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УВОД

Основне информације

Оснивање и начин рада Радио-телевизије Републике Српске регулисан је Законом
о РТРС (Сл.гласник број 49/06), а њен положај у оквиру Јавног радио-телевизијског
система Босне и Херцеговине прописан је Законом о Јавном радио-телевизијском
систему Босне и Херцеговине (Сл.гласник БиХ 78/05).

Оснивач Радио-телевизије Републике Српске је Република Српска.

Права и обавезе према Радио-телевизији Републике Српске има Народна
скупштина Републике Српске, у складу са Законом о РТРС и Законом о Јавном радио-
телевизијском систему БиХ.

Дјелатност РТРС остварује се производњом и емитовањем програма на једној
радијској и једној телевизијској мрежи, на властитим фреквенцијама за подручје
Републике Српске, а на основу дозволе Регулаторне агенције за комуникације. Од априла
2015. године РТРС емитује програм и на каналу РТРС Плус, а путем кабловских
оператера у Републици Српској и БиХ.

Унутрашња организациона структура

Радио-телевизија Републике Српске је јединствен правни, економски и пословни
субјект чију основну организациону структуру чине сектори и службе.

У оквиру РТРС рад је организован кроз сљедеће секторе:

1. Дирекција РТРС,
2. Сектор програма Телевизије Републике Српске,
3. Сектор програма Радија Републике Српске,
4. Сектор економско финансијских послова и
5. Сектор Медија центар РТРС.

Обављање послова РТРС-а, изван сједишта у Бањалуци, реализује се у оквиру
дислоцираних јединица ИТЦ-а и дописништава.
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И поред бројних изазова с којима се суочавао, Јавни сервис Републике Српске,
успјешно је реализовао све активности и пројекте планиране за 2016. годину.

Сви органи РТРС-а предвиђени Законом о Радио-телевизији Републике Српске и
Статутом РТРС-а су функционисали и обављали су актима предвиђене активности.

Управни одбор је у току 2016. године одржао 15 сједница на којим је разматрао и
одлучивао о свим битним питањима из своје надлежности, и донио 59 одлука и 10
закључака.

Програмски савјет, као савјетодавно тијело, током 2016. године одржао је двије
сједнице.

Кључни проблеми који су оптеретили функционисање Јавног сервиса у протеклој
години односе се на веома компликовану и још неријешену ситуацију у вези са основним
извором финансирања РТРС-а, а то је РТВ такса.

У септембру 2016. године један од телеком оператера – ХТ Еронет прекинуо је
наплату РТВ таксе путем рачуна за кориснике своје мреже, док се уговори са БХ
Телекомом продужавају на мјесечном нивоу, што имплицира да је садашњи механизам
наплате РТВ таксе веома несигуран.

У настојању да превазиђе постојеће проблеме и обезбиједи стабилност новчаних
средстава неопходних за нормално функционисање, РТРС је интезивно радио на
унапређењу рада властите Инкасо службе.

У 2016. години реализоване су изузетно важне активности у вези са процесом
дигитализације преноса и емисионе инфраструктуре. У току је тестна фаза дигиталног
емитовања, а управљање дигиталним сигналом за територију Републике Срспке обавља
се из управљачког центра који је смјештен у РТВ дому у Бањалуци. Опрема за дигитално
емитовање у власништву је РТРС-а, што значи да је РТРС стекао све услове да буде
мрежни оператер за Републику Српску.

У току године у функцију је стављен и највећи студио у РТВ дому који је,
захваљујући подршци Владе Републике Српске, опремљен најсавременијом расвјетом и
аудио режијом.

У 2016. години Радио-телевизија Републике Српске свеукупно је емитовала 8.784
сатa програма. Програм РТРС-а се емитује 24 сата на два канала (РТРС и РТРС Плус)
путем кабловских оператера и путем сателита.
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1. ПРОГРАМСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ ЗА 2016. ГОДИНУ

1.1. Телевизија Републике Српске

Телевизија Републике Српске, као јавни РТВ сервис, у 2016. години, емитовала је
програмске садржаје у складу са програмским начелима, задацима и обавезама
регулисаним Законом о радио-телевизији Републике Српске, уређивачким принципима
Јавног РТВ система БиХ и дозволом за емитовање Регулаторне агeнције за комуникације.

Радио-телевизија Републике Српске програм емитује 24 сата и то путем два
канала – РТРС и РТРС Плус. Оба канала емитују се и путем сателита, и то на пријемној
фреквенији од 11.262 MHz, при позицији 16 степени источно и хоризонталној
поларизацији, уз „symbol rate“ од 30.000, ФЕЦ 2/3, при чему је подручје покривености
Европа, Сјеверна Африка и Блиски Исток.

Слиједећи принципе рада Јавног ТВ сервиса Радио-телевизија Републике Српске
настојала је да својим програмом понуди садржаје из свих сегмената живота, да
задовољи афинитете, потребе и интересовања различитих профила гледалаца. О
квалитету програма и раду РТРС-а свједоче и резултати гледаности за 2016. годину –
Радио-телевизија Републике Српске била је најгледанија телевизија (трећу годину за
редом) са укупним удјелом гледаности (SHR) од 16,51 одсто. Истовремено, Телевизија
Републике Српске је претходну годину завршила на четвртом мјесту по гледаности на
нивоу Босне и Херцеговине са укупним удјелом гледаности (SHR) од 6,34 одсто. Овакви
резултати су притом постигнути без урушавања основих принципа и вриједности јавног
сервиса, емитовањем програмског садржаја широког спектра који осим што има задатак
да благовремено информише, едукује и забави мора да буде и брана кичу и
телевизијском неукусу на који нажалост комерцијалне телевизије имају право и које веома
често доносе и велику гледаност.

У 2016. години РТРС је свеукупно емитовала 8.784 сатa програма, од чега 4.466
сати (или 51 одсто) програма властите производње и 4.318 сати (или 49 одсто) програма
стране производње.

На првом програму РТРС-а у 2016. години реализовано је 69 сати и 52 минуте
директних преноса информативних, спортских, културних, музичких и других догађаја.

Такође, током 2016. године редовно су праћена и засједања НСРС која су
емитована на првом каналу као и на РТРС Плус.

Информативни програм је квантитативно и квалитативно остао најзначајни сегмент
програма. У 2016. години, осим редовних активности, успјешно је реализовано праћење и
извјештавање приликом предизборне кампање за Локалне изборе 2016. године,
укључујући и дан избора. Припремљене су 34 Изборне хронике у трајању од 16 сати, 44
минуте и 15 секунди, реализоване без примједби надлежних тијела и учесника у изборном
процесу.

Такође, Телевизија Републике Српске дужну пажњу посветила је извјештавању са
догађаја од републичког, националног, историјског и културног значаја, од којих су бројни
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емитовани у директним преносима. Између осталог, директно смо емитовали Свечану
академију поводом Дана Републике Српске (јануар – 82 минуте), Академију поводом 20
година од егзодуса Срба са подручја Сарајева (март – 82 минуте), манифестацију у знак
сјећања на жртве усташког злочина у Јасеновцу (мај – 130 минуте) али и бројне друге
значајне манифестације.

Осим информативно-политичког садржаја, Телевизија Републике Српске, у складу
са својим обавезама јавног сервиса, извјештавала је о свим значајнијим културним и
спортским догађајима, не само у Републици Српској. Гледаоцима смо понудили
најквалитетније свјетске спортске садржаје, међу њима и пренос такмичења са Љетњих
олимпијских игара у Рио де Жанеиру.

Образовне, културне, дјечије и религијске програмске садржаје реализовали смо у
редовним емисијама сопствене продукције.

Радио-телевизија Републике Српске била током прошле године и медијски
покровитељ најзначајнијих културних, спортских али и догађаја од националног и
општедруштвеног значаја, те је и на тај начин настојала да испуни своју мисију Јавног
сервиса Републике Српске.

Радио-телевизија Републике Српске настојала је да гледаоцима понуди што
квалитетнији играни, серијски и документарни програм, а документарни филмови у
продукцији РТРС представљени су на бројним домаћим и међународним фестивалима и
побрали су значајне награде.

У наставку слиједи табеларни приказ структуре емитованих програмских садржаја у
току 2016. године.

ПРОГРАМ – властити/страни програм - приказ

Властита производња 4.466 сати 51%

Страна производња (програм набављњен куповином, ТВ
размјеном, донације) 4.318 сати 49%

УКУПНО 8.784 сати

ВЛАСТИТИ ПРОГРАМ – премијерно/репризно емитовано – број сати

Премијерно емитовано 3.241 сати*
Репризно емитовано 1.225 сати

*2,2 % премијерно емитованог властитог програма односи се на директине преносе
информативних, спортских, културних, музичких и других догађаја који су емитовани
на првом програму РТРС-а (69 сати и 52 минуте)

** 82,4% (2.670 сати) од укупне премијерне властите производње произведено је у
студију у Бањалуци, док је 17,6% односно 570 сати продуковано у ИТ центрима
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ВЛАСТИТИ ПРОГРАМ – структура

Информативни програм 2.450 сати 27,9%
Културно – образовни програм 120 сати 2,3%
Омладински програм 31 сат 0,3%
Дјечији програм 226 сати 2,6%
Религијски програм 117 сати 1,3%
Музички програм 394 сати 4,5%
Забавни програм 998 сати 11,4%
Спортски програм 887 сати 10,1%
Документарни програм 358 сати 4,1%
Филмски, серијски и драмски програм 2.414 сати 27,5%
ЕПП 347 сати 3,9%
Остали програмски садржаји 361 сати 4,1%

ЗАСЈЕДАЊА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ – преглед емитовања за 2016. годину

МЈЕСЕЦ ДИРЕКТАН
ПРЕНОС ПРЕГЛЕД СНИМАК УКУПНО

ЈАНУАР -- -- -- --

ФЕБРУАР -- 83 -- 83

МАРТ -- 81+81Р -- 162

АПРИЛ -- 85+85Р -- 170

МАЈ -- 111+111Р -- 222

ЈУНИ -- 44+44Р -- 88

ЈУЛИ -- -- -- --

АВГУСТ -- -- -- --

СЕПТЕМБАР -- -- -- --

ОКТОБАР 80 87+87 254

НОВЕМБАР -- -- --

ДЕЦЕМБАР -- 150+150 -- 300

УКУПНО РТРС 1
80

(1 сат и 20
минута)

1.119
(19 сати и 59

минута)
--

1.279
(21 сат и 19

минута)

РТРС ПЛУС 261 сат -- -- 261 сат

УКУПНО 262 сата и 20
минута

19 сати и 59
минута -- 282 сата и 19

минута
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1.2. Програм РТРС Плус

Програм РТРС Плус се емитује путем кабловских оператера у Републици Српској и
БиХ и путем сателита и то на пријемној фреквенији од 11.262 MHz, при позицији 16
степени источно и хоризонталној поларизацији, уз „symbol rate“ од 30.000, ФЕЦ 2/3, при
чему је подручје покривености Европа, Сјеверна Африка и Блиски Исток.

У 2016. години Радио-телевизија Републике Српске је емитовала цјелодневни
програм на РТРС Плус програму.

Програмски садржаји емитовани на РТРС Плус усклађени су са захтјевима Закона о
Радио-телевизији Републике Српске уз посебно вођење рачуна о заступљености свих
сегмената програма предвиђених програмским начелима – информације, култура,
образовање, спорт.

РТРС Плус је и у току 2016. године најстојао да испоштује своје програмско
опредјељење, а то је да емитованим програмским садржајима промовише рад домаћих
стваралаца и аутора, нарочито младих из различитих друштвених сфера.

На РТРС Плус емитовани су и бројни спортски садржаји, односно спортска
такмичења клубова из Републике Српске, која због термина одигравања није било могуће
директно емитовати на првом програму (утакмице АБА лиге, финалне утакмице купа РС у
различитим спортовима)

На РТРС Плус у току 2016. године емитоване су у директном преносу све сједнице
Народне скупштине Републике Српске – укупно 261 сат.

1.3. Радио Републике Српске

Радио Републике Српске у току 2016. године реализовао је већину појединачних
програмских планова, а програмским и промотивним активностима наставио да
информише, образује и забавља, развијајући имиџ „народног радија“, што је циљ који је
постављен прије три године.

Због динамике и интензитета политичких дешавања (Референдум о Дану
Републике Српске и Избори у локалним заједницама) информативни програм био је
доминантнији у укупној програмској шеми него претходних година.

Радио Републике Српске успио је да сачува постојећи ниво, квалитет и
препознатљивост емисија Информативног програма. План да се Информативни програм
обогати документарно-аналитичким емисијама дјелимично је остварен. Емитовано је
неколико одличних емисија али постоји програмска потреба за већим бројем сличних
садржаја.
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Праћења свих засједања Народне скупштине и директни преноси најзначајнијих
сједница дио су програмског континуитета Радија РС, који је настављен и у 2016. години.

У току 2016. године реализовано је и пет емисија „уживо“, ван студија, на
отвореном или у специфичном простору, чиме је настављен континуитет таквих емисија
из свих крајева Републике Српске. Посебно се издваја двочасовна емисија уживо која је
поводом Видовдана, крсне славе Војске Републике Српске, реализована са Озрена. У
посљедње двије и по године Радио Републике Српске је реализовао 30 таквих емисија
чији je концепт понудиo разноврсност у избору саговорника, тема и новинарских
(радијских) форми.

Радио је наставио и праксу продукције радио-драма. На основу оригиналног текста
снимљена је хумористичка радио-драма „Обама и Путин на Радију Републике Српске“
која је  емитована 1. априла, поводом Међународног дана хумора.

Активности на побољшању комуникације са слушаоцима - контакт програми
додатно су унапријеђене реализацијом акција које имају вишеструку корист за све.
Најзначајнија у току 2016. године је акција прикупљање књига од слушалаца за
Универзитетску болницу у Фочи чији је резултат библиотека од 4.000 књига (финансијска
вриједност 15.000 марака).  Књиге су додијељене у оквиру двочасовне емисије уживо која
је у јуну емитована из болнице у Фочи.

Настављена/побољшана је и сарадња са другим радио-станицама. С Радиом
Београд и Радиом Спутњик, уз уобичајену размјену прилога реализоване су и заједничке
емисије, а с Радиом Нови Сад једном седмично се реализује тзв. радио-мост.

1.4. Мултимедија / www.rtrs.tv

Према подацима Алекс мјерења популарности телевизијских портала, портал
Радио-телевизије Републике Српске, најпосјећенији је телевизијски портал у БиХ.

Број ТВ портали у БиХ РАНК у БиХ
1. www.rtrs.tv 122
2. www.atvbl.com 143
3. www.rtvbn.com 151
4. www.federalna.ba 453
5. www.bhrt.ba 531
6. www.rtvfbih.ba 2.076
7. www.obn.ba 2.922
8. www.pink.co.ba Нема ранк у БиХ
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Иза портала РТРС су остали и портали великих регионалних јавних сервиса кад се
гледа посјећеност у БиХ.

Број ТВ портали из региона РАНК у БиХ
1. www.rts.rs 164
2. www.hrt.hr 345
3. www.rtcg.me Нема ранк у БиХ

„Alexa Internet, Inc.“ је дио компаније „Amazon.com“ која прикупља комерцијалне
податке о веб промету. „Alexa“ пружа податке о интернет саобраћају, међународном
рангирању страница по посјетама и друге информације о десетинама милиона интернет
страница.

 Горе наведени резултати мјерења су без података о уласцима на апликацију за
мобилне телефоне (андроид апликација) и без прегледа на званичном Јутјуб
каналу РТРС-а.

Овакав успјех резултат је нове организације рада која се огледала у бољој
координацији са редакцијама ИП-а Телевизије и Радија, бржим објавама вијести,
фотографија и видео снимака што је дало и знатно веће посјете портала РТРС-а али веће
посјете РТРС Јутјуб канала и андроид апликацији

Портал РТРС је  2016. годину завршио са 8.515.509 посјета.

Преглед посјета –портал www.rtrs.tv за период 2010-2016.година

ГОДИНА Посјете Уникатне посјете Прегледане странице
2010 4.862.755 1.107.580 18.257.982
2011 6.021.697 1.463.119 21.911.793
2012 6.310.505 1.627.050 25.150.469
2013 5.807.248 1.704.747 23.963.235
2014 7.247.059 2.307.183 27.453.703
2015 7.777.863 2.487.407 27.815.938
2016 8.515.509 2.586.629 30.618.995

Просјечна дневна посјета порталу према сајту Гугл Аналитикс (без података о
приступу са мобилних телефона и андриод апликације) у току 2016. године износила је
између 20.000 и 28.000, а највећи број (65.000) забиљежен је приликом изрицања пресуде
Радовану Караџићу.

Када је ријеч о РТРС-овом Јутјуб каналу, број прегледа у односу на 2015. годину је
већи за скоро 4 милиона.
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RTRS Јутјуб канал у 2016. години прегледан је 6.294.568 пута. Сви објављени
клипови су повезани са вијестима на порталу.

Број прегледа РТРС Јутјуб канала у периоуду 2014-2016. година

ГОДИНА Укупно прегледа Укупно вријеме гледања
2014 39.725 83.528
2015 2.308.051 6.669.961
2016 6.294.568 18.461.217

РТРС андроид апликација има добру оцјену међу корисницима Гугл плеја и до
сада ју је инсталирало између 10.000 – 50.000 корисника.

Када је ријеч о друштвеним мрежама, настављено је повећање броја пратилаца
како на Фејсбуку, тако и на Твитеру.

ГОДИНА ФЕЈСБУК ТВИТЕР
2015. 23.500 2.400
2016. 37.509 3.097

1.5. Дигитализација

У 2016. години реализоване су изузетно важне активности у вези са процесом
дигитализације преноса и емисионе инфраструктуре. Од посебног је значаја да је
Одлуком Савјета министара БиХ број: 111/15 oд 3.8.2015. године опрема набављена у IА
и IIБ фази која се монтира на територији Републике Српске додијељена у трајно
власништво Радио-телевизији Републике Српске. Такође, РТРС-у су у власништво
додијељени опрема и сет мјерне опреме и резервних дијелова. Вриједност опреме је
3.306.000 марака, а средства су обезбијеђена из вишка прихода над расходима
Регулаторне агенције за комуникације.

У првој А и Б фази монтиран је „headend“ (управљачки дио) у РТВ дому у
Бањалуци, линковске везе од РТВ дома у Бањалуци до Источног Сарајева, дигитални
предајници за Бањалуку, Козару и Требевић. Такође, у нови систем дигиталних веза
увезани су информативно-технички центри Брчко, Бијељина и Источно Сарајево.
Монтажом „headenda“ у РТВ дому у Бањалуци из којег се управља и надзире рад
преносне и емисионе инфраструктуре на територији Републике Српске РТРС је сачувала
своју уређивачку независност и институционалну самосталност.

У октобру 2016. године из управљачког центра у РТВ дому у Бањалуци (headend)
почела је тестна фаза емитовања дигиталног сигнала за подручје Републике Српске. Уз
опрему за дигитално емитовање која је у власништву РТРС-а, односно Републике Српске
и управљање дигиталним сигналом, које се обавља из центра у Бањалуци, РТРС је
стекао све услове за буде мрежни оператер у Босни и Херцеговини, а за подручје
Републике Српске.
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1.6. Људски ресурси

ЈП Радио-телевизија Републике Српске има 573 запослених (на дан 31.12.2016.
године).

У наставку слиједи табеларни приказ структуре запослених по основу полне,
образовне, старосне и националне заступљености.

1) Полна структура запослених на дан 31.12.2016.године:

ПОЛ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Женски 333
Мушки 240
УКУПНО 573

2) Образовна стурктура запослених на дан 31.12.2016.године:

СТРУЧНА СПРЕМА БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
ДР 2
МР 8
ВСС 212
ВС 29
ВКВ 16
ССС 280
КВ 23
НК 3
УКУПНО 573

3) Стросна структура запослених на дан 31.12.2016.године:

ГОДИНЕ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
19-24 1
25-29 32
30-34 58
35-39 107
40-44 126
45-49 83
50-54 76
55-59 60
60-65 30
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4) Национална структура запослених на дан 31.12.2016.године:

НАЦИОНАЛНОСТ БРОЈ ЗАПОПОСЛЕНИХ
Српска 538
Хрватска 13
Бошњачка 10
Црногорска 4
Македонска 1
Италијанска 1
Јеврејска 1
Украјинска 1
Словенска 1
Неопредијељен 3
УКУПНО 573

2. РТВ ТАКСА

Према Закону о Радио-телевизији Републике Српске примарни извори
финансирања дјелатности РТРС-а су РТВ такса и маркетинг.

За прикупљање РТВ таксе на територији Републике Српске задужена је РТРС, а за
прикупљање РТВ таксе на територији Федерације БиХ Федерална телевизија.

Током 2016. године РТРС се суочио са бројним потешкоћама финансијске природе
који су директна посљедица нагомиланих проблема када је ријеч о моделу и начину
прикупљања РТВ  таксе.

У септембру 2016. године један од телеком оператера – ХТ Еронет прекинуо је
наплату РТВ таксе путем рачуна за кориснике своје мреже, док се Уговори са БХ
Телекомом продужавају на мјесечном нивоу што имплицира да је садашњи механизам
наплате РТВ таксе веома несигуран.

Радио-телевизија Републике Српске у настојању да превазиђе настале проблеме и
обезбиједи стабилност финансирања предузела је низ активности на унапређењу
властите службе наплате – Инкасо служба.

Међутим, без обзира на неоспорну чињеницу и бројке које говоре у прилог
ефикасности рада РТРС-ове Инкасо службе, без унапређења рада и повећања степена
наплате РТВ таксе на територији Федерације БиХ, односно повећања ефикасности рада
Инкасо службе Федералне телевизије, проблеми у вези са РТВ таксом као један од
извора финансирања јавних сервиса, не могу да буду успјешно ријешени.
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Уколико се потенцијални број обвезника РТВ таксе према попису становништа
упореди са бројем обвезника РТВ таксе Федералне телевизије за 2016. годину долази се
до броја од  546.279 домаћинстава (без правних лица). То значи да Федерална телевизија
својом базом обвезника РТВ таксе није обухватила 546.279 домаћинстава односно да
годишње пропушта да наплати 49.165.110 марака што директно утиче и наноси штету и
РТРС.

Илустрације ради у периду од 2012. до 2016. године на територији Републике
Српске прикупљено 110 милиона марака, а на територији Федерације БиХ на којој живи
дупло више домаћинстава, односно претплатника РТВ таксе, само један милион више,
односно 111 милиона марака.





Табела 1. Фактурисана и наплаћена РТВ такса

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ФЕДРЕРАЦИЈ
БиХ На ниво БиХ

% у
фактурисању % у наплати

Година факт. наплаћена факт. наплаћ. укуп.факт. укуп.нап. РС ФБиХ РС ФБиХ
2004 11.453.945 20.922.068
2005 23.539.608 11.683.518 39.517.128 24.053.970 63.065.736 35.737.488 37,33 62,67 32,69 67,31
2006 24.728.616 13.963.626 41.021.712 28.991.205 65.750.328 42.954.831 37,61 62,39 32,51 67,49
2007 24.923.730 16.485.943 41.403.042 28.940.415 66.326.772 45.427.358 37,75 62,25 36,29 63,71
2008 27.582.595 20.783.621 45.649.079 31.354.115 73.231.674 52.137.736 35,32 64,68 39,86 60,14
2009 28.729.348 23.570.960 47.004.576 32.439.799 75.733.924 56.010.705 37,87 62,13 42,08 57,92
2010 28.152.388 23.469.669 43.603.772 30.388.293 71.156.160 53.857.958 39,55 60,45 43,58 56,42
2011 28.932.509 23.352.210 43.573.752 28.509.439 72.506.251 51.861.649 40,53 59,47 45,03 54,97
2012 29.247.685 23.010.589 41.910.219 27.812.589 71.157.904 50.823.178 40,69 59,31 45,28 54,72
2013 29.151.977 22.896.669 39.985.368 25.109.408 69.137.345 48.006.077 41,36 58,64 47,70 52,30
2014 28.943.977 21.757.176 37.819.207 22.231.730 66.763.184 43.988.906 40,72 59,28 49,46 50,54
2015 28.590.704 21.302.774 35.287.776 19.297.242 63.878.480 40.600.016 44,52 55,48 52,47 47,53
2016 27.687.414 21.221.436 32.101.762 16.973.118 59.789.176 38.194.554 46,28 53,72 55,56 44,44
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Табела 2.број обвезника РТВ таксе којима се
фактурисе и број обвезника од којих се наплати РТВ
такса

РЕПУБЛИКА СРПСКА ФЕДЕРАЦИЈА БиХ Потенцијалан бр. обвез.
Година бр.обвезника којима се: бр.обвезника којима се по попису из 2015.г.

фактурише наплаћује фактурише наплаћује РС ФБиХ
2004 326.939 145.315 548.849 299.179
2006 343.453 173.677 569.746 360.587
2007 349.554 205.049 576.342 359.955 372.962 734.869
2008 346.467 258.502 571.539 389.976 домаћинстава домаћинстава
2009 340.527 282.625 558.721 388.966 + +
2010 342.068 281.411 522.827 364.368 2.134 3.634
2011 335.517 272.170 492.249 323.278 правна лица правна лица
2012 327.487 255.673 477.413 309.028
2013 314.427 254.407 445.803 278.993 УКУПНО УКУПНО
2014 288.634 241.746 420.227 247.019 375.096 738.503
2015 314.471 236.697 391.951 214.414
2016 307.638 235.794 357.081 188.590

Подаци приказани у табели преузети су из извјештаја служби за наплату РТВ таксе
из дванаестог мјесеца за сваку годину.

У току 2004. године РТВФ БиХ запоставља Члан 19, Став 2 и Став 3, Закона о
ЈРТС БиХ. Наиме, није на лицу мјеста вршена провјера оспоравања посједовања РТВ
пријемника, него су без провјере, обвезници брисани из базе. Тако је према Извјештају
бр. 4110-15/1469 од 4.10.2004. године, за само неколико мјесеци, из базе података
избрисано 88.221 већ регистрованих обвезника, а из базе ХТ Мостар 3, 3.007 обвезника.
На овај начин је изгубљено 91.528 већ регистрованих обвезника. Служба РТВФ БиХ је
наведеној радњи приступила како би показала повећан степен наплате.

Ако се упореди број обвезника по попису становништва са бројем обвезника од
којих је наплаћена РТВ такса у 2016. години добију се сљедећи показатељи:

 У Федерацији Босне и Херцеговине наплатом није обухваћено 546.279
домаћинстава, што је губитак на годишњем нивоу 49.165.110 марака (напомена:
нису урачуната правна лица)

 У Републици Српској наплатом није обухваћено 137.168 домаћинстава, што је
губитак на годишњем нивоу 12.345.120 марака (напомена: нису обухваћена правна
лица)
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3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА РАДИО-
ТЕЛЕВИЗИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ДАН 31.12.2016.
ГОДИНЕ

Биланс успјеха на дан
31.12.2016.године

Билансне позиције 2016.u KM 2015.u KM

Пословни приходи
приходи од продаје учинака 19,426,270 16,930,854
остали пословни приходи 2,453,289 2,287,190

21,879,559 19,218,044

Пословни расходи
трошкови материјала 1,095,818 1,139,358
трошови зарада, нанада зарада
и осталих личних примања 11,908,784 12,255,832
трошови производних услуга 1,625,790 1,801,898
трошкови амортизације 2,605,693 1,755,739
нематеријални трошкови (без пореза
и доприноса) 3,403,889 5,622,384
трошкови пореза 240,079 219,972
трошкови доприноса 20,101 149,774

20,900,154 22,944,957
Пословни добитак 979,405 -3,726,913

финансијски приходи 134 386
Финансијски расходи -494,379 -554,786

остали приходи 1,511,517 4,592,563
остали расходи -1,932,133 -242,283

Добит прије опорезивања 64,544 68,967

Порез на добит -32,085 -23,948

Нето добит 32,459 45,019
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БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016.ГОДИНЕ
Билансне позиције 31.12.2016 31.12.2015

u KM u KM
Стална имовина
Нематеријална улагања 10,766,608 8,335,569
Некретнине, постројења опреме и
инвестициона улагања 21,720,870 18,182,887
Биолошка средства и средства културе 12,989 12,989

32,500,467 26,531,445
Текућа имовина
Залихе, стална средства и средства
обустав.
Пословања намијењена продаји 279,353 366,485
Краткорочна потраживања 13,396,652 4,844,307
Готовина и готовински еквиваленти 59,346 42,653
Активна временска разграничења 5,569,018 5,426,572

19,304,369 10,680,017
Пословна актива 51,804,836 37,211,462
Ванбилансна актива 12,416,687 8,477,823
Укупна актива 64,221,523 45,689,285

Капитал
Основни капитал 2,020,136 2,020,136
Резерве 365,623 327,233
Ревалоризација резерве 1,104,832 1,104,832
Нераспоређена добит 32,459 45,019

3,523,050 3,497,220
Резервисања, одгођене пореске обавезе и
разграничени приходи 5,128 19,497

Дугорочне обавезе
Дугорочни кредити 4,233,020 6,037,090
Остале дугорочне обавезе 1,953,101 0

6,186,121 6,037,090
Краткорочне обавезе
Краткорочне финансијске обавезе 2,476,829 2,455,962
Обавезе из пословања 7,784,364 3,667,230
Обавезе за зараде и накнада зарада 3,769,646 1,892,354
Друге обавезе 195,481 143,350
Порези на додатну вриједност 68,789 41,604
Обавезе за остале порезе, доприносе и
друге 941,171 471,877
дажбине
Обавезе на порез за добитак 408,892 481,308
Пасивна временска разграничења 26,445,365 18,503,970

42,090,537 27,657,655

Пословна пасива 51,804,836 37,211,462
Ванбилансна пасива 12,416,687 8,477,823
Укупна пасива 64,221,523 45,689,285
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ЈП РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1. Општи подаци

Настанак и историјат РТРС

Јавно предузеће Радио-телевизија Републике Српске (ЈП РТРС) основано је Одлуком Народне скупштине
Републике Српске од 30.12.1993.године (Сл.гласник РС 26/93,као Јавно предузеће Српска радио-телевизија са п.о. Сарајево).

Одлуком о измјенама и допунама Закона о радио-телевизији (Сл.гласник РС 23/99) измијењен је назив
предузећа и сједиште-које од тада гласи Јавно предузеће Радио-телевизија Републике Српске са (у даљем тексту ЈП РТРС)
П.О. Бањалука.

ЈП РТРС уписана је у регистар Основног суда Источно Сарајево  под бр.У-И-97/94 од 07.04.1994. године. Допуна
дјелатности извршена је 2.5.1996. године. Рјешењем Основног суда у Б.Луци број 071-0-РЕГ-07-000659 од 25.4.2007.године
број регистарског улошка  је 1-7414-00, извршена је промјена назива оснивача: умјесто Народна скупштина Републике Српске,
уписан је оснивач Република Српска. Истим Рјешењем уписана је граница овлашћења лица овлашћеног за заступање.
Укупан износ улога оснивача је стање имовине на дан 12.03.2007. године и износи 4.862.741 марака.

Лице овлашћено за заступање је Драшко Милиновић, генерални директор, без ограничења до износа који својом
одлуком утврђује Управни одбор РТРС, а преко утврђеног износа, уз претходну сагласност УО.

Пуни назив предузећа је Јавно предузеће Радио-телевизија Републике Српске. Скраћени назив је ЈП РТРС.

ЈП РТРС је регистрован у Пореској управи Министарства финансија Републике Српске, Потврдом о регистрацији
број

025/01-0801/457-7215/02 од 26.02.2012. године под јединственим идентификационим бројем (ЈИБ) 4400970660006

Код Управе за индиректно опорезивање (УИО) Бањалука Предузећу је издато Увјерење о регистрацији обвезника
пореза на додату вриједност (ПДВ) број 04/5-1/I-17-1035-3833/05 од 12.11.2015. године под регистарским бројем
400970660006 .

Рјешењем о упису у судски регистар број 057-0-Рег-11-000031 од 11.12.2011. године извршен је упис
промјене сједишта предузећа. Сједиште ЈП РТРС је у Бањалуци, Трг Републике Српске број 9.

Основни подаци

ЈП РТРС класификовано је у велика правна лица јер је у 2016.
години:

Просјечан број
запослених 572
Просјечна вриједност имовине преко 10,000,000 КМ
Укупан годишњи приход 23,391,210 КМ

Актуелни извадак из судског регистра је број 057-0-Reg-Z-16-002000 од 23.05.2016.године. Уписани капитал износи
4.862.741,00 КМ.
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Основна дјелатност  предузећа  је:
производња, пренос и емитовање РТВ програма,
организовање културно-умјетничких, забавних и других манифестација,
музичка продукција,
набавка програма,
размјена и учешће у заједничким програмима.

ЈП РТРС се састоји из пословних цјелина/сектора:

Дирекција РТРС
Сектор Телевизија РС
Сектор Радио РС
Сектор Медија центар
РТРС
Сектор економсако-финансијских
послова
Самосталне службе:

Пренос и емитовање програма (ПЕП)

Музичка продукција
Служба за креативни и визуелни идентитет
Служба економско-комерцијалних послова
Служба РТВ таксе

Информативно технички центри  (у саставу Медија центра) у И.Сарајеву, Бијељини
Приједору,Требињу и Брчком
Технички центри (у саставу ПЕП-а) у: Бањалуци, И.Сарајеву и Требињу.

Број радника/сарадника

На дан 31.12.2016. године предузеће има :
укупно запослених 573
чланова Управног одбора 3
чланова Програмског савјета 11

Предузеће је обрачунало и исплатило 3.727  накнада вањским сарадницима:

опис број % учешћа у
у укупном
броју

уговор о дјелу-инкасанти (контролори) 2,063 55.36
уговор о дјелу-остало 63 1.69
повремени и привремени послови 1,428 38.31
ауторски хонорари 85 2.28
закуподавци-грађани 88 2.36
УКУПНО 3,727 100.00

Рачуноводствени систем предузећа је организован у складу са Законом о рачуноводству.

Предузеће је у извјештајном периоду примјењивало прописе из области фискалне политике, Закона о предузећима,
Закона о девизном пословању и друге прописе који су били на снази у моменту настајања пословне промјене.
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Финансијски извјештај за период 01.01. до 31.12.2016. године сачињен је у складу са Законом о рачуноводству и ревизији
Републике Српске, Међународним рачуноводственим стандардима (МРС), оквиром за састављање и представљање
финансијских
извјештаја . Сви финансијски извјештаји рађени су у конвертибилним маркама (КМ).

Приходи
Основни извор финансирања предузећа је РТВ такса - накнада за посједовање радио/ТВ пријемника, коју наплаћују
Телекоми путем телефонских рачуна. За лица која немајау фиксни телефон наплата се обавља путем признаница (инкасо).

Према члану 23, Закона о Јавном РТВ систему БиХ (Сл.гласник 78/05 од 08.10.2005.) укупан прилив РТВ таксе дијели се:
50 одсто БХТВ, 25 одсто ФРТВ и 25 одсто РТРС. У наставку су наведене измјене у начину евидентирања овог
прихода.

Приходи од маркетинга (реклама, спонзорства, оглашавања), закупи, продаја права емитовања програма, продаја
снимљеног материјала, изнајмљивање техничких и кадровских потенцијала и слично евидентира се на основу фактури-
сане вриједности умањене за обрачунати ПДВ.

Расходи
У расходе су сврстани трошкови који настају из активности предузећа и исказују се као: пословни (трошкови материјала,
резервних дијелова, ситног инвентара, енергије, транспортних и других услуга, накнада запосленим, амортизације, финаси-
рања и друго), финансијски расходи (расходи камата, курсне разлике и сл.) и остали расходи (губици од продаје имовине,
расходи по основу отписа потраживања и други, непоменути расходи).

Сви финансијски извјештаји раде се на бази стварних трошкова.

Промјене у начину евидентирања прихода  и расхода у односу на 2015. и раније године:

1/ у приход од РТВ таксе евидентирано је 25 одсто фактурисаног износа Телекомима РС и БиХ  и Инкасо служби РТРС и
ФРТВ
за разлику од ранијих година, када је у приход евидентиран само прилив-наплаћена РТВ такса у току пословне године.

2/ 50 одсто расхода Службе РТВ таксе, који се фактуришу БХТВ књиже се на дуговну страну конто 22601-рефундација
трошкова службе РТВ таксе-за БХТВ (раније књижено на расходе-класа 5), а фактурисани износ за БХТВ, на потражну
страну конта 22601 (раније на приход -конто 61292).

3/ нето накнаде боловања и породиљског одсуства преко 30 дана, који Фондови здравства и дјечије заштите
рефундирају,  књиже се на конто 22300 и 22301, умјесто на трошак плате (конто 52102), односно приход од рефундације
приход-конта 67970 и 67971).

4/ рефундација плате Здравка Шавије-координатора дигитализације Јавних емитера од 1.300 КМ
мјесечно, књижи се на конто 22600, умјесто на конто 52000 (расход плате), односно 67980 (приход од БХТВ и ФРТВ)

Резервисања
У 2016. години извршено је резервисање за трошкове отпремнина радника који ће бити пензионисани у 2017. години.

Стална (основна) средства
евидентирају се по трошку набавке (набавна цијена+сви зависни трошкови: царина, порез, пројектовање, монтажа и сл.).

Амортизација основних средстава
обрачунава се пропорционалном методом на основу процијењеног вијека трајања, који се утврђује при стављању
основног средства у употребу (активирању).

Амортизација права емитовања ТВ програма (нематеријална улагања) обрачунава се по стопи од 10 одсто годишње.
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Платни промет предузећа одвија се путем жиро-рачуна отворених код пословних банака.
Залихе су средства предузећа у облику помоћног материјала потребног за одржавање пословног процеса.

Стране валуте
Пословни догађаји и трансакције у страној валути прерачунавају се у КМ по важећем курсу на дан биласирања. Сви добици
и губици настали због промјене курса валуте након датума пословног догађаја терете рачун добитка или губитка у оквиру
финансијског прихода/расхода.

Новац и новчани еквиваленти састоје се из готовине на рачунима у пословним банкама и благајнама предузећа.

Посебне напомене:

1-Донације
Из буџета Републике Српске-Службени гласник РС број 38/16 од 13.05.2016. године, Одлука о утврђивању приоритетних
пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске одобрено је 5.000.000 КМ за набавку ТВ студијске опреме.
Плаћање
добављачима врши се са рачуна буџета.

2-Набавка сталне имовине

У 2016. години набављена је стална имовина : 8,112,196.05
лиценце за рачунарске програме 4,056.26
права емитовања програма 3,171,916.23
студијска опрема -из буџета Републике Српске 4,936,223.56

3-Порез на додату вриједност - ПДВ

ЈП РТРС је обвезник ПДВ-а на све комерцијалне приходе: реклама, спонзорство, огласи, закупи, техничке услуге, продаја
програма и сл. Према Закону о ПДВ-у предузеће је ослобођено обрачуна и плаћања ПДВ-а на приходе од РТВ таксе, услуге
извршене другим јавним емитерима у БиХ (БХТВ и ФРТВ).

4-Стопа дјелимичног одбитка улазног ПДВ-а
Због немогућности потпуног раздвајања (утврђивања) расхода који се финансирају из РТВ таксе од расхода који се
финансирају из опорезивог прихода можемо извршити само дјелимични одбитак улазног ПДВ-а. Стопа сe утврђује
за сваку годину и представља стопу учешћа опорезивог у укупном приходу од продаје за претходну пословну годину.

У 2016.години ова стопа износила је 27 одсто.

5-Усаглашавање обавеза и потраживања

Свим купцима и добављачима за дате авансе достављени су ИОС-и (извод отворених ставки) са стањем на дан 31.12.
2016. године. Са већином је стање усаглашено.
Неки добављачии нису доставили своје ИОС-е.
Као и ранијих година, није усаглашено стање са БХТВ и ФРТВ за укупне обавезе и потраживања.
Обављен је годишњи попис са стањем 31.12.2016. године: сталне имовине, готовине, залиха, обавеза и потраживања.

6-
Отписи
Извршена је исправка вриједности (привремени отпис) потраживања од купаца, за дате авансе, сумњива и спорна
потраживања од добављача и банака у износу од 1.388.646,34 КМ, као и потраживања за РТВ таксу од 244.958,90.

7-Контрола пословања
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Редовна ревизија пословања за 2015. годину, коју је обавила ревизорска кућа „Confida“ Бањалука,

УИО (Управа за индиректно опорезивање ) извршила је контролу ПДВ-а за период 3/2014 до 10/2016.године.
У току израде овог извјештаја (март 2017.) Пореска управа РС почела је контролу обавеза за јавне приходе за период
2012-2016. година.

Обављена је и контрола наплaте и евидентирања РТВ таксе за 2014-2015. годину

8-Репрограм обавеза за јавни приход РС
Министарство финансија РС донијело је Рјешење број 06.05/41-149-4/16 од 06.09.2016. године којим се врши
репрограмирање обавеза за порезе и доприносе са стањем на дан 28.02.2016. године у укупном износу од:

-порези и доприноси 1,670,174.84
-трошкови поступка 51,150.05
-камата на репрограмиране обавезе 367,903.63
Укупно 2,089,228.52

Отплата у 36 једнаких рата почела у 10/2016. године.

8-Пријаве обавеза за Јавни приход:
10-ог у мјесецу подноси се пријава и плаћа утврђени износ за обавезе за ПДВ претходног мјесеца.
10.03.2017. године поднесене су пријаве и уплаћен износ обавезе за:

-порез на добит 2016. године,
-накнада за општекорисне функције шуме за 2016. годину,
-накнада за противпожарну заштиту за 2016. годину,
-накнада за посебну републичку таксу за 2017. годину ,
-накнада за комуналну таксу за 2017. годину.

10-ог у мјесецу за претходни мјесец плаћана је водопривредна накнада, а пријаве обавеза достављане су квартално.

9-Судски спорови:

Воде се са БХТВ и ФРТВ за укупне обавезе и потраживаља.

10-Процјена вриједности сталне имовине

По Уговору број 397/17 (њихов  10/17) у току 2017. године потребно је процијенити вриједности некретнина и опреме
РТРС са стањем на дан 31.12.2016. године.
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3.2. Биланс успјеха

У Биланс успјеха евидентирани су приходи и расходи пословања, те резултат (добит). Годишњи обрачун за
2016. годину урађен је на основу документације примљене до 24.02.2017. године.

Укупан приходи и расходи у 2016. години смањени у односу на 2015. годину за приближно исти износ,
а добит је мања за 5.931 КМ (15,45%).

Приход од продаје чини 83,04 одсто укупног прихода у 2016. години. У односу на 2015. већи је за 2.495.416 КМ или 14,74 одсто.

А-ПРИХОД ОД РТВ ТАКСЕ

У 2016. години дошло је до измјене начина евидентирања прихода од РТВ таксе.
У 2015. и ранијим годинама у приход од РТВ таксе евидентиран је само прилив (наплаћени износ) РТВ таксе у току пословне
године. У 2016. години уведен је нови модел - фактурисани приход од РТВ таксе.

Овај приход утврђен је за приход од Телекома по извјештајима Телеком РС и Федералне РТВ, а за приход од инкос
наплате према извјештајима Служби РТВ таксе РТРС и Федералне РТВ.
Приход од РТВ таксе чини 74,62 одсто прихода од продаје, односно 61,97 одсто укупног прихода у 2016. години.

Према упоредним подацима за 2015. и 2016. годину, приход од РТВ таксе у 2016. години повећан је за 3.312.220 КМ или
29,62%.

Б-Приход маркетинга

Приход од маркетинга у 2016. години чини 19,96 одсто прихода од продаје, односно 19,57 одсто укупног прихода.
Из прегледа прихода од продаје се види да су приходи од маркетинга у 2016. години, у односу на претходну годину, мањи за
187.667 КМ, односно 4,62 одсто. На ово смањење утицало је смањење прихода од рекламе/спонзорства за 5,64 одсто:

РТРС изнајмљује простор на релејима за постављање опреме. Уговори о закупу су вишегодишњи. У 2016. години имали смо
26 закупаца са једним или више уговора.

Закуп БХТВ води се посебно само због тога што се на узајамне услуге између јавних емитера не обрачунава ПДВ. У
2015. години није било промјена у висини закупа и објеката за које се он врши.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

89,59 одсто укупних расхода отпада на пословне расходе у 2016. години. У односу на 2015. годину мањи су за
2.044.803 КМ или 8,91одсто.
Трошкови материјала чине 1,54 одсто укупних расхода, односно 1,38 одсто пословних расхода. У односу на 2015. годину већи
за 51.170 КМ или 18,87 одсто. Највише су повећани трошкови одржавања возила - за 105.771 КМ или 454,73 %. У 2016. години
по фактурама аутосервиса утрошени материјал књижен је на трошкове ауто-дијелова /материјала (512), а у 2015. години на
трошкове услуга одржавања  (532). Због тога је дошло до повећања ових трошкова у односу на претходну годину.
Бруто плата и накнaде чине  48,04 одсто укупних расхода. У односу на 2015. годину ови трошкови су мањи за 285.753 КМ
или 2,49 %.
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Најнижа цијена рада у РТРС за 2015. годину није мијењана у односу на 2014. и износи 140 КМ.

Из табеле у прилогу Нота види се да је у 2015. години обрачуната плаза за 6.868 радника (6.772 у РС и 96 у Београду).
Мјесечни  просјек је 572 радника.

број
радника

31.12.2016. 573
31.12.2015. 567
повећање 6

Просјечна бруто плата :

Година
Бруто
плата

Број
радника Број плата Просјечна БП

2016. 11,206,714 572 6,868 1,632
2015. 11,492,467 561 6,729 1,708
Разлика -285,753 11 139 -76

Бруто плата је у 2016. години , у односу на 2015. мања за 285.753 КМ - мјесечни просјек - 28.813 КМ. Просјечан број
радника већи је за 11, уз исплату 139 плата више. Просјечна мјесечна бруто плата смањена је за 76 КМ.

Накнаде за топли оброк 1,487,763

Мјесечна накнада је 185 КМ. Исплаћује се према присуству на раду. Не исплаћује се радницима кад су на службеном путовању.

Накнаде члановима Управног одбора 119,403

У 2016. години за три члана Управног одбора исплаћиван је мјесечно нето износ од 6.000 КМ (3.000 предсједник и два пута 1.500
КМ за чланове).

По одлуци Владе РС из 2010. године висина дневнице у земљи је 20 КМ.

Спецификација трошкова службених путовања по мјесту трошка:

Од укупних накнада за службена потовања у 2016. години на Сектор ТВ отпада 50,51 одсто.

У трошкове ПЕП-а укључене су и дневнице посада релеја. У 2015. години нису исплаћиване, али су исплаћене у
2016. години (конто 57953 - трошкови дневница ранијих година) у износу од 37.720 КМ. Ако додамо овај износ у
трошкове дневница ПЕП-а за 2015. годину, оне ће износити 51.037 КМ, а повећање у 2016. години би било 17.488 КМ.

Превоз радника 95,884

Накнада за превоз радника на посао и с посла исплаћује се мјесечно до висине мјесечне карте аутопревозника.
У 2016. години исплаћена је 2.050 накнада - просјечно мјесечно 171.
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Трошкови производних услуга чине 6,95 одсто укупних расхода. У односу на 2015. годину мањи су за 176.108 КМ или 9,77 одсто.
11,12 одсто укупних расхода у 2016. години отпада на амортизацију. У односу на 2015. годину повећана је за 852.021 КМ (48,89%).
Амортизација трајне имовине - основних средстава обрачунава се према процијењеном вијеку трајања. У односу на
2015. годину мања је за 49.817 КМ.
По интерном правилнику у 2016. години откупљена права емитовања програма амортизују се по годишњој стопи од 10 одсто.
Ова амортизација је утицала на пораст трошка амортизације.

Ови трошкови чине 14,59 одсто укупних расхода у 2016. години. У односу на 2015. годину мањи су за 2.218.495 КМ или 39,46 одсто.

Трошкови непроизводних услуга чине 13,10 одсто укупних расхода у 2016. години. У односу на 2015. годину мањи су за
2.203.593 КМ или 41,89 одсто.

Остали нематеријални трошкови повећани су за 72.033. КМ или  72,13 одсто у односу на 2015. годину. До повећања је дошло
због великог повећања трошкова принудне наплате (Пореска управа РС).

Порез по одбитку-на увоз услуга обрачунава се и плаћа у моменту уплате накнаде добављачу. Основица је плаћени
износа стопа 10 одсто.

3.3. Биланс стања

У Биланс стања евидентирано је стање активе и пасиве (средства и извори средстава) на дан 31.12.2016.године.
У обрасцу Биланс стања упоредни подаци за претходну годину преузети су из Биланса стања на дан 31.12.2015.године.

У Активу-средства спадају :

Стална имовина (основна средства у употреби и припреми)
Залихе
Дати аванси
Краткорочна потраживања, пласмани и готовина
Активна временска разграничења

У Пасиву-изворе спадају:

Капитал
Губитак/добитак
Дугорочне обавезе:

за кредите
лизинг

Краткорочне обавезе:
за кредите
примљене авансе
добављаче
за зараде и накнаде зарада
порезе и доприносе
друге обавезе
Пасивна временска разграничења

Образац Биланс стања састављен је на основу књиговодствених евиденција за период 01.01. до 31.12.2016. године.
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АКТИВА

У 2016. години извршена је исправка књижења за дате авансе уплаћене до 31.12.2015. године који нису реализовани  до
31.12.2016. у износу од 89.277 КМ. Није вршена исправка потраживања од БХТВ, јер имамо и неплаћених
обавеза. Овај износ књижен је на расходе (конто 578). Кад аванс буде реализован, отписани износ биће књижен у
приход (677).
Највећи дио нереализованих датих аванса односи се на БХТВ (155.352 КМ).

Потраживања за РТВ таксу 9,606,903
Исправка вриједности за потраж.за РТВ таксу -244,959

9,361,944

Износ од 9.606.903 КМ односи се на ненаплаћени дио РТВ таксе фактурисан у 2016.години, као и исправка вриједности.

У 2016. години извшена је исправка потраживања од свих купаца (осим БХТВ и ФРТВ) насталих до 31.12.2015. године,
а нису плаћени до 31.12.2016. године. Укупна исправка вриједности (привремени отпис)  806.811 КМ књижен је на расход
(578). Кад (ако) потраживање буде наплаћено, тај износ биће књижен на приход (677).
Од укупног износа потраживања (4.940.857 КМ) на потраживања преко 365 дана (преко једне године)
отпада 40.69 % -2.010.797 КМ.

Готовину чине средства на жиро-рачунима код пословних банака и благајнама. Предузеће користи 11 жиро-рачуна
за домаћи платни промет, три за девизни и један жиро-рачун у Београду за потребе Дописништва Београд. Поред тога
предузеће користи платну картицу (Маster card-debit) отворену код Нове банке за потребе плаћања у току службених путовања.
Жиро-рачуни за наплату РТВ таксе не користе се за платни промет.

ПАСИВА

Повећање/
Стопа
раста/

ПОЗИЦИЈА 31.12.2016. 31.12.2015. смањење cмањења

б)Добављачи у земљи 2,899,196 2,788,149 111,047 3.98
ц) Добављачи из иностранства 4,832,895 819,731 4,013,164 489.57
4-Обавезе за зараде и накнаде зарада 3,769,646 1,892,354 1,877,292 99.20
5-Друге обавезе 195,481 143,350 52,131 36.37
6-Порез на додату вриједност 68,789 41,604 27,185 65.34
7-Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 941,171 471,877 469,294 99.45
8-Обавезе за порез на добитак 408,892 481,308 -72,416 -15.05
9-Пасивна временска разграничења 26,445,365 18,503,971 7,941,394 42.92
Д-Ванбилансна пасива 12,416,687 8,477,823 3,938,864 46.46
Укупна пасива 64,221,523 45,689,285 18,532,238 40.56



29

А-Капитал

Законске резерве 365,623
У  законске резерве евидентирана је нето добит претходних година. У 2017. години овај износ биће увећан за 32.459  КМ-
нераспоређена добит 2016. године.

Ревалоризационе резерве 1,104,832

Цијели износ ревалоризационих резерви односи се на повећање вриједности имовине по основу процјене извршене у
Земљиште Брегови Требиње 52,363
Објекат релеја Лебршник 30,326
Антенски стуб релеја Лебршник 85,239
Земљиште релеја Лебршник -200
Земљиште РТВ Дома-Мали логор 937,104

Ревалоризационе резерве могу се користити код било које врсте отуђења наведене имовине (продаја, расход и сл.). Из
овог износа покрива се неамортизована (садашња) вриједност наведне имовине у моменту искњижења из евиденције
РТРС.

Б-Резервисања,... 5,128
Цијели износ односи се на резервисане трошкове отпремнина за раднике који у току 2017. године одлазе у пензију.

Ц-Обавезе
I-Дугорочне обавезе 6,186,121

1-Дугорочни кредити 4,233,020
НЛБ Банка Бањалука 3,429,487

уговор
06-164-
2/11

датум 12.04.2011.
рата 180
рок нов./2016
главница 5,000,000
камата 1,804,610
укупно 6,804,610
НЛБ банка Бањалука 486,111
уговор 06-1046-2/14
датум 22.04.2015.
рата 36
рок април/2018
главница 3,500,000
камата 261,219
укупно 3,761,219
Нова банка Бањалука 317,422
уговор 5550000011231454
датум 27.02.2014.
рата 60
рок фрб/2019
главница 1,200,000
камата 218,902
укупно 1,418,902
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2-Остале дугорочне обавезе 1,953,101

Репрограм обавеза за Јавни приход 1,915,126
Репрограм обавеза према Електродистрибуцији 37,975
а )Елетродитрибуција Требиње 27,264.33
отплата од 10/16-3/17 6 рата
мејсечно 4,573.92

б)Глас-Трговина
Бањалука 26,653.98
отплата од 12/16-11/17 12 рата
мјесечно 2,221.17

II-Краткорочне обавезе 42,092,537

1-Краткорочни кредит 672,759
Овердрафт код Нове банке -На износ до 700.000 КМ до годину дана

2-Дио дугороч.кредити који доспјевају у периоду до једне године 1,804,070

Банка уговор главница камата Укупно

НЛБ Банка 06-164-2/11 384,615 152,424 537,039
НЛБ Банка 06-1046-2/14 1,166,667 54,126 1,220,793
Нова банка 5550000011231454 252,788 30,992 283,780
Укупно 1,804,070 237,542 2,041,612

Напомена: камате које доспјевају у периоду од 01.01.2017. до истека рока отплате кредита књижене су у ванбилансој
евиденцији. Сви кредити уредно се отплаћују према ануитетном плану.
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а) Примљени аванси 52,273
б)Добављачи у земљи 2,899,196

Повећање/ Стопа раста/

Конто Добављачи 31.12.2016. 31.12.2015. смањење cмањења

Добављачи из РС 2,429,108 2,235,365 193,743 8.67
43200 За основна средства 137,684 64,260 73,424 114.26

43210-15 Укупно-за обртна средства  : 1,945,655 1,935,550 10,105 0.52
43210 за материјал и услуге 1,215,465

43212 за електричну енергију 218,601
43213 за телефионске услуге 64,483
43215 за права емитовања програма 447,106
43211 Телеком-провизија 183,704 73,490 110,214 149.97
43290 Сумњиви и спорни 162,065 162,065 0 0.00

Добављачи из Фед. БиХ 466,491 546,934 -80,443 -14.71
43300 За основна средства 1,236 -1,236 -100.00

43310-15 Укупно 445,106 518,072 -72,966 -14.08
43310 за материјал и услуге 270,695
43313 за телефионске услуге 1,079
43315 за права емитовања програма 173,332
43311 Телеком-провизија 21,385 27,626 -6,241 -22.59

Добављачи Брчко дист. 3,597 5,850 -2,253 -38.51
43400 За основна средства 269 -269 -100.00

43410-15 3,508 5,581 -2,073 -37.14
43410 за материјал и услуге 3,508
43413 за телефионске услуге 89

Укупно добављачи у земљи 2,899,196 2,788,149 111,047 3.98

ц) Добављачи из иностранства 4,832,895

Повећање/ Стопа раста/

Конто Добављачи 31.12.2016. 31.12.2015. смањење cмањења

43500 Добављачи за материјал осн.средст. 3,717,900 69,385 3,648,515 5,258.36
43510 Добављачи за увоз услуга 1,111,544 749,625 361,919 48.28
43511 Добављачу-угоститељсво,... 3,464 185 3,279 1,772.43
43550 Добављачи Дописништва Београд -13 536 -549 -102.43

Укупно добављачи из иностранст. 4,832,895 819,731 3,648,515 5,258.36
Обавезе које се покривају из буџета -3,686,629
Стварна обавезе 1,146,266

Укупно обавезе према добављач. 7,732,091 3,607,880 4,124,211 114.31
Обавезе које се покривају из буџета -3,686,629
Стварна обавезе 4,045,462
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9-Пасивна временска разграничења 26,445,365

Унапријед обрачунати расходи периода 60,881
Разграничени приход по авансној фактури купцу 44,158
Приход из буџета 8,709
(Министарство пољопривреде РС за набавку камере )

Обрачунати приходи будућег периода 52,867

Разграничени приход по основу донација  :

Донација Владе Брчко Дистрикта 46,391
Укупан износ 50.000 КМ. Разграничени приход на
период 01/2016 до 03/2030.

Установа Републике Српске у Београду 2,737
за опрему дописништва у Београду (раграничено до 2022.)

Донација лиценце -Ланако Бањалука - 3,197
Ланако Бањалука-коришћење софтвера 200.000 КМ фактура 215/1
од 31.01.2012. У приход се књижи износ годишње амортизације
(пет година по стопи од 20% ) - биће приходовано у 2017.години

Донација из буџета РС за опрему ПЕП-а 1,324,809
У периоду од 2006. до 2013.год. укупно уплаћено 4.083.000 КМ за
набавку опреме. У приход се евидентира  износ годишње
амортизације . У 2016. то ће износити 396.604 КМ. Остатак треба
бити приходован у периоду 2016-2031.

Донација Савјета министара БиХ за дигиталну опрему 2,889,339
(опрема није још активирана) - вијек трајања 10 година

Донација опреме из буџета Републике Српске 4,529,374

Донација НАТО пакта 22,770
Донација опреме у 2008. години. Приход се евидентира годишња
амортизација по стопи од 10% на укупну вр.227.767 КМ. Остатак
треба бити приходован у периоду 2016-2017.

Укупно разграничени проходи по примљеним донацијама 8,772,226

Добављачи-авансне фактуре 180,955
Обавезе према БХТВ за инкасо наплату РТВ таксе 8,426,590
Обавезе према ФРТВ за инкасо наплату РТВ таксе 9,084,665

Укупно остала пасивна временска разграничења 17,692,210
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4.ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ ЗА 2016.
ГОДИНУ И ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ

РЕВИЗОРА
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5.ПЛАН РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
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У циљу потпуне финансијске стабилности Јавног сервиса Републике Српске
надлежне службе уложиће максимум напора да би побољшали проценат наплате РТВ
таксе. Од прилива финансијских средстава зависи и квалитет продукције ЈП РТРС.

Код Регулаторне агенције за комуникације инсистираћемо за одобрење дозволе за
емитовање другог ТВ програма Јавног сервиса Републике Српске у терестријалном
облику. Сви предуслови за РТРС 2 су створени, а све у складу са закључцима Народне
скупштине и Владе Републике Српске.

У програмском смислу ово би значило више простора за сва спортска, културна,
образовна и друштвена догађања, чиме би додатно испунили захтјеве Регулаторне
агенције за комуникације, а који се односе на дозволу Система.

Новим пројектима, сопствене продукције, у 2017. години планирамо да, кроз
документарну форму, дамо допринос култури сјећања у контексту страдања српског
народа у Другом свјетском и Одбрамбено-отаџбинском рату, афирмишемо материјално и
духовно, културно-историјско насљеђе у Републици Српској. У складу са финансијским
могућнoстима настојаћемо да набавимо квалитетан спортски, филмски, играни, серијски и
документарни програм.

У 2017. години активно ће се радити на измјенама неспроводивог закона о Јавном
радио-телевизијском систему и БиХ. Сва три јавна сервиса су сагласна да је актуелни
закон неспроводив, и да је потребно извршити његове измјене или донијети нови закон, а
све у складу са актуелном ситуацијом у којој се налазе три јавна сервиса.

Када говоримо о дигиталном емитовању ТВ сигнала, Радио-телевизија Републике
Српске обавиће припреме за преузимање и инсталацију опреме из пројекта друге фазе
дигитализације, чиме ће бити повећана покривеност територије Републике Српске
дигиталним сигналом, и то не само програмима три јавна сервиса, већ и сигналом
комерцијалних телевизија, које се одлуче за дигитално терестријално емитовање.

У извјештајима о раду дијела који се односи на Мултимедију, могли сте уочити
високе рејтинге посјећености портала, као и Јутјуб канала. У 2017. години радиће се на
повећању понуде мултимедијалних сервиса, како би и наши грађани имали понуду, као и
грађани европских земаља.

У циљу наставка модернизације Радио-телевизије Републике Српске, у сарадњи
са Владом Републике Српске, покушаћемо обезбиједити наставак капиталних улагања у
техничко-технолошко опремање нашег Јавног сервиса. Уколико наставимо са капиталним
улагањима РТРС би комплетан процес производње програма успоставио у високој Ха-Де
(HD) резолуцији. Током наредне године, емитовање програма би требало да пређе са већ
застарјелог формата 4:3, на стандардни формат 16:9. Свакако, најзначајнији сегмент
евентуалних нових капиталних улагања била би набавка репортажних кола у Ха-Де (HD)
резолуцији, чиме би Радио-телевизија Републике Српске била раме уз раме са осталим
Јавним сервисима у региону.



72

РТРС посебну промотивну и програмску пажњу у 2017. години посветиће значајним
годишњицама: 50 година од оснивања данашњег Радија Републике Српске, и 25 година
од оснивања Телевизије Републике Српске.



73

6. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Већ дуги низ година Јавни сервис (ФТВ) који је задужен за наплату РТВ таксе на
територији Федерације Босне и Херцеговине не обавља свој посао у мјери у којој је то
неопходно. Само у прошлој години 546.000 претплатника у ФБиХ није било обухваћено
наплатом РТВ таксе, што је више од 49.000.000 КМ, а РТРС је, само по овом основу, на
годишњем нивоу оштећен за виш еод 12.000.000 КМ

Обавезнике плаћања РТВ таксе у Федерацији БиХ, који нису обављали своју
дужност, Федерална телевизија је амнестирала, јер ФТВ није подносио тужбе против њих.
Са друге стране, РТРС је вршио утужења нередовних платиша и створио потенцијални
вишемилионски трошак за судску таксу за период 2007-2013. године.

Тренутни закон о ЈРТ систему БиХ, апсолутно је неспроводив, што је и видљиво из
проблема у којима се налазе сва три сервиса. У сваком од чланова наведеног закона
постоји одредба која је неприхватљива за један од три сервиса. Основни је проценат
расподјеле 50:25:25 одсто, расподјела прихода од маркетинга по истом кључу, потпуно
неспроводиво формирање Корпорације јавних емитера, међународно представљање
(БХРТ) итд...

Због неспроводивости закона дошло је и до проблема у међусобним
неусаглашеним потраживањима између емитера. Судски процеси се воде већ скоро 10
година, и не постоји воља друга два емитера да се потраживања коначно усагласе и
актуелни спорови ријеше судским или вансудским поравнањем.

Процес дигитализације враћен је у надлежност Јавних сервиса. Дигиталном
опремом која је у власништву Радио-телевизије Републике Српскем за територију
Републике Српске, управља се из контролне собе у Бањалуци. Сигналом на територији
Федерације БиХ управља БХРТ. У процедури је тендер за другу фазу дигитализације, која
би по свом завршетку требало да корисницима омогући бољу покривеност територије, као
и бољи квалитет пријема сигнала.

Тренутно у БиХ, али и у Републици Српској, не постоји законски оквир који
регулише област дигиталног емитовања и комуникација. И поред непостојања законског
основа, Регулаторна агенција за комуникације БиХ врши константан притисак на Радио-
телевизију Републике Српске у процесу дигитализације, што је недопустиво.

Притисак се огледа и у емитовању програмских садржаја, јер се мониторинг
програма РТРС-а врши свакодневно, што од оснивања агенције до данас није рађено ни
према једном медију у БиХ.

Народна скупштина Републике Српске је у вези са Извјештајем Радио-телевизије
Републике Српске о пословању за 2015. годину и Плана рада за 2016. годину, усвојила
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Закључке, у којима је наведено, да од Регулаторне агенције за комуникације тражи да у
најкраћем могућем року изда дозволу за дигитално земаљско телевизијско емитовање
програма РТРС 2, како би сигналом другог програма РТРС-а, била покривена цијела
територија Републике Српске.

У другом закључку Народна скупштина Републике Српске тражи од Регулаторне
агенције за комуникације, да размотри приједлог повећања дозвољеног времена
емитовања маркетинг блокова за јавни сервис, са садашњих шест на осам минута по
сату.

И коначно, у трећем закључку Народна скупштина Републике Српске задужује све
представнике Републике Српске у заједничким институцијама БиХ да у сарадњи са
Регулаторном агенцијом за комуникације, у најкраћем могућем року, обезбиједе
реализацију ових закључака и о томе обавијесте оснивача ЈП РТРС, што до данас није
учињено.

За сам крај, важно је напоменути да Радио-телевизија Републике Српске од децембра
2014. године, нема четвртог члана Управног одбора из реда хрватског народа, што
додатно отежава функционисање Управног одбора РТРС-а, као и учешће чланова
Управног одбора РТРС-а у раду Одбора система јавних радио-телевизијских сервиса
Босне и Херцеговине.


	1-33.pdf (p.1-33)
	Finansijski izvjestaji za 2016. godinu i izvjestaj nezavisnog revizora - Zavrsni sa potpisima PDF 208012017.pdf (p.34-69)
	70-74.pdf (p.70-74)

