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1. УВОД 

 

 

 

 

 

Рaдиo-тeлeвизиja Рeпубликe Српскe je у 2013. гoдини испунилa зaдaтaк дa 

прaвoврeмeнo, истинитo и oбjeктивнo инфoрмишe, oбрaзуje и зaбaви свoje 

слушaoцe, глeдaoцe и кoрисникe услугa мултимeдиjaлнoг сeрвисa. Нa тaj нaчин смo 

и oпрaвдaли свojу улoгу у jaвнoм живoту Рeпубликe Српскe. Нaшa улoгa je oствaрeнa 

нe сaмo у Рeпублици Српскoj вeћ и у Бoсни и Хeрцeгoвини кao и ширoм свиjeтa jeр 

смo путeм рaзних сeрвисa дoступни глeдaoцимa у свим диjeлoвимa плaнeтe. 

Дa би смo испунили нaшу улoгу у Рaдиo-тeлeвизиjи Рeпубликe Српскe 

учињeни су мaксимaлни нaпoри кaкo би смo oсигурaли урeђивaчку и финaнсиjску 

нeзaвиснoст и сaмooдрживoст, a кoрисницимa oмoгућили нajoбjeктивниje, нajбржe и 

нajпoуздaниje инфoрмaциje из свих сфeрa душтвeнoг живoтa. 

Рaдиo-тeлeвизиja Рeпубликe Српскe, у oквиру Jaвнoг РTВ систeмa БиХ, 

нудилa je и у прoшлoj гoдини висoк квaлитeт прoгрaмa и услугa, успoстaвљajући 

нajвишe стaндaрдe прoфeсиoнaлизмa. 

РTРС имa знaчajну улoгу у пoлитичкoм, културнoм и крeaтивнoм живoту пa 

ћeмo у склaду с тим, и дaљe прoмoвисaти трaдициoнaлнe и нoвe вриjeднoсти у 

пoлитичкoj и свeoпштoj култури кao и стилoвe живoтa. Oнo штo нaм je oбaвeзa jeсте 

дa пoсвeтимo вишe мeдиjскe пaжњe дjeци, oмлaдини, стaрим и бoлeсним, 

нeзaпoслeним  и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. Рaдиo-тeлeвизиja Рeпубликe 

Српскe ћe и у нaрeднoм пeриoду прoмoвисaти свe oбликe ствaрaлaштвa, 

инoвaтoрствa, нaучних и спoртских дoстигнућa. Вeћу пaжњу пoсвeтићeмo сaдржajимa 

кojи ћe дoприниjeти нaтaлитeту и jaчaњу пoрoдицe кao тeмeљa друштвa, кao и 

oбрaзoвним сaдржajимa кao и oстaлим aктивнoстимa кoje мoгу aнимирaти грaђaнe дa 

прихвaтe здрaвиje живoтнe нaвикe. 
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2. ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ 

2.1 ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Телевизија Републике Српске у 2013. години радила је пуним капацитетом у 

новим условима, савременом технолошком систему, прилагођеном организацијом 

рада и пуном сарадњом са Сектором Радија и Службом Мултимедија. 

Програмски план реализован је у складу са могућностима и улогом Јавног 

сервиса Републике Српске. 

Сви програми и редакције радили су према годишњем плану и у највећој 

мјери професионално реализовали све планиране садржаје. 

Структура програма испоштована је у складу са обавезама Телевизије 

Републике Српске према јавности. Праћени су сви капитални догађаји, 

манифестације и програмски садржаји од интереса за заједницу. 

У  2013. години  РТРС  је  свеукупно  емитовала  8.760 сати програма, од  

чега  4.526 сати (или 51,7%) програма властите производње /премијерно 3.234, а 

репризно 1.349 сата/ и 4.234 сата (или 48,3%) програма стране  производње 

(програм који  је набављен куповином, ТВ размјеном, донацијама /премијерно 2.511, 

а репризно 1.665 сати/.    

Премијерно је емитовано 5.745 сати (65,6%) програма, а репризно 3.014 сати 

или (34,4%). ТВРС је у 2013. години реализовала  112 сати и 45 минута  директних 

преноса информативних, спортских, културних, музичких и других  догађаја (или 

3,5% од премијерног програма властите производње). У току 2013. године редовно 

су праћена и засједања НСРС у трајању од 46 сати и двије минуте  (директни 

преноси, прегледи и емисије о раду парламента) или 1,4% од премијерног програма 

властите производње. 

Од укупне премијерне властите производње (која износи 3.234 сата) у Студију 

Бањалука произведено је 2.640 сати или  81,6 %, а у ИТ центрима  594  сата или 18,4 

% од укупног премијерног програма властите производње. 

 

Од укупног програма : 

 информативни програм је заступљен са 2.290 сати (властити +страни) 

или 26,1%, 

 културно-образовни са 203 сата или 2,3%, 

 омладински са 105 сати  или 1,2%, 

 дјечији са 445 сати или 5,1%, 

 религијски са 102 сата или 1,2%, 

 музички са 577 сати или  6,6%, 

 забавни са 867 сати или 9,9% , 
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 спортски са 497 сати или 5,7%, 

 документарни са 708 сати или 8,1% 

 филмски, серијски и драмски са 2.191 сат или  25% . 

 епп са 490 сати или 6%, 

 остали програмски садржаји са 286 сати или 3,2% . 

 

Уз  годишњи извјештај приложене су и табеле: 

 заступљености програма властите производње у укупном емитовању 

 заступљености програмских садржаја према врстама програма 

 емитовању премијерних и репризних садржаја у програму РТРС-а 

 учешћу ИТЦ-а у производњи властитог програма 

 преглед емитовања НСРС у 2013. 

 директни преноси у 2013. 

 ванредни програмски садржаји у 2013. 

 гледаности РТРС-а у Босни и Херцеговини и Републици Српској у 2013. 

години 

 

 

ИНФОРМАТИВНИПРОГРАМ 

Процентуално је најзаступљенији у продукцији Телевизије (26,1 одсто) и 

најзахтјевнији када је ријеч о коришћењу ресурса, средстава (буџета). 

Информативни садржаји који су рађени захтијевали су добро планирање и 

програмску координацију свих сектора и служби унутар куће. 

Седмичне емисије реализоване амбициознијим улагањем у сценографије, уз 

приоритет максималног коришћења технике и режисерског ангажмана. 

Многи гости из различитог друштвеног миљеа Републике Српске учествовали 

су у емисијама уживо, дебатама, аналитичким причама, сервисним садржајима итд. 

У том контексту издвајају се емисије „У фокусу“, „Јутарњи програм“ и „Печат“. 

Посебан простор и ове године био је посвећен засједању Народне Скупштине 

Републике Српске, као један од најзахтјевнијих пројеката дневног праћења догађаја 

у Републици Српској. 

Од осталих садржаја треба издвојити информативну емисију „Портал“ која је 

својим графичким идентитетом и једноставном формом брзог пласирања 

информација добила  простор у нашем програму. 
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ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ 

Реализоване 273 емисије (40.000 минута програма), са просјечно од 10 до 15 

прилога, (више од 3.500 прилога). Посебност емисије је захтјевна реализација 

свакодневних укључења репортерских екипа из Бањалуке и Информативно-

техничких центара. 

Добра сарадња са Редакцијом спортског програма, са редовним рубрикама 

од 10 минута. 

Овај учинак значајан је јер је остварен са пет новинара Јутарњег програма у 

Бањалуци и колегама из ИТ центара, уз честе промјене водитељских парова. 

 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ И РЕЛИГИЈСКИ ПРОГРАМ 

Културни програм 

Праћени сви важнији догађаји у републичким институцијама културе, остали 

значајни пројекти из свих сфера умјетничког дјеловања. Велики број догађаја 

пласиран у Информативном програму, а најзахтјевнији пројекти, велике 

манифестације преносили смо уживо (Кочићев збор, Дучићеве вечери и сл.). 

Емисију „Арт машина“ која се бавила свим значајнијим културним 

дешавањима у Републици Српској наслиједила емисија „Артикулација“ којој је 

промијењена концепција, али је остао озбиљан приступ и аналитичко промишљање 

о догађајима из културе. 

Интересантна графичка рјешења и поп-арт стил привукли су нове гледаоце, а 

емисија је добила савременији изглед. 

 

Образовни програм 

Персонификован кроз емисију „Квадрат на знање“ и ангажман у 

Информативном програму догађаја који су третирали образовање у Републици 

Српској и региону. 

Емисија је помогла промоцију знања и науке, приближила садржаје великом 

броју гледалаца, а уједињене су групе гледалаца односно, ученика основних, 

средњих школа и факултета. Овакав концепт побудио је интерес родитеља свих 

профила, али и наставника и професора. 

Религијски програм 

Озбиљни садржаји у складу са праксом Телевизије Републике Српске у 

оквиру којег су  редовно емитоване емисије „Ријеч вјере“ и „Духовни мостови“. 
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За све вјерске празнике рађен је намјенски програм уз директне преносе 

најважнијих вјерских молитвених догађаја. 

  

МУЗИЧКО-ЗАБАВНИ ПРОГРАМ 

Успјешно реализован „Ђурђевдански фестивал“. Намјенски промијењен 

концепт. Праћене све забавно-музичке манифестације које су од општег значаја и 

значајнији концерти и фестивали. 

Већи дио ових догађаја је снимљен и архивиран, тако да можемо рачунати на 

евентуално емитовање ових садржаја и у наредном времену. 

Од независне продукције, купљених програма, треба издвојити емисије „Твоје 

лице звучи познато“ и „Шоу свих времена“ које су биле изузетно гледане и које су 

гледаоци добро прихватили. 

 

ДЈЕЧИЈИ И ОМЛАДИНСКИ ПРОГРАМ 

Редакција програма за дјецу и омладину препознатљива по емисији „Ниџо 

радозналац“ (емитовано 36 епизода) и по серијалу омладинских емисија „За.друга“ 

(емитовано 19 емисија). 

Оригиналан програм који је креативно и продуцентски дјело уредника, 

новинара и цјелог тима Телевизије Републике Српске. 

Овај програм пратио је и извјештавао са више омладинских фестивала 

(Егзит, Студенти у сусрет науци, Графит фестивал, Конференција беба), а 

учествовали су и у изради новогодишњег, божићњег и васкршњег програма. 

 

СПОРТСКИ ПРОГРАМ 

Редакција има свакодневни ангажман у „Јутарњем програму“, „Дневницима“,    

Спортским додацима и праћењем свих већих спортских догађаја у Републици 

Српској, региону и свијету. 

Европско првенство у кошарци (Словенија) пратили из Бањалуке и једина смо 

редакција са ТВ правима која није имала свог извјештача у Словенији ?! 

Препознатљивост програма је и праћење АБА Лиге, мечева Игокее, међу 

њима и завршни турнир у Лакташима, са свакодневним емисијама уживо и 

интересантним и познатим гостима. 

Престижан програм је и „Лига шампиона“ и „Лига Европе“ са квалитетним и 

добрим утакмицама и више него задовољавајућим реаговањем гледалаца. 
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Изненађујуће добар пријем било је и праћење Европског првенства за кадете 

у рукомету, гдје су новинари Спортске редакције пренијели пуну атмосферу 

утакмица из Бањалуке и због тога су их више пута похвалили челни људи 

Рукометног савеза и Свјетске федерације. 

Тенис праћен кроз финале Дејвис купа Србија – Чешка и тениских турнира из 

Бањалуке, Брчког и  Приједора. 

Планиране спортске догађаје често је било тешко уклопити у редовну 

програмску шему због различитих термина спортских догађаја и отежаног уклапања 

у остале програмске обавезе. 

 

ДОКУМЕНТАРНИ, ФИЛМСКИ И СЕРИЈСКИ ПРОГРАМ 

Документарни ПРОГРАМ 

Има велики удио у структури програма. Најзначајнији пројекти документарног 

програма реализовани су у властитој продукцији, властитим снагама. Запажена је и 

промоција на већини фестивала на којима је Телевизија Републике Српске 

конкурисала. 

 

Филмски и серијски програм 

Филмски програм недовољно профилисан, са мало простора у ударним 

терминима.  Због недостатка буџета недоступни најатрактивнији наслови, што је 

утицало на укупан утисак о филмском програму. 

Квалитетан серијски програм са добром гледаношћу и позитивним 

реаговањем гледалаца. Домаће серије, чак и у репризним терминама имале јако 

добар рејтинг. 

Пројекат који је добио пуну подршку РТРС-а је серија „Замало живот“ 

Младена Ђукића, у којој је РТРС учествовао као копродуцент. 

 

 

СПЕЦИЈАЛНИ ПРОГРАМИ 

Редакција специјалних програма припремила и емитовала два серијала 

„Тамо далеко“ (25 емисија) и „Ступови духовности“ (18 емисија), уз више 

документарних филмова и двије репортаже. 

Изузетно обиман ангажман са сталном екипом – сниматељ, два монтажера и 

расвјетљивач. 
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НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

Посебно признање за филм „Нина“ Мире Лолић Мочевић на Фестивалу 

„Златни витез“, Москва. 

На Фестивалу у Кучеву награда за свеукупну продукцију РТРС-у, на којем су 

 учествовали аутори Бранко Лазић, Мира Лолић Мочевић и Гордана Цимеша. 

За документарни филм „АРИЕ“ 

- награда на Фестивалу „Златна буклија“ за документарни приступ историјској 

теми, Велика Плана, Србија 

- званична селекција Међународног фестивала документарног филма 

„Белдокс“, Београд, Србија 

- награда жирија Међународног ТВ фестивала „ИФОЛТ“, Кошице, Словачка 

- званична селекција Међународног филм фестивала SEE A PARIS DOKS, 

Француска 

- званична селекција Међународног ТВ фестивала „Златна маслина“, Бар, Црна 

Гора 

- награда за продукцију на Фестивалу „ФЕСТЕФ“, Кучево, Србија 

- За документарни филм „БРОЈЕВИ“ 

- званична селекција Међународног фестивала „Први кадар“, И.Сарајево, БиХ 

- награда жирија Међународног фестивала „Бдење душе“, СремскиКарловци, 

Србија 

- званична селекција и награда за продукцију Фестивала „ФЕСТЕФ“,Кучево, 

Србија. 

 

 

Новинари и уредници Телевизије Републике Српске учествовали су у 2013. 

години самостално на  појединим домаћим и иностраним фестивалима. У овај 

извјештај уврштене су награде, признања и номинације само за филмове који су 

ауторски и финансијски рађени у продукцији РТРС-а. 
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ТАБЕЛА ЗАСТУПЉЕНОСТИ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА – 2013. ГОДИНА (табела бр. 1) 

 

МЈЕСЕЦ 

 

ЈАНУАР 

 

ФЕБРУАР 

 

МАРТ 

 

АПРИЛ 

 

МАЈ 

 

ЈУН 

УКУПНО 

/за шест мјесеци/ 

 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

властита 

производ 

страна 

произв. 

властита 

производ 

страна 

произв. 

властита 

производ 

страна 

произв. 

властита 

производ 

страна 

произв. 

властита 

производ 

страна 

произв. 

властита 

производ 

страна 

произв. 

властита 

производ 

страна 

произв. 

Укупно минута Укупно минута Укупно минута Укупно минута Укупно минута Укупно минута Укупно минута 

Информатив. 

програм 

9.628 730 10.558 920 11.447 1.203 11.494 1.151 11.621 1.300 10.678 1.100 65.426 6.404 

10.358 11.478 12.650 12.645 12.921 11.778 71.830 

Културно 

образовни 

729 133 1.216 918 894 186 1.063 157 668 154 366 140 4.936 1.688 

862 2.134 1.080 1.220 822 506 6.624 

Омладински 

програм 

124 - 113 - 148 - 68 - 266 - 115 578 834 578 

124 113 148 68 266 693 1.412 

Дјечији 

програм 

807 1.928 821 1.232 1.183 906 1.618 1.403 1.071 1.500 314 1.605 5.814 8.574 

2.735 2.053 2.089 3.021 2.571 1.919 14.388 

Религијски 

програм 

1.019 1.004 144 - 267 320 192 704 602 428 - - 2.224 2.456 

2.023 144 587 896 1.030 - 4.680 

Музички 

програм 

1.978 1.088 2.046 670 1.579 547 1.554 677 2.035 1.219 1.991 1.246 11.183 5.447 

3.066 2.716 2.126 2.231 3.254 3.237 16.630 

Забавни 

програм 

3.329 152 2.937 595 3.927 406 3.604 58 3.733 47 3.530 362 21.060 1.620 

3.481 3.532 4.333 3.662 3.780 3.892 22.680 

Спортски 770 211 608 1.047 818 1.313 1.117 1.521 1.039 436 1.446 1.375 5.798 5.903 
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програм 981 1.655 2.131 2.638 1.475 2.821 11.701 

 

ЕПП 

492 362 986 318 2.003 348 2.542 281 2.886 149 2.691 392 11.600 1.850 

854 1.304 2.351 2.823 3.035 3.083 13.450 

Документар. 

програм 

1.138 2.841 853 2.649 708 3.209 571 3.139 653 2.087 572 2.159 4.495 16.084 

3.979 3.502 3.917 3.710 2.740 2.731 20.579 

Остали 

садржаји 

1.442 - 1.362 - 1.367 - 1.188 - 1.356 - 1.286 - 8.001 - 

1.442 1.362 1.367 1.188 1.356 1.286 8.001 

Филмски и 

серијски 

- 14.735 - 10.327 - 11.861 - 9.098 - 11.390 - 11.254 - 68.665 

14.735 10.327 11.861 9.098 11.390 11.254 68.665 

Укупно мин. 

или сати 

програма 

21.456 23.184 21.644 18.676 24.341 20.299 25.011 18.189 25.930 18.710 22.989 20.211 141.371 119.269 

 

44.640 мин. 

 

40.320  мин. 

 

44.640 мин. 

 

43.200 мин. 

 

44.640 мин. 

 

43.200 мин. 

 

260.640  мин. 
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ТАБЕЛА ЗАСТУПЉЕНОСТИ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА – 2013. ГОДИНА (табела бр. 2) 

 

МЈЕСЕЦ 

 

ЈУЛИ 

 

АВГУСТ 

 

СЕПТЕМБАР 

 

ОКТОБАР 

 

НОВЕМБАР 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

УКУПНО 

/за годину дана/ 

 

ПРОГРАМ. 

САДРЖАЈИ 

властита 

производ 

страна 

произв. 

властита 

производ 

страна 

произв. 

властита 

производ 

страна 

произв. 

властита 

производ 

страна 

произв. 

властита 

производ 

страна 

произв. 

властита 

производ 

страна 

произв. 

властита 

производ 

страна 

произв. 

Укупно минута 

 

Укупно минута Укупно минута Укупно минута Укупно минута Укупно минута Укупно минута 

Информатив.пр

ограм 

8.200 1.049 7.493 200 8.992 336 12.835 296 11.023 1.668 12.548 949 126.517 10.902 

9.249 7.693 9.328 13.131 12.691 13.497 137.419 

Културно 

образовни 

154 147 279 154 459 151 1.054 337 1.104 306 784 624 8.770 3.407 

301 433 610 1.391 1.410 1.408 12.177 

Омладински 

програм 

- 804 325 834 56 1.131 266 346 160 372 246 352 1.887 4.417 

804 1.159 1.187 612 532 598 6.304 

Дјечији програм 55 1.865 373 1.874 41 2.122 276 1.082 487 2.066 374 1.674 7.420 19.257 

1.920 2.247 2.163 1.358 2.553 2.048 26.677 

Религијски 

програм 

50 - 143 121 98 - 154 281 204 - 351 - 3.224 2.858 

50 264 98 435 204 351 6.082 

Музички 

програм 

1.345 1.142 2.001 2.025 1.278 1.222 1.885 1.087 1.661 1.026 2.415 919 21.768 12.868 

2.487 4.026 2.500 2.972 2.687 3.334 34.636 

Забавни 3.283 103 2.043 106 2.695 1.528 3.327 4.004 2.027 3.903 2.810 3.525 37.245 14.789 
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програм 3.386 2.149 4.223 7.331 5.930 6.335 52.034 

Спортски 

програм 

794 999 2.008 651 1.264 5.402 525 1.417 1.114 1.893 889 1.172 12.392 17.437 

1.793 2.659 6.666 1.942 3.007 2.061 29.829 

 

ЕПП 

2.870 347 2.384 132 2.618 153 2.815 146 2.106 162 1.941 267 26.334 3.057 

3.217 2.516 2.771 2.961 2.268 2.208 29.391 

Документ. 

програм 

613 3.928 1.217 4.909 572 2.342 745 2.235 600 2.263 563 1.931 8.805 33.692 

4.541 6.126 2.914 2.980 2.863 2.494 42.497 

Остали 

садржаји 

1.352 - 1.357 - 1.672 - 1.589 - 1.641 - 1.507 - 17.119 - 

1.352 1.357 1.672 1.589 1.641 1.507 17.119 

Филмски и 

серијски 

82 15.458 - 14.011 - 9.068 - 7.935 20 7.394 - 8.799 102 131.333 

15.540 14.011 9.068 7.935 7.414 8.799 131.435 

Укупно минута 

програма 

18.798 25.842 19.623 25.017 19.745 23.455 25.471 19.169 22.147 21.053 24.428 20.212 271.583 254.017 

 

44.640 мин. 

 

44.640 мин. 

 

43.200 мин. 

 

44.640 мин. 

 

43.200 мин. 

 

44.640 мин. 

 

525.600 мин 
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ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ  ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ (табела бр. 3) 
 

 
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

 
 
ЈАНУАР 

 
 
ФЕБРУАР 

 
 
МАРТ 

 
 
АПРИЛ 

 
 
МАЈ 

 
 
ЈУНИ 

 
 
ЈУЛИ 

 
 
АВГУС
Т 

 
 
СЕПТЕМБА
Р 

 
 
ОКТОБАР 

 
 
НОВЕМБА
Р 

 
 
ДЕЦЕМБАР 

 
 
УКУПНО: 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 
 

23,2% 28,5% 28,3% 29,3% 29% 27,3% 20,7% 17,2% 21,6% 29,4% 29,4% 30,2% 26,1% 

 
КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 

 
1,9% 

 
5,3% 

 
2,4% 

 
2,8% 

 
1,8% 

 
1,2% 

 
0,7% 

 
1,0% 

 
1,4% 

 
3,1% 

 
3,3% 

 
3,2% 

 
2,3% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
 

0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,6% 1,6% 1,8% 2,6% 2,7% 1,4% 1,2% 1,3% 1,2% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
 

6,1% 5,1% 4,7% 6,9% 5,8% 4,4% 4,3% 5,0% 5% 3% 5,9% 4,6% 5,1% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
 

4,5% 0,4% 1,3% 2,1% 2,3% 0% 0,1% 0,6% 0,3% 1% 0,5 % 0,8 % 1,2 % 

 
МУЗИЧКИ 
 

6,9% 6,7% 4,8% 5,2% 7,3% 7,5% 5,6% 9,0% 5,8% 6,6% 6,2% 7,5% 6,6% 

 
ЗАБАВНИ 
 

7,8% 8,7% 9,7% 8,5% 8,5% 9% 7,6% 4,8% 9,8% 16,4% 13,7% 14,2% 9,9% 

 
СПОРТСКИ 
 

2,2% 4,1% 4,8% 6,1% 3,3% 6,5% 4% 6,0% 15,4% 4,4% 7% 4,6% 5,7% 

 
ЕПП 
 

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

 
ДОКУМЕНТАРНИ 
 

8,9% 8,7% 8,8% 8,6% 6,1% 6,3% 10,2% 13,7% 6,7% 6,7% 6,6% 5,6% 8,1% 

ОСТАЛИ 
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

3,2% 3,4% 3,1% 2,7% 3% 3% 3% 3,1% 3,9% 3,6% 3,8% 3,4% 3,2% 

 
ФИЛМСКИ, 
СЕРИЈСКИ 

 
33,1% 

 
25,6% 

 
26,5% 

 
21,1% 

 
25,5% 

 
26,1% 

 
34,8% 

 
31,4% 

 
21% 

 
17,8% 

 
17,1% 

 
19,7% 

 
25% 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
ЈАНУАР  2013. 
(табела бр. 4) 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
( у минутама) 

РТРС 
СТРАНИ  ПРОГРАМ 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
9.628  минута 
6.937  премијерно 
2.691  репризно 

 
730 минута 
701 премијерно 
  29  репризно 

 
10.358 минута 
  7.639 премијерно 
  2.720 репризно 

 

23,2% 

 
КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

 
729 минута 
398 премијерно 
331 репризно 

 
133 минута 
133 премијерно 
…..  репризно 

 
862 минута 
531 премијерно 
331 репризно 

 
 

1,9% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
124 минута 
   63 премијерно 
   61  репризно    

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
124 минута 
  63 премијерно 
  61  репризно    

 
 

0,3% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 
 

 
807  минута 
537 премијерно 
270 репризно 

 
1.928 минута 
1.471 премијерно 
   457 репризно 

 
2.735 минута 
2.008 премијерно 
   727  репризно 

 
 

6,1% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
1.019 минута 
  335 премијерно 
    684 репризно 

 
1.004 минута 
   562 премијерно 
   442  репризно 

 
2.023 минута 
    897 премијерно 
1.126 репризно 

 
 

4,5% 

 
МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ 
 

 
1.978 минута 
    933 премијерно 
1.045 репризно 

 
 1.088 минута 
  602 премијерно 
  486 репризно 

 
3.066 минута 
1.535 премијерно 
1.531 репризно 

 
 

6,9% 

 
ЗАБАВНИ  ПРОГРАМ 
 

 
3.229 минута 
2.640 премијерно 
   689  репризно 

 
152 минута 
  82 премијерно 
  70 репризно 

 
3.481 минута 
2.722 премијерно 
   759 репризно 

 
 

7,8% 

 
СПОРТСКИ  ПРОГРАМ 
 

 
770 минута 
616 премијерно 
154 репризно 

 
211 минута 
211 премијерно 
….  репризно 

 
981 минута 
827 премијерно 
154 репризно 

 
 

2,2% 

 
ЕПП 
 
 

 
492  минута 
492  премијерно 
….. репризно 

 
362  минута 
  62 премијерно 
300 репризно 

 
854  минута 
554  премијерно 
300  репризно 

 
 

1,9% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
1.138 минута 
   524 премијерно 
   614 репризно 

 
2.841 минута 
1.639 премијерно 
1.202 репризно 

 
3.979 минута 
2.163 премијерно 
1.816 репризно 

 
 

8,9% 

 
ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

 
1.442 минута 
1.442  премијерно 
…….. репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
1.442 минута 
1.442  премијерно 
…….. репризно 

 
 

3,2% 

ФИЛМСКИ, СЕРИЈСКИ  
И  ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
14.735 минута 
  9.421 премијерно 
  5.314 репризно 

 
14.735 минута 
  9.421 премијерно 
  5.314 репризно 

 
 

33,1% 

 
СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  
ЈАНУАРУ 2013. 

 
14.917 

 
6.539 

 
14.884 

 
8.300 

 
29.801 

 
14.839 

 
 

100% 
 

21.456 мин. 
 
23.184 мин. 

 
44.640 мин. 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
ФЕБРУАР  2013. 

(табела бр. 5) 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
( у минутама) 

РТРС 
СТРАНИ  ПРОГРАМ 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
10.558  минута 
  7.289 премијерно 
  3.269  репризно 

 
920 минута 
884 премијерно 
  36 репризно 

 
11.478 минута 
  8.173 премијерно 
  3.305 репризно 

 

28,5% 

 
КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

 
1.216 минута 
  631 премијерно 
  585 репризно 

 
918 минута 
529 премијерно 
389  репризно 

 
2.134 минута 
1.160 премијерно 
   974  репризно 

 
 

5,3% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
113 минута 
   46 премијерно 
   67  репризно    

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
113 минута 
  46 премијерно 
  67  репризно    

 
 

0,3% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 
 

 
821  минута 
524  премијерно 
297  репризно 

 
1.232 минута 
   844 премијерно 
   388 репризно 

 
2.053 минута 
1.368 премијерно 
   685  репризно 

 
 

5,1% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
144 минута 
   72  премијерно 
   72 репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
144 минута 
   72  премијерно 
   72 репризно 

 
 

0,4% 

 
МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ 
 

 
2.046 минута 
    876 премијерно 
 1.170 репризно 

 
 670 минута 
 399 премијерно 
 271 репризно 

 
2.716 минута 
1.275 премијерно 
1.441 репризно 

 
 

6,7% 

 
ЗАБАВНИ  ПРОГРАМ 
 

 
2.937 минута 
  2.361 премијерно 
     576 репризно 

 
595  минута 
352 премијерно 
243 репризно 

 
3.532 минута 
2.713 премијерно 
   819 репризно 

 
 

8,7% 

 
СПОРТСКИ  ПРОГРАМ 
 

 
608 минута 
464 премијерно 
144 репризно 

 
1.047 минута 
   975 премијерно 
    72  репризно 

 
1.655 минута 
1.439 премијерно 
   216 репризно 

 
 

4,1% 

 
ЕПП 
 
 

 
986  минута 
986 премијерно 
….. репризно 

 
318 минута 
 38 премијерно 
280 репризно 

 
1.304  минута 
1.024  премијерно 
   280 репризно 

 
 

3,2% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
853 минута 
417 премијерно 
436 репризно 

 
2.649 минута 
1.477 премијерно 
1.172 репризно 

 
3.502 минута 
1.894 премијерно 
1.608 репризно 

 
 

8,7% 

 
ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

 
1.362 минута 
1.362  премијерно 
……..  репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
1.362 минута 
1.362  премијерно 
……..  репризно 

 
 

3,4% 

ФИЛМСКИ, СЕРИЈСКИ  
И  ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
10.327 минута 
  5.997 премијерно 
  4.330 репризно 

 
10.327 минута 
  5.997 премијерно 
  4.330 репризно 

 
 

25,6% 

 
СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  
ФЕБРУАРУ 2013. 

 
15.028 

 
6.616 

 
11.495 

 
7.181 

 
26.523 

 
13.797 

 
 

100% 
 

21.644 мин. 
 
18.676 мин. 

 
40.320 мин. 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 

МАРТ  2013. 
(табела бр. 6) 

РТРС 
ВЛАСТИТА 
ПРОИЗВОДЊА 
( у минутама) 

РТРС 
СТРАНИ  ПРОГРАМ 
( у минутама) 

 
УКУПНО 
( у минутама) 

 
УКУПНО 
( у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
11.447  минута 
 7.709 премијерно 
  3.738  репризно 

 
1.203 минута 
1.083 премијерно 
   120  репризно 

 
12.650 минута 
  8.792 премијерно 
  3.858  репризно 

 

28,3% 

 
КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

 
894 минута 
388 премијерно 
506 репризно 

 
186 минута 
163 премијерно 
  23  репризно 

 
1.080 минута 
  551 премијерно 
  529 репризно 

 
 

2,4% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
148 минута 
  45 премијерно 
103  репризно    

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
148 минута 
 45 премијерно 
103  репризно    

 
 

0,3% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 
 

 
1.183  минута 
   757  премијерно 
  426   репризно 

 
906 минута 
691 премијерно 
215 репризно 

 
2.089 минута 
1.448 премијерно 
   641  репризно 

 
 

4,7% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
267 минута 
 146  премијерно 
 121 репризно 

 
320  минута 
174  премијерно 
146 репризно 

 
587 минута 
320  премијерно 
267 репризно 

 
 

1,3% 

 
МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ 
 

 
1.579 минута 
   886 премијерно 
   693 репризно 

 
547 минута 
266 премијерно 
281 репризно 

 
2.126 минута 
1.152 премијерно 
   974 репризно 

 
 

4,8% 

 
ЗАБАВНИ  ПРОГРАМ 
 

 
3.927 минута 
2.942 премијерно 
   985 репризно 

 
406  минута 
203 премијерно 
203 репризно 

 
4.333 минута 
3.145 премијерно 
1.188 репризно 

 
 

9,7% 

 
СПОРТСКИ  ПРОГРАМ 
 

 
818 минута 
648 премијерно 
170 репризно 

 
1.313 минута 
1.238 премијерно 
     75 репризно 

 
2.131 минута 
1.886 премијерно 
   245 репризно 

 
 

4,8% 

 
ЕПП 
 
 

 
2.003  минута 
2.003  премијерно 
…….  репризно 

 
348 минута 
  48 премијерно 
300  репризно 

 
2.351  минута 
2.051  премијерно 
 300  репризно 

 
 

5,3% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
708 минута 
334 премијерно 
374 репризно 

 
3.209 минута 
1.575 премијерно 
1.634 репризно 

 
3.917 минута 
1.909 премијерно 
2.008 репризно 

 
 

8,8% 

 
ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

 
1.367 минута 
1.367  премијерно 
…….. репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
1.367 минута 
1.367 премијерно 
…….. репризно 

 
 

3,1% 

ФИЛМСКИ, СЕРИЈСКИ  
И  ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
11.861 минута 
  7.349 премијерно 
  4.512 репризно 

 
11.861 минута 
  7.349 премијерно 
  4.512 репризно 

 
 

26,5% 

 
СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  МАРТУ 
2013. 

 
17.225 

 
7.116 

 
12.790 

 
7.509 

 
30.015 

 
14.625 

 
 

100% 
 

24.341 мин. 
 
20.299 мин. 

 
44.640 мин. 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
АПРИЛ  2013. 
(табела бр. 7) 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
( у минутама) 

РТРС 
СТРАНИ  ПРОГРАМ 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
11.494  минута 
  7.575 премијерно 
  3.919  репризно 

 
1.151 минута 
   945 премијерно 
   206 репризно 

 
12.645 минута 
  8.520 премијерно 
  4.125  репризно 

 

29,3% 

 
КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

 
1.063 минута 
   430 премијерно 
   633 репризно 

 
157 минута 
157 премијерно 
…..  репризно 

 
1.220 минута 
   587 премијерно 
   633 репризно 

 
 

2,8% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
68 минута 
54  премијерно 
14 репризно    

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
68 минута 
54  премијерно 
14 репризно    

 
 

0,2% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 
 

 
1.618  минута 
   730  премијерно 
   888  репризно 

 
1.403 минута 
1.279 премијерно 
   124 репризно 

 
3.021 минута 
2.009 премијерно 
1.012  репризно 

 
 

6,9% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
192 минута 
   99  премијерно 
   93  репризно 

 
704  минута 
352  премијерно 
352  репризно 

 
896 минута 
451  премијерно 
445 репризно 

 
 

2,1% 

 
МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ 
 

 
1.554 минута 
    794 премијерно 
    760 репризно 

 
 677 минута 
 248 премијерно 
 429 репризно 

 
2.231 минута 
1.042 премијерно 
1.189 репризно 

 
 

5,2% 

 
ЗАБАВНИ  ПРОГРАМ 
 

 
3.604 минута 
  2.789 премијерно 
     815 репризно 

 
58  минута 
50  премијерно 
  8  репризно 

 
3.662 минута 
2.839  премијерно 
   823  репризно 

 
 

8,5% 

СПОРТСКИ  ПРОГРАМ 
 

1.117 минута 
  968 премијерно 
  149 репризно 

1.521 минута 
1.521 премијерно 
…… репризно 

2.638 минута 
2.489 премијерно 
   149 репризно 

 
6,1% 

 
ЕПП 
 
 

 
2.542  минута 
2.542  премијерно 
….....  репризно 

 
281 минута 
 81 премијерно 
200 репризно 

 
2.823  минута 
2.623   премијерно 
   200    репризно 

 
 

6,5% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
571 минута 
313 премијерно 
258 репризно 

 
3.139 минута 
1.638 премијерно 
1.501 репризно 

 
3.710 минута 
1.951 премијерно 
1.759репризно 

 
 

8,6% 

 
ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

 
1.188 минута 
1.188  премијерно 
…….. репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
1.188 минута 
1.188  премијерно 
…….. репризно 

 
 

2,7% 

ФИЛМСКИ, СЕРИЈСКИ  
И  ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
9.098 минута 
4.493 премијерно 
4.605 репризно 

 
9.098 минута 
4.493 премијерно 
4.605 репризно 

 
 

21,1% 

 
СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  
АПРИЛУ 2013. 

 
17.482 

 
7.529 

 
10.764 

 
7.425 

 
28.246 

 
14.954 

 
 

100% 
 

25.011 мин. 
 

18.189 мин. 
 
43.200 мин. 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 

МАЈ  2013. 
(табела бр. 8) 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
( у минутама) 

РТРС 
СТРАНИ  ПРОГРАМ 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
11.621  минута 
  7.786 премијерно 
  3.835  репризно 

 
1.300 минута 
1.096 премијерно 
   204  репризно 

 
12.921 минута 
  8.882 премијерно 
  4.039  репризно 

 

29% 

 
КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

 
668 минута 
264 премијерно 
404 репризно 

 
154 минута 
154  премијерно 
…..   репризно 

 
822 минута 
418 премијерно 
404 репризно 

 
 

1,8% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
266 минута 
   97  премијерно 
 169 репризно    

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
266 минута 
   97  премијерно 
169 репризно    

 
 

0,6% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 
 

 
1.071  минута 
   714  премијерно 
   357  репризно 

 
1.500 минута 
1.039 премијерно 
   461 репризно 

 
2.571 минута 
1.753  премијерно 
   818  репризно 

 
 

5,8% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
602 минута 
 470 премијерно 
 132 репризно 

 
428  минута 
296  премијерно 
132  репризно 

 
1.030 минута 
   766  премијерно 
    264  репризно 

 
 

2,3% 

 
МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ 
 

 
2.035 минута 
    908 премијерно 
 1.355  репризно 

 
 1.219 минута 
    816 премијерно 
    403 репризно 

 
3.254 минута 
1.724  премијерно 
1.530 репризно 

 
 

7,3% 

 
ЗАБАВНИ  ПРОГРАМ 
 

 
3.733 минута 
  2.788 премијерно 
     945 репризно 

 
47  минута 
47  премијерно 
...   репризно 

 
3.780 минута 
2.835  премијерно 
   945  репризно 

 
 

8,5% 

 
СПОРТСКИ  ПРОГРАМ 
 

 
1.039 минута 
   844 ремијерно 
   195 репризно 

 
436 минута 
385 премијерно 
  51 репризно 

 
1.475 минута 
1.229 премијерно 
   246 репризно 

 
 

3,3% 

 
ЕПП 
 
 

 
2.886  минута 
2.886  премијерно 
….....  репризно 

 
149 минута 
..... .премијерно 
149 репризно 

 
3.035  минута 
2.886   премијерно 
   149    репризно 

 
 

6,8% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
653 минута 
285 премијерно 
368 репризно 

 
2.087 минута 
1.126 премијерно 
   961 репризно 

 
2.740 минута 
1.411 премијерно 
1.329 репризно 

 
 

6,1% 

 
ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

 
1.356 минута 
1.356  премијерно 
…….. репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
1.356 минута 
1.356  премијерно 
…….. репризно 

 
 

3% 

ФИЛМСКИ, СЕРИЈСКИ  
И  ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
11.390 минута 
  6.447 премијерно 
  4.943 репризно 

 
11.390 минута 
  6.447 премијерно 
  4.943 репризно 

 
 

25,5% 

 
СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  МАЈУ  
2013. 

 
18.398 

 
7.532 

 
11.406 

 
7.304 

 
29.804 

 
14.836 

 
 

100% 
 

25.930 мин. 
 

18.710 мин. 
 
44.640 мин. 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 

ЈУНИ  2013. 
(табела бр. 9) 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
( у минутама) 

РТРС 
СТРАНИ  ПРОГРАМ 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
10.678  минута 
  7.217 премијерно 
  3.461  репризно 

 
1.100 минута 
   884 премијерно 
   216 репризно 

 
11.778 минута 
  8.101 премијерно 
  3.677  репризно 

 

27,3% 

 
КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

 
366 минута 
176 премијерно 
190 репризно 

 
140 минута 
140  премијерно 
…    репризно 

 
506 минута 
316 премијерно 
190 репризно 

 
 

1,2% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
115  минута 
   62  премијерно 
   53  репризно    

 
578  минута 
… .  премијерно 
578  репризно 

 
693  минута 
  62  премијерно 
 631  репризно    

 
 

1,6% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 
 

 
314  минута 
290  премијерно 
  24  репризно 

 
1.605 минута 
1.187 премијерно 
   418 репризно 

 
1.919 минута 
1.477  премијерно 
   442  репризно 

 
 

4,4% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
 

0% 

 
МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ 
 

 
1.991 минута 
   954 премијерно 
1.037  репризно 

 
 1.246 минута 
   686 премијерно 
   560 репризно 

 
3.237 минута 
1.640  премијерно 
1.597 репризно 

 
 

7,5% 

 
ЗАБАВНИ  ПРОГРАМ 
 

 
3.530 минута 
  2.431 премијерно 
  1.099 репризно 

 
362  минута 
248  премијерно 
114  репризно 

 
3.892 минута 
2.679  премијерно 
1.213  репризно 

 
 

9% 

 
СПОРТСКИ  ПРОГРАМ 
 

 
1.446 минута 
1.240 ремијерно 
   206 репризно 

 
1.375  минута 
1.375 премијерно 
……. репризно 

 
2.821 минута 
2.615 ремијерно 
   206 репризно 

 
 

6,5% 

 
ЕПП 
 
 

 
2.691  минута 
2.691  премијерно 
….....  репризно 

 
392 минута 
  92 премијерно 
300 репризно 

 
3.083 минута 
2.783  премијерно 
   300   репризно 

 
 

7,1% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
572 минута 
270 премијерно 
302 репризно 

 
2.159 минута 
1.520 премијерно 
   639 репризно 

 
2.731 минута 
1.790 премијерно 
   941 репризно 

 
 

6,3% 

 
ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

 
1.286 минута 
1.286  премијерно 
…….. репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
1.286 минута 
1.286  премијерно 
…….. репризно 

 
 

3% 

ФИЛМСКИ, СЕРИЈСКИ  
И  ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
11.254 минута 
  5.809 премијерно 
  5.445 репризно 

 
11.254 минута 
  5.809 премијерно 
  5.445 репризно 

 
 

26,1% 

 
СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  ЈУНУ  
2013. 

 
16.617 

 
6.372 

 
11.941 

 
8.270 

 
28.558 

 
14.642 

 
 

100% 
 

22.989 мин. 
 

20.211 мин. 
 
43.200 мин. 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 

ЈУЛИ  2013. 
(табела бр. 10) 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
( у минутама) 

РТРС 
СТРАНИ  ПРОГРАМ 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
8.200  минута 
6.065  премијерно 
2.135  репризно 

 
1.049 минута 
   869 премијерно 
   180 репризно 

 
9.249 минута 
6.934 премијерно 
2.315  репризно 

 

20,7% 

 
КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

 
154 минута 
  79 премијерно 
  75  репризно 

 
147 минута 
147  премијерно 
 ….  репризно 

 
301 минута 
226 премијерно 
  75 репризно 

 
 

0,7% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
804  минута 
......  премијерно 
804  репризно    

 
804  минута 
......  премијерно 
804  репризно    

 
 

1,8% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 
 

 
55  минута 
…..  премијерно 
55  репризно 

 
1.865 минута 
1.456 премијерно 
  409 репризно 

 
1.920 минута 
1.456  премијерно 
   464  репризно 

 
 

4,3% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
50 минута 
 25  премијерно 
 25 репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
50 минута 
25  премијерно 
25 репризно 

 
 

0,1% 

 
МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ 
 

 
1.345 минута 
   358 премијерно 
  987  репризно 

 
 1.142 минута 
    737 премијерно 
    405 репризно 

 
2.487 минута 
1.095  премијерно 
1.392 репризно 

 
 

5,6% 

 
ЗАБАВНИ  ПРОГРАМ 
 

 
3.283 минута 
  2.728 премијерно 
     555 репризно 

 
103  минута 
  53  премијерно 
  50 репризно 

 
3.386 минута 
2.781 премијерно 
    605 репризно 

 
 

7,6% 

 
СПОРТСКИ  ПРОГРАМ 
 

 
794 минута 
473 ремијерно 
321 репризно 

 
999  минута 
999  премијерно 
…..   репризно 

 
1.793 минута 
1.472 ремијерно 
   321 репризно 

 
 

4% 

 
ЕПП 
 
 

 
2.870  минута 
2.870 премијерно 
….....  репризно 

 
347 минута 
277 премијерно 
  70 репризно 

 
3.217  минута 
3.147 премијерно 
     70  репризно 

 
 

7,2% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
613 минута 
148 премијерно 
465 репризно 

 
3.928 минута 
1.683 премијерно 
2.245 репризно 

 
4.541 минута 
1.831 премијерно 
2.710 репризно 

 
 

10,2% 

 
ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

 
1.352 минута 
1.352 премијерно 
…….. репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
1.352 минута 
1.352 премијерно 
…….. репризно 

 
 

3% 

ФИЛМСКИ, СЕРИЈСКИ  
И  ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

 
82  минута 
…  премијерно 
82  репризно 

 
15.458 минута 
  7.478 премијерно 
  7.980  репризно 

 
15.540 минута 
  7.560 премијерно 
  7.980  репризно 

 
 

34,8% 

 
СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  ЈУЛУ  
2013. 

 
14.180 

 
4.618 

 
13.699 

 
12.143 

 
27.879 

 
16.761 

 
 

100% 
 

18.798 мин. 
 

25.842 мин. 
 
44.640 мин. 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
АВГУСТ   2013. 
(табела бр. 11) 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
( у минутама) 

РТРС 
СТРАНИ  ПРОГРАМ 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
7.493  минута 
5.906  премијерно 
1.587  репризно 

 
200 минута 
200 премијерно 
.....  репризно 

 
7.693 минута 
6.106 премијерно 
1.587  репризно 

 

17,2% 

 
КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

 
279 минута 
139 премијерно 
140  репризно 

 
154 минута 
154  премијерно 
…… репризно 

 
433 минута 
293 премијерно 
140 репризно 

 
 

1,0% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
325 минута 
.....  премијерно 
325  репризно    

 
834 минута 
…... премијерно 
834  репризно 

 
1.159  минута 
..... .. премијерно 
1.159 репризно    

 
 

2,6% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 
 

 
373 минута 
.....  премијерно 
373  репризно    

 
1.874 минута 
1.455 премијерно 
   419 репризно 

 
2.247 минута 
1.455  премијерно 
792  репризно 

 
 

5,0% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
143 минута 
  82  премијерно 
   61  репризно 

 
121  минута 
121 премијерно 
……репризно 

 
264 минута 
203  премијерно 
  61 репризно 

 
 

0,6% 

 
МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ 
 

 
2.001 минута 
636 премијерно 
1.365  репризно 

 
2.025 минута 
1.489 премијерно 
 536 репризно 

 
4.026 минута 
2.125 премијерно 
1.901 репризно 

 
 

9,0% 

 
ЗАБАВНИ  ПРОГРАМ 
 

 
1.857 минута 
  1.525 премијерно 
     332 репризно 

 
194  минута 
194премијерно 
….    репризно 

 
2.051 минута 
1.719 премијерно 
    332 репризно 

 
 

4,8% 

 
СПОРТСКИ  ПРОГРАМ 
 

 
2.008 минута 
1.598 ремијерно 
   410 репризно 

 
651 минута 
651 премијерно 
 ....... репризно 

 
2.659 минута 
2.249 ремијерно 
410 репризно 

 
 

6,0% 

 
ЕПП 
 
 

 
2.384  минута 
2.384 премијерно 
….....  репризно 

 
132 минута 
  66 премијерно 
  66  репризно 

 
2.516  минута 
2.450 премијерно 
…...    репризно 

 
 

5,6% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
1.217 минута 
 159 премијерно 
1.058 репризно 

 
4.909 минута 
2.899 премијерно 
2.010 репризно 

 
6.126 минута 
3.058 премијерно 
3.068 репризно 

 
 

13,7% 

 
ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

 
1.357 минута 
1.357 премијерно 
…….. репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
1.357 минута 
1.357 премијерно 
…….. репризно 

 
 

3,1% 

ФИЛМСКИ, СЕРИЈСКИ  
И  ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
14.011 минута 
7.840 премијерно 
  6.171  репризно 

 
14.011 минута 
7.840 премијерно 
  6.171  репризно 

 
 

31,4% 

 
СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У  
АВГУСТУ  2013. 

 
13.970 

 
5.653 

 
14.926 

 
10.091 

 
28.896 

 
15.744 

 
 

100% 
 

19.623 мин. 
 

25.017 мин. 
 
44.640 мин. 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 

СЕПТЕМБАР  2013. 
(табела бр. 12) 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
( у минутама) 

РТРС 
СТРАНИ  ПРОГРАМ 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
8.992  минута 
6.299  премијерно 
2.693  репризно 

 
336 минута 
189 премијерно 
..... репризно 

 
9.328 минута 
6.488 премијерно 
2.840  репризно 

 

21,6% 

 
КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

 
459 минута 
270 премијерно 
189  репризно 

 
151 минута 
151  премијерно 
….    репризно 

 
610 минута 
421 премијерно 
189 репризно 

 
 

1,4% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
56  минута 
28  премијерно 
28  репризно    

 
1.131  минута 
   250 премијерно 
   881 репризно 

 
1.187  минута 
  278  премијерно 
  909  репризно      

 
 

2,7% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 
 

 
41  минута 
…..премијерно 
41  репризно 

 
2.122 минута 
1.497 премијерно 
   625 репризно 

 
2.163 минута 
1.497  премијерно 
666  репризно 

 
 

5% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
98 минута 
49  премијерно 
49 репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
98 минута 
49  премијерно 
49 репризно 

 
 

0,3% 

 
МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ 
 

 
1.278минута 
    616 премијерно 
   662  репризно 

 
1.222 минута 
   867 премијерно 
   355 репризно 

 
2.500 минута 
1.483  премијерно 
1.017 репризно 

 
 

5,8% 

 
ЗАБАВНИ  ПРОГРАМ 
 

 
2.695 минута 
2.165 премијерно 
   530 репризно 

 
1.528  минута 
   854премијерно 
   674   репризно 

 
4.223 минута 
3.019 премијерно 
1.204 репризно 

 
 

9,8 % 

 
СПОРТСКИ  ПРОГРАМ 
 

 
1.264 минута 
1.102 ремијерно 
   162 репризно 

 
5.402 минута 
5.302 премијерно 
  100 репризно 

 
6.666 минута 
6.404 ремијерно 
262 репризно 

 
 

15,4% 

 
ЕПП 
 
 

 
2.618  минута 
2.618 премијерно 
….....  репризно 

 
153 минута 
153 премијерно 
….  репризно 

 
2.771  минута 
2.771 премијерно 
…..     репризно 

 
 

6,4% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
572 минута 
275премијерно 
297 репризно 

 
2.342 минута 
1.162 премијерно 
1.180 репризно 

 
2.914 минута 
1.437 премијерно 
1.477 репризно 

 
 

6,7% 

 
ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

 
1.672 минута 
1.672 премијерно 
…….. репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
1.672 минута 
1.672 премијерно 
…….. репризно 

 
 

3,9% 

ФИЛМСКИ, СЕРИЈСКИ  
И  ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
9.068 минута 
4.983 премијерно 
4.085  репризно 

 
9.068 минута 
4.983 премијерно 
4.085  репризно 

 
 

21% 

 
СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У 
СЕПТЕМБРУ  2013. 

 
15.094 

 
4.651 

 
15.408 

 
8.047 

 
30.502 

 
12.698 

 
 

100% 
 

19.745 мин. 
 

23.455 мин. 
 
43.200 мин. 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 
ОКТОБАР  2013. 
(табела бр. 13) 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
( у минутама) 

РТРС 
СТРАНИ  ПРОГРАМ 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
12.835  минута 
  8.644 премијерно 
  4.191  репризно 

 
296 минута 
215 премијерно 
  81 репризно 

 
13.131 минута 
  8.859 премијерно 
  4.272  репризно 

 

29,4% 

 
КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

 
1.054 минута 
   384 премијерно 
   670  репризно 

 
337 минута 
176  премијерно 
161  репризно 

 
1.391 минута 
  560 премијерно 
   831  репризно 

 
 

3,1% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
266  минута 
118 премијерно 
148  репризно    

 
346  минута 
173 премијерно 
173 репризно 

 
612  минута 
291 премијерно 
321  репризно    

 
 

1,4% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 
 

 
276  минута 
  99  премијерно 
177  репризно 

 
1.082 минута 
  834 премијерно 
  248  репризно 

 
1.358 минута 
  933  премијерно 
425  репризно 

 
 

3% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
154 минута 
 77  премијерно 
  77 репризно 

 
281  минута 
281 премијерно 
…… репризно 

 
435 минута 
358  премијерно 
  77 репризно 

 
 

1% 

 
МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ 
 

 
1.885 минута 
1.134 премијерно 
   751  репризно 

 
1.087 минута 
   535 премијерно 
   552 репризно 

 
2.972 минута 
1.669  премијерно 
1.303 репризно 

 
 

6,6% 

 
ЗАБАВНИ  ПРОГРАМ 
 

 
3.327 минута 
2.544 премијерно 
     783 репризно 

 
4.004  минута 
1.826 премијерно 
2.178  репризно 

 
7.331 минута 
4.370 премијерно 
2.961 репризно 

 
 

16,4% 

 
СПОРТСКИ  ПРОГРАМ 
 

 
525 минута 
375 ремијерно 
150 репризно 

 
1.417 минута 
1.321 премијерно 
     96 репризно 

 
1.942 минута 
1.696 ремијерно 
246 репризно 

 
 

4,4% 

 
ЕПП 
 
 

 
2.815  минута 
2.815 премијерно 
….....  репризно 

 
149 минута 
149 премијерно 
 .... репризно 

 
2.964  минута 
2.964 премијерно 
.......   репризно 

 
 

6,6% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
745 минута 
325премијерно 
420 репризно 

 
2.235 минута 
1.015 премијерно 
1.220 репризно 

 
2.980 минута 
1.340 премијерно 
1.640 репризно 

 
 

6,7% 

 
ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

 
1.589 минута 
1.589 премијерно 
…….. репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
1.589 минута 
1.589 премијерно 
…….. репризно 

 
 

3,6% 

ФИЛМСКИ, СЕРИЈСКИ  
И  ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
7.935 минута 
4.408 премијерно 
3.527  репризно 

 
7.935 минута 
4.408 премијерно 
3.527  репризно 

 
 

17,8% 

 
СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У 
ОКТОБРУ  2013. 

 
18.104 

 
7.367 

 
10.933 

 
8.236 

 
29.037 

 
15.603 

 
 

100% 
 

25.471 мин. 
 

19.169 мин. 
 
44.640 мин. 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 

НОВЕМБАР  2013. 
(табела бр. 14) 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
( у минутама) 

РТРС 
СТРАНИ  ПРОГРАМ 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у минутама) 

УКУПНО 
( у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
11.023  минута 
  7.271 премијерно 
  3.752  репризно 

 
1.668 минута 
   899 премијерно 
   769 репризно 

 
12.691 минута 
  8.170 премијерно 
  4.521  репризно 

 

29,4% 

 
КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

 
1.104 минута 
   651 премијерно 
   453 репризно 

 
306 минута 
161  премијерно 
145  репризно 

 
1.410 минута 
 812 премијерно 
 598  репризно 

 
 

3,3% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
160  минута 
  70 премијерно 
   90 репризно    

 
372  минута 
174 премијерно 
198 репризно 

 
532  минута 
244 премијерно 
288 репризно    

 
 

1,2% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 
 

 
487  минута 
241  премијерно 
246  репризно 

 
2.066 минута 
1.142 премијерно 
   924  репризно 

 
2.553 минута 
1.383 премијерно 
1.170  репризно 

 
 

5,9% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
204 минута 
 75 премијерно 
129 репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
204 минута 
 75 премијерно 
129 репризно 

 
 

0,5% 

 
МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ 
 

 
1.661 минута 
   825 премијерно 
   836  репризно 

 
1.026 минута 
   418 премијерно 
   608  репризно 

 
2.687 минута 
1.243 премијерно 
1.444 репризно 

 
 

6,2% 

 
ЗАБАВНИ  ПРОГРАМ 
 

 
2.027 минута 
1.854 премијерно 
     172 репризно 

 
3.903  минута 
1.624 премијерно 
2.279   репризно 

 
5.930 минута 
3.478 премијерно 
2.452 репризно 

 
 

13,7% 

 
СПОРТСКИ  ПРОГРАМ 
 

 
1.114 минута 
   964 ремијерно 
   150 репризно 

 
1.893 минута 
1.768 премијерно 
   125 репризно 

 
3.007 минута 
2.732 ремијерно 
275 репризно 

 
 

7% 

 
ЕПП 
 
 

 
2.106  минута 
2.106 премијерно 
….....  репризно 

 
162 минута 
162 премијерно 
...... репризно 

 
2.268  минута 
2.268 премијерно 
.......   репризно 

 
 

5,3% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
600 минута 
307премијерно 
293 репризно 

 
2.263 минута 
1.050 премијерно 
1.213 репризно 

 
2.863 минута 
1.357 премијерно 
1.506 репризно 

 
 

6,6% 

 
ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

 
1.641 минута 
1.641 премијерно 
…….. репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
1.641 минута 
1.641 премијерно 
…….. репризно 

 
 

3,8% 

ФИЛМСКИ, СЕРИЈСКИ  
И  ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

 
20  минута 
10 премијерно 
10 репризно 

 
7.394 минута 
3.772 премијерно 
3.622  репризно 

 
7.414 минута 
3.782 премијерно 
3.632  репризно 

 
 

17,1% 

 
СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У 
НОВЕМБРУ  2013. 

 
16.015 

 
6.132 

 
11.170 

 
9.883 

 
27.185 

 
16.015 

 
 

100% 
 

22.147 мин. 
 

21.053 мин. 
 
43.200 мин. 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ  
ПРОГРАМСКИХ  
САДРЖАЈА  ЗА 

ДЕЦЕМБАР  2013. 
(табела бр. 15) 

РТРС 
ВЛАСТИТА 

ПРОИЗВОДЊА 
( у минутама) 

РТРС 
СТРАНИ  ПРОГРАМ 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у минутама) 

 
УКУПНО 

( у процентима) 

 
ИНФОРМАТИВНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
12.548  минута 
  8.335 премијерно 
  4.213  репризно 

 
949 минута 
498 премијерно 
451 репризно 

 
13.497 минута 
  8.833 премијерно 
  4.664  репризно 

 

30,2% 

 
КУЛТУРНО 
ОБРАЗОВНИ 
ПРОГРАМ 

 
784 минута 
457 премијерно 
327  репризно 

 
624 минута 
312  премијерно 
312  репризно 

 
1.408 минута 
   769 премијерно 
   639  репризно 

 
 

3,2% 

 
ОМЛАДИНСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
246  минута 
130 премијерно 
116  репризно    

 
352  минута 
221 премијерно 
131  репризно    

 
598  минута 
351 премијерно 
247  репризно    

 
 

1,3% 

 
ДЈЕЧИЈИ 
ПРОГРАМ 
 

 
374  минута 
150  премијерно 
224  репризно 

 
1.674 минута 
1.161 премијерно 
   513  репризно 

 
2.048 минута 
1.311  премијерно 
   737  репризно 

 
 

4,6% 

 
РЕЛИГИЈСКИ 
ПРОГРАМ 
 

 
351 минута 
150  премијерно 
 201 репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
351 минута 
150  премијерно 
 201 репризно 

 
 

0,8% 

 
МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ 
 

 
2.415 минута 
1.106 премијерно 
1.309  репризно 

 
919 минута 
354 премијерно 
565 репризно 

 
3.334 минута 
1.460  премијерно 
1.874 репризно 

 
 

7,5% 

 
ЗАБАВНИ  ПРОГРАМ 
 

 
2.810 минута 
2.358 премијерно 
452 репризно 

 
3.525  минута 
1.633 премијерно 
1.892   репризно 

 
6.335 минута 
3.991 премијерно 
2.344 репризно 

 
 

14,2% 

 
СПОРТСКИ  ПРОГРАМ 
 

 
889 минута 
633 ремијерно 
256 репризно 

 
1.172 минута 
1.122 премијерно 
     50 репризно 

 
2.061 минута 
1.755 ремијерно 
306 репризно 

 
 

4,6% 

 
ЕПП 
 
 

 
1.941  минута 
1.941 премијерно 
….....  репризно 

 
267 минута 
267 премијерно 
..... репризно 

 
2.208  минута 
2.208 премијерно 
......   репризно 

 
 

4,9% 

 
ДОКУМЕНТАРНИ 
ПРОГРАМ 
 

 
563 минута 
303премијерно 
260 репризно 

 
1.931 минута 
   988 премијерно 
   943 репризно 

 
2.494 минута 
1.291 премијерно 
1.203 репризно 

 
 

5,6% 

 
ОСТАЛИ  
ПРОГРАМСКИ 
САДРЖАЈИ 

 
1.507 минута 
1.507 премијерно 
.........репризно 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
1.507 минута 
1.507 премијерно 
.........репризно 

 
 

3,4% 

ФИЛМСКИ, СЕРИЈСКИ  
И  ДРАМСКИ  
ПРОГРАМ 

 
…….  минута 
…….. премијерно 
…….. репризно 

 
8.798 минута 
4.448 премијерно 
4.351  репризно 

 
8.798 минута 
4.448 премијерно 
4.351  репризно 

 
 

19,7% 

 
СВЕУКУПНО 
ПРОГРАМА  У 
ДЕЦЕМБРУ  2013. 

 
17.000 

 
7.428 

 
11.004 

 
9.208 

 
28.004 

 
16.636 

 
 

100% 
 

24.428 мин. 
 

20.212 мин. 
 
44.640 мин. 
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2013 ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРЕМИЈЕРА И РЕПРИЗА  У  ПРОГРАМУ  РТРС-а (табела бр. 16) 
 

МЈЕСЕЦИ 
ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ РЕПРИЗНИ ПРОГРАМ 

ВЛАСТИТИ СТРАНИ ВЛАСТИТИ СТРАНИ 

ЈАНУАР 
44.640 мин. 

29.801 мин. 14.839 мин. 
14.917 мин. 14.884 мин. 6.539 мин. 8.300 мин. 

ФЕБРУАР 
40.320  мин. 

26.803 мин. 13.517 мин. 
15.028 мин. 11.775 мин. 6.616 мин. 6.901 мин. 

МАРТ 
44.640 мин. 

30.015 мин. 14.625 мин. 
17.225 мин. 12.790 мин. 7.116 мин. 7.509 мин. 

АПРИЛ 
43.200 мин 

28.246 мин. 14.954 мин. 
17.482 мин. 10.764 мин. 7.529 мин. 7.425 мин. 

МАЈ 
44.640 мин. 

29.804 мин. 14.836 мин. 

18.398 мин. 11.406 мин. 7.532 мин. 7.304 мин. 

ЈУНИ 
43.200 мин 

28.558 мин. 14.642 мин. 

16.617 мин. 11.941 мин. 6.372 мин 8.270 мин 

ЈУЛИ 
44.640 мин. 

27.879 мин. 16.761 мин. 

14.180 мин. 13.699 мин. 4.618 мин. 12.143 мин. 

АВГУСТ 
44.640 мин. 

28.896 мин. 15.744 мин. 

13.970 мин. 14.926 мин. 5.653 мин. 10.091 мин. 

СЕПТЕМБАР 
43.200 мин 

30.502 мин. 12.698 мин. 

15.094 мин. 15.408 мин. 8.047 мин. 4.651 мин. 

ОКТОБАР 
44.640 мин. 

29.037 мин. 15.603 мин. 

18.104 мин. 10.933 мин. 7.367 мин. 8.236 мин. 

НОВЕМБАР 
43.200 мин 

27.185 мин. 16.015 мин. 

16.015 мин. 11.170 мин. 6.132 мин. 9.883 мин. 

ДЕЦЕМБАР 
44.640 мин 

28.004 мин. 16.636 мин. 

17.000 мин. 11.004 мин. 7.428 мин. 9.208 мин. 

УКУПНО 
525.600 мин. 

или 8.760 сати 

344.730 мин.  или 5.745  сати 
или 65,6% од укупног програма 

180.870 мин. или 3.014 сати 
или 34,4 % 

194.030 мин. 
или  3.234 сата или 

36,9% 

150.700 мин. 
или 2.511 сати 

или 28,7% 

 80.949 мин. 
или 1.349  сати 

или 15,4% 

 99.921 мин. 
или 1.665 сати 

или 19% 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ   ВЛАСТИТЕ   ПРОИЗВОДЊЕ  ЗА 2013. ГОДИНУ (табела бр. 17) 

 
МЈЕСЕЦ 

ВЛАСТИТА 
ПРОИЗВОДЊА 

СТРАНА 
ПРОИЗВОДЊА 

 
УКУПНО 

ЈАНУАР 
 

21.456 мин. или  357  сати и 36 
мин. или  48,1% 

23.184 мин. или 368 сати и  24 
мин. или 51,9% 

44.640 минута или  
744 сата 

ФЕБРУАР 
 

21.644 мин. или 360 сати и 44 
мин. или  53,6% 

18.676 мин. или 311 сати и 16 
мин. или 46,4% 

40.320 минута или 
672 сата 

МАРТ 24.341 мин. или 405 сати и 41 
мин. или  54,5% 

20.299 мин. или 338 сати и 19 
мин. или 45,5% 

44.640 минута или  
744 сата 

АПРИЛ 25.011 мин. или 416 сати и 51 
мин. или  57,9% 

18.189 мин. или 303 сата и 9 
мин. или 42,1% 

43.200 минута или 
720  сати 

МАЈ 25.930 мин. или 432 сатa и 10 
мин. или  58,1% 

18.710 мин. или 311 сати и 50 
мин. или 41,9% 

44.640 минута или  
744 сата 

ЈУНИ 22.989 мин. или 383 сати и 9 
мин. или  53,2% 

20.211 мин. или 336 сати и 51 
мин. или 46,8% 

43.200 минута или 
720  сати 

ЈУЛИ 
 

18.798 мин. или 313  сати и 18 
мин. или 42,1% 

25.842 мин. или 430  сати и 42 
мин. или  57,9% 

44.640 минута или  
744 сата 

АВГУСТ 
 

19.623 мин. или 327  сати и 3 
мин. или 44% 

25.017 мин. или 416  сати и 57 
мин. или  56% 

44.640 минута или  
744 сата 

СЕПТЕМБАР 
 

19.745 мин. или 329 сати и 5 
мин. или 45,7% 
 

23.455 мин. или 390 сати и 55 
мин. или  54,3% 

43.200 минута или 
720  сати 

ОКТОБАР 
 

25.471 мин. или 424 сата и 31 
мин. или  57% 

19.169 мин. или 319 сати и 29 
мин. или  43% 

44.640 минута или  
744 сата 

НОВЕМБАР 
 

22.147 мин. или 369 сати и 7 
мин. или 51,3% 

21.053 мин. или 350 сати и 53 
мин. или  48,7% 

43.200 минута или 
720  сати 

ДЕЦЕМБАР 
 

24.428 мин. или 407 сати и 8 
мин. или  54,7% 

20.212 мин. или 336 сати и 52 
мин. или  45,3% 

44.640 минута или  
744 сата 

 
УКУПНО 
 

271.583 мин. или 
4.526 сати и 23  мин. 

или  51,7% 

254.017 мин. или   
4.233 сата и 37 мин. 

или  48,3% 

525.600 минута 
или  8.760 сати 
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ИТ ЦЕНТРИ - 2013. ГОДИНА (табела бр. 18) 
 
СТУДИЈИ: 

 
ИСТОЧНО  
САРАЈЕВО 

 
ТРЕБИЊЕ 
 

 
ПРИЈЕДОР 

 
БИЈЕЉИНА 

 
БРЧКО 

 
БЕОГРАД 

 
УКУПНО 

 
ЈАНУАР 
 

 
21 сат 
  2 минутe 

 
  5 сати 
22 минутe 

 
  6  сати 
11 минутa 

 
10 сати 

 
  2 сатa 
22 минутe 

 
  3 сатa 
15 минутa 

 
48 сати 
12 минута 

 
ФЕБРУАР 
 

 
23 сатa 
  2 минутe 

 
4 сатa 
7 минутa 

 
  5 сати 
16 минута 

 
10  сати 
43  минутe 

 
  1 сат 
47 минутa 

 
  3 сатa 
13 минутa 

 
48 сати 
  8 минута 

 
МАРТ 
 

 
21 сат 
19 минутa 

 
  6  сати 
52 минутe 

 
  6  сати 
21 минутa 

 
13  сати 
  5  минутa 

 
  3 сатa 
20 минутa 

 
  3 сатa 
10 минутa 

 
52 сатa 
  7 минутa 

 
АПРИЛ 
 

 
17 сати 
55 минутa 

 
8 сати 
5 минутa 

 
  5  сати 
42 минутe 

 
12 сати 
10 минутa 

 
  2 сатa 
26 минутa 

 
  2 сатa 
27 минутa 

 
48 сати 
45 минутa 

 
МАЈ 
 

 
17  сати 
  4 минутa 

 
  6  сати 
16 минутa 

 
  7  сати 
35 минутa 

 
14  сати 
 

 
3 сатa 
5 минутa 

 
  1  сат 
42 минутa 

 
49 сати 
42 минутa 

 
ЈУНИ 
 

 
24 сатa 
59 минутa 

 
  6  сати 
41 минутa 

 
  5  сати 
32 минутe 

 
14  сати 
10  минутa 

 
  1 сат 
53 минутe 

 
  2 сатa 
15 минутa 

 
55 сати 
30 минутa 

 
ЈУЛИ 
 

 
28 сати 
24 минуте 

 
  8  сати 
53 минутe 

 
  6  сати 
31 минутa 

 
12 сати 
15 минутa 

 
  2 сатa 
15 минутa 

 
2 сатa 
8 минутa 

 
60 сати 
26 минутa 

 
АВГУСТ 
 

 
11 сати 
32 минутe 

 
  8  сати 
10 минутa 

 
  6  сати 
49 минутa 

 
8 сати 

 
  1 сат 
52 минутe 

 
  1  сат 
26 минутa 

 
37 сати 
49 минутa 

 
СЕПТЕМБАР 
 

 
14  сати 
41 минутa 

 
  9  сати 
49 минутa 

 
  6  сати 
57 минутa 

 
12 сати 
40 минутa 

 
  2 сатa 
21 минутa 

 
  2 сатa 
26 минутa 

 
48 сати 
54 минутe 

 
ОКТОБАР 
 

 
20 сати 
21 минута 

 
  6  сати 
28 минутa 

 
  7  сати 
15 минутa 

 
11 сати 
15 минутa 

 
  2 сатa 
19 минутa 

 
3 сатa 
5 минутa 

 
50 сати 
43 минутe 

 
НОВЕМБАР 
 

 
16  сати 
18 минутa 

 
6  сати 
6 минутa 

 
  5  сати 
59 минутa 

 
10 сати 

 
  1 сат 
49 минутa 

 
  3 сатa 
10 минутa 

 
43 сати 
22 минутe 

 
ДЕЦЕМБАР 
 

 
20 сати 
48 минута 

 
7  сати 
2 минутe 

 
  7  сати 
 

 
10  сати 
  7  минутa 

 
  1 сат 
45 минутa 

 
  2 сатa 
23 минутe 

 
49 сати 
  5 минутa 

 
УКУПНО 
 

 
237 сати 
  25 минутa 

 
83 сатa 
51 минутa 

 
77 сати 
  8 минутa 

 
138 сати 
  25 минутa 

 
27 сати 
14 минутa 

 
30 сати 
40 минутa 

 
594 сатa 
  43 минутe 
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ПРЕГЛЕД ЕМИТОВАЊА ЗАСЈЕДАЊА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС ЗА 2013. (табела бр. 19) 

МЈЕСЕЦ 
 

ДИРЕКТАН 
ПРЕНОС 

 
ПРЕГЛЕД 

 
СНИМАК 

 
У ФОКУСУ 

 
УКУПНО 

 
ЈАНУАР 

 
86 

 
41 

 
- 

 
- 

 
127 

 
ФЕБРУАР 

 
123 

 
58 

 
- 

 
- 

 
181 

 
МАРТ 

 
247 

 
86 

 
- 

 
90 

 
423 

 
АПРИЛ 

 
44 

 
44 

 
- 

 
40 

 
128 

 
МАЈ 

 
57 

 
60 

 
- 

 
90 

 
207 

 
ЈУНИ 

 
240 

 
57 

 
- 

 
45 

 
342 

 
ЈУЛИ 

 
101 

 
91 

 
- 

 
- 

 
192 

 
АВГУСТ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
СЕПТЕМБАР 

 
- 

 
34 

 
- 

 
- 

 
34 

 
ОКТОБАР 

 
115 

 
133 

 
- 

 
40 

 
288 

 
НОВЕМБАР 

 
60 

 
84 

 
- 

 
- 

 
144 

 
ДЕЦЕМБАР 

 
399 

 
72 

 
241 

 
- 

 
712 

 
 

УКУПНО -2013. 

 
1.472 мин. 

или  24 сатa 
и 32 мин. 

 
760 мин.   

или  12 сати 
и 40 мин. 

 
241 мин.   

или  4 сатa 
и 1 мин. 

 
265 мин. или 

4сата 
и 25 мин. 

 
2.778 мин. 

или 46  сати 
и 2 мин. 
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ДИРЕКТНИ ПРЕНОСИ ЗА 2013. ГОДИНУ  (табела бр. 20) 

 

ЈАНУАР (454 минутa или 7 сати и 34 минуте) 

01 СЈЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС      86 мин 

02 БАДЊЕ ВЕЧЕ      60 мин 

03 СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА РЕПУБЛИКЕ И КРСНЕ СЛАВЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ      70 мин 

04 КОШАРКА - ФИНАЛЕ КУПА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (М)      99 мин 

05 НОВОГОДИШЊИ  КОНЦЕРТ  БАЊАЛУЧКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ      73 мин 

06 СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА      66 мин 

 

ФЕБРУАР(240 минута или 4 сата) 

01 СЈЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС    123 мин 

02 СВЕТОСАВСКИ БАЛ      98 мин 

03  КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ПРЕДСЈЕДНИКА РС МИЛОРАДА ДОДИКА      19 мин 

 

МАРТ  (332 минутe или 5 сати и 32 минуте) 

01 СЈЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС    247 мин 

02 ВАТЕРПОЛО - ПАРТИЗАН - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - директан пренос      85 мин 

 

АПРИЛ (274 минутe или  4 сатa и 34 минутe) 

01 СЈЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС      44 мин 

02 ИЗБОР ПРИВРЕДНИКА ГОДИНЕ У РС      90 мин 

03 ЕП У ОДБОЈЦИ ЗА КАДЕТЕ - финале    140 мин 

 

МАЈ (809 минута или  13 сати и 29 минута) 

01 ОРАТОРИЈУМ „ГОЛГОТА ЈЕ ЈАСЕНОВАЧКА“      70 мин 

02 БУДИ ЗВИЈЕЗДА ЂУРЂЕВДАНСКОГ ФЕСТИВАЛА    109 мин 

03 ИЗБОР МИС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА МИС БиХ    112 мин 

04 НОЋ МУЗЕЈА      12 мин 

05 СЈЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС      57 мин 

06 КОШАРКА – ФИНАЛЕ ЛИГЕ БиХ – ИГОКЕА – ШИРОКИ    112 мин 

07 КОШАРКА – ФИНАЛЕ ПЛЕЈ ОФА ШАМПИОНАТА БиХ – ШИРОКИ ИГОКЕА    224 мин 

08 ФУДБАЛ – ФИНАЛЕ КУПА РС РАДНИК – БОРАЦ    113 мин 

 

ЈУНИ  (1.362 минуте или 22 сата и 42 минуте) 

01 СЈЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС    240 мин 

02 6. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА „ДУКАТ ФЕСТ 2013.“    112 мин 

03 ТЕНИС -„ИТФ ФУТУРЕС ДОБОЈ ОПЕН 2013.“ - финале    120 мин 

04 МЕЂУ. САМИТ ЗА МИР И ПОМИРЕЊЕ –„КОРАК НАПРИЈЕД БАЊАЛУКА 

2013.“    148 мин 

05 ТЕНИС – „ИТФ ФУТУРЕС БРЧКО ОПЕН 2013.“, финале    116 мин 

06 РУКОМЕТ – ФИНАЛЕ КУПА РС      83 мин 

07 КОШАРКА – ФИНАЛЕ ЛИГЕ БиХ-ИГОКЕА – ШИРОКИ    226 мин 

08 ТЕНИС – „ИТФ ФУТУРЕС ПРИЈЕДОР ОПЕН 2013.“    110 мин 

09 ФУДБАЛ – ФИНАЛЕ КУПА РС БОРАЦ – РАДНИК    122 мин 

10 ИЗБОР НАЈКУТКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ      85 мин 
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ЈУЛИ  (101 минуте или 1 сат и 41 минута) 

01 СЈЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС    101 мин 

 

 АВГУСТ   (1.017 минуте или 16 сати и 57 минута) 

01 ТЕНИС – БРЧКО ЛЕЈДИ ОПЕН 2013.    140 мин 

02 МЕЂУНАРОДНИ  РУКОМЕТНИ ТВ ТУРНИР ШАМПИОНА „ДОБОЈ 2013.    787 мин 

03 ДОЛАЗАК  МОМЧИЛА КРАЈИШНИКА      90 мин 

 

СЕПТЕМБАР   (240  минута или 4 сата) 

01 ТЕНИСКИ ТУРНИР ATP  ЧЕЛЕНЏЕР „БАЊАЛУКА 2013.“    210  мин 

02 18. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГЕ „БАЊАЛУКА 2013.      30 мин 

 

ОКТОБАР   (301  минута или 5 сати и 1 минута) 

01 ДАНИ ИЗРАЕЛА У БАЊАЛУЦИ      60 мин 

02 ФЕСТИВАЛ НАРОДНЕ МУЗИКЕ „СТАРЕ СТАЗЕ“    126 мин 

03 СЈЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС    115 мин 

 

НОВЕМБАР   (879  минута или 14 сати и 39 минута) 

01 СЈЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС      60 мин 

02 ДУЧИЋЕВЕ ВЕЧЕРИ – НЕ ОКРЕЋИ ОД МЕНЕ ГЛАВУ, ГОСПОДЕ- свечана 

академија       68 мин 

03 7. ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕГ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА „МАЛИ КОМПОЗИТОР 

– БАЊАЛУКА 2013.“ 

      90 мин 

04 ТЕНИС – ФИНАЛЕ ДЕЈВИС КУПА     497 мин 

05 АНДРИЋГРАД – ОТКРИВАЊЕ СПОМЕНИКА ПЕТРУ ДРУГОМ ПЕТРОВИЋУ 

ЊЕГОШУ    164 мин 

 

ДЕЦЕМБАР   (756  минута или 12 сати и 4 минуте) 

01 НС РС    399 мин 

02 ИЗБОР ЛИЧНОСТИ ГОДИНЕ      58 мин 

03 ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ      64 мин 

04 КОШАРКАШКИ САБОР 2013. – РЕПУБЛИКА СРПСКА – СРБИЈА     120 мин 

05 ДОНАТОРСКО ВЕЧЕ „С ЉУБАВЉУ ХРАБРИМ СРЦИМА“     115 мин 

 

Укупно у 2013. години: 6.765 минута или 112 сата и 45 минута или 3,5% од  премијерног 

програма  властите производње. 



 

33 

 

ВАНРЕДНИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ (табела бр. 21) 

 

ЈАНУАР  (581 минута  или  9 сати и 38 минута) 

01 НОВОГОДИШЊА НОЋ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ     12 мин 

02 БОЖИЋ У КРАВИЦИ 1993. - репортажа      17 мин 

03 БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА      22 мин 

04 БОЖИЋНА ЛИТУРГИЈА ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЉА У БАЊАЛУЦИ - 

снимак 

 

  137 мин 

05 АКТУЕЛНО - РАЗГОВОР СА ПАТРИЈАРХОМ  ИРИНЕЈОМ      36 мин 

06 РАДОСТ БОЖИЋА - колажни програм    166 мин 

07 ДАН РЕПУБЛИКЕ - ГОСТ: ПРЕДСЈЕДНИК РС МИЛОРАД ДОДИК  

54 мин 

08 АКТУЕЛНО - ДАН РЕПУБЛИКЕ      27 мин 

09 КОШАРКА - ФИНАЛЕ КУПА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (Ж)      98 мин 

10 БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ У МОСТАРУ "ТВОЈЕ ОД ТВОЈИХ" - репортажа  

12 мин 

 

 

ФЕБРУАР  (29 минута) 

01 6. КУСТЕНДОРФ - репортажа      26 мин 

02 ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ - аудиција + збирно        3 мин 

 

 

МАРТ ( 50 минута ) 

01 ПРИЧЕ ИЗ ТРЕБИЊСКЕ ЖУПЕ - репортажа    14 мин 

02 ПРИЈЕДОРСКО МЕЂУГОРЈЕ - репортажа    11 мин 

03 УСКРШЊА МИСА У БАЊАЛУЦИ - снимак    25 мин 

 

АПРИЛ (321 минута  или 5 сати и 21 минута) 

01 ЕП У ОДБОЈЦИ ЗА КАДЕТЕ - хроникe    269 мин 

02 ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ ГЛАСАЊЕ        3 мин 

03 КОШАРКА - АБА ЛИГА - спортски програм      49 мин 

 

МАЈ (449 минута  или 7 сати и  29 минута) 

01 РАЗГОВОР СА ВЛАДИКОМ ЛИПЉАНСКИМ ЈОВАНОМ      13 мин 

02 ВАСКРШЊА ПОСЛАНИЦА      21 мин 

03 РАЗГОВОР СА ЕПИСКОПОМ НИШКИМ ЈОВАНОМ      65 мин 

04 ВАСКРШЊИ ПРОГРАМ    111 мин 

05 ВАСКРС У ПЕТРОВЦУ – репортажа      15 мин 

06 СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ САБОР У ДРВАРУ – репортажа      15 мин 

07 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ – репортажа      22 мин 

08 БУДИ ЗВИЈЕЗДА ЂУРЂЕВДАНСКОГ ФЕСТИВАЛА – хроника      25 мин 

09 МЕЂУ. ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА–ВАСКРШЊИ КОНЦЕРТ– репортажа      21 мин 

10 МАЈСКО СЈЕЋАЊЕ НА ЈОШАВИЧКО СТРАДАЊЕ – репортажа      15 мин 

11 ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ ГЛАСАЊЕ        3 мин 

12 ИЗБОР МИС РС - гласање        2 мин 

13 НАЈКУТАК - спот        2 мин 

14 ВАСКРШЊА ЛИТУРГИЈА - ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЉА У БЛ – снимак  

119 мин 
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ЈУНИ (428 минута  или 7 сати и 8  минута) 

01 КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА – репортаже      49 мин 

02 ВИДОВДАНСКА  ТРКА – репортажа      12 мин 

03 ДОБОЈ – ДАНИ САОБРАЋАЈА – репортажа      16 мин 

04 ДУКАТ ФЕСТ – репортажа      21 мин 

05 ТЕНИС – „ITF FUTURES DOBOJ OPEN 2013.“ - репортажа      15 мин 

06 ДУКАТ ФЕСТ – хронике      45 мин 

07 МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ – репортажа      34 мин 

08 ТЕНИС – „ITF FUTURES BRČKO OPEN 2013.“ - репортажа      15 мин 

09 АКТУЕЛНО – МЕЂУНАРОДНИ САМИТ ЗА МИР И ПОМИРЕЊЕ      15 мин 

10 17 ВИЈЕКОВА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА - репортажа      15 мин 

11 ТЕНИС – „ITF FUTURES PRIJEDOR OPEN 2013.“ - репортажа        8 мин 

12 АКТУЕЛНО – ВИДОВДАН У СРПСКОЈ        9 мин 

13 АКТУЕЛНО – ВИДОВДАН У АНДРИЋГРАДУ      23 мин 

14 20. ФЕСТИВАЛ ГУСЛАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ- снимак финала  

 139 мин 

15 НАЈКУТАК – спот        2 мин 

16 КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА – спотови      10 мин 

 

 

ЈУЛИ (377 минута  или 6 сати и 17  минута) 

01 ТАМБУРИЦА ФЕСТ 2013. – репортажа      21 мин 

02 КАМП ПРИЈАТЕЉСТВА 2013. – репортажа      21 мин 

03 ОЗРЕНСКО ЛИКОВНО САБОРОВАЊЕ – репортажа      20 мин 

04 ЛИКОВНА КОЛОНИЈА – БАРДАЧА 2013. – репортажа      14 мин 

05 ДАНИ МАЛИНА, БРАТУНАЦ 2013. – репортажа      15 мин 

06 ГОДИШЊИЦА СТРАДАЊА СРБА У ПОДРИЊУ – репортажа      20 мин 

07 КОЗАРСКИ ЕТНО 2013. – репортажа      22 мин 

08 50. МОСИ – ПРИЈЕПОЉЕ 2013.-репортажа      13 мин 

09 У СУСРЕТ ФЕСТИВАЛУ „ЕXИТ 2013.“ – „ALEXANDRIA“– репортажа  

11 мин 

10 АКТУЕЛНО – ПОТОЧАРИ – 11. ЈУЛИ 2013.       9 мин 

11 „ЕXИТ 2013.“- репортажа      36 мин 

12 ДЕМОФЕСТ 2013.- репортажа      16 мин 

13 КАЛИНОВИЧКИ ПОЕТСКИ ВИЈЕНАЦ – репортажа      19 мин 

14  „КРАТКОФИЛ ПЛУС“ БАЊАЛУКА 2013. – хронике      71 мин 

15 70 ГОДИНА „ГЛАСА СРПСКЕ“ – свечана академија, снимак      68 мин 

 

 

АВГУСТ  (618 минута  или 10 сати и 18 минутa) 

01 ОЛУЈА – 18. ГОДИНА ПОСЛИЈЕ – репортажа      25 мин 

02 ФЕСТИВАЛ ФЕСТИВАЛА – репортажа      15 мин 

03 9. ФУДБАЛ ФРЕНДС 2013. -  репортажа      22 мин 

04 УКРАСИ РАМАЗАНСКОГ БАЈРАМА      22 мин 

05 РАМАЗАНСКИ БАЈРАМ У БАЊАЛУЦИ – снимак молитве      25 мин 

06 ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У ПАДОБРАНСТВУ - хронике      26 мин 

07 ГРМЕЧКА КОРИДА  2013. – репортажа      15 мин 

08 УМЈЕТНИЧКА КОЛОНИЈА „ПЛИВА 2013.“ – репортажа      15 мин 

09 ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ „ЗЕЛЕНКОВАЦ 2013.“ – репортажа      22 мин 

10 ТЕНИС – БРЧКО ЛЕЈДИС ОПЕН 2013. – репортажа   12 мин 

11 МЕЂУ. РУКОМЕТНИ ТВ ТУРНИР ШАМПИОНА „ДОБОЈ 2013. – снимак      90 мин 

12 МЕЂУ. РУКОМЕТНИ ТВ ТУРНИР ШАМПИОНА „ДОБОЈ 2013. –спор. пр.      15 мин 

13 МЕЂУ. РУКОМЕТНИ ТВ ТУРНИР ШАМПИОНА „ДОБОЈ 2013. – хронике      92 мин 
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14 СВЈЕТСКИ ПАДОБРАНСКИ КУП – репортажа      16 мин 

15 НЕВЕСИЊСКА ОЛИМПИЈАДА – репортажа      19 мин 

16 2. САБОР КРАЈИШКИХ ПЈЕСАМА – снимак      88 мин 

17 КОЧИЋЕВ ЗБОР, свечана академија, одгођени снимак      62 мин 

18 КОЧИЋЕВ ЗБОР – репортажа      16 мин 

19 АРТ КОЛОНИЈА 2013. – репортажа      21 мин 

 

 

СЕПТЕМБАР  (691 минута  или 11 сати и 31 минута) 

01 ЛИКОВНО  САБОРОВАЊЕ У ВИШЕГРАДУ – репортажа      18 мин 

02 17. СУСРЕТИ МЛАДИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – репортажа      13 мин 

03 ТЕНИСКИ ТУРНИР ATP ЧЕЛЕНЏЕР „БАЊАЛУКА 2013.“ – хроникe      36 мин 

04 ТЕНИСКИ ТУРНИР ATP  ЧЕЛЕНЏЕР „БАЊАЛУКА 2013.“- репортажа      11 мин 

05 ЋОРОВИЋЕВИ СУСРЕТИ – репортажа      15 мин 

06 ЕП У КОШАРЦИ – СЛОВЕНИЈА 2013.- спортска емисија    598 мин 

 

 

ОКТОБАР  (132 минуте  или 2 сата и 12 минута) 

01 КУРБАН БАЈРАМ – снимак молитве      27 мин 

02 ФЕСТИВАЛ НАРОДНЕ МУЗИКЕ „СТАРЕ СТАЗЕ“, 2. вече – снимак  

105 мин 

 

 

НОВЕМБАР  (251 минута  или 4 сата и 11 минута) 

01 ФЕСТИВАЛ „ПРВИ КАДАР – ВИЗИР СТВАРНОСТИ“ – хроника      10 мин 

02 ВИШЊИЋЕВИ ДАНИ – свечана академија, снимак      61 мин 

03 3. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ      65 мин 

04 7. ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕГ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА „МАЛИ 

КОМПОЗИТОР – БАЊАЛУКА 2013.“ 

     24 мин 

05 ТЕНИС – ФИНАЛЕ ДЕЈВИС КУПА – спортски програм      31 мин 

06 ФИНАЛЕ КУПА РС У ОДБОЈЦИ (Ж) – репортажа      10 мин 

07 ФИНАЛЕ КУПА РС У ОДБОЈЦИ (М) – репортажа      10 мин 

08 3. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ      15 мин 

09 7. ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕГ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА „МАЛИ 

КОМПОЗИТОР – БАЊАЛУКА 2013.“ – хроника 

     25 мин 

 

 

ДЕЦЕМБАР  (560 минута  или 9 сати и 20 минута) 

01 2. САЈАМ ВОЛОНТИРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – репортажа      14 мин 

02 МОНОДРАМА СРПСКЕ – репортажа      18 мин 

03 ФЕСТИВАЛ „КОРАЛ“ ВЕЧЕРИ РУСКЕ МУЗИКЕ – репортажа      19 мин 

04 ИЗБОР НАЈБОЉЕ ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ РС – снимак      76 мин 

05 АКТУЕЛНО- РАЗГОВОР СА БИСКУПОМ БАЊАЛУЧКИМ КОМАРИЦОМ      49 мин 

06 БОЖИЋНА МИСА У БАЊАЛУЦИ- снимак      25 мин 

07 СПОРТ У 2013. – преглед      42 мин 

08 РЕПУБЛИКА СРПСКА У 2013. ГОДИНИ – преглед      69 мин 

09 СВИЈЕТ У 2013. – ГОДИНИ – преглед      41 мин 

10 ДЈЕЧИЈА НОВА ГОДИНА      77 мин 

11 НОВОГОДИШЊИ ШОУ МАРИНКА РОКВИЋА И СИНОВА    130 мин 

 

 

Укупно у 2013. Години: 4.408 минута или73сатаи28 минута или  3,1 %  од  премијерног програма  

властитепроизводње. 
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ГЛЕДАНОСТ ТЕЛЕВИЗИЈА НА НИВОУ РС У 2013.  (табела бр. 22) 
 

 РТРС 
 

ФТВ БХТВ1 ПИНК БИХ БН АТВ ОБН ОСТАЛИ 

ЈАНУАР 9,6 
 

2,8 2,5 10,4 19,6 8,0 7,5 41,5 

ФЕБРУАР 9,9 
 

2,6 1,5 10,7 17,6 6,1 - 51,6 

МАРТ 10,8 
 

2,5 2,2 11,3 18,9 6,7 3,2 44,2 

АПРИЛ 9,6 
 

2,6 2,3 13,6 19,4 6,9 8,4 37,2 

МАЈ 9.8 
 

3.1 2.4 15.8 16.6 5.8 8.4 38,1 

ЈУНИ 8,6 
 

3,2 2,7 18,3 14,6 5,8 7,9 39,0 

ЈУЛИ 8,7 
 

3,1 2,5 14,0 16,7 5,8 7,6 41,7 

АВГУСТ 9,0 
 

4,2 2,5 10,0 16,0 5,8 6,5 46,0 

СЕПТЕМБАР 10,4 
 

2,8 2,3 16,4 12,4 5,5 6,1 44,2 

ОКТОБАР 11,6 
 

2,9 2,2 16,9 12,2 6,6 6,1 41,5 

НОВЕМБАР 11,1 
 

3,6 2,3 16,5 12,5 6,6 5,9 41,5 

ДЕЦЕМБАР 11,1 
 

3,7 1,9 17,9 13,7 5,7 5,6 45,9 

УКУПНО 2013. год. 10,7 3,1 2,3 14,2 15,8 6,3 6,0 42,2 
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2.2 РАДИО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Програм радија за прошлу годину реализован је у складу са редовном и 

љетњом програмском шемом. Радио има обавезу да буде бржи од осталих медија, а 

ми смо се трудили да нашим слушаоцима омогућимо  и одговарајуће тумачење 

политичких  и друштвених дешавања.  Издвојићемо на почетку извјештаја неколико 

значајнијих догађаја о којима смо извјештавали и говорили, а који су обиљежили 

2013. годину: 

- Информативни и аналитички приступ примјени пресуде Сејдић и Финци 

- Представљање различитих аспеката економске кризе 

- Планирање и изградња Јужног тока 

- Директни преноси најзначајнијих расправа на засједањима НС РС 

- Европско првенство за кадете у одбојци у Лакташима, као најзначајнији 

спортски догађај у РС 

 

Када је ријеч о резултатима које су наши програмски садржаји остваривали на 

такмичењима, издвајамо високе пласмане радио –документарца „3D“ на познатим 

европским и свјетским такмичењима у Берлину и Паризу(PRIX EUROPA i URTI) 

Програм Радија РС чине Информативно, Дневни, Сложени, Музички и 

Спортски програми о којима детаљније говоримо у наставку овог извјештаја.  

 

ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ 

За Информативни програм радија, 2013. година била је наставак његове 

афирмације на медијском спeктру и развоја у свим  сегментима.  Осим вијести које  

емитујемо сваког пуног сата oд 6.00 do 24.00, свакодневно припремамо пет 

актуелних информативних емисија вођеног типа у трајању од 100 минута, међу 

којима се по садржају и актуелности истиче Дневник у 16 часова као централна 

информативна емисија.  

  Ударни садржај овог програма свакодневно чине и  емисије Актуелности које 

се раде по принципу „сада и одмах“  о догађају дана.  Овдје су заступљене и емисије 

дијалошког типа под називом „Отворено речено“, полемичке емисије „Аргументи“ као 

и друге форме, од класичног интервјуа, актуелне политичке и друштвене теме, па до  

документарне форме. У овим емисијама чули су се ставови познатих аналитичара 

који су тумачили  политичке и друге процесе. Гостовале су и значајније политичке 

личности као и експерти из појединих области. Значајна програмска активност 
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одвијала се у првом тромјесечју када су се водиле интензивне активности у вези са 

формирањем нове Владе Републике Српске. У складу с обавезама и принципима 

јавног сервиса, праћене су обимне консултације, процедуралне и друге активности, 

све до конституисања нове извршне власти почетком марта. 

  Међу политичким темама које су обиљежиле домаћу политичку сцену по 

обиму и значају издваја се питање примјене пресуде Сејдић и Финци које се 

истицало у највећем броју политичких хроника свих наших информативних емисија. 

  У току 2013. године у Информативном програму доминирале су и теме 

посвећене разним аспектима економске кризе, напорима домаћих актера да се 

ублаже њене посљедице и утицаји, као и покретању инвестиционих активности на 

изградњи инфраструктурних и енергетских објеката. Посебно мјесто у свим 

информативним емисијама имале су теме у вези са планирањем изградње Јужног 

тока као мега пројекта у Републици Српској. 

  Једна од најзахтијевнијих програмских активности односила се и на 

указивање на разне појаве криминала и корупције о чему смо информисали критички 

и у континуитету. 

  У прошлој као и претходних година, Информативни програм је редовно 

пратио све и директно преносио најзначајније расправе на засједањима НСРС.  

Многим питањима која су отворена у скупштинским расправама информативни 

програм се враћао и кроз тематске прилоге и емисије овог програма. 

Посебна и континуирана активност вођена је поводом припреме, израде, 

усвајања и примјене нових прописа који су од значаја за најширу јавност. О томе је, 

уз појачано дневно праћење, организован и низ емисија у којима су са свих аспеката 

и у различитим фазама доношења ових закона анализирани разлози, циљеви и 

ефекти нових прописа. 

Ова редакција се критички освртала и на бројне негативне појаве као што су 

разне афере у процесу приватизације, незаконитог дјеловања појединаца као и 

неефикасности појединих институција. 

  Значајна програмска пажња током 2013. године била је усмјерена и на 

догађаје у региону. То се прије свега односи на перманентне турбуленције на сјеверу 

Косова и Метохије, политичке процесе на успостављању односа између Београда и 

Приштине као и стварању нових односа у региону уласком Хрватске у Европску 

унију. 

  Најважнији догађаји у свијету, по природи овог медија, заузимали су 

адекватно мјесту у свим информативним садржајима. Они најактуелнији били су 

предмет и посебних рубрика у емисијама аналитичког карактера. 

Осим наведених у оквиру Информативног програма припрема се и 

једночасовна емисија о пољопривреди и селу која се емитује једном седмично. 
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Табела 1 укупно    ( у   сатима)  премијерно реприза 

 Информативни      

програм  

 1484   

а) дневници и  вијести  1041  

б) седмичне   емисије  294 15 

в) преноси (НС РС)  112  

г) остало  22  

 

ДНЕВНИ ПРОГРАМ 

 Редакција Дневног програма, свакодневно призводи осам и више часова 

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

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

постављени. 

      Сваког радног дана емитовали смо Јутарњи програм од 6 до 9 часова, 

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

информативног или едукативног карактера, садржао и контакт програм у трајању од 

сат времена. 

У том дијелу су кроз разговор с гостом и контакт са слушаоцима, отворена  су  

многа питања из различитих области на која је одговорено у оквиру Дневног или  

Информативног програма.  

    Емисија „Заједнички талас“ емитовна је сваког радног дана од 10 до 12 

часова, у оквиру кога су реализоване Хронике регија Републике Српске, као 

једночасовне емисије понедјељком и петком, јављања дописника и све информације 

из локалних заједница из различитих извора. 

      Такође,  редакција  Дневног програма сваког радног дана реализује 

научно образовну емисију Ризницу знања која нас води у свијет науке и умјетности 

кроз нове садржаје и приче еминентних стручњака из различитих научних области. 

Захваљујући озбиљном приступу у реализацији ове емисије, неколико 

универзитетских професора и чланова различитих научних институција су стручни 

сарадници у овој емисији и то без накнаде за свој ангажман. У емисији „У ритму 

дана“ промовишемо различите културне догађаје и афирмишемо младе умјетнике.  

            Од 18 до 19 часова емитујемо “Мозаик”, емисију колажног типа, у којој 

су информације из културе, спорта, занимљивости и маркетинг. 
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            Дневни програм припрема и неколико седмичних емисија у различитим 

областима. То су емисија о туризму - Туристички водич, емисија о екологији – 

„Учинимо могуће“,  а сваке сриједе емитујемо „Саборник“, за наше грађане у 

дијаспори. Овдје говоримо о свим важним питањима који се односе на живот наших 

грађана у иностранству. Остварени одлични контакти са удружењима и друштвима 

из региона и иностранства  и представништвима Републике Српске. 

 Дневни програм припрема и садржаје за дјецу и младе. Сваке недјеље 

емитује се емисија за младе „Панта реи“, а истог дана у пријеподневном термину 

емисија за дјецу  „Кутак за маштање“. Такође, сваког радног дана у Јутарњем 

прогаму малишанима пожелимо-„Добро јутро, дјецо“. Емисија за дјецу – „Звјездано 

небо дјетињства“, у оквиру које дјеца и прошле године показала је да је један од  

заштитних знакова нашег програма.    

      Емитован је и циклус емисија „Оаза“ у којој су кроз једночасовни разговор 

представљани истакнути појединци који су промовисали основне људске 

вриједности.  

Табела 2 укупно(у сатима) премијерно репризно 

Дјечији и 

омлад. прогр. 

130   

Дјечији програм  78  

Омладински 

програм 

 52  

 

 

РЕДАКЦИЈА СЛОЖЕНИХ ПРОГРАМА 

 У овој редакцију припремају се емисије које су јединствене по темама које 

обрађују, гостима и саговорницима који учествују у емисијама- Култура у огледалу, 

Разговорник, Хигијена жовота, Студиорум, Животок, Медаљони у времену, Искре 

православља и Коријени. 

 Емисије овог типа дају посебан  печат програму Радија РС, и јединствене  су 

у етеру на нашем подручју - по свом концепту, разноликости форми, тема и 

саговорника. 

„Култура у огледалу“ даје вриједносни пресјек дешавања у култури и 

умјетности. Емисија настоји да сугерише вриједности из свих области умјетности. 
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У „Разговорнику“ представљамо портрете најзначајних стваралаца из области 

умјетности и науке и других сфера друштвеног живота.  

 „Животок“ је документарни серијал, који  причу о „обичном“ човјеку. 

Научно-образовна емисија  „Студиорум“ презентује и информише слушаоце о  

новим достигнућима у свим областима науке, представља и промовише наше  

истакнуте научнике и њухова достигнућа, с посебни акцентом на младе ствараоце- 

научнике. 

„Хигијена живота“ кроз разговоре са истакнутим и веома угледним 

личностима из области медицинских наука представља достигнућа на пољу 

медицине.  

Ова редакција припрема већ девету годину емисију о националним мањинама  

„Коријени“, и то је једна од ријетких емисија  у РС и БиХ посвећена овој популацију. У 

емисији  „Искре правславља“ обрађују се православно- духовне теме.  Ова редакција 

свакодневно прати дневне догађе из области културе, које емитујемо у емисијама 

Дневног програму. Настојимо да свакодневно имамо рубрику из културе у  Дневнику 

и другим информативним емисијама. 

 

Табела 3 Укупно (у сатима) премијерно репризно 

Документарни 

програм 

     206   

а)документарне 

емисије 

 49 53 

б)документарни 

серијали 

 52 52 

 

Табела 4 укупно(у сатима) премијерно репризно 

Културни и 

образовни прог. 

208   

Образовне емис.  52  

Научне емисије  52  

Емис. из културе  104  
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МУЗИЧКИ ПРОГРАМ 

  И у овој години настављена пракса разноврсног музичког програма, односно 

заступљености свих жанрова у музичком програму што га чини прихватљивим за све 

узрасте и све слушалачке укусе. Упоредо са свакодневном припремом музичког 

програма, кога смо поткријепили селективним избором најновијих издања домаће и 

стране продукције, реализовано је и низ специјализованих и вођених емисија 

различитих жанрова, од којих су неке већ годинама заштитни знак наше куће.   

Кроз програм редакција је угостила низ еминентних умјетника и музичких 

стваралаца који су организатори или учесници најзначајнијих музичко-културних 

манифестација попут: Свјетски дан музике, Дани Владе Милошевића, Хорски 

сусрети, Међународни фестивал Акордеон арт, и сл. Индиректно смо учествовали у 

припреми најзначајнијег музичког пројекта наше куће -  Ђурђевданског фестивала 

дјечије пјесме - што је већ традиционалнао један од најбитнијих задатака ове 

редакције.  

Редакција је активно радила на промоцији и афирмацији различитих 

ансамбала и младих умјетника из цијеле Републике Српске, а који то својим 

квалитетом заслужују ( Бањалучка филхармонија,  хармоникаши из Угљевика, етно 

групе Траг и Ива, ГТО Бањалука... )   

У области народне музике кроз седмичну емисију „Изворник“ представили смо 

велики број културно-умјетничких друштава Републике Српске и емитовали низ 

занимљивих разговора са највећим српским именима овог жанра, а очување наше 

традиције, музичке баштине и народних обичаја и даље је приоритет у нашем раду. 

Адекватно су промовисани и Фестивал народне музике на Палама и Сабор 

Крајишке пјесме у Дрвару чији смо медијски покровитељи. Овај дио музичког 

програма припремао се у складу са потребама и интересовањима највећег дијела 

конзумената нашег програма. Посебна пажња посвећена је и класичној музици и 

емисији „Најсвјетлије странице умјетничке музике“ која је саставни дио свакодневног 

програма у трајању од 45 минута са избором популарних дијела из опуса 

најзначајнијих свјетских композитора. 

  

СПОРТСКИ ПРОГРАМ 

   Посебан труд у 2013. години уложен је за афирмацију домаћег спорта, 

младих талената, у вријеме када су клубови у колективним спортови ушли у 

економске проблеме, а понеки добар резултат оствариван је у оквиру тзв. 

појединачних спортова. Преноси фудбалских утакмица Прве лиге РС и Премијер 

лиге БиХ задржали су своју вриједност али ту још има простора за програмски 
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искорак. Преносили смо и „историјску“ фудбалску утакмицу селекција Хрватске и 

Србије.  

Извјештавали смо, емитовали разговоре и репортаже са назначајнијих 

такмичења која су одржана у РС: Европском шампионату за кадете у одбојци у 

Лакташима, Свјетском шампионату за рукометаше и Европском шампионату за 

млађе сениоре у кајаку у Бањалуци, завршном турниру кошаркашке АБА лиге у 

Лакташима, Европском шампионату у падобранству у Бањалуци, ФИС трци на 

Јахорини, многим атлетиским и пливачким такмичењима. Тумачили смо и шири 

друштвени (спортски) контекст договора о промјенама статута Фудбалског савеза 

БиХ. Наше емисије су Спортско-забавно поподне, коју емитујемо суботом, „Вријеме 

је за спорт“ на програму је радним данима, а ширу спортску рубрику имамо и у 

оквиру емисије „Мозаик“, у вечерњем термину. Све значајније информативне емисије 

имају спортску рубрику.   

 

Табела 5 укупно (у сатима) премијерно репризно 

Спортски прогр. 315   

Преноси  утакм.  63  

Остале спортске 

емисије 

 252  
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2.3 МУЛТИМЕДИЈА 

Самостална служба Мултимедија састоји се од  два основна профила: 

- Интернет портала(сајта)  Радио-телевизије Републике Српске  

- Телетекст сервиса. 

У току 2013. године, Мултимедија је направила значајне искораке у циљу 

даљњег развоја, те била један од најконстантнијих комуникацијских канала који се 

користе у сврху информисања јавности. 

Највећи дио активности је рађен самостално, а одрећени дио посла је 

обављан уз сарадњу са осталим службама и секторима унутар РТРС-а. 

У техничком и технолошком смислу, највише смо ослоњени на Медија 

Центар, превасходно због чињенице да су посао одржавања сервера, хостовање 

аудио и видео форми, те програмирање за сајт радили програмери и инжињери из 

Медија Центра. 

Информисање јавности о најзначајнијим догађајима је представљао један од 

најважнијих приоритета Мултимедија, али ништа мање значајно није било ни  

промовисање програма Радија и Телевизије. Ова два аспекта би се могла 

дефинисати и као најважнија постигнућа службе у протеклој години. 

У току октобра 2013. године дошло је до промјене руководећег кадра,  то 

јесте, дотадашњи уредник Драшко Игњатић именован је за директора Сектора 

телевизије, а нови руководилац Службе Мултимедија постао је Ђорђе Вујатовић, 

дугогодишњи новинар. 

 

Сајт 

Основна дјелатност портала је уношење и ажурирање вијести, сервисних 

информација, стриминга телевизијских (видео) и радијских (аудио) емисија, 

промоција програма Радија и Телевизије, обрада и  унос фотографија и  велики број  

радних обавеза и процеса у складу са професионалним стандардима Јавног 

сервиса, Статута  и Закона о РТРС-у . 

У току 2013. године путем сајта унесено је 25.840 вијести и забиљежено више 

од 5,80 милиона посјета.  

На основу ових параметара евидентно је да је посјетиоцима портала 

презентовано вијести више него 2012. године. 
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У истом периоду, путем видео и радио стриминга, посјетиоцима сајта је у 

сваком тренутку био омогућен приступ уживо преносу радијског и телевизијског 

програма. 

У току 2013. забиљежено је више од 5.807.248 посјета. У том периоду имали 

смо више од 1.704 милиона уникатних посјета. Гледајући те параметре забиљежено 

је и 27,97 % нових посјета.  

Чињеница да више од половине посјетилаца (скоро 53 %) долази ван граница 

БиХ, показује да је сајт РТРС један од најрелевантнијих фактора информисања када 

је ријеч о информисању грађана који живе у иностранству. 

Овај податак је значајан за развојну стратегију. 

Ови подаци су потврда стабилног рада посебно у дијелу праћења и 

ажурирања вијести. Повећана је и продукцијска успјешност код брзине реаговања и 

праћења догађаја у континуитету. У складу с тим, постигнута је сарадња са 

секторима Радија и ТВ, гдје новинари с терена у реалном времену извјештавају и 

фотографишу за сајт и телетекст. 

Радно вријеме викендима је прилагођено потребама и захтјевима посјетилаца 

што је у складу с нашим годишњим  планом и стратегијом развоја. 

 

Табела са статистиком броја убачених вијести и  посјета 

 

2013.година Број вијести Број  посјета   

Јануар 2.213 538.839 

Фебруар 1.983 490.136 

Март 2.288 552.875 

Април 2.355 514.024 

Мај 2.219 457.919 

Јун 2.076 474.970 

Јул 2.147 427.534 

Август 2.088 427.162 

Септембар 1.938 452.731 

Октобар 2.320 494.824 

Новембар 2.104 492.834 

Децембар 2.098 482.400 

УКУПНО 25.840 5 .807.248 
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Повећања посјећености сајта није било, због низа околности, то јесте 

изостала је  масовнија  подршка развоју сајта.  

Прије свега, тренутна верзија сајта је недовршена пуштена пред крај 2012. 

године, док промотивне активности путем друштвених мрежа, нису биле у 

потпуности прилагођене због процедуралних проблема у интернет пословању 

између компанија које имају сједиште ван граница БиХ и РТРС-а (Фејсбук, Гугл, 

Твитер...) 

За  ту врсту успјеха неопходна је интерактивна логистика, већи удио 

властитих оригиналних тема  и боља подршка кроз глобалне мреже. Сајт је 

надограђен одређеним савременим компонентама, освјежен и функционалнији, али 

није испоштовао једну од основних потреба, а то је већа мултимедијалност датих 

информација.  

С друге стране, задржан је тренд у квалитету објављених информација, то 

јесте доста смо се ослањали на мултимедијалне садржаје добијене путем ТВ и 

Радио продукције. 

Направљен је и одређени помак када је у питању информисање путем других 

платформи. У складу с тим, андроид апликација за сајт РТРС-а је завршена крајем 

2013. године (промовисана за Дан Републике Српске, 9.јануара 2014.), а највећи дио 

посла око дизајна и садржаја апликације је урађен баш у Служби, кроз сарадњу веб 

дизајнера и веб мастера. Иначе, посао за програмирање андроид апликације је 

повјерен спољном сараднику, то јесте једној фирми која се бави програмирањем.  

 

С друге стране, успостављена је сарадња са компанијом Гугл у циљу развоја 

интернет маркетинга, то јесте сарадње са најпознатијим сервисом за рекламе на 

сајтовима. 

Садашњом верзијом сајта омогућене су много веће пермисије секторима 

Радија и Телевизије, а самим тим и веће учешће у промоцији програма преко 

интернета. Прецизније, сваки новинар, уредник емисије има своју страницу и 

самостално без интервенција Мултимедија може да уноси текстове, вијести, најаве 

коментар, и слично. 

Приступ поменутим страницама имају и запослени у Промоцији програма што 

представља велике могућности у тимском презентовању програма. Мултимедија, веб 

мастери и оператери задужени су за уношење видео и фото записа у оквиру 

поменуте продукције. 
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Током кампање за попис становништва у БиХ, на сајту је отворена и 

специјална категорија у коју су смјештене све релеватне информације које су биле у 

вези са овом тематиком. 

Мултимедија је  2013. године  редовно пратила директне преносе свих 

сједница Народне скупштине Републике Српске. Стриминг  преноса Скупштине на 

сајту је  функционисао без већих проблема и дужих застоја. Повремени прекиди били 

су проузроковани техничким проблемима  и капацитетом интернета. 

 

Телетекст 

Путем телетекста објављен је, приближно, исти број вијести као и на сајту. 

Тематски, пратили смо најважније догађаје, поштујући карактеристике и капацитет 

телетекста. Редовне рубрике и све информације биле су у складу са 

професионалним критеријумима Јавног сервиса Републике Српске. Слично је и са 

осталим садржајима - прегледима програма Телевизије и Радија и осталом понудом. 

Телетекст није редизајниран, а евентуални атрактивнији и модернији концепт зависи 

од улагања. Постојећи телетекст систем је прилагођен дигиталном сигналу, а TTX 

систем је у потпуности инкорпориран и у ПРО ДЕСК систем. 

 

Е-српска 

У току 2013. године, радници Службе Мултимедија су у сарадњи са сектором 

ТВ-а покренули и емисију о информационим технологијама. Координтор емисије је 

један од вебмастера, а емисија се у потпуности уређивала унутар Службе 

мултимедија, а уз константну комуникацију са руководиоцем Сектора ТВ. 

 

Људски ресурси 

Служба мултимедија је у 2013. години имла 13 запослених (12  радника и 

уредника Мултимедија-руководиоца  службе). Према систематизацији радних мјеста 

РТРС-а сви  запослени имају уговоре  на неодређено вријеме, што значи да у 

Служби нема  хонорарних сарадника. Посао је организован у двије смјене цијеле 

године - радним данима, празницима,суботама и недјељама. 
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Структуру Мултимедија у 2013. чинили су : 

 уредник -руководилац службе 

 двије уреднице -руководитељке смјена 

 пет новинара  (пет новинарки) 

 двије оператерке уноса података-телетекста и веб-а 

 три веб мастера. 

 

Приоритет је и даље професионално усавршавање и праћење савремених 

трендова у  интернет новинарству. С тим у вези и протекле године запослени у 

служби Мултимедија су учествовали на великом броју конференција, радионица, 

округлих столова и других едукација у овој области. Један од радника Службе је у 

току 2013. године добио више новинарских награда и признања (УНИЦЕФ, награда 

Срђан Алексић), те често има могућност и промовисања рада Службе на различитим 

догађајима и стручним скуповима. Редовно на свим састанцима редакције на 

дневном реду су информације о новинама и могућностима примјене интернет 

иновација у нашим условима. Више пута су организоване презентације колега и 

колегиница који су похађали радионице или друге врсте едукативних скупова. 

Договорена је и сарадња са Факултетом политичких наука у Бањалуци, а која 

у нашем смислу омогућава да пружамо студентима новинарства и практично знање 

када је у питању интернет новинарство. 
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2.4 МЕДИЈА ЦЕНТАР 

Задатак Медија Центра је да пружи економична и савремена рјешења за 

задовољење потреба РТРС-а кроз све модалитете његових услуга у ТВ и радио 

продукцији, служби ИТ Центара и дописништава, информатичкој технологији, 

управљању објектима и имовином, архиву, возном парку и др. У организацији постоји 

шест служби. 

 

График 1. Организација Сектора медија центар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложене продукцијске форме и количина програма које се захтијева од јавног 

емитера подразумијева да Сектор медија центар мора бити добро организован, 

кадровски јак и добро технички опремљен.    

Циљ Медија центра је да јачањем кадровске структуре, увођењем нове 

организације и нове дигиталне технолошке основе постане лидер у медијским 

технологијама и услугама у региону. Циљеви су дјелимично остварени у току 2013.  
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ОСНОВНА ФУНКЦИЈА МЕДИЈА ЦЕНТРА 

Посебна пажња посвећена је давању услуга Телевизији, Радију и 

Мултимедији. 

Радио 

Радију је пружена пуна подршка за 24-часовно емитовање програма као и за 

снимање и монтажу дневних прилога и сложенијих форми као што су документарне 

емисије, дјечије емисије, хронике регија. У оквиру Радија постоји и музички студио у 

коме су снимане композиције соло извођача и оркестара.  

Телевизија 

Програм је произведен и емитован без прекида 24/7.Коришћењем нових 

ресурса у РТВ дому, створени су услови и за повећану производњу сложенијих 

телевизијских форми, као што су већи број документарних филмова, серијала и 

музичких спотова. Нова опрема омогућила је и квалитетнију реализацију постојећих и 

нових емисија. 

Мултимедија 

У 2013. години пројектована је и имплементирана Андроид апликација РТРС-

а. Овом апликацијом су отворене нове могућности преузимања нашег садржаја, и на 

овај начин је РТРС као произвођач мултимедијалног садржаја, сав свој садржај 

приближио технолошки напредним корисницима, који на својим паметним уређајима 

могу на лак, интуитиван и једноставан начин прегледати аудио и видео материјал, те 

вијести којима располаже РТРС.  

Покренут је пројекат брзе аквизиције фотографија са терена из свих ИТ 

центара и дописништава РТРС-а.  У ту сврху су набављени Андроид фотоапарати 

који имају могућност да фотографије високог квалитета путем вајрлес или мобилног 

интернета шаљу на сервер у телевизију одмах након фотографисања. 

Служба ТВ продукцијских ресурса 

Сви планирани ресурси за 2013. годину су били доступни програму. Служба 

тв продукцијских ресурса је обезбиједила 24-часовно емитовање програма. Осим 

обраде материјала снимљеног у Бањалуци у овој служби се обрађују и материјали 

који се шаљу из ИТ центара и дописништава. Продукцијски капацитети су 

квантитативно и квалитативно надограђени увођењем нове опреме. Значајно је 

напоменути да је у 2013. години обављено више од 250 снимања репортажним 

колима из свих крајева Републике Српске.  

Овако велики број различитих снимања показује да је ова служба у стању да, 

у врло кратком року, изврши пренос најзахтијевнијих форми из свих дијелова 
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Републике Српске. У 2013. години повећан је број технички захтијевних форми у 

постпродукцији, као што су документарни филмови и музички спотови за Музичку 

продукцију, као што су : ТВ филм Уздах на крову, који је коопродукција са Академијом 

умјетности, копродукција серије од 12 епизода Замало живот. , серијал Играјући, 

пјевајући, који је обухватио сва културно умјетничка друштва у Републици Српцкој. 

Успјешност ових пројеката је доказ да ова служба посједује потребне људске 

ресурсе и да у наредном периоду, ако се стави акценат на постпродукцију, можемо 

очекивати нове успјешне пројекте.  

Служба ИТЦ-ара и дописништава 

Служба ИТЦ-ара и дописништава је у току 2013. године у пет ИТ центара 

произвела преко 8.000 прилога, а у 11 дописништава преко 4.000 прилога. Осим 

слања материјала остварен је и велики број директних укључења у програм.  

Служба за ИТ технологије 

Куповином одређеног броја персоналних рачунара побољшање су услуге у 

смислу коришћења ИТ технологије. Осим тога, значајно су повећани капацитети ИТ 

мреже и имплементирани су нови сервиси у циљу несметаног функционисања ИТ 

сегмента, као што су имплементација Cluster Storage za WSUS update и 

синхронизацију маилбоx-ова, имплементација апликације РТРС АД Администратор 

за администрирање корисничких налога на „Active Directory“, надоградња FTP 

апликације, системска надоградња ПроДеск система, имплементација гледања 

стреаминга у локалу са циљем уштеде капацитета линка за приступ интернету, 

пуштање у рад Доменске аутентификације за ПроДеск ( логовање са корисничким 

налозима име.презиме ) 

Значајан сегмент је и пружање услуга дописницима и ИТ центрима у области 

ИТ технологија као и слање прилога путем интернета, из Републике Српске и 

иностранства. 

Служба управљања имовином и техничких услуга 

Сви ресурси којима располаже ова служба били су доступни у 2013. години., 

на одржавању имовине и објеката Радио-телевизије Републике Српске. Нпр. возила 

у возном парку прешла су преко 1.000.000 километара у току године и то без иједног 

квара или незгоде на путу. 

Одјељење аудио, видео и писаног архива 

Када је ријеч о архиву сав радијски програм је архивиран, на тврди диск и 

ДВД РОМ. Архивиран је савзначајан телевизијски програм и сирови материјал. 

Такође, постоји и архив радијских и телевизијских емисија који је доступан на 

интернет страници у ниској резолуцији. Поред архивирања властитог програма, 
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подршке покривању емисија квалитетним архивским материјалом вршене су услуге и 

за ткзв.трећа лица, која су имала захтјеве за архив. 

Одјељење радио продукцијских ресурса 

Сви планирани ресурси били су доступни програму у 2013. години, а односе 

се на реализацију 24 – сатног програма, монтаже дневних прилога, са терена и од 

дописника, у просјеку 20 – 30 , споровозне монтаже једносатних емисија ( 3 дневно ), 

преноси скупштинских засједања, снимање музичког материјала за потребе 

продукције РТРС-а. 

 

Технички ресурси у 2013. години 

Постојање квалитетних простора у новој згради РТРС-а, с једне стране и 

дјелимично опремање ових простора потребном опремом омогућили су производњу 

сложенијих програмских садржаја и у радијском и ТВ домену. 

Инсталирана опрема надоградива је у смислу повећања капацитета (нови 

телевизијски канали, нова студија, режије) и у смислу технолошког развоја 

надоградива на HD  и 3D технологију. Опрема омогућава увођење најсавременијег 

технолошког процеса у производњи и архивирању информативног програма. Овакав 

процес омогућује бржу и квалитетнију производњу информативног програма и 

квалитетно и јефтино архивирање (60 пута јефтинији медијум у односу на 

досадашњи, уз исти квалитет архивираног материјала) овог програма уз брзу 

претрагу архиве. Систем у будућности омогућава да се ИТЦ-и и дописници 

интегришу и користе ресурсе овог система и архиве.  

Данас су у функцији 2 студија (за Студио 2 користе се аналогне камере) и три 

режије, највећи студио није опремљен и користи се уз помоћ репортажних кола и 

изнајмљене расвјете. Такође, у функцији је пет монтажа за информативни програм и 

пет монтажа за друге програме. 

Главне ресурсе мобилне технике чине 3 репортажних кола која раде у 

стандардној резолуцији и 4:3 формату.  

За радио продукцију на располагању су 3 студија и режије у РТВ дому 

Треба напоменути и да су сви технички системи унутар зграде 

функционисали на задовољавајући начин. Служба ИТ значајно је унаприједила 

мрежу и увела нове апликације. У експлоатацији система за климатизацију и гријање 

направљене су значајне уштеде у односу на варијанту да је зграда прикључена на 

градску топлану. 
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ИТ центри се налазе  у Сарајеву, Бијељини, Брчком, Приједору и Требињу и 

сва су повезана линковским везама са РТВ домом. Дописништва РТРС-а налазе се у 

Модричи, Новом Граду, Мркоњић Граду, Београду, Сребреници, Братунцу, Теслићу, 

Петрову, Градишци, Вишеграду, Добоју , Дервенти и  Фочи. 

У току 2013. настављен је рад на едукацији техничког  и програмског особља.  

Посебан догађај у прошлој години био је „Стручни скуп о телевизијској 

технологији у јавним емитерима“, који је одржан у РТВ дому. Скуп је окупио техничке 

директоре јавних сервиса у окружењу и реномиране предаваче из области 

телевизијске технологије. Такође, компаније које су учествовале у пројекту опремања 

РТВ дома имале су прилику да представе тај пројекат као и своје компаније и 

новости из ове области. Скуп је, од стране посјетилаца, оцијењен као врло успјешани 

поздрављена је иницијатива којом су окупљени јавни емитери први пут у посљедњих 

20-ак година. Главна тема скупа је била дигитална архива и изазови с којима се јавни 

емитери срећу у том домену. 

 

Технолошки развој 

Технолошке промјене у телевизији су неодгодиве и мора им се приступити 

одмах, а овај процес мора трајати континуирано, уколико се жели одржати корак с 

конкуренцијом. Ове промјене носе напредак у квалитету аудио-визуелне перцепције 

као и у технологији рада која омогућава бржу, већу и економичнију производњу 

програмских садржаја. Данас РТРС посједује модерно технолошко језгро и у 

наредном периоду потребна су значајна и хитна улагања у проширење система, 

куповину студијских камера, активирање највећег студија, занављање опреме у ИТ 

центрима и дописништвима, улагање у ИТ технологије. Посебан простор за развој ће 

се отворити покретањем процеса дигитализације преноса и емитовања, што ће 

омогућити покретање више канала РТРС-а. 

За потребе радијских ресурса планирана је набавка аудио кодека за преносе 

спортских и других догађаја са терена. 

 

 

 



 

54 

 

2.5 СЛУЖБА ЗА ПРЕНОС И ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА 

Најзначаијнији задатци Службе за пренос и емитовање програма, у 2013 

години су били : 

Покрити територију РС квалитетним сигналом радија и телевизије, 

Обезбиједити константност преноса и емитовања програма, 

Извршити пресељење и организовати радне процесе у новом РТВ дому, 

Активно учествовати у процесу преласка са аналогног на дигитално 

емитовање. 

Да би се овај циљ постигао постојећа мрежа предајника и репетитора је 

доведена у функцијонално стање према свим техничким нормама које обезбјеђују 

квалитетан сигнал и добру покривеност. 

Ово се односи како на квалитетан пренос сигнала преко постојећих 

линковских веза до основне мреже предајника, тако и до преноса сигнала од 

основних предајника до репетитора који покривају ,,џепове,,. 

Имајући у виду савремене тенденције у развоју система за пренос и 

емитовање програма,вршило се и константно плнирање за модернизацију постојећег 

система. 

Покривеност територије односно становништва које прати програм телевизије 

и радија Републике Српске је један од приоритетних задатака менаџмента РТРС, 

коме се и даје одговарајући приоритет. 

Сагледавајући значај покривености квалитетним сигналом, као и потребу 

модернизације система преноса и размјене програма на технолошком нивоу, наглим 

порастом конкуренције, као и свјетски развој технике, менаџмент и Служба преноса и 

емитовања програма покренули су конкретне активности. 

 

Активности спроведене у 2013. години 

Рад Службе пренос и емитовање програма ( ПЕП ) РТРС-а за 2013. годину 

био је заснован на три основна сегмената: 

а) Одржавање система и текући послови, 

Пресељење у РТВ дом, мобилни преноси и жива укључења, 

Дигитализација, 

Одржавање система и текући послови 
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Емисиони систем РТРС-а има примарну мрежу од 8 ТВ и 8 ФМ предајника 

велике снаге, као и секундарну мрежу од 88 ТВ и 18 ФМ предајника и репетитора 

средње и мале снаге. 

Осим овога постоји и систем линковских веза. Путем линковских веза преноси 

се сигнал којим се напајају предајници или врши пренос А/В садржаја из 

информативно техничких центара. 

Сви предајници и репетитори у 2012. години били су у функцији, радили 

пуним капацитетом и налазе се у релативно задовољавајућем стању. 

Све линковске везе су у исправном али и у јако лошем стању усљед старости 

која износи више од 25 година. 

Постојеће линковске везе као и комплетан систем напајања мреже и размјене 

садржаја биће замјењени новим у процесу дигитализације, а који је планиран у 2014. 

години.  

Анализирајући у протеклом периоду стање објеката, антенских стубова, и 

напајања електричном енергијом  можемо констатовати да стање инфраструктуре и 

даље није на задовољавајућем нивоу. 

Рјешење за лоше стање напајања електричном енергијом, које је посљедица 

честих прекида у снабдјевању електро дистрибуције, ни у 2013. години нисмо у 

потпуности ријешили и оно ће бити један од приоритета у наредном периоду како 

Службе преноса и емитовања тако и менџмента РТРС. 

Усљед лошег напајања електричном енергијом и честих струјних удара 

претрпјели смо и знатну штету на предајним уређајима. 

 

Одржавање система у 2013. години било је ријешено кроз: 

 

Периодично одржавање система, које се огледатало у системском прегледу опреме, 

напајања електричном енергијом и другим елементима инфраструктуре који утичу на 

функционалност, 

Корективно одржавање које се огледало у подешавању квалитета сигнала, 

Интервентно одржавање у случају непланираних кварова, 

Инвестиционо одржавање које је подразумјевало поправку и побиљшања на 

елементима система за пренос и емитовање програма, те спровођење законом 

прописаних услова у погледу испитивања заштите од атмосферских пражњења, 

заштите на раду и противпожарне заштите, као и захтјева које пред емитере 

поставља РАК. 
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б) Mобилни преноси и жива укључења, 

Одјељење мобилних веза и одржавања је у току 2013. године радило на 

многобројним директним преносима, од којих се већина односи на Скупштину РС, 

жива укључења, спортске и културно умјетничке мнифестације. 

У 2013. години обављено је више од 300 живих укључења и преноса. 

 

Извршене су и 132 сервисне интервенције на преносној опреми. 

 
 

ц) Дигитализација 

Један од највећих приоритета у раду Службе ПЕП као и менаџмента РТРС у 

2013. години је и даље била је квалитетна припрема за процес преласка са 

аналогног на дигитално емитовање. 

Према израђеном техничком рјешењу Министарство саобраћаја и веза БиХ 

расписало је тендер за набавку опреме и очекивати је да у току 2014. године 

дигиталним сигналом буду покривене тeриторије зоне сервиса РРО Козара 

(Бањалука), РРО Требевић (Сарајево) и РРО Фортица (Мостар). 

Рад на процесу дигитализације биће приоритет и у наредном периоду. 
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2.6 СЛУЖБА ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

Из дјелокруга рада, прописаног Статутом и Правилником о унутрашњој 

организацији, Служба људских ресурса у периоду од 01. јануара до 31. децембра 

2013. године обављала је текуће послове: 

 Израда Уговора о раду и Уговора о обављању повремених и привремених 

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

чланом 34. Закона о раду у 2013. години ангажовано је 130 лица по основу 

уговора о обављању повремених и привремених послова. 

 Послови у вези са израдом систематизације радних мјеста, описа послова и 

распореда радника према важећој систематизацији.  

 Послови у вези са запошљавањем кадрова, поступци и процедуре дефинисани 

законима и интерним актима предузећа. У оквиру запошљавања кадрова и 

спровођења поступка пријема у радни однос, у извјештајном периоду у РТРС - 

у примљена су 24 радника. Са 16 радника раскинут је уговор о раду: било је 

шест споразумних раскида, седам одлазака у пензију, једна смрт радника, 

истекао приправнички стаж за једног радника и  неплаћено одсуство један 

радник.  

 Вођење и ажурирање персоналне евиденције о запосленима, лицима, 

ангажованим на основу привремених и повремених послова, ауторских и 

уговора о дјелу.  

 Правни послови у људским ресурсима: тумачење аката, давање стручних 

савјета запосленима, сарадња са правном службом и другим организационим 

јединицама у РТРС. 

 Сарадња са Пореском управом РС, пријављивање радника ангажованих у 

РТРС по свим основама, обезбјеђивање пореских бројева за стране 

држављане и ажурирање свих промјена у подацима. 

 Израда Рјешења о коришћењу годишњег одмора, плаћеног одсуства за 

вјерске празнике и потврда о запослењу. Служба људских ресурса у протеклој 

години сачинила је и евидентирала преко 2.150 наведених аката.  

 Извршавање налога генералног директора, који су се односили на рад Службе 

људских ресурса. 

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

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

достављање података. 

 

У Служби људских ресурса обављани су и други текући послови везани за 

права радника и сарадању са другим организационим јединицама у РТРС. 

 

 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА У 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈИ  РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

стање 31. децембар 2013.године 

 

     Табела бр. 1:Структура заспослених по организационим јединицама 

СЕКТОР БРОЈ РАДНИКА 

Дирекција РТРС 4 

Служба правних послова 5 

Служба људских ресурса 4 

Служба за комуникацију и промоцију 4 

Одјељење интерне ревизије 1 

Одјељење лектора 7 

Сектор програма телевизије РС 144 

Сектор програма Радија РС 38 

Сектор економско-финасијских полсова 8 

Сектор медија центар 211 

Служба мултимедија 13 

Служба за креативно-визуелни идентитет 22 

Служба преноса и емитовања програма 30 

Служба музичка продукција РТРС 2 

Служба економско-комерцијалних послова 12 
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Служба РТВ таксе 15 

УКУПНО: 520 

 

Табела бр. 2: Образовна структура запослених 

СТРУЧНА СПРЕМА БРОЈ РАДНИКА 

Др 2 

Мр 4 

ВСС 170 

ВС 34 

ВКВ 16 

ССС 264 

КВ 27 

ПКВ 0 

НК 3 

УКУПНО: 520 

Табела бр.3: Старосна структура запослених 

ГОДИНЕ СТАРОСТИ БРОЈ РАДНИКА 

Од 19 до 24 3 

Од 25 до 29 25 

Од 30 до 34 64 

Од 35 до 39 126 

Од 40 до 44 91 

Од 45 до 49 66 

Од 50 до 54 71 

Од 55 до 59 50 

Од 60 до 65 24 
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УКУПНО: 520 

 

 

Табела бр.4: Национална структура запослених 

НАЦИОНАЛНОСТ БРОЈ РАДНИКА 

БОШЊАЦИ 9 

ХРВАТИ 13 

СРБИ 486 

ЦРНОГОРЦИ 4 

ИТАЛИЈАНИ 1 

ЈЕВРЕЈИ 1 

МАКЕДОНЦИ 1 

УКРАЈИНЦИ 1 

НЕОПРЕДИЈЕЉЕНИ 4 

УКУПНО: 520 

 

          Табела бр.5: Полна структура заспослених 

                            ПОЛ БРОЈ РАДНИКА 

ЖЕНСКИ 212                                     

МУШКИ 308                                      

УКУПНО: 520 



 

61 

 

        Табела бр. 6: Структура  запослених према мјесту рада 

МЈЕСТО РАДА БРОЈ РАДНИКА 

БАЊАЛУКА 394 

БИЈЕЉИНА 27 

ПРИЈЕДОР 9 

ТРЕБИЊЕ 18 

ДОБОЈ 1 

ЛУКАВИЦА 58 

БРЧКО 4 

БЕОГРАД 6 

БРАТУНАЦ 1 

ТЕСЛИЋ 1 

МОДРИЧА 1 

УКУПНО: 520 
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2.7 СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА 

У тoку 2013. гoдинe, у Служби прaвних пoслoвa, рeaлизoвaни су плaнирaни тeкући 

пoслoви:  

- Нoрмaтивнa дjeлaтнoст: 
 

 У oквиру нoрмaтивнe дjeлaтнoсти урaђeни су сљeдeћи пoслoви:  

-  Измjeнe и дoпунe Прaвилникa o унутрaшњoj oргaнизaциjи,  

-  Измjeнe и дoпунe Пojeдинaчнoг кoлeктивнoг угoвoрa,  

-  Oпштe oдлукe и упутствa 

 

- Пoслoвни  гoвoри и oдлукe oргaнa упрaвљaњa 
 
У склaду сa зaхтjeвимa прoцeсa рaдa, рaђeни су пoслoвни угoвoри из рaзних 

oблaсти: jaвнe нaбaвкe, нaбaвкe прoгрaмa, пoслoвнo-тeхничкa сaрaдњa и др.  

 

- Зaступaњe нa судoвимa и другим oргaнимa 
 
У aктивним судским пoступцимa, кao и у пoступцимa кoд других oргaнa, 

oбeзбиjeђeнo je присуствo прaвникa – пунoмoћникa РTРС и прeдузимaнe су свe 

прaвнe рaдњe у склaду сa зaкoнoм. 

 

- Стручнa мишљeњa и oдгoвoри пo пригoвoримa и прeдстaвкaмa 
 
У циљу прaвилнe примjeнe зaкoнских и других прoписa Службa прaвних пoслoвa 

дa je стручнa мишљeњa, a пoрeд тoгa, дajу сe и oдгoвoри пo  пригoвoримa, кao и 

прeдстaвкaмa трeћих лицa.  

 

- Извjeштajи зa стaтистику и другe oргaнe, други тeкући пoслoви 
 
У тoку 2013. гoдинe нaдлeжним држaвним oргaнимa и институциjaмa  дoстaвљeни 
су прoписaни извjeштajи кao нпр. Рeпубличкoм зaвoду зa стaтистику дoстaвљeн je 
гoдишњи квaртaлни извjeштaj зa рaдиo и тeлeвизиjу сa oснoвним пoдaцимa o 
прeдузeћу, брojу и структури зaпoслeних рaдникa и пoслoвимa кoje oбaвљajу, 
врстaмa eмитoвaњa пo oблaстимa и др.  

 

Пo зaхтjeвимa, дoстaвљajу сe извjeштajи и oбaвjeштeњa зa другe oргaнe. У служби 

сe рaдe и сви други тeкући пoслoви.  
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ИНФOРMAЦИJA 

o судским спoрoвимa 

 

AКTИВНИ СУДСКИ СПOРOВИ У РTРС   
  
Сaстaњeм нa дaн 31.12.2013. гoдинe У К У П Н O  

27 
  
  
СTРУКTУРA СПOРOВA: 
 

 

 ПO TУЖБИ ПРOTИВ РTРС  
  
- приврeдни спoрoви  2 
Вриjeднoст спoрoвa 2.935.626,64 КM  
  
- спoрoви зa нaкнaду штeтe збoг oбjaвљeнoг сaoпштeњa или  
eмисиje (клeвeтa) 

14 

Вриjeднoст спoрoвa 158.000,00 КM  
  
- спoрoви зa зaштиту aутoрских прaвa 1 
 Вриjeднoст спoрa 60.000,00  КM  
 У К У П Н O   

17 
  
  

 ПO TУЖБИ РTРС  
  
- приврeдни спoрoви 6 
     Вриjeднoст спoрoвa 6.092.971,10 КM  
  
- стицaњe прaвa свojинe нa нeкрeтнинaмa 1 
Вриjeднoст спoрa 50.000,00 КM  
 У К У П Н O   

7 
  
  
РAДНИ СПOРOВИ  3 
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2.8 СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ 

Служба за комуникацију и промоцију Радио-телевизије Републике Српске као 

самостална служба почела је са радом 1. септембра 2011. године. Служба обухвата два 

дијела: комуникацију и промоцију комплетне куће. А комуникација се дијели на интерну и 

екстерну, која се највећим дијелом ослања на промотивне активности унутар куће. 

И у 2013. години радили смо на увезаности комуникације и промоције кроз сва три 

сегмента: радио, телевизија и веб РТРС, чиме се Служба константно труди да оствари 

синхронизацију, једнообразност и повећање присуства  жељених информација према 

свим циљаним групама. 

У току 2013. године Служба је имала велики број активности, а оне се могу 

хронолошки груписати у неколико сегмената: 

 

- Празнична комуникација и визуали у периоду децембар/јануар 

- Пројекат: Ђурђевдански фестивал 2013. (Буди звијезда Ђурђевданског фестивала) 

- ПР кампање и акције у току цијеле године 

- Промоције (Музичка продукција и остали пројекти) 

- Медијска покровитељства и промотивне активности у склопу истих 

           5.а   Акције службе под називом “Кафа са познатим личностима” 

- Посјете студената/ученика РТРС-у 

- Предавање о теми Твитер и покретање јединственог Фејсбук и Твитер налога за РТРС 

- Јесења шема РТРС 

- Одрађена припрема и ПР за књигу пјесама Ане Буква 
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2.9 СЛУЖБА ЗА КРЕАТИВНО ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ 

У протеклој  2013. години, циљ самосталне службе креативно-визуелног 

идентитета био је радити на осмишљавању и реализацији једноставног, другачијег и 

препознатљивог визуелног идентитета наше телевизије у свим сегментима дјеловања. 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЕЛЕКТО-ГРАФИЧКОГ ДИЗАЈНА 

Одјељење електро-графичког дизајна и обраде у 2013. години, наставило је рад на 

креирању новог општег визуелног идентитета телевизије, а оно што је примјећено јесте 

повећана потреба за анимацијом. Нова идејна графичка рјешења (реализација шпица, 

џинглова, графика), дизајнирана су и реализована у складу са потребама програма за 

2013. годину, за нове емисије. Док су постојеће емисије допуњене новим графичким  

садржајем. 

Такође, према новим стандардима Радио-телевизије Републике Српске, 

реализована је и нова андроид апликација, као и њена промоција.  

Исто тако, успостављена је добра сарадња са службом за комуникацију и 

промоцију програма и службом маркетинга, за коју је одјељење електро-графичког 

дизајана реализовало тражене графике и анимације за промоцију програма Телевизије за 

2013. годину. 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЕЛЕКТО-ГРАФИЧКЕ ОБРАДЕ 

 - У циљу унапређења рада, тј. постизања веће брзине и продуктивности одјељење 

електо-графичке обраде у 2013. години, почело је са обукама на новим машинама које су 

набављене, што ће се реализовати и током 2014. године. 

- Одјељење је радило на већем броју директних преноса репортажних кола и више 

него што се били у могућности у односу на бројно стање људи у групи у прошлој години, а 

то су: свечане академије, наградне игре, избор спортисте, избор личности године, 

фестивали, спортски преноси (кошарка,фудбал,тенис) и друго. 
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ОДЈЕЉЕЊЕ СЦЕНОГРАФИЈЕ И ДИЗАЈНА 

Поред редовних захтјева, одјељење је одговорило и на ванредне потребе како 

програма телевизије тако и осталих служби у оквиру исте. 

Одјељење сценографије и дизајна у 2103. години, није било у могућности да 

користи све планиране капацитете студија у РТВ дому, према предвиђеном пројекту РТВ 

дома.  

Од три планирана студија један је информативни студио, гдје је стална поставка 

сценографије информативног програма, која није у потпуности реализована у 2013. 

години, (недостаје лед екран) због недостатка финансијских средстава. 

Из студија 2, реализована је већина дневне производње програма што је довело 

до тога да се дневно поставе и до четри сценографије (демонтаже и монтаже) у врло 

кратким роковима, а рад је додатно отежало то што немамо „циклорам платана“ у студију 

2, док студио 1, није искоришћен јер није технички опремљен.  

Резултат оваквих услова за рад јесте, да се због честе монтаже и демонтаже 

сценски елементи брже троше и хабају. 

У 2013. години, одјељене сценографије и дизајна је спровело активност пописа 

сценопграфије у циљу евиденције стања и приједлога за отпис елемента који су дотрајали 

или се више не користе.  

Анализа рада Одјељења сценографије и дизајна показала је да је дато оквирно 22 

идејна ријешења и исто толико рализовано сценографија. 

Од већих пројеката дато је идејно ријешење и рализовано за пројекат „Буди 

звјезда Ђурђевданског фестивала“, као и сценографије за спотове етно групе „ТРАГ“, 

„ИВА“ и спот групе ,„Александрија“. 

Анализа је показала да је у просјеку постављано 18 сценографија за 18 емисија  

седмично, а исте су на годишњем нивоу постављене (монтиране-демонтиране) оквирно 

око 1.920 пута. Од чега се само нпр. емисија у Фокусу која се емитује сваким радним 

даном на годишњем нивоу оквирно постави (монтира-демонтира) 480 пута. 
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ОДЈЕЉЕЊЕ СТИЛИЗАЦИЈЕ И КОСТИМОГРАФИЈЕ 

У циљу унапређења рада Одјељења стилизације и костимографије спровело је и 

предавања о теми “Стилизација и одјевање као средство невербалне комуникације у 

медијима”, што је уврштено у редовне активности одјељења. Поред тога, започела је 

активност допуне књиге стандарда “Стилизације и костимографије”, што ће бити 

завршено средином 2014. године. 

Реализовано је раздужење одјевних предмета водитеља који су исти дужили на 

реверс, и настављено је са новим начином обиљежавања и евидентирања одјевних 

предмета у фундусу. 

Планирана набавка за фундус гардеробе за 2013. годину на годишњем нивоу због 

рационализације трошкова није реализована, а у циљу рјешавања проблема у октобру  

2013. године, направљен је “прочишћени” план набавке до краја 2013. године који, такође 

није у потпуности реализован, од цијелог плана рализовано је свега 30%, што свакако 

није довољно. 

 

Током 2013. године, успјешно смо задржали сарадњу са свим модним кућама са 

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

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

шири асортиман одјевних предмета. На овај начин покривено је оквирно 80% стилизација 

водитеља. На основу спроведене анализе на мјесечном нивоу изнајми се у просјеку 364 

одјевна артикла, на годишњем нивоу тај износ је оквирно 4.368 одјевних артикала. 
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2.10 ОДЈЕЉЕЊЕ КОМЕРЦИЈАНИХ ПОСЛОВА 

 У току 2013. године, Одјељење комерцијалних послова, реализовало је планиране 

и текуће послове:  

Извршено је укупно 493 поступка јавне набавке робе, услуга и радова,  у складу са 

Законом о Јавним набавкама БиХ.  

Већи дио тих набавки је набавка услуга и робе на годишњем нивоу, тако да је у 

току године послато 2.030 наруџбеница, у чији број спадају и набавке чије плаћање је 

компензовано. 

Како компензација не подлијеже Закону о Јавним набавкама БиХ, те набавке нису  

уврштене у укупне, горе наведене поступке Јавне набавке, али су наведене у оквиру 

послатих наруџбеница.  

 На основу потписаних годишњих уговора за набавку, извршено праћење 

реализације уговора.  

Одјељење комерцијалних послова у складу са оквирима послова у сарадњи са 

Архивом телевизије и радија, у 2013. години, извршили по одобреном захтјеву, 136 

преснимавања за екстерне клијенте (евиденција, предрачуни, налози за фактурисање, 

пропратни допис и архивирање). 

У складу са потребама програма, Медија центра и осталих коначних корисника, 

завршене све царинске процедуре за задате послове (привремени увоз/извоз, увоз, АТА 

карнет и сл.) 
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2.11 СЛУЖБА РТВ ТАКСЕ 

ИЗВЈЕШТАЈ О НАПЛАТИ РТВ ТАКСЕ У ПЕРИОДУ 

01.01.–31.12.2013. ГОДИНЕ 

 

Ред.   НАПЛАЋЕНО ПЛАН НАПЛАЋЕНО % % 

Бр. ОПИС 

01.01.-31.12. 

2012.Г. ЗА 2013.Г. 

01.01.-

31.12.2013.Г. (5:3) (5:4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ТЕЛЕКОМ 16.519.723,52 16.300.000,00 14.615.083,60 88,47 89,66 

2 ИНКАСАНТИ 3.541.025,30 3.550.000,00 4.743.781,35 133,97 133,63 

3 ПРИНУДНА НАПЛАТА 2.879.302,21 2.651.000,00 3.468.758,37 120,47 130,85 

4 

ПРАВНА ЛИЦА (ХОТЕЛИ И 

МОТЕЛИ) 70.538,64 99.000,00 69.045,98 97,88 69,74 

5 СВЕГА 23.010.589,67 22.600.000,00 22.896.669,30 99,50 101,06 

6 

ВЛАСТИТА СЛУЖБА – 

УКУПНО 6.490.866,15 6.300.000,00 8.281.585,70 127,59 131,45 

7 ПРОСЈЕЧНО МЈЕСЕЧНО 1.917.549,14 1.883.833,33 1.908.055,78 99,50 101,31 

 

Служба РТВ таксе у извјештајном периоду укупно је наплатила 22.896.669,30 КМ, 

што је за 113.920,37 КМ мање него у истом периоду 2012. године, тако да је наплата 

остварена са 99,50 % у односу на исти период 2012. године, и мања је у процентима 

изражено за 0,50 %. 

Наплата путем Телекома РС реализована је у износу од 14.615.083,60 КМ и мања 

је од наплате у истом периоду 2012. године за 1.904.639,92 КМ, у процентима11,53%. 

Укупна реализација властитом службом је 8.281.585,70 КМ и повећана је за 

1.790.719,55 КМ или 27,59 %, у односу на прошлогодишњу. 

Властита служба у укупној наплати од РТВ таксе учествује са 36,15KM %. 

 

Табела 2. 
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   ПРИНУДНА НАПЛАТА    

2013 ТЕЛЕКОМ РС ИНКАСАНТИ   УКУПНО ХОТЕЛИ УКУПНО 

МЈЕСЕЦ  ПРИЗНАНИЦЕ ИНКАСАНТИ СУД ПРИН.НАПЛ. И МОТЕЛИ НАПЛАЋЕНО 

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

1 1.244.251,76 343.303,80 149.986,34 44.208,14 194.194,48 20.221,25 1.801.971,29 

2 1.175.935,44 355.570,95 146.627,82 49.719,21 196.347,03 3.645,60 1.731.499,02 

3 1.239.348,68 373.130,10 198.584,82 74.521,84 273.106,66 2.187,60 1.887.773,04 

4 1.346.142,20 377.041,50 200.094,39 101.979,60 302.073,99 1.992,70 2.027.250,39 

5 1.147.568,12 396.277,50 200.504,46 80.163,17 280.667,63 10.773,89 1.835.287,14 

6 1.091.364,48 379.410,00 224.913,64 101.114,66 326.028,30 2.019,14 1.798.821,92 

7 1.451.284,64 408.615,00 287.426,45 125.422,84 412.849,29 10.499,60 2.283.248,53 

8 1.138.285,76 407.850,00 260.288,10 106.595,43 366.883,53 9.006,20 1.922.025,49 

9 1.220.529,36 415.920,00 181.595,15 92.182,22 273.777,37 1.162,20 1.911.388,93 

10 1.179.202,48 418.687,50 188.201,92 78.960,67 267.162,59 2.620,50 1.867.673,07 

11 1.053.562,60 421.425,00 176.931,43 80.658,93 257.590,36 3.284,80 1.735.862,76 

12 1.327.608,08 446.550,00 232.561,70 85.660,97 318.222,67 1.632,50 2.094.013,25 

УКУПНО 14.615.083,60 4.743.781,35 2.447.570,69 1.021.187,68 3.468.758,37 69.045,98 22.896.669,30 

ПРОСЈЕЧНО        

МЈЕСЕЧНО 1.217.923,63 395.315,11 203.964,22 85.098,97 289.063,20 5.753,83 1.908.055,78 

 

 Износ од 4.743.781,35 КМ, који је наплаћен признаницом од физичких и правних 

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

услуге алтернативних оператера, већи је од прошлогодишњег за 1.202.756,05 КМ, или у 

процентима 33,97%. 
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Неопходно је нагласити да је у складу са Законом о судским таксама Републике 

Српске у споровима мале вриједности обавезна судска такса на приједлог и рјешење 

(тужбу)  износи  50,00 КМ, што је у већини случајева код наших спорова више од главнице 

дуга, па ће иста бити увећана измјенама Закона о извршном поступку за још најмање 

25,00 КM, на име судске таксе на пресуду због пропуштања, с обзиром на то да извод из 

пословних књига за обвезнике РТВ таксе више нема снагу вјеродостојне исправе, па ћемо 

судски поступак покретати тужбом. 

Од правних лица која имају више радио или телевизијских пријемника од броја 

телефона наплатили смо износ 69.045,98 КМ и мањи је за  1.492,66 КМ од реализације у 

2012. години за исти период, у процентима мање 2,12 % . 

Реализација по основу принудне наплате путем судова у износу од 1.021.187,68КМ 

и мања је од прошлогодишње за 64.239,87 КМ, у процентима 5,92 % 

Из наведених параметара видљиво је да је властита служба успјела да надокнади 

пад прихода настао наплатом путем Мтел-а. Све активности властите службе су дале 

већи и квалитет и реализацију од резултата за исти период у 2012. години, осим судова.  

   

У извјештајном периоду Служба је сачинила и емитовала различите програмске 

садржаје посвећене промоцији наплате РТВ таксе. Информативна димензија ових 

активности реализована је стандардним најавама и праћењем редовних активности у 

сегменту принудне наплате. Служба је одговорила и на више десетина писама, како 

правним лицима (предузећима, агенцијама и сл), тако и државним институцијама (Вијеће 

народа, Савјет министара, Влада РС...), и највише грађанима, увијек изнова 

обавјештавајући зашто се РТВ такса треба плаћати. 

 

Прилог: 

     - Taбела 3 
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 PREGLED NAPLATE RTV TAKSE PUTEM TELEKOMA RS I VLASTITE SLUЖBE     

 ZA PERIOD 01.01.2013. - 31.12.2013      

TABELA 3.            

              

2013 ТЕЛЕКОМ РС ИНКАСАНТИI ХОТЕЛИ И МОТЕЛИ ПРИНУДНА УКУПНО 

МЈЕСЕЦ 
ЗАДУЖЕНО 

 (КМ) 
НАПЛАЋЕНО % 

ЗАДУЖЕНО 

 (KM) 

НАПЛАЋЕНО 

(Р.ПРИЗ) 
% СТАРИ ДУГ УКУПНО ФАКТУРИСАНО НАПЛАЋЕНО % НАПЛАТА НАПЛАЋЕНО 

1 2 3 4(3/2) 5 6 7(6/5) 8 9(6+8) 10 11 12 13 12(3+9+11+13) 

1 1.537.936,05 1.244.251,76 80,90 874.951,35 343.303,80 39,24 149.986,34 493.290,14 6.864,00 20.221,25 294,60 44.208,14 1.801.971,29 

2 1.514.607,15 1.175.935,44 77,64 890.673,00 355.570,95 39,92 146.627,82 502.198,77 6.864,00 3.645,60 53,11 49.719,21 1.731.499,02 

3 1.524.330,00 1.239.348,68 81,30 921.810,00 373.130,10 40,48 198.584,82 571.714,92 6.864,00 2.187,60 31,87 74.521,84 1.887.773,04 

4 1.506.652,50 1.346.142,20 89,35 932.347,50 377.041,50 40,44 200.094,39 577.135,89 6.864,00 1.992,70 29,03 101.979,60 2.027.250,39 

5 1.491.607,50 1.147.568,12 76,93 943.950,00 396.277,50 41,98 200.504,46 596.781,96 6.864,00 10.773,89 156,96 80.163,17 1.835.287,14 

6 1.477.327,50 1.091.364,48 73,87 942.172,50 379.410,00 40,27 224.913,64 604.323,64 6.864,00 2.019,14 29,42 101.114,66 1.798.821,92 

7 1.455.750,00 1.451.284,64 99,69 962.182,50 408.615,00 42,47 287.426,45 696.041,45 6.864,00 10.499,60 152,97 125.422,84 2.283.248,53 

8 1.432.065,00 1.138.285,76 79,49 970.147,50 407.850,00 42,04 260.288,10 668.138,10 6.864,00 9.006,20 131,21 106.595,43 1.922.025,49 

9 1.414.102,50 1.220.529,36 86,31 981.255,00 415.920,00 42,39 181.595,15 597.515,15 6.864,00 1.162,20 16,93 92.182,22 1.911.388,93 

10 1.396.065,00 1.179.202,48 84,47 991.920,00 418.687,50 42,21 188.201,92 606.889,42 6.864,00 2.620,50 38,18 78.960,67 1.867.673,07 

11 1.378.357,50 1.053.562,60 76,44 1.035.607,50 421.425,00 40,69 176.931,43 598.356,43 6.864,00 3.284,80 47,86 80.658,93 1.735.862,76 

12  1.500.281,60 1.327.608,08 88,49 993.510,00 446.550,00 44,95 232.561,70 679.111,70 6.864,00 1.632,50 23,78 85.660,97 2.094.013,25 

УКУПНО 17.629.082,30 14.615.083,60 82,90 11.440.526,85 4.743.781,35 41,46 2.447.570,69 7.191.352,04 82.368,00 69.045,98 83,83 1.021.187,68 22.896.669,30 
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2.12 ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 2013. 

УВОД 

 

Пословни извјештај за 2013. годину, састављен је на основу финансијских 

извјештаја, бруто биланса, књиговодствених података, финансијског плана и 

дијела статистичких показатеља интересантних за тумачење одступања између 

планских и остварених вриједности и промјена текућег у односу на претходни 

период. 

Закон о РТРС-у намеће потребу да се у свакој пословној години обезбиједи 

покривеност расхода приходима. У 2013. години је финансијским извјештајима 

исказана покривеност укупних расхода, укупним приходима. Осим поменуте 

покривености, исказан је и позитиван нето резултат. 

Поменутим Зконом је дефинисано да РТРС редован прилив средстава из 

пословне активности остварује из: 

- РТВ таксе, 
- маркетинга и 
- осталих прихода из дјелатности. 

 

ПРИХОДИ 

 

Укупни приходи РТРС-а за 2013. годину износе 24.485.046 КМ. Већи су 

од њихове планске вриједности за 17.59%, што значи да су изнад планираних 

вриједности. Укупни приходи за 2013. годину су износили 24.485.046 КМ, и 

већи су од остварених прихода 2012. године за 6%. 
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Табела бр 1: Преглед прихода 

  ПРИХОДИ 2012 2013 Планирано 

Оствар. 

2013/ 

Оств.2012 

Оств. 

2013/Пла

нирано 

2013 

1 Приход од РТВ таксе 13.108.667 15.208.011 13.000.000 116.02 116.98 

2 Приход од маркетинга 3.478.864 4.094.629 3.300.000 117,70 124.08 

3 Приход по основу закупа 1.669.256 1.825.842 1.745.000 109.38 104.63 

4 Дотације 415.854 549.07 567.100 132.03 96.82 

5 Остало 4.360.743 2.807.493 2.209.500 64.38 127.06 

  УКУПНО: 23.033.384 24.485.046 20.821.800 106.3 117.59 

 

Табела бр. 2: Структура прихода 

РB ВРСТА ПРИХОДА 

Остварено 

2012 

Структура 

2012 

Остварено 

2013 

Структура 

2013 

1 Приход од РТВ таксе 13.108.667 56,91% 15.208.011 62.11% 

2 Приход од маркетинга 3.478.864 15,10% 4.096.831 16.73% 

3 Остали приходи из дјелатности 6.445.853 27,98% 5.180.204 21.16% 

  УКУПНО 23.033.384 100,00% 24.485.046 100,00% 

 

СТРУКТУРА ПРИХОДА 

I   Остварени приход по основу РТВ таксе представља 25%-тни наплаћени 

износ на цијелој територији БиХ у периоду од 01.01.-31.12.2013. године. С 

обзиром на то да РТВ такса представња заједнички приход три јавна емитера у 
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БиХ, расподјела се ради у складу са Законом. У 2013 години приходи од РТВ 

таксе  износе 15.208.011 КМ и чине 62.11% укупних прихода РТРС. 

II Приходи из маркетинга су већи у односу на 2013. годину а њихов удио у 

укупним приходима је 16.73%. 

III Остали приходи из дјелатности обухватају приходе од закупа, дотације и 

друге приходе. Удио прихода  из дјелатности у 2013. години износи 5.180.204 КМ 

и чине 21.16% укупних прихода РТРС. 

 

 

РАСХОДИ 

Планирани расходи за 2013. годину износе 20.818.200 КМ, а њихов 

остварени износ је 24.453.123 КМ, што је за 17,46% више у односу на планску 

вриједност. 

Укупни расходи 2012. године су износили 23.016.917 КМ, а остварени 

расходи 2013. године, већи су за 6.24% у односу на 2012. 

 

Укупни расходи се састоје из: 

5.36 %  трошкова материјала, горива и енергије, 

47.11 %  трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода 

24.24%  трошкова производних услуга, 

7.77%  трошкова амортизације и резервисања, 

13% нематеријалних трошкова, 

1.47%  расхода камата  и 

0,05%  осталих расхода. 
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Износи и одступања, планираних и остварених трошкова су дати у 

сљедећој табели. 

 

Табела бр. 3: Преглед расхода 

  РАСХОДИ ОСТВАРЕНО ПЛАНИРАНО ИНДЕКС 

Група 

конта Врста расхода 2012 2013  2013 

ОСТВАРЕ

НО 

2013/ОСТ

ВАРЕНО 

2012 

ОСТВАРЕ

НО 

2013/ПЛАН

ИРАНО 

2013 

51 

УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, 

ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1.455.102 1.309.853 1.073.700 90,02 121,99 

52 

УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА, 

НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ 

ЛИЧНИХ РАСХОДА 11.764.458 11.519.410 12.208.200 97,92 94,36 

53 

УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ 

УСЛУГА 4.909.831 5.928.159 3.569.140 120,74 166,09 

54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   1.362.743 1.899.538 1.067.000 139,39 178,03 

55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 2.949.682 3.179.513 2.546.560 107,79 124,86 

56 РАСХОДИ КАМАТА     367.712 360.554 192.600 98,05 187,20 

57 ОСТАЛИ РАСХОДИ 207.389 256.096 161.000 123,49 159,07 

  УКУПНИ РАСХОДИ 23.016.917 24.453.123 20.818.200 106,24 117,46 

 

Табела бр. 4: Структура расхода 

  РАСХОДИ ОСТВАРЕНО СТРУКТУРА 

Група 

конта Врста расхода 2012 2013 2012 2013 

51 УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1.455.102 1.309.853 6.32 5.36 

52 

УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ 

ЛИЧНИХ РАСХОДА 11.764.458 11.519.410 51.11 47.11 
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53 УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 4.909.831 5.928.159 21.33 24.24 

54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   1.362.743 1.899.538 5.92 7.77 

55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 2.949.682 3.179.513 12.82 13 

56 РАСХОДИ КАМАТА     367.712 360.554 1.60 1.47 

57 ОСТАЛИ РАСХОДИ 207.389 256.096 0.90 1.05 

  УКУПНИ РАСХОДИ 23.016.917 24.453.123 100 100 

 

Укупни трошкови материјала горива и енергије износе 1.309.853, а састоје 

се једним дијелом од трошкова режијског материјала, и од трошкова горива и 

енергије. Њихова остварена вриједност је за 21,99% већа од планиране. 

У оквиру трошкова материјала највећи удио имају трошкови материјала за 

одржавање опреме, пословног простора, објеката и возног парка,  трошкови 

канцеларијског материјала, трошкови аудио и видео касета и компакт дискова и 

батерије и сијалице.  

Удио укупних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода 

је највиши у укупним расходима и износи 47,11%. Износ поменутих трошкова је 

11.519.410 КМ, и у односу на остварење трошкова зарада и осталих личних 

расхода у 2012. години, мањи је за 2,08%. 

Трошкови производних услуга су виши у 2013. у односу на 2012. годину за 

20,74%, а углавном се односе на исплате за спољне сараднике – привремени и 

повремени послови, инкасанти. У овој групу трошкова су и трошкови 

транспортних услуга и трошкови закупа.  

Трошкови амортизације и резервисања имају удио од 7,77 у укупним 

расходима.  

Нематеријални трошкови су трећи по величини у укупним расходима, а 

њихов удио износи 13%. Висина поменутих трошкова је резултат високог удјела 

трошкова непроизводних услуга у нематеријалним трошковима, а односе се на 

права емитовања, трошкове услуга информативних агенција, провизије телекому 

за наплату РТВ таксе, трошкове услуга у оквиру РТВ система и других 

непроизводних услуга.  



 

78 

 

Нематеријални трошкови осим непризводних услуга су и трошкови 

репрезентације, премија осигурања, платног промета, пореза и доприноса и 

остали нематеријални трошкови ( студентки сервис и посебне републичке и 

комуналне таксе). 

Расходи  камата и негативних курсних разлика износе 360.554 КМ, а њихов 

удио у укупним расходима је 1,47%.  Трошкови камата су у 2013. години у односу 

на 2012. мањи за 1,95%.  

Остали расходи се односе већим дијелом на судске спорове који су у вези 

са наплатом РТВ таксе. 

 

 

СТАЛНА СРЕДСТВА 

 

У наредној табели дати су подаци за 2012. и 2013. годину  о садашњој 

(неаморитзованој) вриједности основних средстава.  

 

Табела бр 5:  Вриједност садашње (неамортизоване) имовине РТРС-а на 

крају 2012. и 2013. године 

 

Опис 

Садашња 

вриједност 

2012. 

Садашња 

вриједност 

2013. 

Структура 

основних 

средстава 

2012 

Структура 

основних 

средстава 2013 

Нематеријална средства 405.612 331.669 1,92 1,78 

Земљиште 1.001.884 1.001.884 4,74 5,39 

Објекти 9.818.547 9.613.413 46,45 51,73 

Опрема 8.885.631 7.605.715 42,04 40,93 
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Дјела ликовне умјетности 1.984 12.989 0,01 0,07 

Основна средства у припреми 1.013.400 16.263 4,79 0,09 

Улагања у туђе грађев. Објекте 10.747 1.387 0,05 0,01 

УКУПНО 21.137.805 18.583.320 100 100 

 

Књиговодствена вриједност укупних основних средстава, укључујући и 

авансе за основна средства, износи: 

a) 2012. године .....................21.137.805 
b) 2013. године .....................18.583.320 
c) Разлика ...............................2.554.485 

 

Смањење укупне вриједности основних средстава износи 2.554.485 КМ. 

Умањење сталних средстава резултат је обрачунате амортизације за 2013. 

годину и отписа сталне имовине. 

 

 

ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ 

ПОТРАЖИВАЊА 

Потраживања од купаца су смањена у односу на претходну пословну 

годину за 1,55%. На дан 31.12.2013. године износила су 4.622.450 КМ. Од тога, 

домаћи купци 4.279.515 КМ, а страни купци 121.500  КМ. 

Табела бр. 6: Потраживања од купаца 

              Povećanje/   stopa/rasta 

OPIS       31.12.2013. 31.12.2012.    smanjenje    smanjenja 

                

Domaći kupci     4.279.515 4.467.459 -187.944 -4,21 
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Strani kupci     121.500 141.820 -20.320 -14,33 

Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca 221.435 85.811 135.624 158,05 

                

UKUPNO KUPCI     4.622.450 4.695.090 -72.640 -1,55 

          

UKUPNO POTRAŽIVANJA OD RADNIKA 56.507 89.437 -32.930 -36,82 

          

UKUPNO POTRAŽIVANJE   4.678.957 4.784.527 -105.570 -2,21 

ISPRAVKA VRIJEDNOSTI-PRIVREMENI OTPIS  -539.266 -510.038 -29.228 5,73 

SALDO       4.139.691 4.274.489     

Потраживања од купаца су смањена за 72.640 КМ. Увидом у отворене ставке 

може се закључити да има проблема са наплатом. 

 

Укупне дугорочне обавезе износе 7.201.748 КМ. Смањене су у односу на 

2012. годину за 995.433 КМ, односно за 12,14%. 

Краткорочне обавезе су повећане за 30,28%.  

Међутим, због дугорочног и краткорочног кредита, и због повећања 

обавеза према добављачима укупне обавезе РТРС-а износе 13.691.534 КМ. 

 

 

Табела бр. 7: Дугорочне и краткорочне обавезе 

ОБАВЕЗЕ 2012 2013 

Дугорочни кредити 7.250.769 6.570.943 

Дугор. обав. по финанс. лизингу 716.786 470.849 

Остале дугорочне обавезе 229.626 159.956 
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ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 8.197.181 7.201.748 

Краткорочне финансијске обавезе 507.777 434.337 

Обавезе из пословања - према добављачима 3.260.379 3.949.597 

Обавезе за зареде и накн. зарада 950.965 960.845 

Друге обавезе 58.125 54.439 

Порез на додатну вриједност 0 81.816 

Обавезе за остале порезе  и доприносе 119.859 795.412 

Обавезе за порез на добитак 84.116 213.340 

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 4.981.222 6.489.786 

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ 13.178.403 13.691.534 

 

Предузеће је у току  2013. године редовно измиривало обавезе по основу плата и 

других накнада, а просјечна мјесечна бруто плата износи 1.723. Приликом 

обрачуна просјечне мјесечне бруто плате у основицу је узет и топли оброк. 

 

ВИСИНА РЕЗУЛТАТА ИСКАЗАНА У БИЛАНСУ УСПЈЕХА 

У билансу успјеха исказан је резултат пословања за 2013. годину. 

- Укупни приходи по билансу успјеха износе    24.485.046 КМ 

- Укупни расходи исказани у билансу успјеха      24.453.123 КМ 

- Вриједност билансом исказаног бруто добитка је                     31.923 К 
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2.13 УПРАВНИ ОДБОР РТРС 

ПРЕДМЕТ: Извјештај о раду Управног одбора РТРС за 2013. годину  

У 2013. години Управни одбор одржао је осам сједница на којима је 

разматрао и одлучивао о свим битним питањима из своје надлежности у складу 

са Законом, Статутом и другим општим актима РТРС.  

Стручна служба која припрема сједнице Управног одбора, све сједнице 

добро је припремала с писаним материјалима и приједлозима одлука и других 

аката о којима се расправљало и одлучивало. Одлуке су донесене углавном 

једногласно. Све одлуке за које се тражило извршење, уредно су достављане 

извршиоцима и исте су на вријеме извршаване.  
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2.14 ПРОГРАМСКИ САВЈЕТ РТРС 

Програмски савјет  РТРС у 2013. години одржао је двије сједнице и то 

своју трећу редовну сједницу, 6.6.2013. године, на којој је, осим усвајања Извода 

из записника са своје друге сједнице, разматрао и Информацију о реализацији 

јесењих програмских шема Сектора програма Телевизије Републике Српске и 

Сектора програма Радија Републике Српске, те разматрао и усвојио љетње 

програмске шеме радија и телевизије РС за 2013. годину.  

Програмски савјет разматрао је и усвојио Информацију о раду Службе 

Мултимедија РТРС.  

На четвртој сједници која је одржана 17.12.2013. године Прогамски савјет 

усвојио је Извод из записика са своје треће сједнице и разматрао и усвојио 

јесење програмске шеме Сектора програма телевизије и Сектора програма 

Радија Републике Српске те Информацију о раду Службе мултимедија.  

Сједницама Прогамског савјета углавном су присуствали сви чланови који 

су активно учествовали у његовом раду и одлучивању.  

Стручне службе за сва питања која су се налазила на дневном реду 

сједница припремале су писане материјале и на вријеме их достављале 

члановима Програмског савјета.  
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3. ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ПОСЛОВАЊУ РТРС  
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Оснивачу Јавног предузећа „Радио-телевизија Републике Српске“, Бања Лука 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извјештаја Јавног предузећа „Радио-

телевизија Републике Српске“ Бања Лука (у даљем тексту "Предузеће") који обухватају биланс 

стања на дан 31. децембра 2013. године и биланс успјеха, извјештај о осталим добицима и 

губицима периода, извјештај о промјенама на капиталу и биланс токова готовине за годину која 

се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомена уз 

финансијске извјештаје. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

Руководство је одговорно за састављање и објективно приказивање ових финансијских 

извјештаја у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске, као и за такве 

интерне контроле за које руководство утврди да су неопходне и које омогућавају састављање 

финансијских извјештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја, настале 

усљед проневјере или грешке. 

Одговорност ревизора 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим финансијским извјештајима на основу 

обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ови 

стандарди налажу да се придржавамо етичких принципа и да ревизију планирамо и обавимо на 

начин који омогућава да се, у разумној мјери, увјеримо да финансијски извјештаји не садрже 

погрешне информације од материјалног значаја. 

Ревизија подразумијева примјену поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима 

и информацијама објелодањеним у финансијским извјештајима. Изабрани поступци су засновани 

на просуђивању ревизора, укључујући процјену ризика материјално значајних грешака садржаних 

у финансијским извјештајима, насталих усљед проневјере или грешке. Приликом процјене ових 

ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективно 

приказивање финансијских извјештаја, у циљу креирања адекватних ревизијских поступака у 

датим околностима, али не за потребе изражавања мишљења о ефикасности интерних контрола 

правног лица. Ревизија такође укључује оцјену адекватности примијењених рачуноводствених 

политика и прихватљивости рачуноводствених процјена извршених од стране руководства, као и 

оцјену опште презентације финансијских извјештаја. 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући да обезбједе 

основ за изражавање нашег мишљења са резервом.
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Оснивачу Јавног предузећа „Радио-телевизија Републике Српске“ Бања Лука (наставак) 

Основе за мишљење са резервом 

Као што је објелодањено у напомени 19 уз финансијске извјештаје, краткорочна потраживања 

исказана на дан 31. децембра 2013. године у износу од 4.139.691 КМ укључују и потраживања 

старија од годину дана у износу од 944.265 КМ за које није извршена исправка вриједности 

потраживања. Сагласно томе, краткорочна потраживања су више исказана за 944.265 КМ, 

губитак ранијих година је мање исказан за 1.072.311 КМ и резултат текућег периода је мање 

исказан за 128.046 КМ. 

Као што је објелодањено у напомени 21 уз финансијске извјештаје, активна временска 

разграничења исказана на дан 31. децембра 2013. године у износу од 8.063.595 КМ укључују и 

права емитовања програма за текућу и раније године у износу од 4.915.138 КМ. Сходно томе, 

активна временска разграничења су више исказана, док су нематеријална улагања мање 

исказана за 4.915.138 КМ. На основу расположиве документације, нисмо били у могућности да 

утврдимо износ амортизације за наведена права емитовања програма. 

Као што је објелодањено у напомени 23 уз финансијске извјештаје, дугорочни кредити исказани 

на дан 31. децембра 2013. године у износу од 6.570.944 КМ укључују и будуће трошкове камате у 

износу од 1.365.284 КМ. Сходно томе, дугорочни кредити и активна временска разграничења су 

више исказани за 1.365.284 КМ. Поред тога, дугорочни кредити укључују и текућа доспијећа 

дугорочних кредита у износу од 560.726 КМ. Сходно томе, дугорочни кредити су више исказани, 

док су краткорочне финансијске обавезе мање исказане за 560.726 КМ. 

Као што је наведено у напомени 34 уз финансијске извјештаје, укупни нето приход од продаје 

маркетиншког оглашавања не расподјељује се према процентима утврђеним Законом о Јавном 

радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине (БХРТ 50%, РТВ ФБИХ 25% и РТРС 25%). 

Такође, нити један од Јавних сервиса (БХРТ, РТВ ФБИХ и РТРС) није вршио уплате на 

јединствени рачун на основу маркетиншког оглашавања у складу са наведеним законом. На 

основу расположиве документације, нисмо могли да потврдимо тачност исказаних прихода од 

маркетинга Предузећа, нити да квантификујемо потенцијалне ефекте одступања од МРС 18 

„Приходи“ на финансијске извјештаје Предузећа. 

Као што је објелодањено у напомени 35 уз финансијске извјештаје, стања потраживања и 

обавеза са емитерима БХРТ и РТВ ФБИХ нису усаглашена на дан 31. децембра 2013. године за 

1.864.870 КМ и 1.128.002 КМ у нето износу, респективно. Нисмо били у могућности да 

алтернативним ревизорским поступцима потврдимо реалност исказаних потраживања и обавеза 

према БХРТ и РТВ ФБИХ. 

Мишљење са резервом 

По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања наведених у Основама за мишљење са 

резервом, финансијски извјештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним 

питањима, приказују финансијско стање Предузећа на дан 31. децембра 2013. године, као и 

резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу 

са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске. 
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Оснивачу Јавног предузећа „Радио-телевизија Републике Српске“ Бања Лука (наставак) 

Скретање пажње 

На дан 31. децембра 2013. године, Предузеће има право коришћења на грађевинском објекту - 

зграда РТВ дом. Процес укњижења власништва на овом грађевинском објекту је у току. 

Као што је објелодањено у напомени 22 уз финансијске извјештаје, основни капитал исказан на 

дан 31. децембра 2013. године у износу од 2.020.136 КМ није усаглашен са стањем капитала 

регистрованим у Привредном суду. Руководство сматра да ће процес регистрације бити окончан 

по укњижењу власништва на грађевинском објекту - зграда РТВ дом. 

По овим питањима није изражена резерва у нашем мишљењу. 

Остала питања 

Финансијски извјештаји Предузећа за годину која се завршава дана 31. децембра 2012. године су 

били ревидирани од стране другог ревизора у чијем је извјештају од 10. априла 2013. године 

изражено мишљење са резервом на те финансијске извјештаје. 

Бања Лука, 18. август 2014. године ЦОНФИДАРЕВИЗИЈА БАЊА ЛУКА д.о.о. 

Славица Праштало 

Овлашћени 

ревизор
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BILANS УСПЈЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2013. ГОДИНЕ 

 

Билансне позиције Напомене 2013. у КМ 2012. у КМ 

Пословни приходи 

Приходи од продаје учинака Остали 

пословни приходи 

5 

6 

21.830.440 

2.374.917 

18.330.012 

2.085.110 

  24.205.357 20.415.122 

Пословни расходи 

Трошкови материјала Трошкови 

зарада, накнада зарада и остали 

лични расходи Трошкови 

производних услуга Трошкови 

амортизације и резервисања 

Нематеријални трошкови Трошкови 

пореза Трошкови доприноса 

7 

8 

9 

7  11 

1.309.853 

11.519.410 

5.928.159 

1.899.538 

3.007.124 

154.049 

18.339 

1.455.102 

11.764.458 

4.909.831 

1.362.743 

2.812.447 

118.725 

18.510 

  23.836.472 22.441.816 

Пословни добитак/(губитак) 

 

368.885 (2.026.694) 

Финансијски приходи Финансијски 

расходи 12 

277 

(360.555) 

8.794 

(367.712) 

Добитак (губитак) редовне 

активности 

 

8.607 (2.385.612) 

Остали приходи Остали расходи 

13 

14 

279.411 

(256.095) 

2.609.468 

(207.389) 

Добитак прије опорезивања 

 

31.923 16.467 

Порез на добит 15 (17.451) (14.533) 

Нето добитак 

 

14.472 1.934 
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ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТАЛИМ ДОБИЦИМА И ГУБИЦИМА ПЕРИОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 
31.12.2013. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билансне позиције 2013. у КМ 2012. у КМ 

Нето добитак периода 14.472 1.934 

Остали добици у периоду - - 

Укупан нето добитак 14.472 1.934 
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БИЛАНС СТАЊА 
НА ДАН 31.12.2013. ГОДИНЕ 

Билансне позиције Напомене 31.12.2013. у КМ 31.12.2012. у КМ 

Стална имовина 

Нематеријална улагања Некретнине, 

постројења, опрема Биолошка средства 

и средства културе 

16 

17 

331.669 

18.238.662 

12.989 

405.612 

20.730.209 

1.984 

  18.583.320 21.137.805 

Текућа имовина 

Залихе материјала Дати аванси 

Краткорочна потраживања Готовина и 

готовински еквиваленти Порез на 

додату вриједност Активна временска 

разграничења 

18 

19 

20 

21 

65.031 

218.043 

4.139.691 

117.472 

8.063.595 

71.875 

300.747 

4.188.678 

213.419 

39.167 

5.632.734 

  12.603.832 10.446.620 

УКУПНА АКТИВА 

 

31.187.152 31.584.425 

Капитал 

Основни капитал Резерве 

Ревалоризационе резерве 

Нераспоређени добитак 

22 
2.020.136 

283.363 

1.104.832 

14.472 

2.020.136 

281.429 

1.104.832 

1.934 

  3.422.803 3.408.331 

Дугорочне обавезе 

Дугорочни кредити 

Дугорочне обавезе по финансијском 

лизингу 

Остале дугорочне обавезе 

23 

24 

6.570.944 

470.849 

159.955 

7.250.769 

716.785 

229.627 

  7.201.748 8.197.181 

Краткорочне обавезе 

Краткорочне финансијске обавезе 

Обавезе из пословања 

Обавезе за зараде и накнаде зарада 

Друге обавезе 

Порез на додату вриједност 

Обавезе за порезе, доприносе и друге 

дажбине 

Обавезе за порезе на добитак Пасивна 

временска разграничења 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

434.337 

3.949.597 

960.845 

54.439 

81.816 

795.412 

213.340 

14.072.815 

507.776 

3.260.379 

950.965 

58.125 

119.859 

84.115 

14.997.694 

  20.562.601 19.978.913 

УКУПНА ПАСИВА 

 

31.187.152 31.584.425 
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БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013. - 31.12.2013. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

2013. у КМ 2012. у КМ 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

Приливи од купаца и примљени аванси Приливи од премија, 

субвенција, дотација и сл. 

Остали приливи из пословних активности 

Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси 

Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих 

личних 

расхода 

Одливи по основу плаћених камата Одливи по основу пореза 

на добит Остали одливи из пословних активности 

26.923.326 

921.600 

257.676 

(6.969.072) 

(14.129.874) 

(293.005) 

(1.670) 

(5.641.946) 

22.822.756 

797.032 

337.038 

(6.272.340) 

(14.043.216) 

(308.959) 

(113.297) 

(1.485.897) 

Нето прилив готовине из пословних активности 1.067.035 1.733.117 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

Приливи по основу камата 

Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, 

некретнина, постројења, опреме 

66 

(331.087) 

495 

(5.042.813) 

Нето одлив готовине из активности инвестирања (331.021) (5.042.318) 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

Приливи по основу краткорочних кредита Одливи по основу 

дугорочног кредита Одливи по основу краткорочних кредита 

9.456.439 

(764.648) 

(9.522.090) 

500.000 

(791.459) 

Нето одлив готовине из активности финансирања (830.299) (291.459) 

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (94.285) (3.600.660) 

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 213.419 3.815.741 

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 117.472 213.419 
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ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013. - 31.12.2013. 
ГОДИНЕ 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

1.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 

Јавно предузеће Радио-телевизија Републике Српске основано је Одлуком Народне скупштине 

Републике Српске од 30.12.1993. године (Службени гласник РС број 26/93), као Јавно предузеће 

Српска Радио-телевизија са п.о. Сарајево. Одлуком о измјенама и допунама Закона о радио-

телевизији (Службени гласник РС број 23/99), измјењен је назив предузећа и сједиште, које гласи 

Јавно предузеће Радио-телевизија Републике Српске са п.о. Бања Лука. 

ЈП Радио-телевизија Републике Српске уписано је у регистар Основног суда у Источном Сарајеву 

под бројем У-И-97/94 од 07.04.1994. године. Допуна дјелатности извршена је 02.05.1996. године, а 

 
Основни 

капитал 
Резерве 

Ревалоризацио
не 

резерве 

Добита
к 

Укупно 

у КМ 

Стање на дан 1.1.2012. 2.020.136 222.634 3.969.658 58.795 6.271.223 

Пренос добити на резерве - 58.795 - (58.795) - 

Ревалоризационе резерве - - (2.864.826)  (2.864.826) 

Нето добитак периода - - - 1.934 1.934 

Стање на дан 31.12.2012. 2.020.136 281.429 1.104.832 1.934 3.408.331 

Пренос добити на резерве  1.934 - (1.934) - 

Нето добитак периода - - - 14.472 14.472 
Стање на дан 31.12.2013. 2.020.136 283.363 1.104.832 14.472 3.422.803 
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Рјешењем Основног суда у Бањалуци број 071-0-Рег-07-000659 од 25.04.2007. године извршена 

је промјена оснивача, умјесто Народне скупштине РС уписан је оснивач Република Српска. 

Основна дјелатност Предузећа је производња, пренос и емитовање РТВ програма, организовање 

културно-умјетничких, забавних и других манифестација, музичка продукција, набавка програма, 

размјена и учешће у заједничким програмима. 

Сједиште Предузећа је у Бањалуци, улица Трг Републике Српске 9. 

Матични број Предузећа је: 1776886, а ЈИБ 4400970660006. 

На дан 31.12.2013. године, у Предузећу је запослено 523 радника. 

2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА 

Основе за састављање финансијских извјештаја 

Финансијски извјештаји Предузећа су састављени у складу са Законом о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске и другим рачуноводственим прописима који се примјењују у 

Републици Српској. 

На основу Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, правна лица у Републици 

Српској су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процјењивање имовине и 

обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и објелодањивање 

финансијских извјештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која 

подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извјештаја („Оквир“), 

Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде 

финансијског извјештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни дио стандарда. 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА 

(НАСТАВАК) 

Основе за састављање финансијских извјештаја (наставак) 

Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне 

рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда финансијског 

извјештавања примјењују се за периоде који почињу 1. јануара 2009. године или касније. 

Међутим, до датума састављања финансијских извјештаја за 2013. годину нису преведене нити 

објављене све важеће промјене у стандардима и тумачењима. 

Сходно томе, приликом састављања финансијских извјештаја Предузеће није у потпуности 

примјенило МРС, МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31. децембра 
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2013. године. Имајући у виду материјално значајне ефекте које одступања рачуноводствених 

прописа Републике Српске од МСФИ и МРС могу да имају на истинитост и објективност 

финансијских извјештаја Предузећа, приложени финансијски извјештаји се не могу сматрати 

финансијским извјештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 

Презентација финансијских извјештаја 

Финансијски извјештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и форми 

образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 

предузетнике (Службени гласник РС бр. 84/09 и 120/11). 

Финансијски извјештаји су исказани у конвертибилним маркама (КМ), осим уколико није другачије 

наведено. Конвертибилна марка представља званичну извјештајну валуту у Републици Српској. 

Рачуноводствени метод 

Финансијски извјештаји су састављени по методу првобитне набавне вриједности, осим уколико 

МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на начин описан у примјењеним 

рачуноводственим политикама. 

Начело сталности пословања 

Финансијски извјештаји Предузећа састављени су на основу начела сталности пословања. 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

(a)  Приходи и расходи 

Приходи од извршених услуга признају се у билансу успјеха под условом да су сви ризици и 

користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају у моменту извршења услуге. 

Приходи се исказују по фактурној вриједности, умањеној за одобрене попусте. 

Основни приходи Предузећа су: 

- приход од РТВ таксе и 

- приход од маркетинга. 

Приход од РТВ таксе - наплату врше Телеком оператери путем телефонских рачуна или 

инкасанти путем признаница за лица која немају телефонске апарате. 

Приход наплаћен преко Телеком оператера уплаћује се на јединствени рачун, а на приходе 

посматраног обрачунског периода се евидентира само наплаћена реализација без обзира на то 
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на који се период наплата односи. У приход се може евидентирати и прилив средстава на 

заједнички рачун пристигао закључно са 31.12. текуће године, а који није пренешен на рачун 

РТРС до дана билансирања. 

Приход од маркетинга - рекламе, спонзорства, закуп, продаја, права емитовања, продаја 

снимљеног материјала, изнајмљивање техничких и кадровских капацитета и сл. У приход се 

евидентира фактурисана вриједност умањења за обрачунати порез. 

Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 

(b)  Прерачунавање стране валуте 

Пословне промјене настале у страној валути су прерачунате у КМ по званичном курсу који је 

важио на дан пословне промјене. 

Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања прерачунати су у КМ по 

званичном курсу утврђеном за тај дан. 

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној валути 

прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције. 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

(b) Прерачунавање стране валуте (наставак) 

Званични курс за ЕУР примјењен за прерачун девизних позиција биланса стања у КМ је био 

сљедећи: 

 

(c) Трошкови позајмљивања 

Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са 

позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати 

стицању, изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, укључују се у 

набавну вриједност или цијену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања признају 

се као расход периода у коме су настали. 

(d) Нематеријална улагања 

Нематеријална улгања се инициајално признају по набавној вриједности. Накнадно вредновање 

Валута 31.12.2013. 31.12.2012. 

ЕУР 1,95583 1,95583 
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нематеријалних улагања врши се по набавној вриједности умањеној за исправку вриједности по 

основу амортизације и евентуалне губитке по основу умањења вриједности. 

Амортизација се обрачунава на набавну вриједност, примјеном пропорционалног метода. 

Примјењене стопе амортизације за нематеријана улагања су сљедеће: 

 

(е) Некретнине, постројења и опрема 

Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вриједности, односно по 

цијени коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вриједност чини фактурна 

вриједност увећана за све трошкове које се могу директно приписати довођењу ових средстава 

у стање функционалне приправности. 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

(e) Некретнине, постројења и опрема 
(наставак) 

Након почетног признавања, опрема се вреднује по набавној вриједности умањеној за 

кумулирану исправку вриједности по основу амортизације и за евентуалне кумулиране губитке 

по основу умањења вриједности. Земљиште се вреднује по ревалоризованој (процјењеној) 

вриједности, која представља њихову фер вриједност на дан ревалоризације (процјене), 

умањену за кумулирану исправку вриједности по основу амортизације и за евентуалне 

кумулиране губитке по основу умањења вриједности. 

Амортизација некретнина, постројења и опреме се израчунава примјеном пропорционалне 

методе у току процијењеног корисног вијека употребе средстава, уз примјену сљедећих стопа: 

Назив стопе % 

Право коришћења 20,00% 
Софтвер 14,29% 

Назив стопе % 

Грађевински објекти и постројења 2,50%-10,00% 

Транспортна средства 20,00%-25,00% 
Остала опрема 10,00%-25,00% 
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Обрачун амортизације почиње од наредног мјесеца у односу на мјесец у којем је средство 

стављено у употребу. Амортизационе стопе се преиспитују сваке године ради обрачуна 

амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали 

намјеравани вијек њиховог коришћења. 

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће 

економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или отписа 

средства (као разлика између нето продајне вриједности и књиговодствене вриједности) 

признају се у билансу успјеха одговарајућег периода.
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) (ф) 
Умањење вриједности имовине 

На дан сваког биланса стања, Предузеће преиспитује књиговодствену вриједност своје 

материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је дошло до 

губитка по основу умањења вриједности имовине. Уколико такве индикације постоје, процјењује 

се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални губитак. Ако није могуће 

процјенити надокнадиви износ појединог средства, Предузеће процјењује надокнадиви износ 

јединице која генерише новац, а којој то средство припада. 

Надокнадива вриједност је нето продајна цијена или вриједност у употреби, зависно од тога која 

је виша. За потребе процјене вриједности у употреби, процјењени будући новчани токови 

дисконтују се до садашње вриједности применом дисконтне стопе прије опорезивања која 

одражава садашњу тржишну процјену временске вриједности новца за ризике специфичне за то 

средство. 

Ако је процјењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 

књиговодствене вриједности, онда се књиговодствена вриједност тог средства умањује до 

надокнадивог износа. Губици од умањења вриједности признају се одмах као расход, осим ако 

средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до износа 

ревалоризације, признаје се у оквиру промјена на капиталу. 

(g)  Финансијски инструменти 

Класификација финансијских 

инструмената 

Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања и краткорочне 
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финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте. Предузеће класификује финансијска 

средства у неку од слиједећих категорија: средства по фер вриједности кроз биланс успјеха, 

инвестиције које се држе до доспијећа, кредити (зајмови) и потраживања и средства 

расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су средства стечена. 

Руководство Предузећа утврђује класификацију финансијских средстава приликом иницијалног 

признавања. 

Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 

обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Предузеће класификује 

финансијске обавезе у двије категорије: обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха и 

остале финансијске обавезе. 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

(g) Финансијски инструменти (наставак) 

Метод ефективне камате 

Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вриједности финансијског 

средства или финансијске обавезе и расподјеле прихода и расхода од камате током одређеног 

периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује будуће готовинске 

исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског инструмента или, где је 

прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену вриједност финансијског средства или 

финансијске обавезе. 

Приходи се признају на бази ефективне камате за дужничке инструменте, изузев за оне који су 

исказани по фер вриједности кроз биланс успјеха. 

Готовина и готовински еквиваленти 

Под готовином и готовинским еквивалентима подразумијевају се новац у благајни, средства на 

текућим и девизним рачунима, као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће лако 

конвертовати у готовину и који су предмет безначајног ризика од промјене вриједности. 

Кредити (зајмови) и потраживања 

Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања са фиксним или одредивим 

плаћањима која се не котирају на активном тржишту класификују се као кредити (зајмови) и 

потраживања. 

Кредити (зајмови) и потраживања вреднују се по амортизованој вриједности, примјеном методе 

ефективне камате, умањеној за умањење вриједности по основу обезврјеђења. Приход од 
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камате се признаје примјеном метода ефективне камате, осим у случају краткорочних 

потраживања, гдје признавање прихода од камате не би било материјално значајно. 

Умањења вриједности финансијских средстава 

На дан сваког биланса стања Предузеће процјењује да ли постоје објективни докази да је дошло 

до умањења вриједности имовине финансијског средства или групе финансијских средстава 

(осим средстава исказаних по фер вриједности кроз биланс успјеха). Обезврјеђење 

финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да су, као резултат једног или 

више догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства, процјењени 

будући новчани токови средстава измјењени.
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
С1. Д Е Ц Е М Б А Р  З О 1 С .  Г О Д И Н Е  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

(g)  Финансијски инструменти (наставак) 

Умањења вриједности финансијских средстава (наставак) 

Обезврјеђење (исправка вриједности) потраживања врши се индиректно за износ доспјелих 

потраживања која нису наплаћена у одређеном периоду од датума доспијећа за плаћање, а 

директно ако је немогућност наплате извјесна и документована. Промјене на рачуну исправке 

вриједности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успјеха. Наплата 

отписаних потраживања књижи се у билансу успјеха као остали приход. 

Остале финансијске обавезе 

Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају по фер 

вриједности примљених средстава, умањеној за трошкове трансакције. 

Након почетног признавања, остале финансијске обавезе се вреднују по амортизованој 

вриједности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у 

билансу успјеха обрачунског периода. 

(h)  Порез на 

добитак Текући порез 

Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о 

опорезивању Републике Српске. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се 

примјеном пореске стопе од 10% на пореску основицу утврђену у пореском билансу Предузећа. 

Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у званичном 

билансу успјеха који се коригује за разлике које су дефинисане прописима о опорезивању 

Републике Српске. 

Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу користити као 

основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег 

периода могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не 

дуже од 5 година. 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

(h) Порез на добитак (наставак) 

Одложени порез 

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 

билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вриједности 

средства и обавеза у финансијским извјештајима и њихове одговарајуће пореске основице 

коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се признају за све 

опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мјери у којој је 

вјероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних привремених 

разлика. 

Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се примјењивати у 

периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез се књижи на терет 

или у корист биланса успјеха, осим када се односи на позиције које се књиже директно у корист 

или на терет капитала, и у том случају се одложени порез такође распоређује у оквиру 

капитала. 

(i) Примања запослених 

У складу са прописима који се примјењују у Републици Српској, Предузеће је у обавези да 

плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбјеђује социјална сигурност запослених. 

Предузеће је, такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у 

име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет запосленог се књиже на терет 

расхода периода на који се односе. 

Предузеће није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим 

основама.
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

(ј) Лизинг 

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се уговором о лизингу на 

Предузеће преносе сви ризици и користи које произилазе из власништва над средствима. Сваки 

други лизинг се класификује као оперативни лизинг. 
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Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се признају у билансу стања 

Предузећа у висини садашњих минималних рата лизинга утврђених на почетку периода лизинга. 

Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као обавеза по 

финансијском лизингу. Средства која се држе на бази финансијског лизинга амортизују се током 

периода корисног века трајања или периода закупа, у зависности од тога који је од ова два 

периода краћи. 

Закупи код којих закуподавац задржава значајнији дио ризика и користи од власништва 

класификују се као оперативни лизинг. Плаћања по основу уговора о оперативном лизингу 

признају се у билансу успјеха равномјерно као трошак током периода трајања лизинга. 

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЈЕНЕ 

Састављање финансијских извјештаја захтијева од руководства Предузећа да врши процјене и 

користи претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вриједности средстава и 

обавеза и објелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 

финансијских извјештаја, као и прихода и расхода у току извјештајног периода. Ове процјене и 

претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима пословања 

и осталим расположивим информацијама на дан састављања финансијских извјештаја. Стварни 

резултати могу да се разликују од процјењених износа. 

Најзначајнија подручја која од руководства захтијевају вршење процјене и коришћење 

претпоставки представљена су у даљем тексту: 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЈЕНЕ (НАСТАВАК) 

(a)  Корисни вијек некретнина, постројења и опреме 

Предузеће процјењује преостали корисни вијек некретнина, постројења и опреме на крају сваке 

пословне године. Процјена корисног вијека некретнина, постројења и опреме је заснована на 

историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и 

промјенама економских и индустријских фактора. 

Уколико се садашња процјена разликује од претходних процјена, промијене у пословним 

књигама Предузећа се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промијене 

рачуноводствених процена и грешке“. Ове процјене могу да имају материјално значајан ефекат 

на књиговодствену вриједност некретнина, постројења и опреме као и на износ амортизације 

текућег обрачунског периода. 
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(b) Умањење вриједности имовине 

На дан биланса стања, Предузеће врши преглед књиговодствене вриједности материјалне и 

нематеријалне имовине и процјењује да ли постоје индикације за умањење вриједности неког 

средства. Приликом процјењивања умањења вриједности, средства која готовинске токове не 

генеришу независно додјељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне 

промјене у додјељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова могу да 

утичу на књиговодствену вриједност односне имовине. 

(c) Исправка вриједности потраживања 

Исправка вриједности сумњивих и спорних потраживања се врши на основу процјењених 

губитака усљед немогућности купаца да испуне своје обавезе. Процјена руководства је 

заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитној 

способности купаца и промјенама у постојећим условима продаје. Ово укључује и претпоставке 

о будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. Промјене у условима пословања, 

дјелатности или околности везани за одређене купце могу да имају за посљедицу корекцију 

исправке вриједности сумњивих и спорних потраживања објелодањене у приложеним 

финансијским извјештајима. 
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5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЧИНАКА 

Приходи од продаје учинака 2013. у КМ 2012. у КМ 

Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту: 

  

- РТВ такса 15.208.011 13.108.667 

- Маркетинг 3.949.996 3.403.508 

- Остале услуге 2.525.599 1.596.274 

Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту:   

- Маркетинг 144.630 219.020 

- Остале услуге 2.204 2.543 

Укупно приходи од продаје учинака: 21.830.440 18.330.012 
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Преглед прихода од РТВ таксе је дат у сљедећој табели: 

Приход од РТВ таксе 
31.12.2013. у КМ 31.12.2012. у КМ 

Телекоми 9.294.927 10.490.494 

РТРС - инкасо 2.070.397 2.122.255 

Корекција расподјеле прилива РТВ таксе 2.700.716 - 

РТВ ФБИХ - инкасо 1.062.029 447.279 

Нераспоређени прилив 79.942 48.639 

Свега приход оф РТВ таксе 15.208.011 13.108.667 

 

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

Остали пословни приходи 2013. у КМ 2012. у КМ 

Приходи од закупнина 1.825.843 1.669.256 
Приходи из намјенских извора финансирања 549.074 415.854 

Укупно остали пословни приходи: 2.374.917 2.085.110 
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7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

Трошкови материјала 2013. у КМ 2012. у КМ 

Трошкови горива и енергије Трошкови осталог 

материјала (режијског) 

913.027 

396.826 

931.464 

523.638 

Укупно трошкови материјала: 1.309.853 1.455.102 

 

8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 

расходи 2013. у КМ 2012. у КМ 

Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада 

Остали лични расходи 

10.771.157 

748.253 

10.886.451 

878.007 

Укупно трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични расходи: 
11.519.410 11.764.458 

 

9. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

Трошкови производних услуга 
2013. у КМ 

2012. у КМ 

Трошкови инкасаната 

Повремени и привремени послови 

Трошкови закупа 

Трошкови транспортних услуга 

Трошкови рекламе и пропаганде 

Трошкови услуга одржавања 

Трошкови услуга чишћења пословног простора 

Трошкови осталих услуга 

2.359.965 

909.792 

722.842 

677.430 

405.610 

194.312 

140.756 

517.451 

1.563.194 

1.004.079 

727.348 

561.548 

227.150 

160.216 

139.732 

526.564 

Укупно трошкови производних услуга: 5.928.158 4.909.831 
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10. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

Трошкови амортизације и резервисања 2013. у КМ 2012. у КМ 

Трошкови амортизације 1.894.246 1.334.131 
Трошкови резервисања 5.292 28.612 

Укупно трошкови амортизације и резервисања: 1.899.538 1.362.743 

 

11. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

Нематеријални трошкови 
2013. у КМ 

2012. у КМ 

Трошкови права емитовања преноса догађаја 792.799 565.059 
Провизија Телекома за наплату РТВ таксе 397.564 477.112 

Права емитовања снимљеног програма 270.264 555.690 

Накнаде за таксе 758.285 440.331 

Трошкови услуга информативних агенција 95.734 143.055 
Трошкови репрезентације 92.207 106.537 

Трошкови премија осигурања 74.116 44.750 

Истраживања, стручна мишљења и вјештачења 64.040 74.334 

Адвокатске услуге 47.920 15.131 

Услуге ЈРТВ сервиса БИХ 42.477 44.009 
Трошкови платног промета 36.092 50.131 

Остали нематеријални трошкови 335.626 296.308 

Укупно нематеријални трошкови: 3.007.124 2.812.447 

 

12. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

Финансијски расходи 2013. у КМ 2012. у КМ 

Расходи камата 358.688 365.394 

Негативне курсне разлике 1.867 2.318 

Укупно финансијски расходи: 360.555 367.712 
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13. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

  

Остали приходи 
2013. у КМ 

2012. у КМ 

Приходи од смањења обавеза, укидања 

неискоришћених дугорочних резервисања и остали 

непоменути приходи 

Наплаћена отписана потраживања 

Добици по основу продаје нематеријалних улагања, 

некретнина, постројења и опреме 

272.954 

6.457 

439.494 

35.805 

2.134.169 

Укупно остали приходи: 279.411 2.609.468 

 

14. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

Остали расходи 
2013. у КМ 2012. у КМ 

Трошкови судских спорова 

Расходи по основу исправке вриједности и отписа 

потраживања 

Остали расходи 

110.278 

35.685 

110.132 

128.375 

48.174 

30.840 

Укупно остали расходи: 256.095 207.389 

 

15. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 

Порез на добит 
2013. у КМ 2012. у КМ 

Добитак прије опорезивања 31.923 16.467 
Корекција за пореске сврхе 142.592 128.871 

Пореска основица 174.515 145.338 

Текући порез на добит (по стопи од 10%) 17.451 14.533 
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18. ДАТИ АВАНСИ 

Дати аванси исказани на дан 31. децембар 2013. године у износу од 218.043 КМ (2012. године - 

300.747 КМ) односе се на дате авансе за материјал и услуге на домаћем и иностраном тржишту.

16. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

  
Лиценце Софтвер Укупно 

 

 Н А Б A В Н А В Р И Ј Е Д Н О S Т   

Стање на дан 31.12.2012.  191.863 248.924 440.787 

Стање на дан 31.12.2013.  191.863 248.924 440.787 

 И S П Р A В К А В R И J E D N O S T И   

Стање на дан 31.12.2012.  35.175 - 35.175 

Амортизација  38.372 35.571 73.943 

Стање на дан 31.12.2013.  73.547 35.571 109.118 

Садашња вриједност на дан 31.12.2012. 156.688 248.924 405.612 

Садашња вриједност на дан 31.12.2013. 118.316 213.353 331.669 

 

17. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

  

Грађев. 

Постројењ
а 

и 

Аванси и 

Инвестицион

е некретнине 

у 

Улаг. 

на 

туђим 

 

 Земљишт
е 

објекти опрема припреми некр. Укупно 

 
N A B A В N A В R И J E D N O S Т 

Стање на дан 31.12.2012. 1.001.884 11.191.721 28.890.696 1.013.400 48.407 42.146.108 
Набавка - 3.130 322.762 39.600 - 365.492 

Отуђења и расходовања 

  

(3.866.562) (1.036.737) 

 

(4.903.299) 

Стање на дан 31.12.2013. 

1.001.884 11.194.851 25.346.896 16.263 48.407 37.608.301 
И S P R A В K A В R И J E D N O S T И 

Стање на дан 31.12.2012.  

1.373.174 20.005.065 

 

37.660 21.415.899 
Амортизација - 208.264 1.602.678 - 9.360 1.820.302 

Отуђења и расходовања 

  

(3.866.562) 

  

(3.866.562) 

Стање на дан 31.12.2013.  

1.581.438 17.741.181 

 

47.020 19.369.639 

Садашња вриједност на 

дан 31.12.2012. 1.001.884 9.818.547 8.885.631 1.013.400 10.747 20.730.209 

Садашња вриједност на 

дан 31.12.2013. 1.001.884 9.613.413 7.605.715 16.263 1.387 18.238.662 
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19. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 

 31.12.2013. 31.12.2012. 
Краткорочна потраживања у КМ у КМ 

Потраживања од купаца у земљи 4.279.515 4.381.655 
Потраживања од купаца у иностранству 121.500 141.821 

Сумњива и спорна потраживања - тужена 221.435 85.811 

Остала краткорочна потраживања 56.507 89.437 

 4.678.957 4.698.724 

Исправка вриједности:   

- Потраживања од купаца у земљи (484.576) (469.997) 

- Потраживања од купаца у иностранству (54.690) (40.049) 

 (539.266) (510.046) 

Укупно краткорочна потраживања: 4.139.691 4.188.678 

 

Старосна структура потраживања од купаца на дан 31. децембар 2013. године 2012. године 
представљена је на сљедећи начин:   

Старосна структура 
31.12.2013. 31.12.2012. 

 у КМ у КМ 

Недоспјело 956.722 89.438 
0-60 дана 1.026.040 769.322 

60-90 дана 676.295 288.918 
90-180 дана 406.002 960.013 

180-270 дана 78.596 652.417 

270-360 дана 51.771 442.080 

Преко 360 дана 1.483.531 1.582.349 

Укупно потраживања: 4.678.957 4.784.537 
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22. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

Основни капитал Предузећа је исказан на дан 31. децембра 2013. године у износу од 2.020.136 

КМ (31. децембра 2012. године - 2.020.136 КМ). Оснивач Предузећа је Влада Републике Српске.
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20. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

Готовина и готовински еквиваленти 
31.12.2013. у КМ 31.12.2012. у КМ 

Текући рачун 94.856 168.554 

Главна благајна домаћа валута 11.436 21.660 

Издвојена средства 4.956 - 

Девизни рачун 3.129 16.508 

Главна девизна благајна 3.095 6.698 

Укупно готовина и готовински еквиваленти: 117.472 213.420 

 

21. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

Активна временска ограничења 
31.12.2013. у КМ 31.12.2012. у КМ 

Разграничени трошкови по основу обавеза 

Потраживања за нефактурисани приход Остала 

активна временска разграничења 

4.924.626 

1.141.972 

1.996.998 

3.210.728 

48.639 

2.373.367 

Укупно активна временска ограничења: 8.063.596 5.632.734 
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Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Бања Лука исказане на дан 31. децембра 2013. 

године у износу од 249.974 КМ (2012. године - 688.248 КМ) настале су по основу уговора о 

кредиту закљученог 29. априла 2008. године којим је одобрен кредит од 1.000.000 КМ. Фиксна 

каматна стопа по овом кредиту је 7,2%. Датум доспјећа кредита је 30. април 2015. године. 

Отплата кредита је у 81 мјесечну рату уз грејс период од 3 мјесеца. 

Обавезе према НЛБ Развојној банци а.д. Бања Лука исказане на дан 31. децембра 2013. 

године у износу од 6.320.970 КМ (2012. године - 6.252.521 КМ) настале су по основу уговора о 

кредиту закљученог 12. априла 2011. године којим је одобрен кредит од 5.000.000 КМ. Каматна 

стопа је излазна каматна стопа Инвестионо развојне банке Републике Српске плус маржа банке 

1,89%. Датум доспјећа кредита је 1. новембра 2026. године. Отплата кредита је у 156 мјесечних 

рата уз грејс период од 24 мјесеца. 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 

31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

23. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (НАСТАВАК) 

23. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

Дугорочни кредити 

31.12.2013. у КМ 31.12.2012. у КМ 

Комерцијална банка а.д. Бања Лука 

  

- Главница 237.711 616.552 

- Камата 12.263 71.696 

 249.974 688.248 

НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 

  

- Главница 4.967.949 5.000.000 

- Камата 1.353.021 1.562.521 

 6.320.970 6.562.521 

Укупно дугорочни кредити: 6.570.944 7.250.769 
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24. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ 

Обавезе по основу финансијског лизинга на дан 31. децембра 2013. године износе 470.849 КМ 

(2012. године - 716.786 КМ) и односе се на финансирање набавке 39 аутомобила. У складу са 

одредбама уговора о лизингу закљученог са Raiffeisen Леасингом д.о.о. Сарајево, предмет 

лизинга отплаћује се у периоду од 5 година, а након истека уговора Предузећу је data могућност 

да предмет лизинга откупи по номиналној вредности. Номинална каматна стопа је 6,45% на 

годишњем нивоу. 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 

31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

Структура доспјећа обавеза по дугорочним кредитима 

2012. године дата је у сљедећој табели: 

(главнице) на дан 31. децембра 2013. и 

Дугорочни кредити 31.12.2013. у КМ 31.12.2012. у КМ 

До 1 године 560.726 410.892 
Од 1 до 2 године 446.215 560.726 

Од 3 до 5 година 1.153.846 1.215.446 
Преко 5 година 3.044.873 3.429.488 

Укупно дугорочни кредити: 5.205.660 5.616.552 

   

 

Минимална закупнина 

Садашња вриједност минималне 

закупнине 

 2013. 2012. 2013. 2012. 
Финансијски лизинг у КМ у КМ у КМ у КМ 

До 1 године 245.574 245.937 192.511 182.126 
Од 1 до 5 година 225.275 470.849 186.977 379.488 

Преко 5 година  -  - 

 470.849 716.786 379.488 561.614 

Минус: камате и порез (91.361) (155.172) - - 

Садашња вриједност 

обавезе: 
379.488 561.614 379.488 561.614 
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 

31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

25. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

Краткорочни кредити у земљи 

31.12.2013. у 

КМ 

31.12.2012. 

у КМ 

Нова банка ад Бања Лука 434.337 

 

НЛБ Развојна банка ад Бања Лука - 507.776 

Укупно краткорочни кредити: 434.337 507.776 

 

Краткорочне финансијске обавезе исказане у 2013. години у износу од 434.337 КМ односе се на 

краткорочни overdraft кредит одобрен код Нове банке ад Бања Лука по уговору број: 
0779130012 на 12 мјесеци са фиксном каматном стопом 5,9% на годишњем нивоу. 

26. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

  

Обавезе из пословања 

31.12.2013. у 

КМ 

31.12.2012. 

у КМ 

Обавезе према добављачима у земљи 3.880.058 3.072.342 
Примљени аванси, депозити и кауције 69.539 188.037 

Укупно обавезе из пословања: 3.949.597 3.260.379 

 

27. ОБАВЕЗЕ ЗА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА 

Обавезе за зараде и накнаде зарада 
31.12.2013. у КМ 31.12.2012. у КМ 

Обавезе за зараде и накнаде зарада 441.977 446.786 

Обавезе за порезе на зараде 147.019 92.442 

Обавезе за доприносе на зараде 277.390 316.039 

Обавезе за нето накнаде зарада 11.329 10.536 

Обавезе за остала нето лична примања 83.131 85.162 

Укупно обавезе за зараде и накнаде зарада: 960.846 950.965 
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31. НАКНАДЕ РУКОВОДСТВУ 

Бруто накнаде исплаћене Управном одбору Предузећа у 2013. години износиле су 131.361 КМ 

(2012. године - 149.254). 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 

31.  Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

 

28. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЏБИНЕ 

Обавезе за порезе, доприносе и друге даџбине 31.12.2013. у КМ 31.12.2012. у КМ 

Обавезе за доприносе који терете трошкове Обавезе 

за порезе, царине и друге даџбине Остале обавезе за 

порезе, доприносе и друге даџбине 

736.203 

15.720 

43.489 

86.085 

13.673 

20.101 

Укупно обавезе за порезе, доприносе и друге 

даџбине: 
795.412 119.859 

 

29. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

Обавезе за порез на добитак 

31.12.2013. у КМ 31.12.2012. у КМ 

Обавезе за порез по одбитку на ино слуге 208.407 84.115 

Обавезе за порез на добитак 4.933 - 

Укупно обавезе из пословања: 213.340 84.115 

 

30. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

Пасивна временска разграничења 

31.12.2013. у КМ 31.12.2012. у КМ 

Одложени приходи и примљене донације Остала 

пасивна разграничења Обрачунати приходи будућег 

периода Обрачунати трошкови текућег периода-

нефактурисано 

7.010.181 

7.003.718 

58.915 

6.637.656 

7.088.624 

160.197 

1.111.217 

Укупно пасивна временска разграничења: 14.072.814 14.997.694 
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32.  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

Циљеви управљања финансијским ризицима 

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима, као што су тржишни 

ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности. Управљање финансијским ризицима је усмјерено на 

минимизирање потенцијалних негативних ефеката на финансијске перформансе Предузећа у 

условима непредвидивости кретања на финансијским тржиштима. 

Предузеће не користи финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика на 

пословање обзиром да такви инструменти нису у широј употреби, нити постоји организовано 

тржиште ових инструмената у Републици Српској. 

(a) Кредитни ризик 

Кредитни ризик је ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу измире 

у потпуности и на вријеме, што би могло довести до финансијског губитка Предузећа. Кредитни 

ризик обухвата дугорочне финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане и 

потраживања. 

На основу јавно доступних финансијских информација и интерних историјских података о 

сарадњи, Предузеће врши одређивање бонитета за појединачног пословног партнера. На основу 

процјењеног бонитета утврђује се износ максималне кредитне изложености за појединачног 

пословног партнера, у складу са пословном политиком усвојеном од стране руководства 

Предузећа. 

Предузеће нема значајну концентрацију кредитног ризика, обзиром да се његова потраживања и 

пласмани односе на већи број међусобно неповезаних купаца
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31.  Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

32.  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

(b) Каматни ризик 

Предузеће је изложено ризику промјене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је 

каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Предузеће нема на 

располагању инструменте којима би ублажило његов утицај. 

Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2013. и 201. године са 

становишта изложености каматном ризику дата је у сљедећем прегледу: 

 

Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текућу пословну годину на 

реално могуће промјене у каматним стопама за 1% (2012. године - 1%), почев од 1. јануара. 

Повећање односно смањење од 1% представља реално могућу промјену каматних стопа, 

имајући у виду постојеће тржишне услове. Ова анализа примјењена је на финансијске 

инструменте Предузећа који су постојали на дан биланса стања и претпоставља да су све 

остале варијабле непромјењене. 

Изложеност каматном ризику 

2013. У 
КМ 2012. У КМ 

Финансијска средства 

- Некаматоносна 4.257.163 4.402.097 

 4.257.163 4.402.097 

Финансијске обавезе 

- Некаматоносне 

- каматоносне-фиксна каматна стопа 

- каматоносне-варијабилна каматна стопа 

4.895.342 

1.065.141 

5.205.660 

4.269.469 

1.454.189 

5.616.562 

 11.166.143 11.340.220 
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 

31.  Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

32.  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

(b) Ризик ликвидности 

Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбјеђује да у сваком 

тренутку испуњава своје обавезе. Ризиком ликвидности се управља одржавањем одговарајућих 

новчаних резерви, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем 

адекватног односа доспјећа финансијских средстава и обавеза. 

Рочност доспећа финансијских обавеза Предузећа је дата у следећој табели: 

 

 

2013. 

+1% -1% 

2002. 

+1% 

у КМ -

1% 

Финансијска средства 

    

Финансијске обавезе (52.057) 52.057 (56.166) 56.16(
3  (52.057) 52.057 (56.166) 56.166 

 

 

до 
1 године 

од 1 до 2 
године 

од 2 до 5 
година 

преко 5 
година у КМ Укупно 

2013. година 
Дугорочни кредити 560.726 446.215 1.153.846 3.044.873 5.205.660 
Дугорочне обавезе по 
финансијском лизингу 
Остале дугорочне обавезе 

245.574 225.275 - - 470.849 

69.672 69.672 20.611 - 159.955 
Краткорочне финансијске обавезе 434.337 - - - 434.337 
Обавезе из пословања 3.880.058 - - - 3.880.058 
Обавезе за зараде и накнаде 
зарада 

960.845 - - - 960.845 
Друге обавезе 54.439 - - - 54.439 

 

6.205.651 741.162 1.174.457 3.044.873 11.166.143 
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Приказани износи се заснивају на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег 

датума на који ће Друштово бити обавезно да такве обавезе намири. 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 

31.  Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

32.  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
Управљање ризиком капитала 

Управљање ризиком капитала служи руководству Предузећа да очува могућност пословања по 

принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и другим 

интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. 

Предузеће анализира капитал кроз показатељ задужености, који се израчунава као однос нето 

задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне 

финансијске обавезе, краткорочне и дугорочне, умање за готовину и готовинске еквиваленте. 

Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето 

задужености. 

2012. година 

Дугорочни кредити 410.892 560.726 1.215.446 3.429.498 5.616.562 
Дугорочне обавезе по 
финансијском лизингу 
Остале дугорочне обавезе 

245.937 245.574 225.275 - 716.786 

69.672 69.672 90.283 - 229.627 
Краткорочне финансијске обавезе 507.776 - - - 507.776 
Обавезе из пословања 3.260.379 - - - 3.260.379 
Обавезе за зараде и накнаде 
зарада 

950.965 - - - 950.965 
Друге обавезе 58.125 - - - 58.125 

 

5.503.746 875.972 1.531.004 3.429.498 11.340.220 
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33. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 

Процјењена вриједност судских спорова који се на дан 31. децембра 2013. године воде против 

Предузећа износи 3.942.253,29 КМ. Износи коначних губитака по основу судских спорова могу 

бити увећани по основу обрачунатих затезних камата до датума окончања спорова, односно до 

датума коначних исплата по споровима. Руководство сматра да судски спорови који се воде 

против Предузећа неће проузроковати материјално значајне штете по Предузеће. 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 

31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

34. ЗАКОН О ЈАВНОМ РТВ СИСТЕМУ БИХ 

Законом о Јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине, усвојеним 5. октобра 2005. 

године, прописано је да јавни систем емитовања у Босни и Херцеговини чине: Радио-телевизија 

Босне и Херцеговине, Радио-телевизија Републике Српске, Радио-телевизија Федерације Босне 

и Херцеговине и Корпорација јавних РТВ сервиса Босне и Херцеговине. Чланом 44. Закона о 

јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон) прописано је 

да се одговарајући закони и прописи на државном и ентитетском нивоу, који се односе на ЈРТС 

Босне и Херцеговине и јавне РТВ сервисе, морају усагласити с одредбама овог Закона у року од 

60 дана од његовог ступања на снагу. У складу са тим захтјевом усвојен је Закон о Јавном 

радиотелевизијском сервису Босне и Херцеговине и ентитетски закони. Сходно члану 6. Закона 

Управљање ризиком капитала 31.12.2013. у КМ 

31.12.2012. у 

КМ 

Укупна задуженост 7.636.085 8.704.957 

Готовина и готовински еквиваленти (117.472) (213.419) 

Нето задуженост 7.518.613 8.491.538 
Капитал 3.422.803 3.408.331 

Укупан капитал 10.941.416 11.899.869 

Показатељ задужености 68,72% 71,36% 
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предвиђено је да су јавни РТВ сервис обавезни да региструју Корпорацију на државном нивоу. 

Успостављен је Управни одбор Јавног радиотелевизијског система Босне и Херцеговине који 

чине сви чланови управних одбора јавних РТВ сервиса који су током текућег период предузимали 

одређене активности, доносили одређене закључке у вези са функционисањем Корпорације у 

оснивању. До регистрације Корпорације, Корпорација у оснивању функционише као посебна 

организациона цјелина у оквиру БХРТ-а. Одбор ЈРТС БИХ формирао је Радни тим за 

функционисање Корпорације у оснивању у периоду до њеног оснивања, која ради на припреми 

нормативних, финансијских, кадровских и техничко-технолошких претпоставки за оснивање 

Корпорације. Корпорација на државном нивоу није успостављена. 

Према Закону о Јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине, укупни нето приход 

од продаје маркетиншког оглашавања расподјељује се према процентима утврђеним Законом о 

Јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине (БХРТ 50%, РТВ ФБИХ 25% и РТРС 

25%). Такође, Јавни сервиси (БХРТ, РТВ ФБИХ и РТРС) би требало да врше уплате на 

јединствени рачун на основу маркетиншког оглашавања у складу са наведеним законом. ЈП 

РТРС је током 2010. године покренуо тужбу против друга два емитера за намирење разлике по 

оствареним приходима и његовог распореда по горе наведеним процентима по основу пружања 

маркетиншких услуга. Наведени спорови су у току на дан 31. децембра 2013. године. 

 

 

 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ НА ДАН 
31. Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 3 .  Г О Д И Н Е  

35. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

Предузеће је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31. 

децембра 2013. и 2002. године. 

Стања потраживања и обавезе са емитером БХТВ и ФТВ нису усаглашена на дан 31. 

децембра 2013. године за 1.864.870 КМ и 1.128.002 КМ у нето износу, респективно. 


