкови права емитовања преноса догађаја 1.103.830 792.799 

Провизија Телекома за наплату РТВ таксе 378.797 397.564 
Права емитовања снимљеног програма 1.422.942 270.264 

Накнаде за таксе 11.982 758.285 
Трошкови услуга информативних агенција 103.852 95.734 

Трошкови одржавања софтвера 213.147 173.999 
Дозволе и таксе ЦРА 139.800 27.300 
Трошкови репрезентације 69.090 92.207 

Трошкови премија осигурања 52.733 74.116 

Истраживања, стручна мишљења и вјештачења 94.589 64.040 
Адвокатске услуге 57.816 47.920 
Услуге ЈРТВ сервиса БИХ 41.358 42.477 

Трошкови платног промета 52.984 36.092 

Остали нематеријални трошкови 172.738 134.327 

Укупно нематеријални трошкови: 3.915.658 3.007.124 
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12. ТРОШКОВИ ПОРЕЗА 

Трошкови пореза 2014. у КМ 2013. у КМ 

Водопривредне накнаде 6.396 6.235 

Протипожарна заштита 9.685 9.682 

Накнада за шуме 17.445 17.140 
Регистрација возила 7.769 7.436 

Порез на имовину 113 113 
Порез на увоз услуга 286.442 113.443 

ПДВ на услуге без накнаде 170 - 
Укупно трошкови пореза: 328.020 154.049 

 

13. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

Финансијски расходи 2014. у КМ 
2013. у 

КМ 

Расходи камата 424.022 358.688 

Негативне курсне разлике 2.192 1.867 

Укупно финансијски расходи: 426.214 360.555 
 

14. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

Остали приходи 2014. у КМ 
2013. у 

КМ 

Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених 

дугорочних резервисања и остали 664.251 272.954 

непоменути приходи Наплаћена отписана потраживања 44.203 6.457 

Укупно остали приходи: 708.454 279.411 
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15. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
  

Остали расходи 2014. у КМ 2013. у КМ 

Трошкови судских спорова 

Расходи по основу исправке вриједности и отписа 

потраживања 

Остали расходи 

49.741 

374.182 
9.225 

110.278 

35.685 

110.132 Укупно остали расходи: 433.148 256.095 
 

16. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 

Порез на добит 2014. у КМ 2013. у КМ 

Добитак прије опорезивања Корекција за пореске сврхе 
51.571 
170.161 

31.923 
142.592 

Пореска основица 221.732 174.515 

Текући порез на добит (по стопи од 10%) 22.173 17.451 
 

17. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

  Остала 

Лиценце нематеријална 
улагања 

Нематеријална 
улагања у 
припреми 

Укупно 

 

 Н А Б А В Н А В Р И Ј Е Д Н О С Т   

Стање на дан 31.12.2012.  191.863 248.924 - 440.787 
Набавка  - - - - 
Стање на дан 31.12.2013.  191.863 248.924 - 440.787 
Набавка  - 319.136 735.496 1.054.632 
Пренос са АВР  - - 4.996.508 4.996.508 

Стање на дан 31.12.2014. 
 

191.863 568.060 5.732.004 6.491.927 

 И С П Р А В К А В Р И Ј Е Д Н О С Т И   

Стање на дан 31.12.2012.  35.175 - - 35.175 
Амортизација  38.372 35.571 - 73.943 

Стање на дан 31.12.2013. 
 

73.547 35.571 
 

109.118 

Амортизација 
 

38.373 99.399 
 

137.772 

Стање на дан 31.12.2014. 
 

111.920 134.970 
 

246.890 

Садашња вриједност на дан 31.12.2013. 118.316 213.353 - 331.669 
Садашња вриједност на дан 31.12.2014. 79.943 433.090 5.732.004 6.245.037 
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18. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

Земљиште 
Грађевински 

објекти 

Постројења 

и 

опрема 

Аванси и 

Инвестицион 

некретнине у 

припреми 

Улагање 

на туђим 

некрет. Укупно 

 

Н А Б А В Н А В Р И Ј Е Д Н О С Т 
Стање на дан 31.12.2012. 1.001.884 11.191.721 28.890.696 1.013.400 48.407 42.146.108 
Набавка - 3.130 322.762 39.600 - 365.492 
Отуђења и расходовања - - (3.866.562) (1.036.737) - (4.903.299) 
Стање на дан 31.12.2013. 1.001.884 11.194.851 25.346.896 16.263 48.407 37.608.301 
Набавка - - 442.864 16.320 - 459.184 
Отуђења и расходовања - - - - - - 
Стање на дан 31.12.2014. 1.001.884 11.194.851 25.789.760 32.583 48.407 38.067.485 

И С П Р А В К А В Р И Ј Е Д Н О С Т И 
Стање на дан 31.12.2012. - 1.373.174 20.005.065 - 37.660 21.415.899 
Амортизација - 208.264 1.602.678 - 9.360 1.820.302 
Отуђења и расходовања - - (3.866.562) - - (3.866.562) 
Стање на дан 31.12.2013. - 1.581.438 17.741.181 - 47.020 19.369.639 
Амортизација - 206.960 1.454.285 - 1.387 1.662.632 
Повећање - - 60.000 - - 60.000 
Стање на дан 31.12.2014. - 1.788.398 19.255.466 - 48.407 21.092.271 
Садашња вриједност на дан       

31.12.2013. 1.001.884 9.613.413 7.605.715 16.263 1.387 18.238.662 
Садашња вриједност на дан       

31.12.2014. 1.001.884 9.406.453 6.534.294 32.583 - 16.975.214 
 

19. ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ 

Залихе и дати аванси 31.12.2014. у КМ 31.12.2013. у КМ 

Залихе материјала 312.472 65.031 

Исправка вриједности залиха материјала (249.098) - 

Дати аванси 284.679 218.043 
Укупно залихе и дати аванси: 348.053 283.074 
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20. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 

 31.12.2014. 31.12.2013. 
Краткорочна потраживања у КМ у КМ 

Потраживања од купаца у земљи 2.356.756 4.279.515 

Потраживања од купаца у иностранству 166.674 121.500 
Сумњива и спорна потраживања - тужена 84.635 221.435 
Потраживања од запослених 33.819 56.507 
Потраживања од државних органа и организација 600.000 - 

 3.241.884 4.678.957 
Исправка вриједности:   

- Потраживања од купаца у земљи (533.324) (484.576) 
- Потраживања од купаца у иностранству (98.077) (54.690) 

 (631.401) (539.266) 

Укупно краткорочна потраживања: 2.610.483 4.139.691 
 

Старосна структура потраживања од купаца на дан 31. децембар 2014. године 2013. године 

представљена је на сљедећи начин:   

Старосна структура 31.12.2014. 31.12.2013. 

 у КМ у КМ 

Недоспјело 927.088 956.722 

30-60 дана 90.852 1.026.040 
60-90 дана 63.280 676.295 
90-180 дана 128.489 406.002 
180-270 дана 109.652 78.596 
270-360 дана 113.793 51.771 
Преко 360 дана 1.808.730 1.483.531 

Укупно потраживања: 3.241.884 4.678.957 
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23. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

Основни капитал Предузећа је исказан на дан 31. децембра 2014. године у износу од 2.020.136 

КМ (31. децембра 2013. године - 2.020.136 КМ). Оснивач Предузећа је Република Српска. 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 

31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

24. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

21. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

Готовина и готовински еквиваленти 31.12.2014. у КМ 31.12.2013. у КМ 

Текући рачун 31.827 94.856 

Главна благајна домаћа валута 790 11.436 
Издвојена средства 4.683 4.956 
Девизни рачун 1.350 3.129 
Главна девизна благајна 137 3.095 

Укупно готовина и готовински еквиваленти: 38.787 117.472 
 

22. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

Активна временска ограничења 
31.12.2014. у КМ 31.12.2013. у КМ 

Разграничени трошкови по основу обавеза Потраживања за 

нефактурисани приход Остала активна временска 

разграничења 

451.815 

1.879.727 

948.801 

4.924.626 

1.141.972 

1.996.997 
Укупно активна временска ограничења: 3.280.343 8.063.596 
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Обавезе по дугорочним кредитима на 31.децембра 2014.године у износу од 5.005.143 КМ 

(31.децембра 2013.године 6.570.944 КМ) у потпуности се односе на дугорочне кредите код 

домаћих комерцијалних банака одобрених за обртна средства и инвестиције на рок од 5 до 15 

година са промјењивом каматном стопом у интервалу од 3,89% до 6,8% на годишњем нивоу. 

Структура доспјећа обавеза по дугорочним кредитима (главнице) на дан 31. децембра 2014. и 

2013. године дата је у сљедећој табели: 

 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 

31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

25. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (НАСТАВАК) 

Краткорочни кредит у земљи на дан 31. децембра 2014. године у износу од 595.340 КМ (на дан 

31. децембра 2013. године у износу од 434.337 КМ) односи се на краткорочни овердрафт кредит 

Дугорочни кредити 31.12.2014. у КМ 31.12.2013. у КМ 

Дугорочни кредити у земљи 5.610.487 6.570.944 

Текуће доспјеће (605.344) - 
Укупно дугорочни кредити: 5.005.143 6.570.944 

 

Дугорочни кредити 31.12.2014. у КМ 31.12.2013. у КМ 

До 1 године 605.344 410.892 

Од 1 до 2 године 620.831 560.726 
Од 3 до 5 година 1.724.056 1.215.446 
Преко 5 година 2.660.256 3.429.488 
Укупно дугорочни кредити: 5.610.487 5.616.552 

 

25. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

Краткорочне финансијске обавезе 
31.12.2014. у КМ 31.12.2013. у КМ 

Краткорочни кредити у земљи Дио дугорочних финансијских 

обавеза који за плаћање доспјевају у периоду до годину дана 

Дио дугорочних обавеза по финансијском лизингу које 

доспијевају у периоду до годину дана 

595.340 

605.344 

220.879 

434.337 

Укупно краткорочне финансијске обавезе: 1.421.563 434.337 
   



 

168 

 

одобрен код Нове банке а.д. Бања Лука по уговору бр. 0779130012 на 12 мјесеци са фиксном 

каматном стопом 5,90% на годишњем нивоу. 

 

 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 

31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

26. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

Обавезе из пословања 31.12.2014. у КМ 31.12.2013. у КМ 

Обавезе према добављачима у земљи Обавезе према 

добављачима у иностранству Примљени аванси, депозити и 

кауције 

3.593.656 

702.684 

225.794 

3.118.535 

761.523 

69.539 
Укупно обавезе из пословања: 4.522.134 3.949.597 

 

27. ОБАВЕЗЕ ЗА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА 

Обавезе за зараде и накнаде зарада 31.12.2014. у КМ 31.12.2013. у КМ 

Обавезе за зараде и накнаде зарада 478.577 441.976 

Обавезе за порезе на зараде 125.069 147.019 
Обавезе за доприносе на зараде 1.209.740 277.390 
Обавезе за нето накнаде зарада 13.802 11.329 
Обавезе за остала нето лична примања 88.838 83.131 

Укупно обавезе за зараде и накнаде зарада: 1.916.026 960.845 
 

28. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

Обавезе за порезе, доприносе и друге даџбине 31.12.2014. у КМ 31.12.2013. у КМ 

Обавезе за доприносе који терете трошкове Обавезе за порезе, 

царине и друге даџбине Остале обавезе за порезе, доприносе и 

друге даџбине 

260.364 
18.663 

38.800 

736.203 
15.720 

43.489 

Укупно обавезе за порезе, доприносе и друге даџбине: 317.827 795.412 
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31. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

Бруто накнаде исплаћене Управном одбору Предузећа у 2014. години износиле су 138.581 КМ 

(у 2014. години 131.361 КМ).

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 

31.  Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

32.  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

Циљеви управљања финансијским ризицима 

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима, као што су тржишни 

ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности. Управљање финансијским ризицима је усмјерено 

на минимизирање потенцијалних негативних ефеката на финансијске перформансе Предузећа 

у условима непредвидивости кретања на финансијским тржиштима. 

Предузеће не користи финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика на 

пословање обзиром да такви инструменти нису у широј употреби, нити постоји организовано 

тржиште ових инструмената у Републици Српској. 

(a) Кредитни ризик 

Кредитни ризик је ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу 

измире у потпуности и на вријеме, што би могло довести до финансијског губитка Предузећа. 

29. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

Обавезе за порез на добитак 31.12.2014. у КМ 31.12.2013. у КМ 

Обавезе за порез по одбитку на ино слуге 424.849 208.407 

Обавезе за порез на добитак 13.447 4.933 

Укупно обавезе из пословања: 438.296 213.340 
 

30. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

Пасивна временска разграничења 31.12.2014. у КМ 31.12.2013. у КМ 

Одложени приходи и примљене донације Остала пасивна 

разграничења Обрачунати приходи будућег периода 

2.270.761 

9.767.821 

192.206 

7.010.181 

7.003.718 

58.916 
Укупно пасивна временска разграничења: 12.230.788 14.072.815 
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Кредитни ризик обухвата дугорочне финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане 

и потраживања. 

На основу јавно доступних финансијских информација и интерних историјских података о 

сарадњи, Предузеће врши одређивање бонитета за појединачног пословног партнера. На 

основу процјењеног бонитета утврђује се износ максималне кредитне изложености за 

појединачног пословног партнера, у складу са пословном политиком усвојеном од стране 

руководства Предузећа. 

Предузеће нема значајну концентрацију кредитног ризика, обзиром да се његова потраживања 

и пласмани односе на већи број међусобно неповезаних купаца.
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31.  Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

32.  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

(b) Каматни ризик 

Предузеће је изложено ризику промјене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је 

каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Предузеће нема на 

располагању инструменте којима би ублажило његов утицај. 

Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2014. и 2013. године са 

становишта изложености каматном ризику дата је у сљедећем прегледу: 

 

Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текућу пословну годину на 

реално могуће промјене у каматним стопама за 1% (2013. године - 1%), почев од 1. јануара. 

Повећање односно смањење од 1% представља реално могућу промјену каматних стопа, имајући 

у виду постојеће тржишне услове. Ова анализа примјењена је на финансијске инструменте 

Предузећа који су постојали на дан биланса стања и претпоставља да су све остале варијабле 

непромјењене. 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 

31.  Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

Изложеност каматном ризику 2014. У 

КМ 
2013. У КМ 

Финансијска средства 
- Некаматоносна 2.649.270 4.257.163 

 2.649.270 4.257.163 

Финансијске обавезе 

- Некаматоносне 
- каматоносне-фиксна каматна стопа 
- каматоносне-варијабилна каматна стопа 

6.518.717 

659.499 

5.831.366 

4.895.342 

1.065.141 

5.205.660 
 13.009.582 11.166.143 

 

2014. 
+1% -1% 

2002. 
+1% 

у КМ -

1% 
Финансијска средства 

    

Финансијске обавезе (58.314) 58.314 (52.057) 52.057 
 (58.314) 58.314 (52.057) 52.057 
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32.  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

(b) Ризик ликвидности 

Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбјеђује да у сваком 

тренутку испуњава своје обавезе. Ризиком ликвидности се управља одржавањем одговарајућих 

новчаних резерви, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем 

адекватног односа доспјећа финансијских средстава и обавеза. 

Рочност доспећа финансијских обавеза Предузећа је дата у следећој табели: 

 

 

Приказани износи се заснивају на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег 

датума на који ће Предузеће бити обавезно да такве обавезе намири. 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 

31.  Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

 до 

1 године 

од 1 до 2 

године 
од 2 до 5 

година 
преко 5 

година у КМ Укупно 

2014. година 

Дугорочни кредити 605.344 620.831 1.724.056 2.660.257 5.610.488 
Дугорочне обавезе по финансијском 220.878    220.878 
лизингу 

Остале дугорочне обавезе 

 64.159 - - 64.159 

Краткорочне финансијске обавезе 595.340 - - - 595.340 
Обавезе из пословања 4.522.134 - - - 4.522.134 
Обавезе за зараде и накнаде зарада 1.916.026 - - - 1.916.026 
Друге обавезе 80.557 - - - 80.557 

 

7.940.279 684.990 1.724.056 2.660.257 13.009.582 

2013. година 
Дугорочни кредити 

560.726 446.215 1.153.846 3.044.873 5.205.660 

Дугорочне обавезе по финансијском 

лизингу 

Остале дугорочне обавезе 

245.574 225.275 - - 470.849 

69.672 69.672 20.611 - 
159.955 

Краткорочне финансијске обавезе 434.337 - - - 434.337 
Обавезе из пословања 3.880.058 - - - 3.880.058 
Обавезе за зараде и накнаде зарада 960.845 - - - 960.845 
Друге обавезе 54.439 - - - 54.439 

 

6.205.651 741.162 1.174.457 3.044.873 11.166.143 
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32.  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

Управљање ризиком капитала 

Управљање ризиком капитала служи руководству Предузећа да очува могућност пословања по 

принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и другим 

интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. 

Предузеће анализира капитал кроз показатељ задужености, који се израчунава као однос нето 

задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне финансијске 

обавезе, краткорочне и дугорочне, умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал 

представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености. 

 

33. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 

Вриједност датих гаранција на дан 31. децембра 2014. године износи 324.668 КМ. Руководство 

сматра да дате гаранције неће проузроковати материјално значајне одливе за Предузеће. 

Процјењена вриједност судских спорова који се на дан 31. децембра 2014. године воде против 

Предузећа износи 3.822.673 КМ. Износи коначних губитака по основу судских спорова могу бити 

увећани по основу обрачунатих затезних камата до датума окончања спорова, односно до 

датума коначних исплата по споровима. Руководство сматра да судски спорови који се воде 

против Предузећа неће проузроковати материјално значајне штете по Предузеће. 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 

31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

34. ЗАКОН О ЈАВНОМ РТВ СИСТЕМУ БИХ 

Законом о Јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине, усвојеним 5. октобра 2005. 

године, прописано је да јавни систем емитовања у Босни и Херцеговини чине: Радио-телевизија 

Управљање ризиком капитала 31.12.2014. у КМ 31.12.2013. у КМ 

Укупна задуженост 6.490.865 7.636.085 

Готовина и готовински еквиваленти (38.787) (117.472) 

Нето задуженост 6.452.078 7.518.613 

Капитал 3.452.201 3.422.803 

Укупан капитал 9.904.279 10.941.416 

Показатељ задужености 65,14% 68,72% 
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Босне и Херцеговине, Радио-телевизија Републике Српске, Радио-телевизија Федерације Босне и 

Херцеговине и Корпорација јавних РТВ сервиса Босне и Херцеговине. Чланом 44. Закона о јавном 

радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон) прописано је да се 

одговарајући закони и прописи на државном и ентитетском нивоу, који се односе на ЈРТС Босне и 

Херцеговине и јавне РТВ сервисе, морају усагласити с одредбама овог Закона у року од 60 дана од 

његовог ступања на снагу. У складу са тим захтјевом усвојен је Закон о Јавном 

радиотелевизијском сервису Босне и Херцеговине и ентитетски закони. Сходно члану 6. Закона 

предвиђено је да су јавни РТВ сервис обавезни да региструју Корпорацију на државном нивоу. 

Успостављен је Управни одбор Јавног радиотелевизијског система Босне и Херцеговине који чине 

сви чланови управних одбора јавних РТВ сервиса који су током текућег период предузимали 

одређене активности, доносили одређене закључке у вези са функционисањем Корпорације у 

оснивању. До регистрације Корпорације, Корпорација у оснивању функционише као посебна 

организациона цјелина у оквиру БХРТ-а. Одбор ЈРТС БИХ формирао је Радни тим за 

функционисање Корпорације у оснивању у периоду до њеног оснивања, која ради на припреми 

нормативних, финансијских, кадровских и техничко-технолошких претпоставки за оснивање 

Корпорације. Корпорација на државном нивоу није успостављена. 

Према Закону о Јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине, укупни нето приход од 

продаје маркетиншког оглашавања расподјељује се према процентима утврђеним Законом о 

Јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине (БХРТ 50%, РТВ ФБИХ 25% и РТРС 25%). 

Такође, Јавни сервиси (БХРТ, РТВ ФБИХ и РТРС) би требало да врше уплате на јединствени рачун 

на основу маркетиншког оглашавања у складу са наведеним законом. ЈП РТРС је током 2010. 

године покренуо тужбу против друга два емитера за намирење разлике по оствареним 

приходима и његовог распореда по горе наведеним процентима по основу пружања 

маркетиншких услуга. Наведени спорови су у току на дан 31. децембра 2014. године. 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .  Г О Д И Н Е  

35. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

Предузеће је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31. 

децембра 2014. и 2013. године. 

Стања потраживања и обавезе са емитером БХТВ и ФТВ нису усаглашена на дан 31. децембра 

2014. године за 1.854.888 КМ и 2.842.538 КМ у нето износу, респективно. 


