
Ј А В Н О  П Р Е Д У З Е Ћ Е
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
                   БАЊА ЛУКА

          УПРАВНИ ОДБОР 

На основу члана 48. и 50. Закона о РТРС и члана 53, члана 68. и 69. Статута
РТРС, Управни одбор РТРС, расписује 

П О Н О В Н И 
Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за избор чланова Програмског савјета РТРС

I

Програмски савјет РТРС је стални савјетодавни орган Управног одбора РТРС
са искључиво савјетодавном функцијом, који савјетодавну улогу остварује
нарочито код:

а) доношења програмске политике РТРС,
б) представљања јавности и Народној скупштини РС годишњих 
    планова, програма и извјештаја о реализацији тих планова,
в) усвајања програмских планова РТРС,
г) именовања руководног особља РТРС

         
Чланови Програмског савјета, који не долазе из Бањалуке, имају право на
материјалне трошкове, у складу са актима РТРС – а.

Сва  друга питања о  раду  и  остваривању савјетодавне улоге  Програмског
савјета  регулишу  се  Статутом  РТРС  и  Пословником  о  раду  Програмског
савјета.

II

Програмски савјет броји једанаест (11) чланова – представника различитих
друштвених група и то:

а) представника младих,
б) представник пензионера,
в) представника Удружења послодаваца, 
г) представника Синдиката,
д) представник националних мањина,
ђ) представника вјерских заједница,
ж) представник Универзитета,
з) представник Удружења цивилног друштва,
и) представник Удружења новинара,
ј) представник Удружења жена,
к) остали

Мандат чланова  Програмског савјета траје 4 године.
Осим  струковне,  Програмски  савјет  ће  одражавати  и  територијалну
структуру Републике Српске.



III

Чланове Програмског савјета бира Народна скупштина Републике Српске, са
листе  коју  предлаже  Управни  одбор  РТРС  након  јавног  конкурса,  уз
поштовање  ограничења  која  важе  за  чланове  Управног  одбора  и  према
прописаној структури Програмског савјета.

IV

Кандидати  за  члана  Програмског  савјета  морају  испуњавати  слиједеће
услове:

- држављанство БиХ, РС,
- пребивалиште на територији РС,

За чланове Програмског савјета не могу бити именовани:

а) носиоци функција у законодавној, извршној и судској власти, на било
     ком нивоу власти,
б) чланови органа политичких странака на било ком нивоу организовања
в) запослени у РТРС, РТ ФБиХ, БХРТ, 
г) запослени у другим организацијама које обављају дјелатност радијског
или    телевизијског емитовања, укључујући и агенције које прикупљају
РТВ  таксу, чланови њихових управа или надзорних одбора, или лица која
обављају послове због којих би могло доћи до сукоба интереса.

V

Уз пријаву на конкурс, потребно је приложити слиједећу документацију:
- краћу биографију,
- доказ о стручној спреми коју кандидат има,
- увјерење о држављанству,
- доказ о пребивалишту (копија ЦИПС личне карте),
- потписану  изјаву  да  нема  сметњи  за  именовање  у  смислу  Закона,

односно тачке IV овог конкурса,
- изјава о националном опредјељењу,
- изјава да се против њега/ње не води кривични поступак.
-

VI

Јавни конкурс ће бити објављен:

- На интернет страници РТРС (www.rtrs.tv)
- У програму телевизије Републике Српске и
- У програму радија Републике Српске

Пријаве се подносе  од  дана објављивања  на интернет страници РТРС-а,
5.7.2016.године, до подношења довољног броја пријава за избор чланова
Програмског савјета, о чему ће се старати Служба људских ресурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

http://www.rtrs.tv/


У  случају  потребе,  са  кандидатима  који  уђу  у  ужи  избор,  обавиће  се
интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Пријаве са потребном документацијом доставити поштом или на протокол
предузећа на адресу:

ЈП РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Трг Републике Српске број 9

78.000 БАЊАЛУКА
– УПРАВНИ ОДБОР – 

са назнаком:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЈЕТА РТРС 
 


