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УВОД 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

Радио Добој је основан 17. априла 1967. године Одлуком Скупштине општине 

Добој, као установа од посебног значаја за задовољавање информативних, 

културних и других потреба грађана. До 1990. године Радио-Добој је пословао у 

саставу Државног предузећа „Глас комуна“, а те године ове двије издавачке куће 

дијеле се у два засебна предузећа. „Глас  комуна“ је 1996. године приватизован, 

док је капитал у Радио Добоју и данас 100% државни (власништво Града Добој). 

 Скупштина Града Добоја, у функцији скупштине овог Јавног предузећа је на 

сједници одржаној 8. маја 2014. године, усвојила Статут Јавног преузећа „Радио 

телевизија Добој“, д.о.о. које од тад престаје да послује под називом ЈП Радио Добој 

са п.о, а започиње пословање под данашњим називом ЈП „РТВ Добој“ д.о.о.  

Чланом 3. Статута регулисан је правни континуитет и права, обавезе и  

одоговорност дотадашњег предузећа ЈП „Радио Добој“ са п.о, које наставља 

обављање дјелатности од општег интереса у новој правној форми организовањем 

Јавног предузећа „Радио телевизија Добој“, д.о.о, у складу са законом, односно ЈП 

„РТВ Добој“, д.о.о. је правни сљедбеник Јавног предузећа „Радио Добој“ са п.о.  

Као такво, ЈП РТВ Добој д.о.о. са сједиштем у Улици Милоша Обилића 1, 74000 

Добој регистровано је Рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда у 

Добоју под бројем 60-0-Рег-15-000 952 од 18.11.2015. Адреса сједишта ажурирана 

је и на Потврди о регистрацији Пореске управе Републике Српске број 

06/1.01/0601-053-24653/15 од 27.11.2015. године, а адреса сједишта ажурирана је 

и у Управи за индиректно опорезивање Увјерењем о регистрацији/упису у 

јединствени регистар обвезника индиректних пореза број 04/1-17-1 УПЈР/1-7378-

2-15 од 21.12.2015. године. 

   

 

I    ОСНОВНА ДЈЕЛАТНОСТ И ЗАДАЦИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Данас је РТВ Добој д.о.о. јавно предузеће регистровано код Окружног привредног 

суда у Добоју, за радио-телевизијску и новинско-издавачку дјелатност. 

Просторије ЈП „РТВ Добој“ д.о.о. смјештене су згради бившег Министарства 

одбране у Улици Милоша Обилића 1, а простор је власништво Града Добој. 

ЈП РТВ Добој д.о.о је носилац дозволе Регулаторне агенције за комуникације у БиХ, 

за земаљско емитовање радијског програма на фреквенцији 96,3 МХз са 

предајника на Локације Циганиште дозвољене снаге емитовања на 800 МХз, а од 

2011. године и дозволе за емитовање телевизијског програма путем других 

кабловских оператера. 
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II         ЦИЉ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА 

 

Приликом израде Програма рада ЈП РТВ Добој д.о.о руководили смо се Упутством 

за израду програма рада јавних установа и предузећа, које је сачинило Одјељење 

за привреду и друштвене дјелатности Града Добоја, те прописима Регулаторне 

агенције за комуникације БиХ (РАК), којима је строго одређено мјесто и улога 

државних, односно јавних емитера какав је ЈП РТВ Добој д.о.о. 

Циљ доношења Програма рада за наредну годину је избјегавање стихијског 

дјеловања и рада. Планом се заправо прво анализирају  досадашњи резултати, 

сагледавају ефекти дотадашњег рада, а затим на основу аналитичких података 

дефинишу активности у наредном периоду којима ће се уз ефикасну 

искоришћеност људских и техничких ресурса постићи најбољи резултати. 

У нашем случају, Планом и програмом рада за 2022. годину настоје се постићи 

одређењи циљеви у погледу повећане гледаности, па самим тим и бољег и 

успјешнијег пословања Предузећа као крајњег резултата, уз уважавање 

друштвене оговорности сваког упосленика као и фирме у цјелини.    

 

   III     ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

Што се тиче радијског програма нашег предузећа, планирано је даље унапрјеђење 

програмске шеме и подизање квалитета за шта смо током претходних година 

обезбиједили техничке и кадровске претпоставке.  

Такође, за 2022. годину предвидјели смо, као један од основних задатака, 

агресивнији и иновативнији маркетиншки наступ што би резултирало знатно 

већим приходима од маркетинга у нашем радијском и ТВ програму, а све у циљу 

дјелимичног растерећења градског буџета у погледу финансирања 

функционисања наше институције.  

Уз све ово, мора се имати на уму и ограничење удјела маркетинга у програму 

радијских станица као јавних предузећа, које је регулисано прописима 

Регулаторне агенције за комуникације БиХ. 

Телевизијски програм ЈП РТВ Добој д.о.о. се може гледати у програмској понуди 

кабловских оператера“ Елта Кабел“ д.о.о. Добој, „Стокић“ д.о.о. Добој, „КТВ Е-Г-Е“ 

Добој Југ, „Фокус –М“ д.о.о, Милићи и „Детел“д.о.о. из Сарајева а за 2022. годину 

планирамо потписати уговор са „Мтел-ом“ БиХ, чиме би регулисали емитовање 

нашег програма у кабловској телевизији овог оператера, а све у складу са 

намјером за  продужење рјешења, односно обнављањем дозволе за емитовање од 
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стране РАК-а којим су регулисане дозволе емитовања РТВ програма до 31.12.2021. 

године. 

Интернет портал www.rtvdoboj.org  је током 2021. године имао преко 5.100 посјета 

дневно, а за 2022. годину смо планирали садржај сопствених вијести и садржаја 

дићи до 10 % укупног садржаја на порталу, прије свега у дневно-информативном 

дијелу. 

 Такође, на друштвеним мрежама Фејсбук и Твитер смо значајно присутни и све 

вијести са портала преносимо путем истих, а за 2022. планирамо многа 

унапређења у том дијелу како би постигли већу ефикасност пласмана наших 

вијести на друштвеним мрежама.  

 

IV  ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ     

ПРОГРАМА И ЉУДСКИ  РЕСУРСИ 

 

Финансијска средства која су нам неопходна за реализацију активности 

покретања телевизијског програма у пуном смислу – сопствена продукција, 

монтажа, режија, емитовање у одговарајућим  форматима у склопу пакета 

кабловских оператера,  свакако су значајна. 

Буджетски приједлогом за 2022. годину планирано је да се оствари маркетиншка 

добит у номиналном износу од 65.000,00КМ што је приближно пројекцији за 2021. 

годину, када је предвиђена добит од маркетиншког оглашавања износила    

63000,00 КМ. Разлог заовакву пројекцију је свеприсутна пандемија у претходних 

годину дана и која ће значајно утицати и на пословање у 2022. години. 

Уколико се остваре предвиђања за 2022. годину, сопствени извор прихода би се 

утрошио тако да се након измирења обавеза према добављачима, који би у 

оквирном износу био око 27.560,00 КМ, преосталих 37.440,00 КМ употријеби за 

продукцију и унапрјеђење радијског и тв програма. 

Наравно, све то је могуће зато што се средства за плате и накнаде запосленика  

субвенционишу из буџета града.  Планирана средства за ову намјену су 301 000,00 

КМ, те су тако и дефинисана буџетским захтјевом. 

Што се тиче људских ресурса, да би се у потпуности и квалитетно одговорило 

захтјевима емитовања овог  типа радијског и телевизијског програма, неопходно 

је ангажовати један мањи број професионалних и образованих људи (област ТВ 

продукције) који би уз постојећи број од 14 запослених(2 новинара, 3 водитеља, 3 

тонска сниматеља, 3 камермана и монтажера, 1 реализатора, 1 хонорарног 

http://www.rtvdoboj.org/
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сарадника за маркетинг и финансије и 1 хонорарна сарадника) придонијели 

успјешном пословању нашег Предузећа. 

 

 

 

V      ЗАКЉУЧАК 

   

Планирано је да се током 2022.године значајно унаприједе  технички ресурси који 

би омогућили квалитетнији и богатији тв програм из сопствене продукције, 

базиран на информативном и забавном програму.  

Стога сматрамо да се предвиђени планови за 2022. годину, постављени на реалне 

основе,  могу  реализовати у предвиђеном финансијском оквиру и који се већим 

дијелом односи на субвенцију из буџета Града Добој али и уз лична финансијска 

средства остварена путем маркетиншких активности. 

Јавно предузеће „РТВ Добој“ д.о.о. би постало препознатљиво и добро 

позиционирано на ширем регионалном подручју, тј. гледаношћу у  већем дијелу 

Републике Српске и Федерације БиХ, док је слушаност радијског програма у 

сталном повећању, између осталог, захваљујући и напредним технологијама које 

га приближавају слушаоцима.  

                                 

                                        ЈП РТВ Добој д.о.о. 

       ______________________________________ 

                         Александар Новаковић, в.д. директора 




