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1. ДЈЕЛАТНОСТ
ЈП „Радио Градишка“ служи интересу јавности 41 годину 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 јавности путем земаљске радио дифузне мреже и путем
стриминга на интернет страници Радио Градишке www.radiogradiska.com.
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 2020. године
је 11 запослених, од чега је 7 жена.
Табела 1. Квалификациона структура запослених
Структура запослених према
Р.б
полу
Квалификациона структура
р.
Мушких
Женских
1. ВСС
2
4
2. ССС
2
3
УКУПНО:
4
7
У 2020. години запослен је један радник више у односу на број радних мјеста
која су одређена Правилником о систематизацији радних мјеста у ЈП „Радио
Градишка“ на одређено вријеме, до повратка радника са боловањa.

4. ОБИМ УСЛУГА
Физички обим услуга предузећа у 2020. години, са упоредним показатељима
за 2019. годину, приказан је у табели која слиједи:
Табела 2. - Физички обим услуга ЈП „Радио Градишка“ у 2019. и 2020. години
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Физички обим услуга предузећа
Број припремљених и емитованих информација
локалног карактера (догађаји на подручју
Градишке)
Број припремљених и емитованих Хроника
Број емитованих вијести (термина)
Број осталих емисија
Број припремљених специјал програма
Број припремљених и емитованих емисија „Радио
спорт“
Број преноса сједница СГ Градишка
Број преноса уживо из Културног центра
Број емитованих огласа и обавјештења општине /
града Градишка
Број оглашивача који су користили маркетинг
услуге Радио Градишке
Број реемитованих конференција за штампу
Републичког штаба за кризне ситуације
Број сати произведеног програма у 2020. години

Јед.
мјере
Информ.
Емис.
Емис.
Емис.
Сати
Емис.

2019.

2020.

1 935
251
3 367
384
30
46

1 760
246
2 989
483
30
46

91
98
89
126
100
100

11
2
112

7
3
38

64
150
34

42

55

131

Сати

Индекс

5275

98
4 695

89
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Укупан број сати произведеног програма је у 2020. години смањен у односу на
2019. годину из разлога што је у периоду увођења полицијског часа због пандемије у
Републици Српској програм скраћен до 19 часова, као и у љетном периоду због
годишњих одмора запослених.
Радио Градишка је 2020. године редовно пратила све догађаје на
подручју Града, рад Административне службе, Скупштине града, јавних
установа и предузећа, удружења грађана и невладиног сектора ради
правовременог информисања грађана и обезбјеђења јавности рада. У
одређеним садржајима јавност је благовремено информисана и о догађајима у
Републици Српској, БиХ и шире.
Такође, пратили смо све сједнице градског Штаба за ванредне ситуације
и са истих редовно информисали грађане, реемитовали сједнице Кризног
штаба за ванредне ситуације Републике Српске, информисали о свим
догађајима на терену везано за пандемију. У току измијењеног начина рада
установа и предузећа, само један запослени радник је радио „од куће“.
Програмске садржаје смо прилагођавали тренутним потребама наше
локалне заједнице тако да смо припремали и емитовали ванредне емисије кад
год је за то постојала потреба.
Када су у питању Локални избори 2020. године, у току једномјесечне кампање
омогућено је бесплатно праћење активности политичких субјеката и бесплатно
емитовање у информативним емисијама по четири конференције за новинаре до 2
минуте, завршни политички догађај до 3 минуте и по три трибине 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 представљања писмено
су обавијештени сви политички субјекти, о чему постоји документација. У складу са
чланом 9. тачка 2. Правилника о медијском представљању, Радио Градишка чува
записе о реализацији политичког представљања.
Није било примједби на извјештавање Радио Градишке о изборном процесу.
Структура програма Радио Градишке дефинисана је у програмској шеми која
је у 2020. години реализована кроз двије програмске цјелине:
- пријеподневни програм,
- поподневни програм.
Пријеподневни програм:
Програм информативно-ревијалног карактера у којем су свакодневно
емитоване вијести сваког пуног сата, све сервисне информације из комуналних
предузећа, Ватрогасне јединице, Полицијске управе, Дома здравља, Болнице
Градишка, Електродистрибуције Градишка и остали културно-забавни садржаји. Све
сервисне информације свакодневно су објављиване на сајту Радио Градишке.
Емисија „Час за вас“ емитована је сваког јутра у 8:10 часова путем које су
слушаоци информисани о најактуелнијим темама или предстојећим догађајима
локалног карактера.
Емисију „Актуелно“ Радио Градишка емитовао је сваког уторка од 9:30 часова
у којој су, осим представника извршне власти и органа управе, гостовали и
представници установа и институција из различитих области. Циљ ове емисије је
информисање грађана о најважнијим темама локалног карактера.
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Емисију „Жене и могућности“ емитовали смо сриједом у 9:10 часова. Теме
обрађене у овој емисији односе се на жене у области предузетништва,
запошљавања, самозапошљавања, образовања, наталитета, политике и слично.
Емисију „Биланс стања“ емитовали смо сваког четвртка у 9:10 часова, а
најчешћи гости су били директори јавних предузећа и установа, као и успјешни
самостални предузетници.
Емисију „Културни колаж“ емитовали смо сваког петка у 9:10 часова. Теме
које су обрађене у овој емисији су културни догађаји, рад културних друштава,
невладиних организација, удружења и слично.
Емисија „Радио спорт“ посвећена је спорту и физичкој култури, емитује се
понедељком у 11:10 часова. Редовно смо извјештавали о свим спортским
активностима са подручја Града и шире и пратили на терену утакмице ФК „Козара“.
Емисија „Дјечији свијет“ емитује се сваке недјеље у 9:10 часова, осим у току
љетног школског распуста.
Поподневни програм
Карактеристика овог програма је већи број информативних садржаја од
Хронике Радио Градишке – централне информативне емисије, до вијести у 13. 14.
17. и 18. часова, гдје приоритет имају вијести са подручја града Градишка.
Хроника Радио Градишке је централна информативна емисија која се емитује сваког
радног дана у 15 часова.
Рубрика „Мој град“ се емитује сваког уторка у 17:30 часова и обрађује
знамените и старе грађевине, називе улица, познате личности нашег Града.
Рубрика „Религија и човјек“ обрађује актуелне теме везано за религију и
укључује све вјерске конфесије са подручја Градишке.
Емисија „Кроз Лијевче и Поткозарје“ је емисије из пољопривреде и емитује се
сваке суботе у 14:10 часова.
Ради потпунијег и свеобухватнијег информисања грађана, свакодневно се
ажурира интернет страница www.radiogradiska.com чиме је омогућена доступност
информација корисницима интернета у цијелом свијету. Све информације са
интернет странице истог тренутка су доступне и на Facebook страници Радио
Градишке, а наш програм се, осим на фреквенцији 98,8 МHz може слушати и на
нашој интернет страници путем стриминга.

5. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ
Крајем 2020. године започела је процедура замјене вањске столарије у
пословним просторијама Радио Градишке.
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6. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ
Проблем у раду ЈП „Радио Градишка“ је дотрајала емисиона и студијска
опрема.
Проблем у пословању 2020. године су смањени приходи од рекламирања
због пандемије корона. Радио Градишка је овај проблем превазишла максималном
штедњом и смањењем трошкова пословања.

7. ЗАКЉУЧАК
ЈП „Радио Градишка“ је 2020. 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 нашг Града, али и Републике
Српске. Као једини локални јавни медиј извршили смо свој задатак и у најтежим
условима пандемије.
Приход који се остварује од рекламирања, у односу на 2019. годину, у паду је
за 9.121,16 КМ. Треба истаћи да ЈП „Радио Градишка“ остварени приход од
маркетинга користи за покривање расхода као што су трошкови материјала,
трошкови производних услуга, накнаде зарада спољним сарадницима и члановима
НО, нематеријални трошкови, порези, таксе и слично.
Плате запосленима и остале накнаде су редовно измириване, као и порези и
доприноси на наведена лична примања.
Грант градаГрадишка за 2020. годину је у потпуности покрио бруто плате
и топле оброке запослених. За бруто плате и топле оброке запослених ЈП „Радио
Градишка“ је утрошила 232.191,10 КМ, а грантом је остварила приход у износу од
236.500,00 КМ.

8. ГОДИШЊИ ОБРАЧУН
ЈП „Радио Градишка“, у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године,
пословала je са добитком.
Укупан приход: 290.244,04 КМ
Укупан расход: 287.202,97 КМ
_____________________________________________________________________
Бруто резултат: 3,041.07 КМ
Порез на добит: 304,10 КМ
Нето резултат: 2.736,97 КМ
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Остварен пословни приход од пружених услуга (рекламирања) је за 23 %
мањи од прихода оствареног у 2019. години. Цјеновник маркетиншких услуга Радио
Градишке није мијењан, а разлог смањеног прихода у односу на 2019. годину је све
популарнији начин рекламирања путем интернет портала као и пандемија вируса
корона.
Укупан приход на годишњем нивоу је у паду за 4 %. Укупан расход смањен је за 3 %.
Табела 3. - Структура укупних прихода 2019. и 2020. година
Ред.
брoj

Врста прихода

Индекс

2019.

2020.

236.500,00

236.500,00

100

1.

Грант Града Градишка

2.

Помоћ за накнаду за рад. емитовање РАКу- Град Градишка

4.000,00

-

-

3.

Приходи од запошљавања приправника

7.654,01

8.324,97

109

4.

Приход од рефундације породиљског
редовног боловања

9.678,70

13.828,64

143

5.

Приходи од пружених услуга

39.621,59

30.590,43

77

6.

Приход од Градишких новина – Град
Градишка

2.000,00

1.000

50

7.

Отпис пореза и доприноса за неисплаћене
обавезе

1.350,01

-

300.804,31

290.244,04

УКУПНО

и

96
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Табела 4. - Структура укупних расхода у 2019. и 2020. година

Редни
број

1.

2.

Врста расхода
Бруто зараде
(личне зараде запослених, порези и
доприноси на зараде)
Остали лични расходи
(бруто примања-накнаде НО,
отпремнина, употреба возила )

2020.

2019.

204.759,93

209.973,23

Индекс

102,55

44.499,35

35.316,91

79

3.

Трошкови режијског материјала

1.419,64

1.246,10

88

4.

Трошкови горива и енергије

6.717,76

5.850,91

87

5.

Трошкови амортизације

3.569,11

7.290,39

104

6.

Трошкови платног промета, медија,
др.нематер. трошкови

4.370,11

5.307,56

121

6.141,71

-

-

22.217,87

91

7.
8.
9.

Трошкови накнада – отпремнине и
помоћ радницима
Остали трошкови
личних расхода (бруто топли
оброк)
Отпис кратк.потражив.
УКУПНО

24.404,71
---------

-----------

295.882,32

287.202,97

_______________________
ДИРЕКТОР
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