
 

 ЈП „РАДИО ГРАДИШКА“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градишка, мај 2019. године 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
 

О ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊИ ОБРАЧУН 

ЈП "РАДИО ГРАДИШКА"  
за 2018. годину 

 



Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈП "РАДИО ГРАДИШКА" за 2018. годину           2/ 9 

 

 
САДРЖАЈ 
 
1. ДЈЕЛАТНОСТ .......................................................................................................... 3 
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ ................................................. 3 
3. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ...................................................................... 4 
4. ОБИМ УСЛУГА ........................................................................................................ 5 
5. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ .................................................. 6 
6. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ .................................................................................. 6 
7. ЗАКЉУЧАК .............................................................................................................. 7 
8. ГОДИШЊИ ОБРАЧУН ............................................................................................. 7 
 
 

 



Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈП "РАДИО ГРАДИШКА" за 2018. годину           3/ 9 

 

 

1. ДЈЕЛАТНОСТ 

 
ЈП „Радио Градишка“ служи интересу јавности 40 година и информише у складу 
са професионалним стандардима и прописима, као и прописима и кодексом 
Регулаторне агенције за комуникације БиХ. Радио осигурава разноврстан и 
избалансиран радијски програм који испуњава етичке стандарде и стандарде 
квалитета, поштовања људских живота, достојанства и физичког интегритета 
личности те промовише демократску слободу, друштвену правду и међународно 
разумијевање и мир. Радио Градишка припрема и емитује информативни, 
културни, образовни, забавни, дјечији, спортски, вјерски, маркетиншки  и 
музички програм. 
 
05. фебруара 2018. године, уз сагласност Регулаторне агенције за комуникације, 
почиње реализација програма по новој програмској шеми, обогаћеној новим 
емисијама. Почетак емитовања програма помјерен је са 7 на 6 часова ујутру и 
тиме повећана производња сопственог програма са 14 на 15 сати.  
 
Дјелатност ЈП „Радио Градишка“ остварује се производњом и емитовањем 
програма на радијској мрежи, на властитој фреквенцији и на основу дозволе 
Регулаторне агенције за комуникације бр. 02-07-1107/11 од 31.12.2011. године. 
Програм је доступан путем јавности путем земаљске радио дифузне мреже и 
путем стриминга на интернет страници Радио Градишке. 
 
Од маја 2018. године, одлуком Скупштине Општине, ЈП „Радио Градишка“ је 
издавач Градишких новина. 
 
Дјелатност предузећа уписана је у судски регистар сагласно класификацији 
дјелатности утврђеној важећим прописима и исте јесу како слиједи: 

- 58.13 Издавање новина 
- 60.10 Емитовање радијског програма 
- 60.20 Емитовање телевизијског програма 
- 61.10 Дјелатности жичане телекомуникације 
- 61.20 Дјелатности бежичне телекомуникације 
- 61.30 Дјелатност сателитске телекомуникације 
- 61.90 Остале телекомуникационе дјелатности 
- Спољнотрговински промет у оквиру регистроване дјелатности. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ 

 
Управу предузећа чини директор који је истовремено и главни и одговорни 
уредник програма. 
 
Према Правилнику о систематизацији радних мјеста у ЈП „Радио Градишка“ 
остала радна мјеста су: 

- Новинар 1 – 4 извршиоца, 
- Новинар 2 – 1 извршилац, 
- Тонски реализатор 1 – 1 извршилац, 
- Тонски реализатор 2 – 2 извршиоца, 
- Референт за административно-рачуноводствене и маркетиншке послове 

– 1 извршилац. 
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3. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Укупан број запослених у ЈП „Радио Градишка“ са 31. децембром 2018. 
године је 13 запослених, од чега је 9 жена. 
 
 
Табела 1. Квалификациона структура запослених 

Р.б
р. 

Квалификациона структура 

Структура запослених према 
полу 

Мушких Женских 

1. ВСС 2 6 

2. ССС 2 3 

УКУПНО: 4 9 

 
 

На дан 31.12. 2019. године укупан број запослених, у односу на 31.12. 
2017. године, већи је за 3 запослена из сљедећих разлога: 
 
- У претходном периоду, од самог оснивања радија, постоји потреба и пракса да 
се ангажује један спољни сарадник - тонски реализатор у вријеме кориштења 
годишњих одмора, празника или у случају повећаног обима посла. Та потреба је 
у 2018. години постала континуирана те је, у складу са Законом о раду 
Републике Српске,  изискивала запошљавање једног радника на одређено 
вријеме ( до 15. јануара ове године ) на пола радног времена. 
- На мјесто референта за административно-рачуноводствене и маркетиншке 
послове запослен је један радник, на одређено вријеме,  до повратка радника с 
боловања. 
- У оквиру Програма Запошљавања приправника са ВСС запослили смо једног 
приправника – дипломираног филолога, за потребе лекторисања текстова како 
за интернет страницу тако и за Градишке новине. 
 
 

4. ОБИМ УСЛУГА 

 
Физички обим услуга предузећа у 2018. години, са упоредним показа-

тељима за 2017. годину,   приказан је у табели која слиједи: 
 

Табела 2. - Физички обим услуга ЈП „Радио Градишка“ у 2017. и 2018. години 

 

Ред. 
број 

 
Физички обим услуга 

предузећа 
Јед. мјере 2017 2018 

% 
17/18 

1. Број припремљених и 
емитованих информација  
локалног карактера 
(догађаји на подр. 
Градишке) 

 
 
Информац
ија 

 
 

1774 

 
 

1780 

 
 

0,3  

2. Број припремљених и 
емитованих Хроника 

Емис. 254 250 -1,6  



Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈП "РАДИО ГРАДИШКА" за 2018. годину           5/ 9 

 

3. Број емитованих вијести 
(термина) 

Емис. 2286 
 

3363 47 

4. Број осталих емисија Емис. 192 371 93,2  

 
5. 

Број припремљених 
специјал програма 

Сати 60 65 8,3  

 
6. 

Број припремљених и 
емитованих емисија „Радио 
спорт“ 

Емис. 51 52 -3,7  

 
7. 

Број преноса сједница СО 
Градишка 

 9 9 0 

8. Број преноса уживо из 
Културног центра 

 1 5 400  

9. Број емитованих огласа и 
обавјештења општине 
Градишка 

 65 107 64,6  

10. Број оглашивача који су 
користили маркетинг услуге 
Радио Градишке 

 87 62 -28,7  

11. Укупан број сати 
произведеног програма  

Сати 5110 5440 6,5  

12. Број емитованих радио-
репортажа 

Емис. - 11 100 

13.  Број емитованих емисија 
„Причамо о 
предузетништву-СКП 2018“ 

Емис. - 22 100  

 

 
У наведеној табели је примјетно повећање броја емитованих емисија до чега је 
дошло увођењем нове програмске шеме од 05. фебруара 2018. године. 
Припрема овог броја емисија захтијевала је прековремени рад запослених као и 
ангажовање спољних сарадника, што се огледа у табели расхода  - бруто 
зараде и остали лични расходи. 
 
Такође, у годишњем Извјештају Радио Градишке треба истаћи да смо, након 
дуго времена, оживјели форму „радио-репортаже“ за коју је својевремено Радио 
Градишка награђивана на рерпубличким фестивалима. Припремили смо и 
емитовали серијал радио-репортажа, укупно 11, под називом „Мале приче о 
великим људима и догађајима“ у којима су обрађене најзанимљивији људи и 
мјеста с подручја Градишке. Репортаже су емитоване једном мјесечно, петком, а 
репризиране недељом. 
 
У оквиру споразума о медијском покровитељству Свјетског конгреса 
предузетника 2018. године, припремили смо и емитовали 22 емисије „Причамо о 
предузетништву“ у којима смо слушаоцима подијелили вриједне награде које је 
обезбиједио Међународни економским форумом „Перспективе“ из Дубровника - 
једнодневне котизације за учешће на конгресу у Загребу. Циљ овог споразума је 
била промоција предузетништва, као и медијски статус Радио Градишке у 
области маркетинга. 
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ЈП „Радио Градишка“ је у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године 
бесплатно оглашавала или рекламирала све манифестације које су биле под 
покровитељством општине Градишка као и све манифестације хуманитарног 
карактера.  
Одговорили смо на сваки захтјев за медијским покровитељством.  

 
Када су у питању Општи избори 2018. године, у току једномјесечне кампање 
омогућено је бесплатно праћење активности политичких субјеката и бесплатно 
емитовање у информативним емисијама по три конференције за новинаре до 2 
минуте, централни митинг или завршна трибина до 3 минуте и по три трибине 
или митинга до 2 минуте. Такође, сви политички субјекти имали су могућност 
плаћеног политичког оглашавања.  
 
Свим политичким субјектима било је омогућено непосредно представљање под 
истим условима у трајању од 15 минута по политичком субјекту без новчане 
накнаде. О термину одржавања жребања и терминима непосредног пре-
дстављања писмено су обавијештени сви политички субјекти, о чему постоји 
документација. У складу са чланом 9. тачка 2. Правилника о медијском предста-
вљању, Радио Градишка чува записе о реализацији политичког представљања.  
 
Није било примједби на извјештавање Радио Градишке о изборном процесу.  
 
 

5. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ 

 

У 2018. години уложено је 5.900,00 КМ у набавку возила за потребе рада на 
терену. Вршена су и ситна улагања у набавку инвентара и опреме као што су 
компјутери, диктафон, екстерни хард диск, клима уређај, канцеларијски 
намјештај и слично, укупне вриједности 3.123,00 КМ. 
 
 

6. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ 

 

Проблем у раду ЈП „Радио Градишка“ је стара, дотрајала опрема која умањује 
квалитет звука у емитовању програма.  Набавка нове опреме ( емисиона и 
студијска техника) је неопходна из разлога што већина опреме с којом 
предузеће ради датира из 1979. године .  
 
15. новембра 2018. године дошло је до квара предајника. У року од 7 сати  
обезбијеђен је замјенски предајник исте снаге који је служио до поправке нашег 
предајника. 
 
Такође, треба истаћи да је и простор у којем је смјештен радио неуслован. 
Неопходна је замјена вањске и унутрашње столарије, промјена електро 
инсталација и постављање подова ( тренутно је бетонски под покривен 
итисоном). Ова неусловност повећава трошкове електричне енергије у зимском 
периоду када вршимо догријавање просторија.  
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7. ЗАКЉУЧАК 

 
ЈП „Радио Градишка“ је 2018. годину завршила позитивним пословањем. 
Извршили смо своју обавезу коју имамо као јавни сервис грађана и редовно и 
свакодневно, објективно, непристрасно и у складу са новинарским кодексима 
извјештавали јавност о свим догађањима на подручју наше општине, али и 
Републике Српске.  

 
Приход који се остварује од рекламирања и оглашавања је повећан за 20,3 % у 
односу на 2017. годину. Треба истаћи да ЈП „Радио Градишка“ остварени приход 
од маркетинга користи за покривање расхода као што су трошкови материјала, 
трошкови производних услуга, накнаде зарада, нематеријални трошкови, 
порези, таксе и слично. 

 
Плате запосленима су редовно измириване, као и порези и доприноси на плате.  

 
Грант Општине Градишка за 2018. годину није у потпуности покрио бруто плате 
и топле оброке запослених. За бруто плате и топле оброке запослених ЈП 
„Радио Градишка“ је утрошила 242.848.72 КМ, а грантом је остварила приход у 
износу од 234.626,00 КМ. Разлику од 8.222 КМ као и трошкове бруто накнада за 
спољне сараднике покрили смо из прихода од рекламирања. 

 
Попис музичког архива Радио Градишке који броји око 10 000 плоча врши се у 
континуитету, у складу са могућностима, у циљу стварања тачне и комплетне 
базе података. Циљ пописа је стварање предуслова за дигитализацију као и 
утвђивање тачног стања, те очувања изузетно вриједне и богате колекције 
плоча. 
 

 

8. ГОДИШЊИ ОБРАЧУН 

 

 

ЈП „Радио Градишка“, у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, 
пословала je са добитком од: 

 
     Укупан приход:  296.567,64 КМ 
     Укупан расход:  293.598,20 КМ 

Бруто резултат: 2.969,44 КМ 
Порез на добит:   296,94  КМ 

 
Нето резултат: 2.672,50 КМ 

 
Грант општине Градишка планиран за 2018. годину износио је 233.000,00 КМ и 
овдје треба истаћи да је у јануару 2018. исплаћена дотација 12/2017, док је 
дотација за 12 /2018 исплаћена у јануару 2019. године.  
 
Са 31. децембром 2018. године, на име гранта, Општина Градишка је исплатила 
Радио Градишци 221.353,41 КМ. 

 
Остварен пословни приход од пружених услуга (рекламирања) је за 20,3 % већи 
од прихода оствареног у 2017. години. 



Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈП "РАДИО ГРАДИШКА" за 2018. годину           8/ 9 

 

Структура укупних ПРИХОДА може се видјети из табеле која слиједи.  
 

Табела 3. - Структура укупних прих. 2017. и 2018. год. са упоредним процентом 
раста 
 

 
 
 
Структура укупних расхода и проценат учешћа може се видјети из табеле која 
слиједи. 
 
 
 

 

Ред. 
бр. 

 
Врста прихода 

 
2017. 
 

 
2018. 

% 
17/18. 

 
1. 

Грант Општине 
Градишка 

222.950,00 234.626,00 5,20 

2.  Суфинан.упл. 
доприноса за ПИО 
на пл. април 2017.- 
Општина Градишка 

3.251,83 - - 

3.  Уплата накнаде за 
рад емитовање 
РАК-у-Општина 
Градишка 

525,00 - - 

4.  Уплата држ. 
доприноса по 
основу дозволе за 
емит. – Општина 
Градишка 

1.740,00 - - 

5. Објављивање 
јавног конкурса за 
именов. директора 
ЈП РГ – Општина 
Градишка 

315,00 - - 

6.  Приход од рефунд. 
породиљског бол. 

574,35 13.761,32 97,6 

 
3. 

Приходи од 
пружених услуга  

  38.217,00 45.963,01  20,30 

 
4. 

Приход од 
Градишких новина 
– општина 
Градишка 

        - 1.000,00 - 

 
5. 

Отпис пореза и 
доприноса за 
неисплаћене 
обавезе 

  -     1.217,31 - 

 УКУПНО  267.573,00  296.567,64  
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Табела 4. -Структура укупних расхода у 2017. и 2018. год. упоредним процентом 
раста 

 

Ред. 
број 

 
Врста расхода 

 
2017.  

 
2018. 
 

% 
17/18 

 

1.  Бруто зараде 
(личне зараде 
запослених, 
порези и 
доприноси на 
зараде) 

187.860,00 221.353,41 17,8 

2. Остали лични 
расходи ( бруто 
примања- спољни 
сарадници,  
накнаде НО, 
отпремнина, 
употреба вл. 
возила) 

37.585,00 38.514.72 2,5 

3. Трошкови 
режијског 
материјала 

2.142,00 2.305,03 7,6 

4. Трошкови горива 
и енергије  

5.302,00 5.759,94 8,6 

5. Трошкови 
амортизације 

2.920,00 - - 

 Трошкови платног 
промета, медија и 
др.нематер. 
трошкови 

3.994,00 4.169,79      4,4 

6. Трошкови 
накнада 

- - - 

7. Остали 
трошкови 
личних расхода 
(бруто топли 
оброк) 

21.769,00 21.495,31 -1,3 

8. Отпис 
кратк.потражив. 

 
--------- 

 
----------- 

 

 УКУПНО 244.476,00 293.598,20  
 

 

                                                                                                                                    
                                                                                   ДИРЕКТОРИЦА 
 
        Александра Стојановић          


