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Радио-телевизија Републике Српске, у оквиру Јавног РТВ система
БиХ, нудила је и у прошлој години врхунски квалитет програма и услуга,
успостављајући највише стандарде професионализма. Организацијом и
начином рада, односом према људским и материјалним ресурсима,
увођењем нових технологија и запошљавањем младих кадрова, РТРС је
постала лидер у оквиру Јавног РТВ система БиХ, о чему најбоље
свједоче запажени финансијски резултати.
Као равноправан дио Јавног РТВ система БиХ, Радио-телевизија
Републике Српске je у претходном периоду задржала улогу референтног
јавног сервиса. Наш циљ да останемо најбољи подразумијевао је да
морамо бити најгледанији и најслушанији, а при том да останемо
максимално професионални, објективни и ангажовани. О томе најбоље
свједочи повјерење наших грађана који гледају телевизију, слушају
радио, или се користе нашим мултимедијалним услугама. Програмским
садржајима, професионалним стандардима и добрим финансијским
резултатима постали смо примјер и другим емитерима у Босни и
Херцеговини.
РТРС ће и даље наставити реализацију опредјељења да афирмише
људска права и слободе, развој демократије и вишестраначја, те
објективност као темељ повјерења најширег аудиторијума у програмске
садржаје. Наш циљ је да подижемо ниво друштвене свијести, политичке
и опште културе корисника свих наших сервиса. (Радија, Телевизије и
Мултимедије).
Да бисмо испунили нашу друштвену улогу да информишемо,
забавимо и образујемо, у Радио телевизији Републике Српске учињени
су максимални напори како бисмо осигурали уређивачку и финансијску
независност
и
самоодрживост,
а
конзументима
омогућили
најобјективније, најбрже и напоузданије информације из свих области
друштвеног живота.
Радио-телевизија Републике Српске ће дати посебан допринос
очувању културног, духовног и националног идентитета српског и
других народа. Промовисање мултиетничности и различитости као и до
сада остаће наше опредјељење.Били смо примјер осталим емитерима и
професионалним принципима и практично доказали да се демократско
друштво може градити само ако се из друштвеног живота искључи језик
мржње, тенденциозност, злонамјерност и лаж. Зато инсистирање и
трагање за истином, заснованом на чињеницама и објективности, остаје
и у наредном периоду наше опредјељење и коначан професионални и
људски циљ.
Свјесни свог значаја и улоге у политичком, културном и креативном
животу, менаџмент и сви запослени у РТРС-у, и даље ће промовисати
традицију, али и нове вриједности. Посебно у политичкој и свеопштој
култури и новим стиловима живота. Већу медијску пажњу посветићемо
дјеци, омладини, старим и болесним, незапосленим, лицима са посебним
потребама.
Програмским садржајима и друштвеним акцијама које смо
покренули у протеклој години („Нека дјеца побиједе“ „Помозимо
угроженим“ итд.) анимираћемо и друштвене институције и установе да
више брину о лицима са посебним потребама.
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Значајну пажњу ћемо посветити садржајима који ће допринијети
наталитету и јачању породице као темеља друштва.
Као и до сада, Радио-телевизија Републике Српске ће и у
наредном периоду промовисати све облике стваралаштва, иноваторства,
научних и спортских достигнућа. И даље ћемо образовним и научним
садржајима, забавним и рекреативним активностима, анимирати грађане
да прихвате сврсисходан и здрав начин живота.
Радио-телевизија Републике Српске ће у 2009. години и годинама
које су пред нама, настојати да на најбољи начин испуни своју
друштвену мисију. Грађанима, због којих Радио-телевизија Републике
Српске постоји и за које ради, понудићемо још бољи медијски
производ. Усељење у нови РТВ Дом, дигитализација, кадровско
освјежавање, изазови су запосленим у РТРС-у и сигурно ће донијети
квалитет који се у овом тренутку може само наслутити и претпоставити.
Увјерени смо да ће све то бити у функцији наших конзумената и прави
пут за њихово анимирање у двосмјерној комуникацији. Управо због тога
очекујемо да грађани, у обостраном интересу, ревносније испуњавају
своју законску обавезу, односно плаћају РТВ таксу. Досадашњи тренд
јавности рада који подразумијева да су сви запослени у РТРС и најшира
јавност упознати са нашим приходима и расходима, као и позитивним
финансијским резултатима који су значајни у нашој свеукупној
успјешности, биће настављен и у периоду који је пред нама.
Дугогодишња жеља свих запослених и визија менаџмента Радиотелевизије Републике Српске полако се, али сигурно, остварује.
Досадашње пословање реализовало се у изузетно тешким политичким,
економским и тржишним условима. Протекле и ове године смо
безразложно, необјективно и тенденциозно
изложени нападима
различитих интересних група који су се посебно манифестовали у
различитим медијима у Републици Српској па чак и у Јавном сервису,
Телевизији Федерације БиХ, која дјелује у оквиру Јавног РТВ система
БиХ на начин који представља професионални и сваки други преседан.
Медијска сатанизација РТРС-а је у наше просторије и службе довела
бројне контролне и инспекцијске органе. Њихови налази су само
потврдили да у Радио-телевизији Републике Српске нису уочене
неправилности и незаконитости у раду, као и да је пословање било
успјешно.Такав непринципијелан и некоректан однос према РТРС-у
стварао нам је додатне потешкоће, али нас је истворемено и ојачао.
Имали смо довољно снаге, упорности и храбрости да прошле године
почнемо изградњу РТВ Дома чији је грађевински дио при крају и можемо
рећи да смо добили „кров над главом“ који ће, надамо се, до краја године
бити спреман за усељење. Мало је подстанара којима су различити
злобници правили толико проблема у намјери да их спријече да не добију
властиту кућу као што је то годинама рађено Радио-телевизији
Републике Српске. Сада можемо рећи, ма колико се то не свиђало онима
који су недобронамјерни или завидни, да ће Радио-телевизија Републике
Српске ускоро имати своју кућу, свој РТВ Дом, изграђен на чврстим
темељима чиме ће се коначно стећи услов за почетак новог,још
успјешнијег поглавља у развоју ваше и наше Радио-телевизије Републике
Српске.
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ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПЛАНОВА ЗА 2008. ГОДИНУ
Телевизија Републике Српске наставила је у 2008. години да
испуњава све програмске обавезе које има као јавни емитер емитујући
програмске садржаје намијењене различитим циљним групама. Квалитет
програмских садржаја потврђен је реаговањем јавности која се укључила
у различите акције РТРС-а током 2008. године. Писма и реаговање
гледалаца у контакт емисијама, истраживање јавног мњења и подаци из
тих истраживања доказали су да је РТРС телевизија којој се вјерује, која
се највише гледа, која најбрже преноси информације. Потврђено је да
има најбоље и најгледаније централне информативне емисије, говорне
програме и политичко – информативне програме, као и емисије из
културе и образовања, документарне и религијске, те најгледаније
програме за дјецу, преносе спортских догађаја и серије у протеклој
години.
Телевизија је успјела да реализује и планирани програм.
Саставни дио овог извјештаја је и преглед емитовања и производње
програма Телевизије Републике Српске за 2008. годину, с упоредним
резултатима гледаности нашег програма, рејтинзима појединих емисија,
као и прегледом емитовања засједања Народне скупштине РС у 2008.
години (што је 1,7 % од укупно емитованог властитог програма).
У 2008. години повећали смо емитовање садржаја европске
продукције и испунили законску обавезу о обавезној заступљености
програма независне продукције. Смањен је број репризног садржаја
емитованог програма, а програм се емитује 24 сата дневно.
У току 2008. године Телевизија је уврстила у редовне програмске
садржаје праћење 18 значајних датума који се од 2007. године
обиљежавају у Републици Српској, али је емитовала и бројне ванредне
програмске садржаје (различите догађаје чија су дешавања, у складу са
законским обавезама и према нашој уређивачкој процјени, били битни за
јавност).
РТРС је добитник бројних признања и захвалница невладиног
сектора, локалних заједница и републичких институција, а аутори наших
емисија и неки од наших пројеката награђивани су у протеклој години.
Једна програмска сезона Телевизије (програмска шема) траје 10
мјесеци, то јест од септембра 2008. до средине јуна 2009. године (у току
љета и наша Телевизија емитује љетњу програмску шему која
подразумијева мање домаће продукције и програмске садржаје
прилагођене годишњим одморима гледалаца и запослених на РТРС-у).
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2008. година била је у знаку локалних избора и 30 дана
предизборне кампање у којима смо понудили свим (164) политичким
субјектима да се представе у нашем програму непосредним обраћањем,
што је прихватило 107 политичких субјеката.
Емитовали смо сталне програмске садржаје посвећене изборима,
непосредно обраћање, изборне хронике, 3 дебате за кандидата за
градоначелника Бањалуке. На дан избора емитовали смо цјелодневни
изборни програм и директно преносили 4 прес-конференције ЦИК-а, и
једну у одгођеном снимку. Били смо једина Телевизија у БиХ која је
толико времена и толико квалитетних садржаја емитовала о локалним
изборима.
У току 2008. године Телевизија Републике Српске организовала
је, и медијски пратила, неколико хуманитарних акција које су имале
изузетан одјек у јавности (Нека дјеца побиједе, донаторска вечера
поводом 5 година емитовања емисије Стоп бијелој куги, Конференција
беба, издвајање средстава од гласања гледалаца путем телефона за
сучељавање кандидата поводом локалних избора, учешће у акцијама
„Обновимо храм, обновимо Мостар“, као и велики Васкршњи концерт
„Подигнимо ступове“...)
Дио планираних програмских садржаја који нису били
реализовани у 2008. су минимални, с тим што ће један дио бити
реализован у првој половини 2009.године, а мањи проценат програмских
садржаја који је био планиран неће бити емитован због:
- усклађивања програмске шеме са истраживањима о гледаности, а што
је било и планирано у 2008. години
-куповине једног од најгледанијих програма у протеклој години
„Операције Тријумф“ што је утицало на мијењање програмске шеме.
- захтјева аутора пројеката да се неке од емисија не емитују у наставку
програмске сезоне из оправданих разлога,
-набавке јефтинијих, а квалитетнијих емисија других продукцијских
кућа,односно укидања појединих програмских садржаја као самосталних
емисија због ниске гледаности, а теме којима су се бавиле обрађују се у
оквиру других програмских садржаја.
У другој половини године емитовали смо нову забавнодокументарну емисију „У Орловом гнијезду“. Серијал од 14 емисија
имао је добру гледаност, те ћемо га наставити (најгледанија емисија у
том термину емитовања у РС).
Емисију народне музике „Бисерница“ нисмо емитовали али смо од
РТС-а добили бројне квалитетне садржаје, па тако и емисију народне
музике (бесплатно), а у децембру смо почели са кратком формом емисије
која се бави народном музиком и која је потврдила оправданост увођења.
РТРС је у 2008. години била медијски покровитељ највећих музичких
догађаја, од Гуче, преко концерта Мадоне, Live festа, те концерта Здравка
Чолића у Бањалуци.
Као што је и планирано, пратећи потребе јавности увели смо
емисију која се бави актуелним питањима и односом Босне и
Херцеговине и Европске Уније, „Европска Унија и ми“, увели тумача за
гестовни језик у емисију из културе „Прозорница“, те у емисију „Бона
Хомо“ уврстили 15-о минутни додатак о Ромима.
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Са УНИЦЕФ-ом, Фондом здравства, НВО „Удружене жене“ и
Хелсиншким парламентом грађана, те ОХР-ом реализовали смо серијале
емисија, програмски потребне, добре гледаности, а осим тога остварили
смо и солидну зараду.
У оквиру редовне програмске шеме, у сарадњи са Гласом Српске,
организовали смо акцију „Бирамо најљепши кутак у Српској“ која је
позитивно примљена у јавности, па ћемо наставити са овом акцијом.
Једна од најпознатијих манифестација за дјецу „Ђурђевдански
фестивал“ и ове године направио је програмски искорак и потврдио да је
један од брендова РТРС-а.
РТРС је остварио још један програмски успјех у спортском
програму. Успјели смо квалитетно, мада први пут и то самостално,
реализовати директне преносе Свјетског првенства у куглању, због чега
смо добили и признање Куглашког савеза РС.
У складу са својим могућностима радили смо самостално, или у
сарадњи са европским консултантима, едукацију и усавршавање
водитеља и новинара.
Неки од проблема који су у 2008. отежавали реализацију
планираних програмских садржаја били су:
-неодговарајући и недовољан простор из кога се емитују програми, али и
радни простор,
-неодговарајућа и недовољна техничка подршка за реализацију
програмских садржаја,
-финансијска ограниченост због чега нису купљени неких од великих
догађаја или скупих пројеката за које се показало да су и најгледанији
(играни, серијски, спортски)
-недовољан број квалитетних кадрова и непопуњеност свих радних
мјеста по предвиђеној систематизацији, због чега нисмо у могућности да
реализујемо специјализацију новинара по областима у оквиру нпр. једне
редакције; одлазак 5 новинара, односно уредника из РТРС-а, те
пензионисања 2 програмска радника, чиме је настављена тенденција из
друге половине 2007. године када нам је отишло 5 искуснијих уредника и
новинара водитеља. У 2008. години смањен је и број хонорарних
сарадника (наша жеља била је да реализацију програмског плана за 2008.
прати кадровско јачање програма довођењем нових сарадника и познатих
новинарских имена до чега, нажалост, није дошло, једним дијелом и због
недовољне понуде на „новинарском тржишту“).
Један од проблема у 2008. години били су и односи и сарадња
унутар Јавног сервиса, јер неки од програмских садржаја који су били
планирани нису могли бити реализовани због неспремности колега из
БХТ 1 да ријешимо питање Лиге шампиона, Енглеске лиге, заједничке
набавке програма, продукције емисија за БХТ, као и даљњег
спречавањима РТРС-а да користи Архив (играних и серијских програма
БХТ-а.
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ПРЕГЛЕД ЕМИТОВАЊА И ПРОИЗВОДЊЕ
ПРОГРАМА ТЕЛЕВИЗИЈЕ РС ЗА 2008. ГОДИНУ
РТРС је у 2008. години емитовала програм непрекидно 24 сата
дневно, те је свеукупно емитовано 527.040 минута, или 8.784 сати
програма, од чега 4.062. сата (или 46,2%) програма властите производње,
4.721 сат (или 53,8%) програма стране производње (програм који је
набављен куповином, ТВ размјеном, донацијама, или програм независне
продукције). Програм независне продукције је у програму стране
производње заступљен са 22,5%, а у свеукупно емитованом програму
12%.
Премијерно је емитовано 5.874 сата (или 67%) програма, а
репризно 2.910 сати (или 33%), што је мање репризних садржаја него у
2007.години.
Од укупне премијерне властите производње (која износи 3.071
сат) у Студију Бањалука произведено је 2.446 сати, или 79,6 %, а у ИТ
центрима 625 сати или 20,4% укупног премијерног програма властите
производње.
Осим редовних програмских садржаја планираних за 2008. годину,
Телевизија је емитовала 156 ванредних садржаја и 70 директних преноса
укупног трајања (директних преноса) 179 сати и 22 минута, или 4,4%
властите производње.

ГОДИШЊА ЗАСТУПЉЕНОСТ ВЛАСТИТЕ ПРОИЗВОДЊЕ
ГОДИНА

ВЛАСТИТА
ПРОИЗВОДЊА

СТРАНА
ПРОИЗВОДЊА

УКУПНО

2004.

3.892 sata
или 56%

3.051 сата
или 44%

6.943 сата

2005.

4.497 сати
или 63,5%

2.586 сати
или 36,5%

7.083 сата

2006.

4.035 сати
или 54,2%

3.416 сати
Или 45,8%

7.451 сат

2007.

4.537 сати
или 54,4%

3.830 сати
или 45,6 %

8.403 сата

2008.

4.062 сати
или 46,2%

4.721 сати
или 53,8 %

8.784 сата
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ПРЕГЛЕД ЕМИТОВАЊА ЗАСЈЕДАЊА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС У 2008.
МЈЕСЕЦ
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУНИ
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
УКУПНО У 2008.

ДИРЕКТАН
ПРЕНОС
473
238
526
351
224
271
373
54
395
2.905 мин.или
48 сати i 25
минута

ПРЕГЛЕД

СНИМАК

УКУПНО

68
44
48
53
61
76
20
51
81
73
575 мин.или
9 сати i 35 минута

145
531
676 мин. или
11 сати i
минута

541
282
719
404
285
347
20
424
135
999
4.156 мин. или
69 сати i 16
минута

16

ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА У 2008. ГОДИНИ
Програмски
садржаји

Јан.

Феб.

Март

Апр.

Мај

Јуни

Јули

Авг.

Септ.

Окт.

Нов.

Дец.

2008.

26,
6%

29,6
%

26,4
%

26,5
%

27,9
%

22,5
%

20,6
%

12,2
%

20,6
%

26,8
%

25,9
%

26,5
%

24,3
%

1,4
%

1,9%

2,8
%

4,6%

3,4%

1,4%

0,7%

1,7%

2,3%

1,5
%

1,5
%

1,1
%

2%

1,2%

0,2%

1%

…..

…..

……

0,7
%

0,2
%

0,7%

5,2%

3%

5,6%

4,2%

4,8%

3,2
%

3,8
%

3,2
%

4,4%

1.1%

0,7%

0,2%

0,6%

0,4%

0,4
%

1%

1,9
%

1,4%

Информативни

Културно
образовни
Омладински

Дјечији

Религијски

Музички

Забавни

0,4
%

0,5%

1,3
%

2,5%

7%

3,8%

4,8%

4,6%

3%

0,9%

0,4%

7,2%

9,1
%

8,5%

8,8%

12,3
%

11,4
%

8,5%

9,7%

10,3
%

8,7%

6,3
%

4,8
%

5,9
%

9,6%

8,5
%

13,3
%

10,7
%

4,3%

5,8%

10%

9,2%

8,5%

10,8
%

22,1
%

19,8
%

21,7
%

11,2
%
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Спортски

2,4
%

4,6%

5,4%

4,5%

ЕПП

1,6
%

1,7%

2,2%

1%

5%

4,1%

4,5%

3,5%

7%

4,4%

7%

2,7%

28
%

26,7
%

25,7
%

26,3
%

Документарни

Остали
програмски
садржаји
Филмски,
серијски

4,9%

17%

6,5%

23,8
%

5,3%

5,6
%

5,7
%

3,2
%

7,4%

3%

3%

2,4%

1,8%

3,3%

2,5
%

2,7
%

2,3
%

2,3%

5,5%

3,9%

5,3%

5,3%

4,7%

7,8
%

7,5
%

5,5
%

5,2%

6.2%

1,8%

2,4%

3,3%

3,3%

4%

4%

3,9
%

4,2%

24,4
%

28%

36,4
%

28,3
%

35,8
%

19,8
%

22,6
%

24,6
%

27,3
%

ГЛЕДАНОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА НА НИВОУ РС У
2008.
/ према истраживању агенције МИБ/
РТРС ФТВ БХТВ
1
14,8
2,1
4,5
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
15,5
2,1
4,7
МАРТ
14,4
2,1
4,6
АПРИЛ
13,9
2,4
5
12,1
2,7
4,5
МАЈ
ЈУНИ
14,0
2,6
5,6
15,0
1,8
3,4
ЈУЛИ
АВГУСТ
14,5
2,2
5,5
СЕПТЕМБАР 14,2
2 ,0 4,2
18,1
2,4
3,7
ОКТОБАР
НОВЕМБАР 18,5
2,7
4,0
18,2
2,4
3,5
ДЕЦЕМБАР
УКУПНО
15,3
2,3
4,4
2008

ПИНК
БиХ
18,5
20
24,4
20,5
19,3
17,6
18,5
17,7
20,0
20,3
16,9
17,5
19,3

БН АТВ ОБН МРЕЖА
+
8,9 10,3 4
10,8
7,1 10,5 4,1
11,1
5,8 9
3,9
9,5
6
9,3
3,7
9,8
5,6 9,5
4,6
10,0
6,0 9,1
4,7
9,7
7,0 10,7 5,0
11,3
6,4 10,5 4,8
11,2
5,8 10,4 5,4
11,3
6,2 11,3 4,3
12,4
5,5 14,4 4,2
14,9
5,5 13,6 4,5
14,4
6,4 10,7 4,4
11,4

ОСТАЛИ
36,5
35,1
35,5
38,7
41,2
39,7
38,0
37,8
37,1
32,0
33,2
34,1
36,5
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КОЈУ СТАНИЦУ НАЈВИШЕ ГЛЕДАТЕ? (У РС)
/ према истраживању агенције ПАРТНЕР/
РТРС
БН ТВ
ПИНК БиХ

ДЕЦ.2007.
26,7%
16%
13,1%

МАРТ 2008.
20,7%
19,6%
8,9%

ДЕЦ. 2008.
23,8%
16%
9,6%

КОЈА ТВ СТАНИЦА ИМА НАЈБОЉИ ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ? (У РС)
/ према истраживању агенције ПАРТНЕР/
РТРС
БН ТВ
ПИНК БиХ

MART 2008.
38%
18%
11,2%

DEC. 2008.
40%
12%
11,5%

ГЛЕДАНОСТ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА СВИХ ТЕЛЕВИЗИЈА / ПО ВРСТАМА/ НА
НИВОУ РС у 2008.
1. мјесто
/ према истраживању агенције МИБ/
2. мјесто
3. мјесто

ТВ СТАНИЦА
Најгледаније
централне
РТРС
информативне
емисије
у 2008
РТРС
години
РТРС
ТВ
СТАНИЦА
РТРС
РТРС
АТВ
АТВ
РТРС
ПИНК БХ
РТРС
РТРС
БХТ 1
РТРС
АТВ
РТРС
ОБН
ФТВ
Најгледанији програми
културе у 2008. години

НАЗИВ ПРОГРАМА
ТЕРАПИЈА
СУСРЕТИ ПОЗОРИШТА
ДУЧИЋЕВЕ ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ
НАЗИВ
ПРОГРАМА
60 ГОДИНА
КУДМ
ДНЕВНИК
СЕДМИЦА РТРС
АТВ
ВИЈЕСТИ
У 19:00 У 2008
КУЛТУРНИ
ДОГАЂАЈИ
ИНФОТОП
(ЦЕНТРАЛНЕ
ВИЈЕСТИ)
АРТ
ДАНИЛО
ОД ФОЧЕ ДО
ОСЛА
БХТ
ВИЈЕСТИ
(ЦЕНТРАЛНЕ
ФЕСТИВАЛ МАЛИХ СЦЕНА
ВИЈЕСТИ)
НАПОЉУ ЈЕ КИША АЛ ЈА У ТО НЕ
ВИЈЕСТИ МРЕЖЕ ПЛУС
ВЈЕРУЈЕМ
ОБН
ИНФО
(ЦЕНТРАЛНЕ
ЈЕСЕЊИ
СУСРЕТИ
МЛАДИХ 2008
ВИЈЕСТИ)
ДНЕВНИК 2

РЕЈТИНГ%
6,1
4,6
4,4
РЕЈТИНГ%
4,2
14,1
4,1
10,3
3,8
4,9
3,4
3,4
3,2
3,3
1,4
3,2
0,9
0,8

из
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Најгледанији
документарни
програм у 2008. години
ТВ СТАНИЦА
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС

НАЗИВ ПРОГРАМА
ВОДА
ТРИПТИХ О ГРАЧАНИЦИ
МУЧЕНИЦИ
САРАЈЕВО ИСТИНА ЗАТРПАНА
ШУТЊОМ
ТОШЕ И КРУШЕВО
(НЕ)ОДРЖИВИ ПОВРАТАК
БЛАГО У ШИВОЉИМА
ОБЕЋАЊЕ
КИНА- АЗИЈСКИ ТИГАР
ДРЕВНИ ГРАДОВИ У СИРИЈИ
ТАТАМИРОВ ВЕСЕЛИ СТРОЈ
ТАБАН ГРАД У ПИВИ
НА ПУТУ СПАСА
ЦЕНТРАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА
ОБИЉЕЖАВАЊА ДАНА БОРАЦА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ВОЉА, ЖЕЉА И СНАГА ЈЕДНЕ
ЈЕЛЕНЕ

РЕЈТИНГ%
12,4
11,1
11

НАЗИВ ПРОГРАМА
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СУСРЕТИ
БАЊАЛУЧАНА „ВЕЗЕНИ МОСТ“
САЈАМ КЊИГЕ БЕОГРАД
ПСИХОЛОШКО ИСТРАЖИВАЊЕ
РЕЛИГИОЗНОСТИ
Е - МИСИЈА
КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА
КОМУНИКАЦИЈА У КРИЗНИМ

РЕЈТИНГ%

10,6
10
9,2
8,9
8,7
8,2
7,8
7,8
7,7
7,7
7,7
7,6

Најгледанији образовни
програм у 2008. години
ТВ СТАНИЦА
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС

6
3,1
3,1
2,7
2,7
2,7
12

РТРС
РТРС
АТВ
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
Најгледанији забавни програм
у 2008. години
РТРС
ТВ СТАНИЦА
ПИНК БХ
Најгледанији
концерти у 2008.
ПИНК БХ
години
ПИНК БХ
ТВ
БХТСТАНИЦА
1
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
Најгледанији
ПИНК
БХ
политичко
информативни
програми у
ПИНК
БХ
2008. години
АТВ
ТВ СТАНИЦА
РТРС
РТРС
РТРС
АТВ
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
Најгледаније серије у 2008.
РТРС
години
ТВ
СТАНИЦА
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС БХ
ПИНК
РТРС
АТВ
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
Најгледанији
религијски
РТРС у 2008. години
програм
ТВ СТАНИЦА
БХТ 1
РТРС
РТРС

РЕПУБЛИКА СРПСКА У 2008
СИТУАЦИЈАМА
ГОДИНИ
ГЛЕДАЈ И ЦРТАЈ
АТВ
СПЕЦИЈАЛ
WEEKEND
МЕDIA ФЕСТИВАЛ
ПИТАЈТЕ
ТРАЖИМО ЗНАЊА
ОДГОВОР
ТВ ЕНЦИКОПЕДИЈА
КОСОВСКА
КРИЗА
РЕЗ
ПРЕДСЈЕДНИЧКИ ИЗБОРИ У
СРБИЈИ 2008
СРПСКА ДАНАС
ИЗБОРИ 2008 - ТВ ДЕБАТА
НАЗИВ ПРОГРАМА
ГРАНДОВО НАРОДНО ВЕСЕЉЕ 1.
ДИО
КУРСАЏИЈЕ
ЋАО ДАРВИНЕ
НАЗИВ
ПРОГРАМА
ЕУРОСОНГ:
ФИНАЛЕ
КОНЦЕРТ:
ЦЕЦА
ОПЕРАЦИЈА ТРИЈУМФ - ГАЛА
КОНЦЕРТ: ЗДРАВКО ЧОЛИЋ
КОНЦЕРТ: ЖЕЉКО САМАРЏИЋ
КОНЦЕРТ: ТОШЕ ПРОЕСКИ
КОНЦЕРТ: ЗДРАВКО ЧОЛИЋ
КОНЦЕРТ: ХАРИС ЏИНОВИЋ
КОНЦЕРТ: ЦЕЦА
НАЗИВ ПРОГРАМА
КОНЦЕРТ:
ФЛАМИНГОСИ
СЈЕДНИЦАКУД
САВЈЕТА
КОНЦЕРТ:
ЧАЈЕВАЦ
БЕЗБЕДНОСТИ
УН
КОСОВУ И
КОНЦЕРТ: ЖЕЉКО ОЈОКСИМОВИЋ
МЕТОХИЈИОГИ РАДИВОЈЕВИЋ
КОНЦЕРТ:
КОСОВО ЈЕ СРБИЈА
СКУПШТИНА РС
КОСОВСКА КРИЗА
АКТУЕЛНОСТИ
СУОЧАВАЊА
ПРЕДСЈЕДНИКА
НАЗИВ
ПРОГРАМА
РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕЉЕТО
СЕРИЈА:
ТО ТОПЛО
ПЕЧАТ ВРАТИЋЕ СЕ РОДЕ
СЕРИЈА:
ХАШКИ
СЕРИЈА: ТРИБУНАЛ
МИТО И СО д.о.о
ХИТ ДО ХИТА
СЕРИЈА:
СЕКС 2008.
И СЕЛО
ПЕЧАТ
СЕРИЈА: ПОРОДИЧНО БЛАГО
ПОСЕБНА СЈЕДНИЦА НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
НЕКАД БИЛО
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2008 СПЕЦИЈАЛНА ЕМИСИЈА
СВИЈЕТ 2008.
ЕУФОР - КОРАК НАПРИЈЕД
ЦЕРЕМОНИЈА
НАЗИВ
ПРОГРАМА
ПРОГЛАШЕЊА
НЕЗАВИСНОСТИ
КОСОВА
БОЖИЋНА
ПОСЛАНИЦА
ОЧИ У ОЧИ

7,9
2,6
7,8
2,6
7,7
2,6
7,6
2,5
7,2
7
6,5
РЕЈТИНГ%
19
17,1
16,1
РЕЈТИНГ%
15,4
10,1
15,2
9
8,6
8,5
6,9
6,4
5,4
РЕЈТИНГ%
5,4
4,6
15,5
4
3,5
14,6
12,6
12,5
11,7
РЕЈТИНГ
%
11,4
15,9
11,3
13,8
11,2
9,6
10,2
8,8
9,5
8,7
9,4
9
8,9
8,9
8,7
РЕЈТИНГ %
8,4
9,5
8,4
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Најгледанији
спортски
РТРС
догађаји у 2008. години
РТРС
ТВ СТАНИЦА
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
БХТ 1
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
БХТ 1
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС
РТРС

КУЧАНЦИ - РОДНО МЈЕСТО
ПАТРИЈАРХА ПАВЛА - РЕПРИЗА
МАНАСТИРИ
СРБИЈЕ АРИЉЕ
НАЗИВ ПРОГРАМА
ИСПОВИЈЕДАЊЕ
ВАТЕРПОЛО:
ЕП У ВАТЕРПОЛУ:
БОЖИЋНА
СРБИЈА
- ЦРНА
МИСА
ГОРА
У БАЊАЛУЦИ
(1.
ПРОДУЖЕТАК)
МАНАСТИР СТУПЉЕ
ФУДБАЛ:
РАЗГОВОРКВАЛИФИКАЦИЈЕ
С ЕДХЕМОМ ЕФ. ЗА СП
2010:
АУСТРИЈА-СРБИЈА
ЧАМЏИЋЕМ
МУФТИЈОМ(2.
ПОЛУВРИЈЕМЕ)
БАЊАЛУЧКИМ
ФУДБАЛ:
2008: ХОЛАНДИЈА
РАЗГОВОРЕУРО
С ЕПИСКОПОМ
-ГОСПОДИНОМ
РУСИЈА (2. ПРОДУЖЕТАК)
ХРИЗОСТОМОМ
ФУДБАЛ:
ЕУРО 2008:
ШПАНИЈА ВИТЛЕЈЕМ,ГРАД
ХЉЕБОВА
ИТАЛИЈА
(ПЕНАЛИ)
БАДЊЕ ВЕЧЕ
ФУДБАЛ:
ПРИЈАТЕЉСКА
ПОСАВСКО
- ТРЕБАВСКА БУНА
УТАКМИЦА:
УКРАЈИНА - СРБИЈА
1858
(2.
ПОЛУВРИЈЕМЕ)
ПАТРИЈАРХ
АЛЕКСЕЈ И ЈА
ФУДБАЛ:
ЗА СП
О СВЕТОМКВАЛИФИКАЦИЈЕ
САВИ
2010:
ФРАНЦУСКА
СРБИЈА
(2.
ПУТ ДЕСНИЦЕ СВ. ЈОВАНА
ПОЛУВРИЈЕМЕ)
КРСТИТЕЉА
ФУДБАЛ:
ЛИГА ШАМПИОНА:
СВИ СВЕТИ
MANCHESTER
- CHELSEA
МАНАСТИРИ УUNITED
ЕПАРХИЈИ
(PENALI)
ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКОЈ
ФУДБАЛ:
2008: ЊЕМАЧКА БОЖИЋНИЕУРО
ПОСТ
ШПАЊОЛСКА
(2.
ПОЛУВРИЈЕМЕ)
ПУТ ИКОНЕ ТРОЈЕРУЧИЦЕ
ФУДБАЛ:
ЕУРО
2008 :ХОЛАНДИЈА
МАНАСТИРИ
СРБИЈЕ
СТУДЕНИЦА
-БОГОРОДИЧНА
ИТАЛИЈА (2. ПОЛУВРИЈЕМЕ)
ФУДБАЛ:
СРБИЈА
- БУГАРСКА (И
ВАСКРШЊА
ЛИТУРГИЈА
ПОЛУВРИЈЕМЕ)
ФУДБАЛ: КУП УЕФА: ПАРТИЗАН САМДОРИА (2. ПОЛУВРИЈЕМЕ)

Најгледанији
talk
shov
програми у 2008. години
ТВ СТАНИЦА
НАЗИВ ПРОГРАМА
АКТУЕЛНИ РАЗГОВОР - ГОСТ
РТРС
МИЛОРАД ДОДИК
АТВ
АМПЛИТУДА
РТРС
ПРЕСИНГ
ПИНК БХ
ЗАБРАЊЕНИ ФОРУМ
РТРС
ЕВРОПСКА ПЕРСПЕКТИВА БИХ
РТРС
ТВ ОРДИНАЦИЈА
РТРС
ДРУГИ НИВО
ОБН
ТЕЛЕРИНГ

6,7
6,7
РЕЈТИНГ %
6,5
6,2
20,4
6
19,3
5,9
16,9
5,7
5,2
16,8
5
4,9
16,4
4,9
4,8
16
4,7
4,6
15,7
4,6
4,5
15,6
4,5
14,2
4,5
4,4
14,1
14,1

РЕЈТИНГ %
11,1
10,3
10
7
5,8
4,7
3,8
2,5
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РЕПОРТАЖА:НОЋ БОРИЛАЧКИХ
ВЈЕШТИНА
РЕПОРТАЖА:
ТЕАТАР ФЕСТ
НАЗИВ ПРОГРАМА
ПЕТАР
КОЧИЋ
2008
ВРЕМЕНСКА
ПРОГНОЗА
РЕПОРТАЖА:
10.
ТЕАТАР ФЕСТ
ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
ДОБОЈ
2008 ПРОГНОЗА
ВРЕМЕНСКА
РЕПОРТАЖА:
РУНОЛИСТ СА
ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
КЛЕКОВАЦЕ
РЕПОРТАЖА: ФЕСТИВАЛ МАЛИ
за КОМПОЗИТОР
САВЕЗ СЛИЈЕПИХ
НАЗИВ ПРОГРАМА
РЕПОРТАЖА: ГОДИШЊИ
КОНЦЕРТ ВРАПЧИЋА
ОМЛАДИНСКИ ФОРУМ
ЉУДИЋИ
ПРВО СКОЧИ ПА РЕЦИ ОП
БОЖИЋНЕ ПЈЕСМЕ НА ДАР
ЦРТАНИ ФИЛМ: АНДЕРСЕНОВЕ
БАЈКЕ
CITY KIDS
БЕСКРАЈНЕ ПРИЧЕ
ЛУДЕ ГОДИНЕ
ПРИЧЕ НИЏЕ ЦВРЧКА

Најгледанија
временска
РТРС
прогноза у 2008. години
ТВ СТАНИЦА
РТРС
РТРС
ПИНК
РТРС БХ
АТВ
БХТ
РТРС1
РТРС
Најгледанији програми
РТРС
дјецу у 2008. години
ТВ СТАНИЦА
РТРС
РТРС
АТВ
РТРС
РТРС
РТРС
ПИНК БХ
РТРС
РТРС
РТРС

Најгледанији остали програми
у 2008. години
ТВ СТАНИЦА
НАЗИВ ПРОГРАМА
РТРС
ХЕРОЈИ И ФЕНОМЕНИ
РТРС
РЕПОРТАЖА: ПАКЕТИ ЉУБАВИ
РТРС
ИЗБОР СПОРТИСТЕ РС ЗА 2008.
РТРС
ПОСЈЕТА ВИНОГРАДАРА РС
РТРС
РЕПОРТАЖА: ЕУРОСОНГ
РТРС
СНОП
РЕПОРТАЖА: 65 ГОДИНА ГЛАСА
РТРС
СРПСКЕ
РТРС
СТОП БИЈЕЛОЈ КУГИ
РТРС
ДАНИ ВИНА
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
РТРС
РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ У БРОДУ
РТРС
ЕВРОПСКА УНИЈА И МИ
РТРС
ГОВОРИМО СРПСКИ
РТРС
АВАНТУРА НА ТАРИ
РЕПОРТАЖА: ОПЕРАЦИЈА
РТРС
ТРИЈУМФ
РТРС
ЗДРАВЉЕ ЈЕ ЛИЈЕК
РТРС
ФЕСТИВАЛ МАЛИ КОМПОЗИТОР

3
РЕЈТИНГ%
2,8
15,2
4,5
2,5
2,8
2,7
2,4
2,3
2,2
РЕЈТИНГ%
6,1
5,4
4,8
4
3,9
3,6
3
2,9
2,6
2,6

РЕЈТИНГ%
9
8,6
8
7,4
7,2
6,4
6,1
5,4
5,4
5,3
5,1
4,5
4,2
4,2
4,1
3,8
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РАДИО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
И З В Ј Е Ш Т А Ј О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМСКИХ
ПЛАНОВА ЗА 2008. ГОДИНУ
У току прошле године, Радио Републике Српске је реализовао све
програмске садржаје према усвојеној програмској шеми. Кроз
двадесетчетворо часовно емитовање, слушаоци су информисани о свим
актуелним догађањима из свих области друштвеног и јавног живота.
Поштујући професионалне уређивачке принципе и обавезе као
Јавни сервис, у информативним емисијама слушаоци су редовно и
благовремено информисани о свим актуелним збивањима. Сједнице
Народне скупштине Републике Српске су редовно праћене, а директно су
преношене тачке дневног реда према одлуци уређивачког колегијума. У
септембру је праћена предизборна кампања за локалне изборе у БиХ кроз
посебне програмске садржаје (свакодневне изборне хронике у 16,30 и
22,30 и представљање кандидата које су рађене професионално и према
правилима Централне изборне комисије).
У Дневном програму реализовани су садржаји из политичких,
научних, културно-умјетничких, спортских и осталих области. Редовно,
према програмској шеми, емитоване су и емисије за дјецу и омладину.
У 2008. години Редакција сложених програма пратила је културне
и друге садржаје. Рађене су и емисије из области науке, медицине и
образовања, као и емисије о националним мањинама.
У пројекту РТРС-а и УНИЦЕФ-а БиХ реализовано је пет получасовних
емисија под називом „Социјална инклузија дјеце“.
Редакција спортског програма је редовно извјештавала са
најзначајнијих спортских догађаја у 2008.години, посебно са
Олимпијских игара у Пекингу (захваљујући колегама из Радио Београда
редовно смо добијали и изјаве спортиста, учесника Олимпијаде) и
Европског шампионата у фудбалу. Спортске рубрике су биле присутне у
информативним емисијама, као и у Јутарњем програму и „За сваког
понешто“.
Редакција спортског програма уређује и води емисије „Спортско
забавно поподне“ (суботом од 14.00 до 18.00 часова) и „Спортски
преглед“ (недјеља од 15.00 до 16.00 часова).
Настављена је добра сарадња
са спортском редакцијом Радија
Федерације БиХ.
Радио репортажа „Радио-шетња“ награђена је на Регионалном радио
фестивалу у Тузли, а уредник Редакције спортског програма Радија РС,
Драган Пајић, изабран је за најбољег спортског новинара у Републици
Српској за 2008. годину.
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Редакција музичког програма је у 2008. години реализовала све
музичке садржаје у оквиру програмске шеме водећи рачуна о квалитету
музичког материјала, а резултат тога је добар и квалитетан музички
програм. Емисије „Радагука“, „Евергрин клуб“, „Рок портрет“, „Сјећања“
и „Свилен конац“ су емитоване у редовним терминима, а репризиране у
оквиру ноћног програма. Праћени су сви најзначајнији музички догађаји
(Дани Владе Милошевића, Бањалучки хорски сусрети, Ђурђевдански
фестивал).
Значајну улогу у благовременом информисању слушалаца имају и
ИТЦ у Источном Сарајеву, Бијељини, Брчком, Приједору и Требињу,
дописништво у Београду, као и добро организована дописничка мрежа
широм Републике Српске и БиХ.
Све редакције Радија РС и ИТЦ-а су технички опремљене снимачима и
рачунарима, тако да новинари могу сами монтирати и архивирати
снимљени материјал.
У 2008. години сви запослени Радија РС прошли су и савладали
обуку на новом програму архивирања вијести и осталих емисија.
Организована су предавања из језика, обавезна за запослене и за
сталне сараднике. Према информацији координатора, Милана
Хајдуковића, одзив је јако слаб када је ријеч о запосленима на Радију РС.
Табела о емитованом програму
Укупно ( редовни 1+2+3+4+5+6+7+8+9 )
1. ИНФОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАРНЕ
ЕМИСИЈЕ
1.1 Дневне информативне емисије

Укупно
8.784
1.631

1.2 Седмичне емисије актуелне политичке и
привредне проблематике

1.3 Документарне и фељтонске емисије
1.4 Преноси политичких догађаја
1.5 Емисије о пољопривреди и селу
1.6 Остале информативно-документарне
ем.
2 .КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКЕ ЕМИСИЈЕ
2.1 Емисије о култури и умјетности
2.2 Вјерске емисије
3. ЗАБАВНЕ ЕМИСИЈЕ
3.1 Хумористичке и сатиричке емисије
3.2 Остале забавно-рекреативне емисије
4. МУЗИЧКЕ ЕМИСИЈЕ
4.1 Озбиљна музика
4.2 Забавна музика
4.3 Узворна народна музика и кола
4.4 Новокомпонована народна музика
4.5 Остала народна музика
4.6 Мјешовите и остале музичке емисије

Премијерно
8.148

%
92,76
18,57

984
105

11,20
1,20

105
58
52
216

1,20
0,66
0,59
2,46

697
535
58
758
53
653
4.276
158
2.613
448
387
254
171

7,93
8.09
0,66
8,63
0,60
7,44
48,68
1,80
29,75
5.10
4,18
2,90
1,94

Репризно
%
636
7,24

59

0,67

52

0,60

104

1,18

52

0.59

145
94

1,65
1.07

26

0,30
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5. ДЈЕЧИЈЕ И ОМЛАДИНСКЕ
ЕМИСИЈЕ
5.1 Дјечије емисије (осим драмских)
5.2 Омладинске емисије
6. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ЕМИСИЈЕ
6.1 Опште-образовне емисије
7. СПОРТСКЕ ЕМИСИЈЕ
7.1 Преноси спорских догађаја
7,2 Остале спортске емисије
8. ВЕЗАНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМСКИХ БЛОКОВА И ЕМИСИЈЕ
НЕОДРЕЂЕНИХ САДРЖАЈА
9. КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЕМИСИЈЕ

133

1,51
81
52

642

104
206
642

0,92
0,59
2,98
1,80
3,53
1,19
2,34
7,30

55

55

0,63

262
158
310

104
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1,18

МУЛТИМЕДИЈА
(ВЕБ САЈТ И ТЕЛЕТЕКСТ)
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2008.ГОДИНУ
Трећи сектор РТРС значајна је хроника дневних догађаја. О томе
свједочи велики број информација у бази података. Као извор служиле
су све доступне агенције и други информативни медији. Најважније
вијести илустроване су доступним фотографијама, па се може рећи да је
инфо архив богат са више од осам хиљада фотографија и илустрација.
Значајан удио у презентацији дневних актуелности имају информаитни
прогами Радија и Телевизиије.
Током прошле године наш сајт је посјетило 2.150 000 корисника.
Основна и приоритетна функција веб сајта као и телетекста јесте
квалитетно и свеобухватно представљање свих производа наше куће, у
чему се прилично напредовало, тако да су на сајту и телетексту присутне
инфорамције о програмским саджајима Радија и Телевизије које
посјетиоцима могу дати потпунију слику о нама.
Нови телетекст систем омогућава унос информација за телетекст преко
вебинтерфејса тако да ће садржај телетекста моћи да се чита и на сајту.
Нови сервер закупљен у Њемачкој омогућава већу понуду аудио и
видео снимака из програма РТРС-а. Ова техничка унапређења омогућују
да се постојећи сајт знатно прошири и унаприједи што подразумијева и
нови дизајн, на чему се ових дана интензивно ради. Завршена је и веб
апликација за интернет програм Телевизије и Радија која ће веб и
телетекст редакцији омогућити преглед свих вијести у информативним
емисијама ова два медија.
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Мјесечне статистике

Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Мeсец
Јан 2008
Феб 2008
Мар 2008
Апр 2008
Мај 2008
Јун 2008
Јул 2008
Авг 2008
Сеп 2008
Окт 2008
Нов 2008
Дец 2008
Укупно

Јединствених
Број
посетилаца
посета
53048
173415
61129
193288
57149
192099
50255
178652
46638
168797
48702
134999
60449
158262
61880
156269
66909
169817
89049
216090
84184
199640
88218
208442
767610
2149770

Страница

Погодака

Проток

787444
925645
884315
848816
863859
853071
961093
945132
1049708
1271088
1156955
1270449
11817575

6525254 87.13 GB
7721719 128.59 GB
7308277 58.84 GB
6590605 35.47 GB
6165024 34.19 GB
6108551 33.33 GB
7138192 38.53 GB
7039338 36.82 GB
7968035 42.05 GB
9643458 56.68 GB
8416508 46.08 GB
9065237 52.93 GB
89690198 650.66 GB
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МЕДИЈА ЦЕНТАР
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2008.ГОДИНУ
Од услова који су утицали позитивно на функционисање Медија
Центра могу се издвојити позитивно пословање РТРС-а, редовна исплата
свих обавеза према радницима, повећање личних доходака, набавка
техничке опреме, изградња РТВ дома, примање једног броја хонорараца
у стални радни однос, општа позитивна клима проистекла из предузетих
мјера

штедње,

праћења

трошкова, укупног

пословања

и добре

перспективе.
Неповољни услови који су утицали на слабије функционисање
Медија Центра су рад у неадекватним просторима, заостатак у
технолошком напретку насљеђен из претходног периода, дефицит
кадрова, тешкоће у ангажовању и задржавању најстручнијих и
најдефицитарнијих кадрова, насљеђен технолошки процес из претходног
периода, с доста импровизација.
У 2008. години Медија Центар нашао се пред неколико различитих
задатака:
- активности на остваривању општих циљева који су постављени при
формирању Медија Центра у 2007. години и упостављању његове
организационе структуре,
- задовољење потреба РТРС-а у 2008. години у смислу пружања услуга у
ТВ и радио продукцији, ИТ Центрима и дописништвима, управљања
објектима и имовином, информатичкој технологији, архиву, возном
парку и др.
Прошла година је била обиљежена и санирањем продукционих
капацитета у Бањалуци и ИТЦ-има, активностима
- пројектовања капацитета и опремања зграде РТРС-а,
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- едукације и мотивације радника, а посебна пажња је посвећења
рационалном улагању расположивих средстава, те свим облицима
штедње.
Анализом планираних задатака за 2008. годину, може се рећи да
су сви остварени, осим оних за које су планирана финансијска средства
из извора ван РТРС-а.
Произведено је више властитог програма (8,4 сата у 2008.
години;8,0 сати у 2007. години) и урађен је већи број преноса
репортажним колима него што је било планирано (планирано 260,
остварено 305)
Велики број преноса репортажним колима добрим дијелом је
посљедица недостатка студијског простора у РТРС-у, што даље
доприноси нерационалном располагању људским ресурсима. Због овако
великог обима продукције, често су радници доведени у ситуацију да је
приоритет урадити посао, водећи мање рачуна о квалитету урађеног.
Такође, производећи ову количину програма, под овим условима,
занемарена је продукција која захтијева озбиљнију припрему и више
сати рада, по минути произведеног програма, што би у наредном периоду
требало бити предмет анализе свих сектора РТРС-а.
Припреме пресељена у нову зграду РТРС-а је сложен посао
закомпликован с три непознанице: увођење дигиталног емитовања у
БИХ, кад ће зграда бити усељива, те непознавање буџета. Због овога се
исцрпно разматра неколико опција одабира опреме, што додатно
оптерећује, поготово најстручнији кадар на РТРС-у.
У току 2008. године настале су одређене промјене:

повећање

личних доходака, набавка техничке опреме и примање једног броја
хонорараца у стални радни однос. Ове промјене су, заједно с позитивним
пословањем РТРС-а, редовном исплатом свих обавеза према радницима и
радовима на изградњи зграде РТРС-а, дале допринос стварању услова у
којима је могуће формирање здравог пословног амбијента и повећање
нивоа посвећености послу, али и успостављања правила понашања и
радног процеса.
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Брига о људским ресурсима једна је од кључних обавеза сваког
предузећа, поготово у савременим условима брзог технолошког напретка
и јаке тржишне конкуренције. Најдрагоцјенији капитал сваког предузећа
јесу људски ресурси. Без адекватне бриге о њима ни најсавременији
технички и технолошки услови неће дати значајан допринос напретку
предузећа.
Да би се постигао оптимум функционисања и пословања, у Медија
Центру је посебна пажња посвећена важним аспектима који се тичу
људских ресурса:
-

Мотивацији запослених;

-

Обуци запослених;

-

Задржавању постојећих кључних кадрова;
Сва три споменута аспекта су у тијесној вези, па се тако

пружајући услове за обуку, односно за лично напредовање и развој,
истовремено постиже повећање

мотивисаности за рад и шанси за

задржавање постојећих потребних кадрова. У систем компензације, осим
новчане накнаде за рад, укључуене су и друге бенефиције попут
едукација, стручних путовања и сл. које имају мотивишућу снагу за
запослене, а тако директно утичу на квалитет рада и, на крају, пословање
предузећа.Карактеристични су технички услови рада које захтијева
програм, а то су изразита прецизност, иреверзибилност неких поступака
и немогућност накнадног исправљања грешака у програму Радија и
Телевизије. Овакви услови, јасно, чине ове послове и дјелатност врло
стресним. Побољшање међуљудских односа, његовање атмосфере
тимског рада, неке су од стратегија за превазилажење стреса на радном
мјесту, што за посљедицу има квалитетнији рад.
Увођење било каквих промјена изазива отпор и тенденцију
регресије ка старом, раније усвојеном начину рада, па се може очекивати
да би прелазак на рад у новим технолошким условима, који обавезно
подразумијевају и промјену општег стила понашања у раду, довео до
отпора међу запосленима. За ту сврху у изради је план за обуку и
превазилажење почетног отпора.
23

2.2 Запослени у Медија Центру

СЛУЖБА / ОРГАНИЗАЦИЈА

Систематизација

Тренутно стање

Хонорарни
сарадници

КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА

4

3

1

ТВ ПРОДУКЦИЈСКИ РЕСУРСИ

109

96

14

ИТЦ И ДОПИСНИШТВА

64

60

16*

АУДИО, ВИДЕО И ПИСАНИ АРХИВ
УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИМОВИНЕ И
ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ

4

3

0

35

31

4

РАДИО ПРОДУКЦИЈСКИ РЕСУРСИ

11

11

1

ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНИКА

6

4

2

233

208

38

Укупно

*Дописници су у неким случајевима и оператери и новинари.

120

109
96

100

Систематизација

80
64

60

Тренутно стање
60

35

40
20

14

4

3

4

0
ТВ ПРОДУКЦИЈСКИ
РЕСУРСИ

31

16

1

КАНЦЕЛАРИЈА
ДИРЕКТОРА

Хонорарни
сарадници

ИТЦ И
ДОПИСНИШТВА

11 11
3

0

АУДИО, ВИДЕО И
ПИСАНИ АРХИВ

3
УПРАВЉАЊЕ И
ОДРЖ АВАЊЕ
ИМОВИНЕ И
ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ

1
РАДИО
ПРОДУКЦИЈСКИ
РЕСУРСИ

6 4

2

ИНФОРМАТИЧКА
ТЕХНИКА

Од формирања Медија Центра уведена је процјена учинка свих
запослених у интервалима од 6 мјесеци. На основу ових процјена врше се
евентуалне промјене радних мјеста по вертикали унутар структуре.
Посебан акценат је на учинку, квалитету и одговорности на послу.
Установљено је и редовно праћење квалитета продукције и награђивање
најбољих радова у току мјесеца.
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ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ И ТЕХНОЛОШКИ СТЕПЕН
РАЗВОЈА
Телевизија

доживљава

брзе

промјене

изазване

брзим

технолошким развојем. Потврда тога је да је у прошлој години
најважнији правац технолошког развоја РТРС-а био прелазак с аналогне
на дигиталну технологију, а већ ове године се поставља питање избора
HD резолуције и формата слике.
У 2008. години били смо у ситуацији неопходности улагања у
опрему како би се сачувала основна функција производње и емитовања
прорама. У исто вријеме, морало се рачунати на врло брз прелазак на
дигитално емитовање и потребу набавке нове опреме.
Због овога и финансијских разлога, добар дио опреме је купљен на самој
граници broadcast квалитете, која може обављати функцију до преласка у
нову зграду РТРС-а и емитовања по новим стандардима.
Најава, од ДТТ форума, да ће се, до краја 2011, угасити сви
аналогни предајници мора се узети у обзир, иако је то дискутабилно.
Такође, предвиђено је да ће у 2009. години почети дигитално емитовање
за поједина подручја. Крајњи рок преласка на дигитално емитовање за
БИХ је 2015. година.
Техничко-технолошки напредак у 2008. години
-

Набавка репортажних кола са 4 дигиталне камере,

-

Набавка 3 HDV камкордера у Бањалуци и 3 HDV камкордера у
Лукавици,

-

Набавка крана,

-

Потпуна просторна и техничко-технолошка реконструкција ИТЦ-а
Приједор

-

ИТЦ Приједор и Брчко у потпуности су прешли на нелинеарне
монтаже, за ИТЦ Лукавица набављене нелинеарне монтаже,

-

Проширење коришћења IT технологија за слање слике са
различитих локација из РС,
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-

Аутоматизација текстуалне обраде и архивирања вијести,

-

Нова интернет страница са већим могућностима приказивања
садржаја,

-

Сателитско праћење возила из возног парка РТРС-а,

-

Увођење VPN мреже мобилних телефона и увођење могућности
интерног телефонирања између ИТ Центара и Бањалуке,

МЕДИЈА ЦЕНТАР У БРОЈКАМА
Бањалука
-2 режије и 2 студија (65m2 и 35m2)
-1 студио без режије (80m2)
-4 студијске камере
-3 монтаже аналогно дигитална обрада
-3 монтаже дигитална обрада
-8 ENG камера, све дигиталне
-3 репортажних кола (укупно 7 камера ланца)
ИТ Центри и дописништва
-6 студија повезаних властитом видео линковском везом
(И. Сарајево, Требиње, Фоча, Бијељина, Брчко, Приједор,)
-2 дописништва повезана посредно видео линком
(Београд, Добој)
-9 монтажних јединица
-17 ENG камера
-12 ENG камера дописника повезаних интернетом
Возни парк
-3 репортажна кола
-35 кола опште и специјалне намјене
Радио
-3 студија
-3 монтажне јединице
-4 режије
-13 MD снимача + 17 HD снимача
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АКТИВНОСТИ У 2008. ГОДИНИ
Највећи дио посла Медија Центра био је пружање услуга у смислу:
Производње и емитовања програма Радија
- емитовање програма 24 сата дневно,
-10-20 монтираних прилога дневно,
-10-20 фоно извјештаја,
-15-20 емисија седмично споровозног материјала,
-архивирање цјелодневног програма.
Производња и емитовање програма Телевизије
•

Емитовања 24- сатног радио и телевизијског програма,

•

Производња 8,4 сата властитог премијерног програма дневно,

•

305 смјена репортажних кола у 2008. години са територије цијеле
Републике Српске,

•

Сарадња на више филмских пројеката (Први дан мира, Турнеја, То
топло љето),

•

Сви програмски захтјеви за преношење значајнијих догађаја у
Републици Српској су успјешно реализовани.

Остале активности
•

Припремљен и расписан тендер за продукцијску опрему,
вриједност тендера 612.859,00 КМ. Опрема из тендера уграђена је
у репортажна кола. Дио опреме је инсталиран у студију Бањалука,
а дио у ИТ Центрима.

•

Парцијални пројекти за репортажна кола (видео и аудио, одабир
камиона, пројекат контејнера, просторна расподјела унутар
контејнера, енергетика, клима, фарбање камиона).

•

Реализација тендера, уградња опреме, обука и пуштање у рад.

•

Замјена репортажног аута с Томсоновом опремом, брендирање.

•

Поправка, лимарски и фарбарски радови на малим репортажним
колима.
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•

Пуштање у рад преостале продукцијске опреме из тендера (кран,
дигиталне камере, тонска опрема, сервери, расвјета, нелинеарне
монтаже).

•

Набавка опреме ТВ Добој. Инвестиција вриједна 45.000,00 КМ.
Највећи дио ове опреме уграђен у потпуно реконструисан ИТ
центар Приједор, преостали дио опреме у Бањалуци.

•

Инсталација 2 панорамске IP камере (Бањалука, Јахорина).

•

Инсталација нове телефонске централе и увођење интерне
телефоније. Повезивање ИТЦ-ара и дописништва у Београду у
локалну телефонску мрежу. Инвестиција вриједна 67.000,00 КМ.

•

Потпуна реконструкција локалне интернет и телефонске мреже у
Банском двору, повезивање спратова оптичким везама.

•

За ИТЦ Лукавица набављене 3 нове дигиталне камере са хард
диском, нелинеарна монтажа и друга пратећа опрема.

•

Потпуна дигитализација ИТЦ-а Приједор и ИТЦ-а Брчко
(избачене све линеарне монтаже).

•

Набавка опреме за Радио, 10 нових снимача (хард диск и картица).

•

Надоградња софтвера и хардвера карактер генератора у доњој
режији.

•

Набавка крана, монитора и пројектора, набавка опреме за
сателитско праћење возила.

•

Набављен нови веб сервер, извршен закуп новог виртуелног
сервера за нови сајт, те закупљени нови домени.

•

Рад на изради интерног цјеновника и усвајање интерног
цјеновника.

•

Пуштање у рад властитог програма за креирање и архиву вијести
на радију и тв, обука радника.

•

Припрема документације за сателиско емитовање (упућено Влади
РС).
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•

Направљен властити програм за опслуживање веб сајта, припрема
за постављање новог веб сајта на интернет.

•

Направљен властити програм за реализацију, којим је извршена
аутоматизација снимања емисија и просљеђивање емисија на сајт.

•

Направљен програм за директно праћење и архивирање дневних
извјештаја радника у продукцији.

•

Израђен технолошки правилник о архивирању, те израђен
властити програм за претрагу архиве.

•

Израђен правилник о раду на репортажним колима.

•

Анализа рада интегрисаног информационог система и план за
израду стратегије развоја информационог система.

•

Уведено сателитско праћење возила из возног парка, те уведена
обавеза да путне налоге прије наплате овјери одјељење плана и
анализе.

•

Основана комисија за праћење утрошка потрошног материјала.

•

Урађени експерименти бежичног видео и аудио садржаја са терена
путем wimax технологије.

•

Рад група за одабир и пројектовање опреме за нови РТВ дом,
спецификација опреме по врсти и количини, одабир технолошког
процеса, припреме радника.

•

Израда плана едукације радника у смислу припреме за нови РТВ
дом.

•

Стручна предавања домаћих и страних експерата о темама из тв
технике и технологије.

•

Посјета Сајму у Амстердаму са преко 20 уговорених посјета
фирмама.

•
•

Посјете РТРС-у (Sony, Omneon, Probel, Belden, Arri, Thomson,
Miranda, Desisti, Panasonic, Provis, Avc, Kompani).
Тестирање демо опремe донесене у просторе РТРС-а.
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МЈЕРЕ ШТЕДЊЕ
● Телефонска централа, повезивање ИТ центара и дописништва у
Београду преко IТ технологије на централу (од априла, кад је
централа инсталисана, па до краја 2008. године, уштеђено је
86.000,00 КМ).
● Сателитско праћење аутомобила (километража, гориво). Осим
уштеде у гориву, очекује се и велика уштеда у наплаћеним
дневницама.
● Набавка штампача с мањом цијеном коштања отиска.
● Избацивање линеарних монтажа из ИТ центара, Приједор и Брчко.
● Емитовање комплетног ноћног програма са сервера.
● Коришћење програма за електронску обраду и архивирање вијести.
● Коришћење програма за електронско праћење и архивирање
извјештаја радника.
● Пребацивање сервера у Њемачку.
● Четворожична, у већини случајева, замијењена VPN телефонијом.
● Анализа изнајмљене опреме, те набавка оне коју је исплативије
набавити (кран, монитори, пројектор).
● Комисија за праћење утрошка резервних дијелова и потрошног
материјала.
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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДОВИМА НА
ИЗГРАДЊИ РТВ ДОМА 2008.ГОДИНЕ
Управни одбор и руководство Радио телевизије Републике Српске
први пут су у могућности ове извјештајне године да поднесу Народној
скупштини Републике Српске конкретнији извјештај о изградњи РТВ
Дома у Бањалуци.
То је разлог што извјештај има већи број страна и што садржи поглавље
о историјату изградње РТВ Дома.

1. КРАТАК ИСТОРИЈАТ РАДА НА ИЗГРАДЊИ
РТВ ДОМА ДО КРАЈА 2008.ГОДИНЕ
У мандату: Предсједник Владе РС: Младен Иванић
Мин.саобр.и веза: др Бранко Докић
Предсједник УО РТРС: Данко Ружичић
Ген.директор РТРС-а: Радомир Нешковић
- 22. јула, 2002. године, Влада РС, као инвеститор, објављује "Јавно
надметање за прикупљање понуда за извођење радова на пословном
објекту РТВ Дома Републике Српске".
- 09. септембра, 2002. године, Одбор Владе РС за изградњу РТВ Дома
РС усвојио Протокол којим је прихваћена комерцијална понуда за
пројектовање и извођење радова на изградњи РТВ Дома РС фирме
"Интегра инжењеринг" из Бања Луке.
- 24. септембра, 2002. године, донесена је коначна Одлука о избору
извођача радова на изградњи РТВ Дома РТВ РС, а као најповољнији
извођач радова изабрана је фирма "Интегра инжењеринг" из Бањалуке.
- 05. децембра, 2002. године, Управни одбор РТРС усвојио је Одлуку да
РТРС улази у инвестицију за изградњу РТВ Дома на бази обављеног
тендера и усвојених одлука о избору извођача радова.
У мандату: Предсједник Владе РС: Младен Иванић
Мин.саобр. и веза: др Бранко Докић
Предсједник УО РТРС: Данко Ружичић
Ген.директор РТРС-а: Драган Давидовић
- 10. јануара, 2003. године, потписан је Уговор о заједничком учешћу,
финансирању и извођењу радова на пословном објекту РТВ Дома РС у
Бањалуци, а потписници су били Влада РС (министар Бранко Докић),
31

РТРС (директор Драган Давидовић), Град Бањалука (градоначелник
Драгољуб Давидовић) и извођач радова "Интегра инжењеринг"
(директор Славица Станковић).
У мандату: Предсједник Владе РС: Драган Микеревић
Мин.саобр. и веза: Драган Шолаја
Предсједник УО РТРС: Данко Ружичић
Ген.директор РТРС-а: Драган Давидовић
- 10. фебруара, 2003. године, Управни одбор РТРС прихватио је тај
Уговор.
- 13. јула, 2004. године, Влада РС усвојила је Закључке којима је на РТРС
пренијела право располагања и коришћења објеката и земљишта у
Малом логору. У складу са препорукама Главног ревизора и
Закључком Народне скупштине пренијела је инвестицију изградње
РТВ Дома на РТРС. Истим закључцима препоручено је РТРС-у да
настави билатералне преговоре (потписивање Ортачког уговора) са
"Интегром" у вези проширења инвестиције са 3.500 м2 на 5.200 м2, а
које је почела Влада РС.
У мандату: Предсједник Владе РС: Перо Букејловић
Мин.саобраћаја и веза: Драгоја Лајић
Предсједник УО РТРС: Данко Ружичић
Ген.директор РТРС: Драган Давидовић
- 28. октобра, 2005. године, Влада доноси Одлуку о преносу права и
обавеза инвеститора изградње пословног објекта РТВ Дома на РТРС.
- 28. фебруара, 2006. године, Управни одбор РТРС-а прихватио је Одлуку
Владе РС о преносу инвестиције изградње РТВ дома на РТРС.
У мандату: Предсједник Владе РС: Милорад Додик
Мин.саобр. и веза: мр Недељко Чубриловић
Предсједник УО РТРС: Данко Ружичић
Генер. директор РТРС: Драган Давидовић
- 03. марта, 2006. године, потписан је између "Интегре" и РТРС-а, Анекс
уовора од 10. јануара, 2003. године, чиме су дефинисане промјене
уговорних страна. Тим анексом РТРС преузела је улогу инвеститора од
Владе РС.
- 10. априла, 2006. године, потписан је Уговор о изградњи "РТВ Дома
Републике Српске", у Бањалуци, између РТРС-а и "Интегра
инжењеринга". Овим Уговором РТРС је обезбиједио изградњу 3.500
м2 бр. гр. површине у новоизграђеном објекту, који ће представљати
посебну техничку и функционалну цјелину, под истим условима
плаћања који су уговорени 2002. године.
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- 27.6.2006.године Управни одбор РТРС-а (два члана против, један за и
један се уздржао) одбија проширење инвестиције на РТВ Дому са 3.500
на 5.200 м2. Тиме је одбијена понуда „Интегра инжењеринг“ д.о.о.
Бања Лука за склапање Ортачког уговора.
- На истој сједници, 27.06.2006.године, и истом Одлуком потврђен је
Уговор од 10. априла 2006.године, којим се обезбиједила изградња
3.500 м2 новоизграђеног простора, а не санација постојеће касарне.
У мандату: Предсједник Владе: Милорад Додик
Минист.саобр. и веза: Недељко Чубриловић
Предсједник УО РТРС: Зоран Леви
Генер.директор РТРС-а: Драган Давидовић
- 7. марта, 2007.године, Управни одбор РТРС-а доноси Одлуку којом
одобрава закључивање Уговора о ортаклуку о заједничкој изградњи
пословног објекта, у којој ће РТВ Дом бити посебна и функционална
цјелина, између РТРС-а и „Интегра инжењеринг“д.о.о. Бања Лука.
- 8.3.2007.године генерални директор Драган Давидовић потписао је
Уговор о ортаклуку у име ЈП РТРС-а са пословним партнером (извођачем
радова на РТВ Дому) „Интегра инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука.
- 14.09.2007. године Управни одбор РТРС-а донио је Одлуку о изградњи
још једног, трећег спрата РТВ Дома, 1.200 м2 бруто грађевинске
површине, тако да ће будући РТВ Дом имати укупно око 6.400 м2 бруто
грађевинске површине.
- 20.09.2007.године потписан је Анекс уговора између инвеститора и
извођача којим се обезбјеђује изградња, поставка и несметано
коришћење антенског стуба на пословној згради „Интегре инжењеринг“
д.о.о. Бања Лука, и који је власништво РТРС-а.
- У јесен, 2007.године, почели припремни радови
на изградњи РТВ Дома.
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2. РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ РТВ ДОМА У 2008.
ГОДИНИ
-23.04.2008.године Министарсто за просторно уређење, грађевинарствои
екологију Бањалука, издаје рјешење инвеститору
РТВ Дома којим
се даје одобрање за грађење РТВ дома РС максималне спратности
По+П+3.
- 02.07.2008.године завршена је процедура избора најповољнијег
понуђача за изградњу трећег спрата површине 1.200м2 БГП.
- 08.09.2008.године потписан Уговор са „Интегра инжењерингом „д.о.
Бања Лука о изградњи трећег спрата.
- 30.07.2008.године РТРС је у прилогу акта бр. 3567/08 доставила СИПИ
документацију коју је својим актом бр. КТА-460/07 тражило Тужилаштво
БиХ.
- 16.2.2009.године СИПА је пов.бр. 17-02/3-ПТ-04-1-30/08 доставила
Тужилаштву БиХ „Извјешће о постојању основа сумње за почињење
казнених дијела“ .
Од момента добијања одобрења за грађење РТВ дома извођач радова
је завршио сљедеће:
- Завршено је пројектовање свих фазних пројеката - електро,
машинских, акустичких, водовод, канализација - неопходних за
добијање пројекта за изградњу
-Главни пројекат урађен је почетком 2008.године и на основу њега
је добијена грађевинска дозвола.
- РТРС, као инвеститор одабрао је консултански тим сручњака из
Београда који је вршило верификацију фазних пројеката, главног
пројекта и препројектовање оних елемената фазних пројеката и
главног пројекта у току самог рада на изградњи РТВ Дома.
- У 2008.години грађевински радови на РТВ Дому завршени су на
нивоу 90%, односно са завршених 5 етажа унутар којих се налазе три
студија и пословни простори.
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3. РАДОВИ У ПРВОМ ТРОМЈЕСЕЧЈУ 2009.
ГОДИНЕ И ПЛАНОВИ ЗА 2009. ГОДИНУ
- Почетком 2009.године почели су занатски радови на изградњи
мреже водовода и канализације и застакљивање објекта.
- Усвојено је ентеријерско идејно рјешење РТВ Дома.
- Извршено је усаглашавање фазних пројеката са ентеријсрским
рјешењем РТВ Дома.
- Грађевински дио би требало да буде завршен до краја јуна 2009.
године.
- Наставак занатских радова након завршетка грађевинског дијела
требало би да започне у јулу 2009. године.
- Завршетак изградње и технички пријем РТВ Дома, према
тврдњама извођача радова „Интегра инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука
и технички пријем објекта требало би да се обави до 31.12.2009.
године.
- Употребна дозвола требало би да се добије до 31. јануара 2010.
године.
- Паралелно са наведеним активностима у вези са изградњом РТВ
Дома ради се и на припремама тендера за набавку опреме,
канцеларијског и технолошког намјештаја.
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ПРЕНОС И ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА (ПЕП)
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2008. ГОДИНУ
Служба ПЕП-а је у току 2008. године наставила технолошко
опремање постојећих капацитета , набавку и монтажу нове опреме по
плану из 2007. године, репарирање и одржавање постојеће опреме.
Тиме је омогућена боља покривенос и квалитетнији сигнал РТРС-а на
подручју Републике Српске.
Монтажом наведене опреме је знатно поправљен проценат
покривености територије односно становништва Републике Српске који
је по неким процјенама око 92 % територије и око 95 % становништва.
У том циљу утошено је 547.384,00 KM намјенских средстава одобрених
буџетом за 2008 годину за монтажу нових радио-телевизијских
предајника , репетитора , линковских веза , адаптацију Радио-релејних
Објеката , одржавање и развој постојеће опреме.
Служба ПЕП-а која која у оквиру РТРС-а обавља послове на преносу
и емитовању програма и одржавање система за пренос и емитовање у
току 2008 године била је ангажована , између осталог , на следећим
пословима:
-

Монтаже ТВ репетитора :
Брекиња
Будимлић Јапра
Бочац
Коран (Пале)
Челебићи
Соколац
Калиновик
Краљица
Дуге Њиве (Монтиран нови ФМ предајник и антенски систем)
Бачковац
Курило
Коњевић Поље
Власеница
Рудо
Горња Лијеска
Сумбуловац
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-

Пјеновац
Дрињача
Тишћа
Скелани
Цапарде
Обаљ
Јелеч
Монтажа исправљача 24В и 48В на Р.Р.О.Велики Жеп,ребевић и
Кмур
Реконструкција антенског система Цргово (Невесиње)
Реконструкција антенског система Берковићи
Монтажа сателитске опреме за дотур сигнала РТРС-а (Берковићи)
Монтажа ФМ предајника 1кWх (Дуге Њиве)
Монтажа ФМ предајника 500W и поправка антенског система
(Краљица)
Припреме за монтажу тв репетитора :
Раздвајање електроинсталације на Р.Р.О.Требевић

Р.Р.О.Леотар :
По постигнутим договорима са ХЕТ-ом Требиње на Р.Р.О. Леотар посада
РТРС-а је добила нову просторију за боравак и дежурство, која је у
потпуности адаптирана и опремљена новим намјештајем. Такође је и
осигурана резервна траса са новим сателитом ЕУТЕЛ САТ W2 –ТОТАЛ
ТВ, тако да, у случају нестанка трасе, сигнал са сателита се користи за
емитовање на ТВ-предајнику .
Р.Р.О.Лебршник :
На објекту су завршени сљедећи радови :објекат је прекривен лимом ;
направљена је септичка јама ; монтирана цистерна за воду ; урађена
водо- инсталација ; довезен контејнер и пребачена опрема и уређаји у
њега ; извршено и дјелимично насипање пута ; такођер је објекат
опремљен новим намјештајем . Такођер је и осигурана резервна траса са
новим сателитом ЕУТЕЛ САТ W2 –ТОТАЛ ТВ тако да у случају
нестанка трасе сигнал са сателита се користи за емитовање на ТВпредајнику
Р.Р.О. Кмур :
По постигнутом договору са војском БиХ на овом објекту посада РТРС-а
је добила своје просторије за боравак и дежурство , такође је извршена
адаптација тих просторија и набављен намјештај за потребе боравка
посаде на објекту.
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Р.Р.О. Требевић :
Посада на овом објекту је прешла из просторија телекома Српске у
властите просторије, то јест контејнере (8 комада) и том приликом
створила услове за боравак и дежурство на објекту . Остатак контејнера
(8 комада) пребачено је на Р.Р.О. Дуге Њиве , Р.Р.О.Удригово и ТВП
Млинарице .
Р.Р.О. Дуге Њиве :
Монтирани су контејнери који су довезени са објекта Требевић и у
потпуности опремљени за боравак и дежурство посаде на објекту .
Такођер је доведена вода из оближњег водовода. Монтиран је нови ФМ
антенски систем као и нови ФМ предајник 1кW.
Р.Р.О. Удригово :
Монтирани су контејнери који су довезени са објекта Требевић и у
потпуности опремљени за боравак и дежурство посаде на објекту.
Доведена је вода из оближњег водовода.Урађено је ново енергетско
напајање у контејнерима као и напајање за нови ТВ-предајник 5 кW који
треба да стигне и монтира се у постојеће контејнере.
Овим радовима створени су далеко бољи услови за боравак техничара на
објектима.
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СЛУЖБА ЉУДСКИХ РЕСУРСА
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2008. ГОДИНУ
Правилником о унутрашњој организацији (члан 5) утврђен је
дјелокруг рада сектора, служби и одјељења у РТРС, па је тако регулисано
да Служба људских ресурса обавља послове:
-

запошљавање,
обука и развој кадрова
персонална евиденција,
поступци и одлуке о статусу радника у току радног односа,
престанак радног односа,
уговори о раду и уговори о повременим и привременим
пословима,
анализа кадровских података

У складу с наведеним, Служба људских ресурса je у 2008. години
извршила слиједеће послове:
- у оквиру спровођења поступка пријема у радни однос, у РТРС је
примљено укупно 27 радника (22 на неодређено и 5 на одређено вријеме)
од којих 7 са високом, 2 са вишом и 18 са средњом стручном спремом.
У радни однос (одређено и неодређено) примљено је шест радника
у Сектор телевизија, четири у Сектор радио, десет у Сектор медија центар,
пет у Сектор економско финансијских послова (3 у службу РТВ таксе, 1 у
службу продаје и 1 у службу комерцијалних послова), један у Сектор
дирекција РТРС и један у Службу правних послова.
Када је ријеч о престанку радног односа, за 19 запослених радника
у току 2008. године престало је важење уговора о раду и то за 8 по
основу пензионисања, 8 по основу споразума са послодавцем, 1 због
истека рада на одређено вријеме, 1 на основу одлуке дисциплинске
комисије због теже повреде радне обавезе и 1 због смрти радника.
На дан 31.12.2008. године, у РТРС је запослено 514 радника, од
којих 509 на неодређено и 5 на одређено вријеме и са свима је закључен
Уговор о раду, сви су пријављени на пензијско и инвалидско осигурање
као и у пореску управу и за све је уредно попуњен М-4 образац, са тачно
уписаним периодом рада и висином исплаћене плате.
- Због потреба процеса рада, РТРС је у складу са чланом 34 Закона о
раду, у току 2008. године ангажовао одређени број лица за обављање
повремених и привремених послова, а уговоре о њиховом ангажовању
израђује Служба људских ресурса.
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Број ангажованих по овом основу је различит од мјесеца до мјесеца, али
у просјеку, у 2008. години ангажовано је око 150 хонорарних сарадника.,
укључујући и ауторске уговоре.
- Републичка инспекција је у току 2008. године два пута обавила преглед
у овој служби, у вези с примјеном прописа у радно правној области, о
чему је сачинила записник. Констатовано је да у дјелокругу рада ове
службе није било пропуста и незаконитих поступања. У другом
инспекцијском прегледу констатована је неопходност усклађивања
постојећег Правилника о раду са најновијим измјенама и допунама
Закона о раду, што је у надлежности правне службе и обављено је у
одређеном року, те утврђена обавеза Медија центра да организује
послове за заштиту и здравље на раду.
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У РТРС НА ДАН 31.12.2009. ГОДИНЕ
Национална структура
НАЦИОНАЛНОСТ
Српска
Хрватска
Бошњачка
Црногорска
Македонска
Италијанска
Јеврејска
Нeопредијељен
УКУПНО

БРОЈ РАДНИКА
481
13
10
6
1
1
1
1
514

Образовна структура
СТРУЧНА СПРЕМА
ВСС
ВС
ВКВ
ССС
КВ
ПКВ
НК
УКУПНО

БРОЈ РАДНИКА
106
40
15
299
45
2
7
514
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Полна структура
ПОЛ
Женски
Мушки
УКУПНО

БРОЈ РАДНИКА
197
317
514

Организациона структура
ОРГАНИЗАЦИОНА
ЈЕДИНИЦА
Дирекција РТРС
Сектор ТВ РС
Сектор радио РС
Сектор ЕФП
Сектор медија центар
Служба мултимедија
Служба ПЕП
УКУПНО

БРОЈ
РАДНИКА
17
131
51
34
207
10
64
514

ПРАВНА СЛУЖБА-ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ У 2008.
ГОДИНИ
У току 2008. године у Служби правних послова реализовани су
планирани и текући послови:
Нормативна дјелатност – усаглашавање Правилника о раду са измјенама
Закона о раду, рјешавање имовинско правних питања за РРО –
прибављена употребна дозвола за РРО Лебршник, израда пословних
уговора и одлука органа управљања, заступање на судовима и другим
органима и др.
На крају 2007. године, са стањем 31.12.2007. године било је укупно 48
активних судских спорова, што значи да је у току 2008. године смањен
број судских спорова за 16 предмета.

41

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А о судским споровима
АКТИВНИ СУДСКИ СПОРОВИ У РТРС
са стањем на дан 31.12.2008. године

У К У П Н О 32

СТРУКТУРА СПОРОВА:
1. ПО ТУЖБИ ПРОТИВ РТРС
- привредни спорови
вриједност спорова 165.823,58 КМ
- спорови за накнаду штете због
објављеног саопштења или емисије
(клевета)
вриједност спорова 273.500,00 КМ
- спорови за заштити ауторских права

2

7
2

У К У П Н О 11
2. ПО ТУЖБИ РТРС
- привредни спорови
вриједност спорова 493.068,88 КМ
- заштита ауторских права
вриједност спорова 33.247,79 КМ
- стицање права својине на
некретнинама
вриједност спора 50.000,00 КМ

4
2
1
_______
УКУПНО 7

3. РАДНИ СПОРОВИ
- престанак радног односа технолошки вишак
- престанак радног односа
по другим основима и остало

10
4

УКУПНО

14

42

НАЧИН УПРАВЉАЊА У РТРС-у
Парламентарна Скупштина БиХ усвојила је, 05.10.2005. године,
Закон о Јавном радио - телевизијском систему Босне и Херцеговине који
је објављен у Службеном гласнику БиХ број: 78/05).
Народна Скупштина РС усвојила је 11.05.2006. године Закон о
РТРС-у. (Објављен у Службеном гласнику РС број: 49/06).
Законом о Јавном РТВ систему БиХ уређују се Јавни РТВ систем
БиХ и односи три Јавна РТВ сервиса и заједничког правног субјекта
унутар тог система, као и његова дјелатност и организација.
Законом о РТРС-у уређује се Јавни РТВ сервис Републике Српске.
Према Закону о РТРС-у и Статуту РТРС-а, оснивач РТРС-а је
Република Српска. Права и обавезе према РТРС-у врши Народна
Скупштина РС, у складу са Законом. РТРС је правно лице и може у
правном промету стицати права и преузимати обавезе, бити власник
покретне и непокретне имовине, бити странка у поступку пред судовима,
другим државним органима и тијелима с јавним овлашћењима. РТРС
одговара за обавезе цјелокупном својом имовином.
У складу са законом и Статутом РТРС има своје органе и то:
1. Управни одбор
2. Пословодни одбор
1. Управни одбор је орган управљања у РТРС-у. Управни одбор
је орган путем којег се, на начин одређен Законом, штите
интереси јавности, у погледу квалитета и порука радио и
телевизијских програма, који се емитују у медијима, врши
надзор над цјелокупним пословањем, као и над коришћењем и
располагањем имовином РТРС. Управни одбор има четири (4)
члана која, у складу са Законом, именује Народна скупштина
РС из сваког од конститутивних народа БиХ и из осталих са
листе кандидата коју сачињава и доставља РАК. Услови,
поступак и начин избора, именовања и разрјешења чланова УО
РТРС-а, регулисани су Законом о РТРС-у и Статутом РТРС-а.
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Народна Скупштина РС одлуком број: 01-1465/06 од 23.11.2006.
године именовала је Управни одбор РТРС-а у садашњем сазиву:
-

Радмила Чокорило - члан на 4 године,
Зоран Леви - члан на 3 године,
Влатко Малбашић - члан на 2 године,
Мехмед Диздар - члан на 1 годину кога је почетком 2009.
године замијенила Јасминка Смаиловић.
Народна скупштина Републике Српске је на сједници одржаној
17. децембра 2008. године донијела одлуку о именовању члана
управног одбора РТРС-а, Јасминке Смаиловић из бошњачког
народа. Одлука је објавлјена у Службеном гласнику РС број
127/08.

Према члану 55 ст. 5, Закона о РТРС-у ( "Сл. гласник РС" број:
49/06) члан Управног одбора именован на три године, Зоран Леви,
остаће на функцији предсједавајућег у трајању трогодишњег мандата.
Ротирање чланова Управног одбора на мјесту предсједавајућег Управног
одбора регулисано је Законом.
2. Пословодни одбор је орган руковођења у РТРС-у. Пословодни
одбор чине генерални директор и директори сектора.
Пословодни одбор разматра сва важна питања која се односе
на пословање и рад РТРС-а. Генерални директор РТРС-а
представља и заступа РТРС, те обавља друге послове у складу
са законом и статутом.
Генералног директора, на основу јавног конкурса, именује
Управни одбор РТРС-а, на мандатни период од 5 година. Именовање и
мандат, надлежности и разрјешење генералног директора регулисани су
Законом о РТРС-у и Статутом РТРС-а.
Ради потпунијег заступања и заштите интереса јавности у
програмима РТРС-а и унапређења укупних радијских и телевизијских
програма РТРС-а, Управни одбор, у складу са законом и Статутом РТРС-а, основао је Програмски савјет РТРС-а. Програмски савјет има 11
чланова које бира Народна Скупштина РС, на основу Јавног конкурса са
листе коју предлаже Управни одбор. Програмски савјет чине
представници: младих, пензионера, удружења послодаваца, синдиката,
националних мањина, вјерских заједница, универзитета, удружења
цивилног друштва, удружења новинара, удружења жена и осталих.
Народна Скупштина РС на једанаестој сједници, одржаној
05.06.2007. године, изабрала је садашњи сазив Програмског савјета.
Одлука је објављена у "Сл. гласнику РС" број: 48/07.
Изабрани чланови су: Либор Бочек, Драгутин Бошковић, Војин
Митровић, Мирко Ђукић, Надежда Савјак, Ивица Божиновић, Милорад
Кењаловић, Назифа Хелдић, Радмила Жигић, Нада Голубовић и Ивица
Дујић.
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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА РТРС
У 2008. години Управни одбро РТРС-а одржао је 10. сједница од
којих су двије биле тематске - посвећене изградњи РТВ дома.
На сједницама се расправљало и одлучивало о свим важним питањима у
везани са радом и пословањем РТРС-а, а која су у надлежности и
дјелокругу рада Управног одбора.
Управни одбор је донио 65 одлука и 8 закључака. Сједницама су,
поред свих чланова Управног одбора, присуствовали и представници,
стручни радници, РТРС-а који су помагали Управном одбору приликом
расправљања о важним стручним питањима. Све одлуке, чланови
Управног одбора, доносили су углавном једногласно.
П Р Е Г Л Е Д ОДРЖАНИХ СЈЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА СА
СПИСКОМ ДОНЕСЕНИХ ОДЛУКА И ЗАКЉУЧАКА
XIII- СЈЕДНИЦА - одржана 06.2.2008. године
1. Одлука о усвајању Извода из записника са XII сједнице Управног
одбора,
2. Тематска сједница - РТВ Дом – изградња-није било конкретних
одлука и закључака
XIV - сједница - ОДРЖАНА 27.2.2008. године
1. Одлука о усвајању Извода из записника са XIII сједнице Управног
одбора,
2. Одлука о усвајању завршног рачуна за 2007. годину,
3. Одлука о усвајању Извјештаја пописних комисија,
4. Одлука о усвајању Плана мјера и активности на отклањању уочених
неправилсности по извјештају Главне службе за ревизиу РС,
5. Одлука о усвајању Извјештаја овлаштеног ревизора InterCons из
Зенице о извршеној ревизији годишњих финансијских извјештаја ЈП
РТРС за пословну 2006. годину,
6. Одлука о усвајању Извјештаја овлаштеног ревизора InterCons из
зенице о ревизији специјалних намјена, контрола фактурисања износа
и степена наплате и првилност расподјеле прикупљених средстава за
период 1.1. до 31.12.2006. године,
7. Одлука о прихватању Извјештаја о утрошеним финансијских
средствима већим од 10.000,00 КМ,
8. одлука о усвјању Извјештаја о набавци основних средстава у
вриједности мањој од 15.000,00 КМ,
9. Одлука о повећању плате генералном директору РТРС-а,
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10. Одлука о усаглашавању накнада члановима Управног одбора са
најнижом платом у РС,
11. Одлука о давању сагласности на именовање директора дирекције
РТРС-а.
XV - СЈЕДНИЦА - одржана 18.4.2008. године
1. Одлука о усвајању извода из записника са XIV сједнице Управног
одбора,
2. Одлука о усвајању Цјеновника услуга РТРС-а и Протокола о
процедурама, роковима наручивања, фактурисања и плаћања услуга
РТРС-а,
3. Одлука о одобравању набавке два аутомобила марке Лада нива за
потребе Службе РТв таксе,
4. Одлука о набавци ласерског штампача за потребе Службе РТВ таксе,
5. Одлука о усвајању цјеновника Службе продаје (маркетинга) РТРС-а,
6. Одлука о прихватању Извјештаја о утрошеним финансијским
средствима већим од 10.000 КМ за период 27.3. - 18.4.2008. године,
7. Одлука о прихватању Извјештаја о набавци основних средстава у
вриједности мањој од 15.000 КМ, за период од 31.1.2008. године до
31.3.2008. године,
XVI - СЈЕДНИЦА - одржана 30.5.2008. године
1. Одлука о усвајању Извода из записника са XV сједнице Управног
одбора,
2. Одлука о прихватању Приједлога Извјештаја о реализацији Плана за
2007. годину и План рада за 2008. годину, који ће бити достављен
Народној Скупштини РС, са предлоћеним измјенама и допунама,
3. Одлука којом се овлашћује предсједник Управног одбора, Зоран Леви
и генерални директор РТРС-а, Драган Давидовић, да окончају
финалну верзију Извјештаја о реализацији плана за 2007. годину и
план рада за 2008. годину и да исти доставе Народној скупштини РС
на разматрање.
4. Одлука о давању сагласности генералном директору РТРС за
именовање Слободана Видовића за директора Сектора радија РС,
XVII - СЈЕДНИЦА - одржана 06.6.2008. године
1. Одлука о усвајању Извода из записника са XVI сједнице Управног
одбора,
2. Одлука о увајању Приједлога Правилника о раду,
3. Одлука о сагласности са одлуком скупштине Града Бањалука,
4. Одлука о прихватању Уговора између РТРС и Интегра инжењеринга о
преносу права власништва на објекту и земљишту у Ул. М. Тита број
189,
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5. Одлука о прихватању Извјештаја о утрошеним финансијским
средствима већим од 10.000,00 КМ за период 18.4. - 31.5.2008. године,
6. Одлука о прихватању Извјештаја о набавци основних средстава у
вриједности мањој од 15.000,00 КМ за период 01.4.-31.5.2008. године,
7. Одлука о одобравању набавке опреме за потребе дописника -.
сниматеља у Власеници и Хан пијеску.

XVIII - СЈЕДНИЦА - одржана 03.9.2008. године
1. Одлука о усвајању Извода из записника са XVII сједнице Управног
одбора,
2. Одлука о прихватању Информације о куповини студијске опреме,
опреме за монтажу и режијске опреме и одобравању средстава,
3. Одлука о адаптацији пословног простора ИТЦ Приједор и одобравање
средстава,
4. Одлука о прихватању Извјештаја о утрошку финансијских средстава
већих од 10.000,00 КМ,
5. Одлука о прихватању Извјештаја о набавци основних средстава у
вриједности мањој од 15.000,00 КМ,
6. Одлука о скидању хипотеке дате Интегра инжењерингу,
7. Закључак у вези са иницијативом скуштине РС поводом закључака
Скупштине општине Језеро,
9. Констатација поводом Извјештаја о ревизији,
10. Констатација поводом Извјештаја о пословању за првих 6 мјесеци ове
године,
XIX - СЈЕДНИЦА - одржана 09.10.2008. године у Приједору
1. Одлука о усвајању Извода из записника са XVIII сједнице,
2. Одлука о прихватању Извјештаја о утрошку финансијских средстава
већих од 10.000,00 КМ за период 29.8. - 06.10.2008. године,
3. Одлука о прихватању Извјештаја о набавци основних средстава у
вриједности мањој од 15.000,00 КМ за период 30.8. до 06.10.2008.
године,
4. Одлука о прихватању Информације о извршеној адаптацији
просторија ИТ центра у Приједору и о активности ИТ центара РТРСа,
5. Одлука о усвајању Информације о пројектовању, набавци опреме и
монтажи репортажних кола, Информације о реновирању ИТЦ
Приједор и Информације о монтирању нове телефонске централе у
РТРС-у,
6. Одлука о продаји грађевинског земљишта на Побрђу путем усменог
јавног надметања - лицитацијом,
7. Закључак о припреми и разматрању Извјештаја о извршењу Одлука
Управног одбора РТРС-а донесених у 2008. години.
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XX - СЈЕДНИЦА - одржана 14.11.2008. године
1. Одлука о прихватању приједлога предсједника Управног одбора да се
тачка 11 дневног реда не скида са дневног реда и да се о њој
расправља на овој сједници, а да менаџмент за наведену сједницу
достави списак донесених одлука Управног одбора.
2. Одлуку да се тачка 10 скине са дневног реда (извјештај о додјели
Уовора за изградњу III спрата РТВ дома.
3. Одлука о усвајању Извода из записника са XIX сједнице Управног
одбора.
4. Одлука о усвајању Извјештаја о утврђеним финансијским средствима
већих од 10.000,00 КМ за период 07.10. до 07.11.2008. године,
5. Одлука о усвајању Извјештаја о набавци основних средстава у
вриједности до 15.000,00 КМ за период 07.10. до 07.11.2008. године,
6. Одлука Управног одбора РТРС-а донесена поводом одлуке Управног
одбора ФТВ о обустављању уплате средстава РТВ таксе.
7. Одлука о усвајању Извјештаја о спроведеном поступку јавне продаје путем лицитације градског грађевинског земљишта на Побрђу.
8. Одлука о неприхватању приједлога менаџмента за набавку половног
камиона за репортажна кола.
9. Одлука о куповини двију Лада нива за потребе Службе ПЕП-а10. Одлука о куповини опреме (ресивера - читачи картица) за потребе
Службе ПЕП-а,
11. Одлука о куповини ЈПС за потребе возног парка РТРС-а.
12. Одлука о именовању Здравка Шавије да заступа РТРС и Управни
одбор на јавној расправи у Уставном суду БиХ која је заказана за дан
27.11.2008. године,
13. Одлука о давању овлашћења генералном директору РТРС-а да може
ангажовати адвокатску канцеларију која ће заступати РТРС и
Управни одбор РТРС-а и генералног директора у поступку
Тужилаштво БиХ, Административни центар Владе РС.
14. Одлука о повећању плате генералног директора РТРС у складу са
повећањем цијене рада у РТРС-у.
15. Закључак којим се прихвата приједлог да се на свакој сједници
Управног одбора приликом разматрања извода из записника са
претходне сједнице разматра и извршење донесених одлука.
16. Закључак да се о изршењу до сада донесених одлука расправља и на
крају наредне тематске сједнице Управног одбора.
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II - ТЕМАТСКА СЈЕДНИЦА - РТВ ДОМ ИЗГРАДЊА - одржана
05.12.2008. године
XXI - СЈЕДНИЦА - ОДРЖАНА 05.12.2008. године
1. Одлука о усвајању Извода из записника са 20. и 19. сједнице Управног
одбора,
2. Одлука о усвајању Ребаланса финансијског плана за 2008. годину,
3. Одлука о усвајању приједлога финансијског плана за 2009. годину,
4. Одлука о одобравању покретања отвореног поступка јавне набавке
потрошног материјала и покретање поступка набавке осталих роба и
услуга, предвиђених Планом пословања РТРС-а за 2009. годину,
5. Одлука о одобравању покретања поступка јавне набавке за избор
ревизорске куће за ревизију финансијског пословања РТРС-а,
6. Одлука о прихватању Извјештаја о утрошеним финансијским
средствима већим од 10.000,00 КМ за период 08.11. до 28.11.2008.
године,
7. Одлука о прихватању Извјештаја о набавци основних средстава у
вриједности мањој од 15.000,00 КМ за период од 08.11. до 28.11.2008.
године,
8. Одлука о одобравању набавке половног камиона за потребе
репортажних кола и монтажа контејнера у коме ће бити смјештена
опрема за репортажна кола,
9. Одлука о прихватању Извјештаја о додјели уговора за изградњу III
спрата РТВ дома РТРС-а
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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ПРОГРАМСКОГ САВЈЕТА
РТРС
Одлуком Народне скупштине РС (Сл. гласник РС број: 48/07)
изабрани су чланови Програмског савјета РТРС.
Прва конститутивна сједница Програмског савјета сазвана је на
иницијативу Управног одбора РТРС и менаџмента.
Прва конститутивна сједница Програмског савјета ЈП Радио - телевизија
Републике Српске, одржана је дана 03.7.2007. године.
Друга сједница Програмског савјета ЈП Радио - телевизија Републике
Српске, одржана је дана 17.12.2007. Расправљано је о:
1. Усвајање Извода из записника са I конститутивне сједнице
Програмског савјета РТРС.
2. Разматрање и усвајање Нацрта Пословника о раду Програмског
савјета.
3. Избор предсједника и замјеника предсједника Програмског савјета.
4. Текућа питања
Трећа сједница Програмског савјета ЈП Радио - телевизија Републике
Српске, одржана је дана 18.1.2008. године. Расправљало се о:
1. Усвајање Извода из записника са II сједнице Програмског савјета
РТРС.
2. Питање медијских слобода у РС, став Програмског савјета и
Управног одбора РТРС.
3. Текућа питања - Писмо борачке организације
Четврта сједница Програмског савјета ЈП Радио - телевизија Републике
Српске, одржана је дана 02.10.2008. Расправљало се о:
1. Усвајање Извода из записника са III сједнице Програмског савјета
РТРС.
2. Разматрање и усвајање програмских шема Сектора телевизије РС и
Сектор Радија РС.
3. Текућа питања
Програмски савјет РТ РС у протеклих мање од двије године,
одржао четири сједнице, што је у складу са Законом, који превиђа да је
дужност овог тијела да одржи двије сједнице годишње.
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ИЗВЈЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА
2008.ГОДИНУ
Извјештај о финансијском пословању за 2008. годину урађен је на
бази књиговодствених података планских аката и других показатеља који
имају утицај на резултат пословања.
Анализирајући пословање може се закључити да је ова пословна
година, у смислу финансијских показатеља, завршена успјешно.
Остварена је покривеност укупних расхода укупним приходима, што се
према Закону о РТРС-у мора обезбиједити у свакој пословној години.
Према истом Закону, финансирање редовне дјелатности примарно се
финансира из
- РТВ таксе
- маркетинга
- остали приходи из дјелатности
ПРИХОДИ
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА
Ред.
бро
ј

ВРСТА
ПРИХОДА

01
1. ПРИХОД
ОД РТВ
ТАКСЕ
2. ПРИХОД
ОД
МАРКЕТИН
ГА
3. ОСТАЛИ
ПРИХОДИ
ИЗ
ДЈЕЛАТНО
СТИ
УКУПНО

ПЛАНИРА
НО
у/2008

ОСТВАРЕ
НО
у/2008

ОСТВАРЕ
НО
у/2007

ИНДЕКС
ОСТВАРЕ
НО/
ПЛАНИРА
НО
05

ИНДЕКС
ОСТВАРЕ
НО
2008/2007

02

03

04

13.360.000

13.600.000

11.800.000

101,80

115.25

4.700.000

5.097.304

3.867.146

108,45

131,81

2.000.000

2.598.573

3.134.447

129,93

82,90

20,060.000

21.295.877

18.801.593

106,16

113,26
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06

Укупни приходи у односу на план су повећани за 6,16%, док су у
односу на прошлу годину увећани за 13,26%. Структура прихода
показује да је приход по основу РТВ таксе заступљен са скоро 64% што
је и нормално у финансирању јавних емитера. Комерцијални приходи
односно приходи од маркетинга учествују са око 24%, што је према
стандардима јавних сервиса очекивана улога финансирања. Остали
приходи из дјелатности у укупном приходу учествују са 12% и показују
тенденцију пада.
Сљедећи табеларни преглед података показује структуру прихода
за 2007. и 2008. годину.
СТРУКТУРА ПРИХОДА
Ред.бр.

ВРСТА ПРИХОДА

2007. ГОДИНА
ИЗНОС
%

2008. ГОДИНА
ИЗНОС
%

1.

Приход
таксе

РТВ

11.800.000

62,76

13.600.000

63,86

2.

Приход
маркетинга

од

3.867.146

20,56

5.097.304

23,94

3.

Остали приходи из
дјелатности

3.134.447

16,68

2.598.573

12,20

18.801.593

100,00

21.295.877

100,00

УКУПНО

I-

од

Остварени приходи по основу РТВ таксе је наплаћени износ РТВ
таксе, која је до 01.3.2008. године износила 6 КМ по обвезнику а
остатак године РТВ такса је износила 6,70 КМ на овај приход се не
обрачунава ПДВ (Закон о порезу на додату вриједност члан 24.
тачка 11.).
Приход од РТВ таксе представља заједнички приход три јавна
емитера у БиХ, а распоређује се у складу са Законом.
Остварени приходи по основу РТВ таксе имају сталну тенденцију
раста. Нарочито је уочљив пораст прихода који се прикупља на
територији Републике Српске. Анализе показују да је ефикасност
наплате повећања ради организованог рада инкасо службе и
утужењима нередовних платиша чиме се постиже и већа
наплативост путем Телекома РС.
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II - Приход од маркетинга у 2008. години остварен је са 8,45%
повећања у односу на планирани износ, док је у односу на 2007.
годину, остварена реализација већа за 31,81%, без повећања цијена
маркетиншких услуга.
У структури прихода, агенције које заступају клијенте учествују са
42,8% (2,182.967 КМ), а директни оглашивачи учествују са 57,2%
(2,914.607 КМ).
Приход од оглашивача са домаћег тржишта износи 4.201.190 КМ.
На повећање прихода од маркетинга утицало је значајније улагање у
пројекте програма, као што су Ђурђевдански фестивал, серија
Вратиће се роде, утакмице репрезентације Србије, музички шоу
Операција тријумф и други квалитетни програми који су емитовани
током 2008. године.
III - Остали приходи из дјелатности износе 2.598.573 КМ. Највећи износ
у овим приходима је приход по основу издавања под закуп
предајних система (1,388.020 КМ), приход по основу уступања
права емитовања наших емисија на БХТ1 (Духовни мостови, БХ
данас, Бона хомо, (105.502 КМ), те техничке услуге за потребе
програма БХТ1 и РТВ Федерације БиХ у износу од 174.116 КМ.
Приходи по основу дотација и субвенција износе 566.939 КМ. Ови
приходи обухватају финансирање набавке опреме (министарство
саобраћаја и веза), гдје се приходује годишњи износ амортизације
набављене опреме из донираних средстава. Значајна средства по
основу дотација обезбјеђена су и финансирањем серије "То топло
љето" од стране Министарства просвјете и културе у Влади РС.
Поред наведених, обезбјеђене су дотације за емисије "Стоп бијелој
куги", "Бирамо најљепши кутак" спортске манифестације,
Ђурђевдански фестивал.
Осталим приходима су обухваћени и приходи по основу
рефундације боловања, наплаћена отписана потраживања, приход
од отписа обавеза према добављачима, приходи по основу курсних
разлика, приходи по основу прекорачења трошкова мобилних
телефона и друго.
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РАСХОДИ
У сљедећој табели дат је преглед планираних расхода као и
стварени расходи у 2007. и 2008. години.
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА
Ред.
бр.

РАСХОДИ

ПЛАНИРА
НО
за 2008.

ОСТВАР
ЕНО
у/2008

ОСТВАР
ЕНО
у/2007

01

02

03

04

ИНДЕКС
ОСТВАРЕ
НО/
ПЛАНИРА
НО
05

ИНДЕКС
ОСТВАР
ЕНО
2008/2007
06

1. ТРОШКОВИ
МАТЕРИЈАЛА

706.000

679.354

559.844

96,22

121,34

2. ТРОШКОВИ
ГОРИВА И
ЕНЕРГИЈЕ

762.000

659.476

622.830

86,55

105,88

8.250.700

8.712.232

6.667.978

105,59

130,65

4. ТРОШКОВИ
ПРОИЗВОД.
УСЛУГА

1.400.000

1.443.693

1.478.479

103,12

97,64

5. ТРОШКОВИ
АМОРТИЗАЦИ
ЈЕ

1.100.000

956.292

943.904

86,94

101,31

6. НЕМАТЕРИЈАЛ
НИ
ТРОШКОВИ

5.770.000

6.935.407

6.368.350

120,19

108,90

1.280.000

1.069.363

1.041.650

83,54

102,66

19.268.700 20.455.817 17.683.035

106,16

115,68

3. ТРОШКОВИ
ЗАРАДА,
НАКНАДА
ЗАРАДА И
ОСТАЛИ
ЛИЧНИ
РАСХОДИ

7. ОСТАЛИ
РАСХОДИ
УКУПНО
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У односу на план, расходи су повећани за 6,15% колико су
повећани и приходи, док је пораст расхода у односу на прошлу годину
евидентиран у износу од 15,68% повећања.
Просјечно исплаћена нето плата за 2008. годину износи 764,00
КМ, а са топлим оброком тај просјек је 869,00 КМ. Просјечно исплаћена
бруто плата износи 1.318,00 КМ.
У даљњем тексту даје се структура појединих врста трошкова.
I - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ОБУХВАТАЈУ:
-

-

материјал и резервни дијелови за одржавање
комплетне опреме, материјал за одржавање,
објеката и чистоће пословног простора,
материјал за одржавање возног парка са
аутодијеловима, акумулаторима, гумама,
уљем, ситан инвентар и ХТЗ,
канцеларијски материјал,
материјал за израду сцене,
аудио, видео касете, магнетофонске
и студијске траке,
гардероба и шминка за раднике који се
појављују на екрану,
остали непоменути материјали,

II - ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ ОБУХВАТАЈУ:
-

утрошену електричну енергију
воду
све врсте горива

III - ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА НАКНАДА
ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ ОБУХВАТАЈУ:
-

бруто плате радика
топли оброк
регрес
накнаде Упрвном одбору
отпремнине радницима
накнада за смртни случај у породици, трошкови
лијечења, поклон бон запосленим, стипендије,
накнада за склапање брака и рађање дјетета,
пакетићи)
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IV - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА ОБУХВАТАЈУ:
-

трошкови фиксних и мобилних телефона
кориштење телефонских линија за директне
преносе програма
поштански трошкови (писма, пакети)
трошкови кориштења интернета
трошкови превоза екипа и остале услуге
трошкови одржавања опреме за производњу и
канцеларијске опреме
трошкови услуга одржавања возног парка
трошкови одржавања пословног простора
(адапрација, кречење)
трошкови закупа сталног пословног простора
трошкови закупа опреме за пренос и
емитовање програма
реклама РТРС-а
фризерске и козметичке услуге
трошкови гријања посл. простора
комуналне таксе, одвоз смећа,
противпожарне услуге
књиговезачке, штампарске услуге
преснимавања, фотокопирање, титловања
трошкови техничког прегледа и прање возила
трошкови кориштења такси услуга
трошкови стручне литературе, новина,
часописа

V - ТРОШАК АМОРТИЗАЦИЈЕ - ЗАКОНСКА ОБАВЕЗА
VI - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ОБУХВАТАЈУ:
-

дневнице и остали трошкови у вези са
путовањима у земљи и иностранству,
дневнице за раднике који раде на релејима,
накнада за повремене послове и ауторске уговоре,
накнада инкасо служби,
накнада по основу провизије за маркетиншке уговоре,
награде побједницима фестивала и
закупнине средстава од грађана,
трошкови услуга информативних агенција,
трошкови преноса и права емитовања програма,
адвокатске услуге, услуге ревизије,
провизија Телекому за наплату РТВ таксе
трошкови одржавања софтвер,
репрезентација,
трошкови истраживања и давања,
стручних мишљења,
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-

трошкови осигурања,
трошкови платног промета,
превоз радника,
трошкови накнада за корпорацију у оснивању
и раднике који опслужују УО система,

VII - ОСТАЛИ РАСХОДИ ОБУХВАТАЈУ:
-

камате по кредитима, лизингу, јавним приходима,
расход по основу отписа потраживања, отписа
ОС и друго,
разни порези и доприноси (водни, за шуме РС,
противпожарна заштита, рехабилитација, инвалида,
порез на услуге страних добављача,
трошкови спорова,
услуге струдентских сервиса,
накнада за судске и административне таксе,
трошкови огласа у штампи и остало,

СТАЛНА СРЕДСТВА
У наредној табели дати су подаци за 2007. и 2008. годину о садашњој
(неамортизованој) вриједности основних средстава.
ВРСТА ИМОВИНЕ
•
•
•
•
•

земљиште
објекти
опрема
алати
стална средства у
припреми
УКУПНО

2007. година
3,566.798
1,629.328
3,374.990
6.203

2008. година
3,566.798
1,757.134
4,106.434
5.739

4.670

18.957

8,581.999

9,455.062

Уочљиво је повећање нето вриједности сталних средстава за
916.181 КМ у ком износу је урачунатао и улагање у објекте под закупом
(ИТЦ Приједор).
Вриједност набављених средстава која су стављена у функцију у
2008. години износи 1,651.209 КМ.
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ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ
а) Потраживања
ОПИС
Потраживања од
купаца у земљи и
иностранству

31.12.2008.

31.12.2007.

2.825.121,00 КМ

2.354.062,00 КМ

Потраживања од купаца на дан 31.12.2008. године износе
2.825.121,00 КМ. Од тога домаћи Купци 2.657.068 КМ, страни купци
168.053 КМ.
б) Обавезе
ОПИС
- дугорочне
обавезе
- кратокорочне
обавезе

2008. год.

2007. год.

2.663.479 КМ

УКУПНО

2,483.975 КМ

2.160.082 КМ

2,655.048 КМ

4.823.561 КМ

5,139.023 КМ

СТРУКТУРА ОБАВЕЗА:
а) Дугорочне обавезе:

2008. година

- обавезе за јавне
приходе
- обавезе према
Електропривреди
- Лизинг
- Дугорочни кредити
(ПЕП и техника)
б) Краткорочне обавезе:

2007.година

336.895 КМ 1.046.769 КМ
941.977 КМ
268.119 КМ

695.305 КМ
388.530 КМ

1.116.488 КМ

353.371КМ

2008. година 2007.година

- примљени аванси
282.654 КМ 150.182 КМ
- обавезе према
добављачима
1,197.433 КМ 1,734.260 КМ
- обавезе за нето плате
и накнаде
425.720 КМ 319.033 КМ
- обавезе за порез и допринос 134.719 КМ 341.198 КМ
- друге обавезе
119.556 КМ 110.375 КМ
Резултат пословања за 2008. годину је:
- УКУПНИ ПРИХОДИ
- УКУПНИ РАСХОДИ
- БРУТО ДОБИТ

21.295.877 КМ
20.455.817 КМ
840.060 КМ
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ПЛАН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА
2009. ГОДИНУ
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ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПЛАН ЗА 2009. ГОДИНУ
Реализација плана Телевизије РС за 2009. годину у знаку је
изградње РТВ дома, јер би до пресељења у зграду емитовали програмску
шему која је већ утврђена, а послије пресељена у нове просторе,
Телевизија би требало да уђе у нову фазу развоја која подразумијева и
промјене у програмској шеми Телевизије, визуелном идентитету,
иновацијама и брендирању Телевизије као једне од најмодернијих
институција у Републици Српској.
Овај циљ моћи ће да буде остварен ако Сектор програма
Телевизије буду пратили квалитетан технолошки развој, кадровско
појачање, обука постојећих кадрова и значајнија финансијска улагања у
властити програм, као и много већа издвајања за куповину стране
продукције.
У складу са овим захтјевом, прецизан буџет за 2009.годину не
може бити урађен, изузев периода за првих пола године, који би у
принципу остао исти као и за 2008. у првој половини године.
Програмска начела РТРС-а и законске обавезе и даље ће бити
основне смјернице програмским радницима, што значи производња
програма за све грађане, народе и националне мањине у Републици
Српској, пласирање информација из што је могуће већег броја средина у
Републици и истраживачки приступ свим сферама живота које су од
интереса за јавност.
У складу са захтјевима гледалаца, израженим у истраживањима
Агенција или анкетама које раде наши новинари, исказана је потреба за
набавком већег броја великих свјетских спортских догађаја као и
побољшањем забавног и музичког програма.Носећи програмски стуб
куће и у 2009. години биће информативни програм.
У 2009. години напокон би требало ријешити питање изласка
РТРС-а на неки од најгледанијих сателитских система да бисмо били
доступни свима у свијету које интересују дешавања у Републици
Српској.
План за 2009. годину, као што је била пракса и у протеклој
години, подразумијева усклађивање програмске шеме истраживањима
гледаности и састоји се од:
-реализације програмских садржаја у завршној сезони 2008/09.
(период од 1.1. до 1.7.2009. године) -љетње програмске шеме (од
1.7.2009. до 7.9.2009.).
Уколико буде завршена зграда РТВ Дома, програмска сезона
2009/10. састојала би се од: -старе програмске шеме са два до три нова
програмска садржаја која би била емитована од 7.9. до 31.12.2009.
године, то јест уласка у зграду РТВ Дома, јер би Новогодишњи програм
требало да буде емитован из новог простора.
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-програмску шему од 1.1.2010. године до средине јуна 2010. године која
би подразумијевала све промјене наведене у уводном дијелу овог Плана.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ
Према истраживању гледаности
и испитивању јавног мњења,
информативни програм Телевизије
Републике Српске је без премца
најгледанији.
Настојаћемо да наставимо тај
тренд у 2009. години, емитујући
актуелна дешавања, критичке
осврте на њих, а придржавајући се
стандарда објективности и
професионалности.
Наш циљ ће и у 2009.години
бити да поновимо претходну у
којој су програмски садржаји које
је РТРС преузимала, или специјални програми које је припремала, заузимали првих 15 мјеста у
најгледанијим политичко-информативним програмима у текућој
години.
Информативни програм ће у
2009. години припремати 20
емисија („Дневник“, „Српска
данас“, „Пресинг“, „Некад било“,
„Печат“, „Питајте, тражимо
одговор“, „Актива“, „Панорама
Источног Сарајева“, „Бањалучка
Панорама“ „Инфо профил“,
„Петља“...).
Наставићемо с емитовањем
специјализованих емисија које се
баве односом наше земље и
Европске Уније, „Свијет изблиза“
и емисију посвећену национал-ним
мањинама, пољопривреди, те
наставити ауторску емисију која је
ушла и у 7. годину емитовања,
„Стоп бијелој куги“.
Осим „Вијести у 10“ за лица са
оштећењима слуха, РТРС ће у
2009. години емитовати преглед
седмичних дешавања са тумачем за
гестовни језик.
Ова Редакција прва ће проћи
кроз све неопходне промјене
визуелног иновирања РТРС-а.

КОНКРЕТНЕ ОБАВЕЗЕ

Емитоваћемо најмање 1.800 часова
програма који се осим дневних
дешавања од интереса за јавност, баве
специјализованим областима –
политичким,економским, здравственим, социјалним.
Телевизија ће и у овој години
наставити са директним преносима
сједница Народне скупштине
Републике Српске, те Скупштинским
прегледима, као и праћењем рада
Парламентарне скупштине БиХ,
Вијећа народа БиХ, те праћењем 18
значајних историјских догађаја.
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ПРОМОВИСАЊЕ КУЛТУРЕ,
ОБРАЗОВАЊА И ПОТРЕБА
ДЈЕЦЕ И МЛАДИХ
Телевизија Републике Српске
наставиће с припремањем и
емитовањем најгледанијих емисија
из културе, образовања, као и
програма за дјецу и младе кроз
сталне емисије „Прозорница“,
„Пјешчаник“ „За друга“, „Кики
шоу“, нови серијал емисија за дјецу
од јесени ове године, те различите
форме образовног програма.
Осим тога РТРС ће и даље да
преноси различите културне
манифестације и догађаје из цијеле
Републике Српске
„Ђурђевдански фестивал“ постао је
један од најзначајнијих музичких
догађаја и најзначајнији дјечији
музички пројекат РТРС-а.
Ове године биће организован по
16. пут и то као интерконтинентални, у нешто измијењеној
форми и продуженом трајању, те
додатном раду са дјецом из РС,
односно БиХ, који ће бити учесници финалне вечери Фестивала.
У овој години, програм за дјецу и
младе биће употпуњен страним
документарним и образовним
садржајима те квизом за најмлађе.
Уколико се са Заводом за
издавање уџбеника успијемо
договорити реализоваћемо нови
серијал „Школа јуче, данас,
сутра“.Ова Редакција припрема и
религијске садржаје за 4 конфесије
у Републици Српској –
„Православље“,„Ријеч вјере“ и
ванредне програмске садржаје
поводом вјерских празника.
РТРС ће наставити с емитова-њем
петнаестодневне емисије посвећене
невладином сектору „Други ниво“,
а, у складу с исказаним потребама
невладиног сектора, и ванредне
програмске садржаје и серијале.

КОНКРЕТНЕ ОБАВЕЗЕ

Емитоваћемо 250 часова културнообразовних и више од 500 часова
дјечијих и омладинских садржаја
домаће, стране и независне
продукције.
У складу са законским обавезама,
настојаћемо да припремимо око 50
часова вјерског програма за 4
конфесије у Републици Српској.
Ова Редакција ће у 2009. години
припремати 10 емисија, као и бројне
програмске ванредне садржаје.
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СПОРТСКИ, МУЗИЧКИ И
ЗАБАВНИ ПРОГРАМ
Телевизија Републике Српске
наставиће да набавља најквалитетније спортске догађаје јер се
потврдило да спортски сусрети које
је преносила наша Телевизија јесу
најгледанији програмски садржаји у
РС. Осим великим свјетским
догађајима значајну пажњу
посветићемо и домаћим спортским
догађајима,у емисијама „Спортски
преглед“, „Фудбал“, актуелним
спортским разгово-рима, те страном
и независном продукцијом и
куповином великих спортских
сусрета.
2009.година у знаку је Свјетског
првенства у рафтингу који ће бити
одржан од 17. до 24. маја у
Бањалуци и Фочи.
Наша Телевизија планира да ове
године преноси Европско првенство
за младе у фудбалу, Свјетско
првенство у ватерполу, квалификације репрезентације Србије за
првенство 2010.године, квалификације Црвене звезде и Партизана за
међународна европска такмичења.
У сарадњи са друга два емитера у
оквиру Јавног сервиса, планирамо
набавку тениских турнира у
Француској и Великој Британији,
Европско првенство за кошар-каше,
Лигу шампиона и Енглеску
премијер лигу.
И ове године планирамо
традиционалне рукометне ТВ
турнире у Добоју и Бањалуци, као и
тениске турнире у Брчком,
Приједору, Бањалуци.
У 2009. реализоваћемо емисију
народне музике „Пјесмарица“,
емисију умјетничке музике
„Класика за вас“, као и емисију
народне музике „Свирај нешто
народно“ и емисију забавне музичке
која ће, као и „Пјесмарица“, бити
рађена у независној продукцији.

КОНКРЕТНЕ ОБАВЕЗЕ

Емитоваћемо 600 часова музичких
садржаја, 1.000 часова забавних и
500 часова спортских садржаја.
Ови програми пласирају се кроз 4
спортске периодичне емисије, 2
спортска додатка дневно и 3
спортске емисије стране
производње.
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Након емитовања серијала „С
Јахорине с љубављу“, планирамо
реализовати серијал из Бања
Републике Српске, те наставити
серијал суботњег Јутарњег
програма из ИТ центара, а
Јутарњи програм радним даном
припремаће студио у Бањалуци.
Преговарамо да у другој половини
године да купимо квиз за одрасле
независне продуцентске куће из
Србије.
У 2009. години планирамо и
медијска покровитељства
неколико музичких догађаја –
„Први аплауз“, „Демо фест“,
„Мали композитор“, „Фестивал
народне музике“, те друге
ванредне програмске садржаје.
У припреми је емисија музичкообразовног типа „Школа плеса“.
Редакција забавног програма
припрема емисију забавног
садржаја намијењену женској
популацији „Штикла“, те емисије
„Старс“, ТВ Бинго и „Ах, та
планета“, као и забавну викенд
емисију.

Редакција забавног програма
припрема 6 сталних емисија, а
редакција музичког програма 5
емисија, што је укупно 20 емисија
спортско-забавног и музичког
програма.
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ФИЛМСКИ, СЕРИЈСКИ И
ДОКУМЕНТАРНИ ПРОГРАМ
Документарни програми које
припрема Телевизија РС
најгледанији су програмски
садржаји из ове области у
Републици Српској и новинари из
наше редакције наставиће са
серијалима „Сто људи, сто ћуди“,
„Капи завичаја“, у другом дијелу
године документарно-забавни
серијал „У Орловом гнијезду“,
путописне репортаже из
Француске, Италије, а у фази
договора су репортаже из Русије и
Грчке.
Редакција документарног
програма припрема, у сарадњи са
Академијом наука и умјетности,
серијал о 10 најзначајнијих
српских личности у историји БиХ,
као први дио из овог серијала који
планирамо радити дужи период.
Ове године планирамо радити
и на играно-документарним
садржајима који ће бити
реализовани ако нам буду
одобрена финансијска средства.
Филмски и страни програм
наставља са куповином
квалитетних програмских
садржаја. Планирамо да и ове
године реализујемо копродукцију
у домаћим играним и серијским
садржајима,те емитујемо серију и
филм „Турнеја“.
И ове године медијски ћемо
пратити фестивале, и емитовати
филмове из прошлогодишњих
фестивалских дана „Краткофила“.

КОНКРЕТНЕ ОБАВЕЗЕ

Циљ је повећати проценат
емитованих садржаја у цијелој
години, уз набавку најактуелнијих
филмских и серијских наслова, што
подразумијева и повећање буџета.
Ова Редакција припрема 6 сталних
емисија , а укупан програм биће
емитован кроз 2.500 часова.
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РТРС у 2009. години у редовној програмској шеми планира да
емитује 51 емисију, а зависно од времена уласка у РТВ дом доћи ће и до
програмских промјена у складу са наведеним у уводном дијелу.
Информативни програм:
Јутарњи програм, Српска данас, Дневник, Инфо профил, Инфо канал,
Вијести у 8, 10 и 12 (сваким даном), Вијести у 17 (суботом), Вијести у 15
(недјељом), Петља, Питајте, тражимо одговор, Актива, Пресинг,
Панорама Источног Сарајева, Бањалучка панорама, Некад било,
Саобраћај и ми, Свијет изблиза, Европска унија и ми, Бона хомо, Печат,
Рез, Стоп бијелој куги, Актуелни разговор, Босналијекова ТВ
ординација, Вијести за лица с оштећеним слухом, Сноп.
Културно-образовни и религијски програм:
Православље, Ријеч вјере, Прозорница.
Музички и забавни програм:
С Јахорине с љубављу, No limit, Штикла, Јутро у Српској, Класика за
Вас, Старс, Туризам плус, ТВ Бинго, Ах, та планета, Свирај нешто
народно, Мали екран, Пјесмарица.
Спортски програм:
Спортски додатак, Фудбал, Спортски преглед, Актуелни спортски
разговори.
Дјечији и омладински програм:
Емисија за младе – За.друга, Други ниво, Кики шоу,
Филмски и документарни програм:
Документарне репортаже, Хероји и феномени, Синеманија, Сто људи,
сто ћуди, Капи завичаја.
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РАДИО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПЛАН РАДА 2009. ГОДИНУ
У 2009. години Радио РС ће и даље емитовати програм 24 часа
дневно, према програмској шеми У информативном програму ће се
задржати досадашњи распоред емитовања информативних емисија
(Вијести,Хроника дана,Новости и Дневник), а емисије ,,Фокус“ и ,,Седам
дана“ се више неће емитовати.Емисије ,,Навигатор'' ( петак- емисија о
туризму) и ,,Емисија за село''(недјеља-емисија за пољопривреднике) ће се
и у 2009.години емитовати по програмској шеми.Директним преносом
најзначајнијих тачака дневног реда,као и извјештаје о осталим тачкама,
слушаоцима Радија РС ће се пружити потпуна информација о раду
Народне скупштине РС. Информативни програм ће редовно
партиципирати у дневном програму адекватним садржајима, тј. краћим
репортажама, тематским прилозима, изјавама и извјештајима.
Редакција дневног програма Радија РС ће у јутарњем програму
емитовати сервисне информације , рубрике са лаганијом, едукативнозабавном тематиком (из различитих области културе,филологије исл.)
Емитоваће се и информације из ИТЦ-а и других градова РС (више
информација ,,с лица мјеста''). Први дио емисије, „Заједнички талас“ ће
бити тематизован, а о темама из свакодневице говориће еминентни
стручњаци. То је контакт емисија у којој ће слушаоци путем телефона
постављати питања и тражити одговор. У другом дијелу емисије,
дописници ће извјештавати о дешавањима широм Републике Српске.
Послије 12 – концепт емисије остаје исти.Више разговора са
занимљивим и елоквентним саговорницима.
За сваког понешто,Породица и здравље,Оаза, Недјељни радиомагазин –исти концепт, у складу са називом емисија.Вече уз радио –
концепт исти. Један лагани вечерњи разговор са прикладном
музиком.Ризница знања – Концепт емисије захтијева више стручних
саговорника из различитих научних области (биолигије, географије,
историје, астрономије,
нуклеарне физике и слично).Причаоницаемисија о младима у којој треба укључити и сараднике из других градова
и факултета РС.
Добро јутро,дјецо- програм прилагођен дјечијем узрасту, обилазак
и разговор са дјецом из вртића и основних школа.Звјездано небо
дјетињства- исти концепт. Емисију води Гордана Милиновић.
Редакција дневног програма ће , као и до сада, редовно
партиципирати у информативном програму. Редакција сложених
програма самостално припрема и уређује 10 емисија и значајно
доприноси попуни осталих програмских адржаја(информативних и
ревијалних).Студиорум- емисија о високом образовању,науци и новим
технологијама.
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Отворено речено и Актуелности из унутрашње политике: теме
емисија су: политички, економски и други друштвени процеси.Приступ
је дијалошки и са укључењем слишалаца путем телефона.Хигијена
живота- Настављено је са праксом да саговорници буду врхунски
стручњаци за поједине области практичне и научне медицине.Култура у
огледалу-обрађује дешавања у умјетности.Концепцију доградити већим
присуством тема о позоришту, филму, музици и сликарству и да се у
обради тема више ангажују новинари из ИТЦ-а. Коријени – на
информативно-репортажни
начин
обрађује
историју,
културу,
традицију
и
обичаје
припадника
националних
мањина.
Животок- документарна емисија која трага за необичним људима,
догађајима, предјелима и грађевинама.
Из вјерских заједница- емисија коју припремају представници
вјерских заједница.Подсјећам да Исламска заједница није одговорила на
моје позиве да разговарамо и обновимо њихово учешће у емисији.
Медаљони у времену- на основу хроника,путописа и службених
извјештаја,документарно обрађује прошлост Бањалуке и БиХ.У 2009.
години емисија ће се репризирати понедјељком, од 21:05 часова.
Разговорник- заснива се на портретисању личности и њиховом
виђењу феномена историје, политике, књижевности.Редакција спортског
програма ће задржати континуитет и начин праћења спортских
догађаја у спорским и информативним емисијама.

Планови за 2009. годину су:
- боље се увезати са спортским организацијама у РС и БиХ,како би брже
добијали и објављивали информације,
- увести нове рубрике у емисију СПОРСКО-ЗАБАВНО ПОПОДНЕ,
-Увећати квалитет репортерских јављања са утакмица,
- чешће извјештавати с домаћих и међународних спортских догађаја како
би се избјегло ,,канцеларијско спортско новинарство“.
Наставиће се успјешна сарадња са спортским редакцијама РадиоБеограда, и радија Ф БиХ.
Редакција музичког програма ће и у наредној години емитовати
музику свих жанрова за све узрасте према програмској шеми за
2009.годину.Редовно ће пратити актуелности на домаћој и страној
музичкој сцени.Учествоваће у раду стручних тијела и жирија
,,Ђурђевданског фестивала'', као и осталих манифестација о организацији
РТРС и РТВФ БиХ.
Музичке емисије које уређују хонорарни сарадници емитоваће се
и у 2009.години, а то су: ,,Свилен конац'', ,,Евергрин клуб''( од о1.01.
2009. траје два сата), ,,Сјећања'', ,,Рада гука'' и ,,Рок Портрет''.
ИТЦ-и и дописништва
У 2009.години технички оспособити ИТЦ-е како би се поједине
емисије могле емитовати директно у програм из тих студија.Настојати да
дописници буду још присутнији у програму,како прилозима тако и
јављањима уживо, са мјеста догађаја.
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МУЛТИМЕДИЈА
(ВЕБ САЈТ И ТЕЛЕТЕКСТ)
ПЛАН РАДА ЗА 2009.ГОДИНУ
Једна од опција коју ћемо понудити је „РТРС на захтјев“ како би
гледалац или слушалац могао погледати или послушати одређене
емисије које је пропустио у емитовању. Значајну интерактивну улогу
сајта настојаћемо обезбиједити пружањем прилике посјетиоцима да
пратећи и учествујући у локалним догађајима, текстом и сликом буду и
наши дописници.
Овако конципирани веб сајт и телетекст понудиће и најразличитије
облике маркетинга:
- Посебан предузетнички линк у сарадњи са Привредном комором;
- Посебан забавни линк који би нудио простор оглашивачима;
- Рекламни простор по жељи клијента.
Овако замишљен маркетинг изискује ангажовање барем једног
специјалисте за ову област и пуну пропаганду на Радију и Телевизији.
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МЕДИЈА ЦЕНТАР
ПЛАН ЗА 2009. ГОДИНУ
План обухвата сљедеће задатке:
-

Редовни посao Медија Центру у смислу услуга осталим секторима
и службама,

-

Највећа пажња у 2009. години биће посвећена пројекту набавке
опреме и припреми радника за нове технологије,

-

Пројектовати и усвојити стратегију развоја IТ сектора,

-

У оквиру стратегије имплементирати недостајуће и неадекватне
софтвере,

-

Набавка опреме која ће свести коришћење траке на минимуму и
увести раднике у нови технолошки процес. Систем би
обједињавао 4 нелинарне монтаже за вијести, 4-5 ENG камкордера
који могу снимати на картицу, 3 машине за унос материјала,
сервере који би омогућили унос и размјену видео и аудио фајлова
између монтаже, архиве, деска и емитовања, као и дигиталну
архиву.

-

Набавка 2 постпродукционе монтаже какве ће се користити у
новој згради,

-

Додатно дигитализовати ИТ центре, приоритет Бијељина и
Требиње,

-

Ангажовање високостручних дефицитарних кадрова (IТ
технологије, инжењер јаке струје),

-

Пријем хонорарних сарадника у стални радни однос,

-

Отвореност за нове пројекте.
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ПРЕНОС И ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА
ПЛАН РАДА ЗА 2009.ГОДИНУ
-

Монтажа ВХФ предајника ИМП са воденим хлађењем 5-10 кW на
Р.Р.О.Удригово.
Припреме просторија за монтирање и смјештање ТВ ПРЕДАЈНИКА
Реконструкција и преглед комплетног антенског ВХФ система на
Р.Р.О. Удригово.
Покривеност терена :
Потребно је размотрити могућности за допунско покривање седећих
обласи и мјеста:
1. Фоча (Болница,Затвор)
2. Фоча (Устиколина,Јошаница )
3. Фоча (Драгочева, Бриони)
4. Вишеград (Добрун,Школа)
5. Вишеград (Међеђа)
6. Вишеград (Вардиште)
7. Рудо (Мрсово, Миоч, Увац, Бјела Брда, Будимлија)
8. Чајниче (Луке)
9. Сарајево (Петровићи ,Враца)
10. Сарајево (Хан Дервента)
11. Братунац (Михаљевићи,Факовићи)
12. Соколац (Кнежина)
13. Соколац (Соколовићи)
14. Соколац (Каљина)
15. Рогатица (Гучево)
16. Рогатица (Месићи)
17. Рогатица (Доњи Дио града)
18. Рогатица (Пљешевица)
19. Пале (Прача)
20. Лопаре (Прибој , Липовица, Богдановићи,Тобут,Пирковићи,
Грађевина)
21. Угљевик (Питери)
22. Требиње Хум (Побрђе,дио Поповог поља , Жаково, Орашје,
Доброман, Старо Слано, Љубово.)
23. Невесиње (Волујак, Лукавац, Удина, Зовин До)
24. Требиње (Зубци, Бравеник,)
25. Добој ( Пакленица )
26. Теслић (Очауш, Јасеница, Криваја, Бараћи, Жежеље)
27. Купрес (Вучковац)
28. Лакташи (Јелића брдо)
29. Костајница (Петриња)
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30. Модрича (Силос)
31. Мањача (Доња Кола)
32. Кобаш (Дервента , Србац )
33. Медна (Шипово)
У напоменутим мјестима у 2008. години су извршена мјерења и
направљен је обилазак могућих локација за инсталирање репетитора и
микропретварача за бољу покривеност ових мјеста.
- Обављат ће се генерално мјерење и реконструкција постојећих фиксних
линковских веза
- У договору са РАК-ом послали смо захтјеве за додјелу фреквенција на
наведеним локацијама.
Од РАК-а смо добили дозволе за следеће локације :
- Илијино Брдо (Босанско Петрово село) - 107,30 MHz
- Сирова Гора (Рудо)
- 95,70 MHz
- Бачковац (Шековићи, Власеница, Милићи,
Коњевић Поље, Цапарде)
- 89,70MHz
- Тмор
(Рогатица)
- 96.60 MHz
- Мириловићи (Вишеград)
- 106.00MHz
- Анкаре
(Добој)
- 100,60MHz

350W
380W
380W
300W
450W
240W

Требало би размотрити могућност куповине ФМ предајника и антена
за емитовање. Набавком ових уређаја покривеност сигналом Радија РС
била би знатно побољшана у комплетном дјелу Републике Српске што би
значило око 90% територије Републике Српске.
-

Да се размотре могућности за резервна тј. непрекидна напајања на
Р.Р.Објектима
Максимално ангажовање на дигитализацији преноса и емитовања
програма (обука кадрова)
Размотрити могућност набављања мобилних линкова
Контрола и испитивање цјелокупне предајничке и репетиторске
мреже на цјелокупном подручју Републике Српске.
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СЛУЖБА ЉУДСКИХ РЕСУРСА
ПЛАН РАДА ЗА 2009. ГОДИНУ
Правилником о унутрашњој организацији (члан 5.) утврђен је
дјелокруг рада сектора, служби и одјељења у РТРС, па је регулисано да
Служба људских ресурса обавља послове:
- запошљавања,
- обуке кадрова,
- персоналне евиденције кадрова,
- поступци и одлуке о статусу радника у току радног односа,
престанак радног односа,
- уговори о раду и уговори о повременим и привременим
пословима,
- анализа кадровских података.
У складу са наведеним, Служба људских ресурса планира у
наведеном периоду да уради сљедеће послове:
1.

анализа потреба РТРС-а
за кадровима који обављају
повремене и привремене послове и заједнички рад са
руководиоцима сектора на рационализацији обима ангажовања
поменутих кадрова;

2.

анализа потреба РТРС-а за кадровима који имају уговор о
раду и формулисање приједлога према менаџменту и
руководиоцима сектора у циљу продуктивног ангажовања
радника;

3.

анализа нормативних аката РТРС-а и формулисање приједлога
према менаџменту и руководиоцима сектора у циљу бољег
функционисања одређених организационих дијелова;

4.

праћење и анализа законских прописа и њихових измјена
из домена радног права и усклађивање ових нормативних
аката РТРС са законским промјенама;

5.

текући послови из домена остваривања права радника;

6.

текући послови из домена дисциплинске одговорности
радника;
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7.

персонална евиденција за раднике који обављају повремене и
привремене послове и за раднике који имају уговор о раду;

8.

сарадња са Фондом здравственог осигурања, Пензионог
осигурања и Пореском управом Републике Српске у домену
људских ресурса РТРС-а;

9.

текући послови из домена омогућавања рада инспекцијским
службама Републике Српске;

10. послови тумачења аката из области радног права, давање
савјета стручних мишљења по потреби;
11. други послови по налогу генералног директора РТРС.

ПРАВНА СЛУЖБА-ПЛАН ЗА 2009. ГОДИНУ

За 2009. годину се планира даљње ангажовање на смањењу броја
активних судских спорова, рјешавању имовинско правних питања за
РРО, активности везано за примјену Закона о ауторским и сродним
правима, усаглашавање Правилника о заштити на раду са новим Законом
о заштити на раду РС, као и друга усаглашавања општих аката предузећа
у складу са законским промјенама, те извршавање редовних текућих
послова из дјелокруга рада Службе правних послова.
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
Финансијски план за 2009. годину урађен је у околностима које
најављују глобалну економску кризу са неминовним импликацијама на
финансирање сваког развоја и улагања. У таквим околностима сваки
сегмент привређивања мора примјенити оне мјере које ће смањити утицај
финансијске кризе и ублажити посљедице.
Слиједом таквих очекивања, неопходно је донијети мјере
рационалне потрошње по свим видовима уз штедњу на оним издацима
који се објективно могу контролисати.
Основни извор финансирања је РТВ такса, која се наплаћује уз
рачуне фикасних телефонских прикључака БХ Телекома, Телекома РС и
ХТ Мостар.
Претплатници који не посједују фиксни телефонски прикључак,
РТВ таксу плаћају путем признаница у оквиру Служби РТВ таксе (инкасо
наплата).
РТВ такса се наплаћује на цијелој територији БиХ, а према
Закону, 25% наплаћеног прихода припада РТРС-у.
Сходно Закону о Јавном РТВ систему БиХ, наплата ненаплаћених
обавеза из претходног периода ће се вршити на основу извода из
финансијских картица, односно вјеродостојне исправе путем суда.
План прихода по основу РТВ таксе, урађен је на основу
предвиђања Служби РТВ таксе из емитера који по Закону прикупљају
РТВ таксу, а на бази цијене од 6,70 КМ по обвезнику, уз опаску Сектора
РТВ таксе из Радио - телевизије Федерације БиХ, да је у процјену
прихода укључено и повећање износа РТВ таксе за 5%.
На бази таквих процјена, укупан приход по основу РТВ таксе који
се односи на РТРС износио би 12,725.900,00 КМ.
На планирање прихода од продаје утицало је истраживање
оглашивачког тржишта са посебним освртом на:
- анализу економске ситуацје;
- планове клијената и агенција;
- растући утицај кабла у домаћинствима;
- прелијевање сигнала из сусједних држава;
- утицај конкуренције на тржишту;
Велики утицај на улагање у оглашавање има глобална економска
криза, која ће према процјенама стручњака, довести до смањивања нивоа
инвестиција (домаћих и страних), недостатак финансијских средстава, а
прва на удару су средства која се издвајају за маркетинг.
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Оглашивачи са којима РТРС има сарадњу најављују смањење
буџета у 2009. години, или уопште не планирају оглашавање.
Маркетинг агенције са којима послујемо су најавиле смањење
буџета својих клијената и до 50%.
Конкуренција, веће присуство кабла и прелијевање сигнала из
сусједних држава, ће у 2009. години имати већи негативан утицај, (неки
клијенти смањују буџете за БиХ) због велике гледаности програма из
Србије и Хрватске, тако што, рекламирајући се у програмима ТВ станица
тих држава, долазе и до својих потрошача у Републици Српској.
Цијенећи овакав амбијент у ком остварујемо приход од
маркетинга, процјењено је да ће остварење планираног износа бити
велики успјех. То подразумијева велико ангажовање Службе продаје, уз
добру сарадњу са програмом Радија и Телевизије.
Приходи по основу закупа, предвиђени су на основу постојећих
уговора о изнајмљивању пословног простора - предајника.
Приходи по основу дотација и остали приходи се планирају на
бази искуства и очекиваних услуга јер су таквог карактера да се не могу
поуздано процијенити.
Расходи су планирани на бази просјечних остварења у 2008.
години, као и неопходних рестрикција по свим видовима трошкова.
Посебан нагласак се даје на рационалне издатке за путне трошкове,
дневнице, потрошњу горива и телефонских импулса.
Важећа акта у предузећу намећу потребу исплате регреса
запосленим, исплату превоза и омогућавање љекарског прегледа, те је и
износ средства за те сврхе планиран по постојећим прописима.
Бруто плате ће бити исплаћиване по садашњој цијени рада, уз
процјену да ће прилив средстава, уштеде по другим основама омогућити
повећање цијене рада током године.
Сви расходи морају бити строго контролисани а повећање ће бити
одобрено у оним ставкама за које се процјени да ће омогућити повећан
приход.
ПЛАН ПРИХОДА

А
1. Ред.бр.
2. 1.
3. 2.
4. 3.
5.

Б
ВРСТА ПРИХОДА
Приход од РТВ таксе
Приход од маркетинга
Остали приходи из дјелатности
УКУПНО:

Ц
ИЗНОС
12,725,900.00
3,700,000.00
2,200,000.00
18,625,900.00
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ПЛАН РАСХОДА
А

Б

Ц

1.

Ред.бр.

ВРСТА РАСХОДА

ИЗНОС

2.

1.

Трошкови материјала

555,000

3.

2.

787,000

4.

3.

Трошкови горива и енергије
Трошкови бруто зарада, накнада зарада и
остали лични расходи

9,126,000

5.

4.

Трошкови производних услуга

1,140,000

6.

5.

Трошкови амортизације

1,000,000

7.

6.

Нематеријални Зрошкови

5,100,000

8.

7.

Остали расходи

910,000
УКУПНО:

9.

18,618,000

На бази процјењених података, приходи и расходи би изгледали овако:
-

Укупно планирани приход
Укупно планирани расходи
Планирана бруто добит
износила би

18,625.900,00 КМ
18,618.000,00 КМ
7.900,00 КМ

ПЛАН УЛАГАЊА И ОТПЛАТА ОБАВЕЗА
Улагања у 2009. години ће бити усмјерена на опремање РТВ дома.
Укупна средства која се планирају у ту сврху износе 30,000.000,00 КМ, а
односе се на:
- Набавку техничке и канцеларијске опреме;
- Царинске дажбине везане за набавку наведеног;
- Финансирање изградње додатног простора;
Новчана средства за набавку наведених роба и услуга ће се
обезбиједити из властитих извора и донација.
Планирају се улагања у набавку опреме за потребе преноса и
емитовања програма. У ту сврху се планира издвојити 500.000,00 КМ, а
средства ће бити обезбјеђена из донација.
Поред наведеног, приоритетна издвајања ће бити усмјерена на
отплату:
Обавеза по репрограму (јавни приходи);
Обавеза по основу набављене опреме за ПЕП;
Обавезе по основу репрограма за електричну енергију;
Обавеза по основу отплате кредита за набавку студијске
опреме и опреме за репортажна кола;
Отплату обавеза по основу лизинга за возни парк.
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ДРУГИ ДИО

Финансијски извјештај на дан 31.12.2008.године
заједно с мишљењем овлаштеног ревизора
(Ревизорски извјештај - „Ревсар“ Сарајево)

78

