
 

  Активности које ће доминирати до краја 2017. године  

 

   Основна питања која ће доминирати и на којима ће се инсистирати у 2017. години су:  

 

1.Унапређивање програма и повећање слушаности 

2.Повећање ефикасности рада 

3.Технолошко осавремењавање 

4.Финансијски опоравак 

 

Реализација прва два задатка ће тећи упоредо с обзиром да неке послове није могуће 

раздвојити, јер су повезани,међусобно зависни и условљени. Неки задаци ће се 

пренијети и у наредну годину,јер је за њихову реализацију потребно дуже вријеме.                    

 

Реализација трећег задатка је започета набавком новог предајника и микрофона, а 

настављена је набавком монитора,микрофона,звучне карте и друге ситније опреме. 

Приоритет у унапређењу и подизању квалитета програма би ове године трбало да буде 

рјешавање проблема са пријемом сигнала.Умјесто постојећег преноса сигнала путем 

линка,потребно је увести нови начин преноса путем интернета. 

За овај начин преноса сигнала потребно је издвојити око 2.000,00 КМ. 

Једна од активности у току године биће усмјерена на оснивање интернет радија,који би 

имао само комерцијални садржај.  

 

Неке активности су спроведене већ почетком 2017. године. 

Извршене су промјене у унутрашњој организацији,унапређен је програм кроз нову 

програмску шему и нови начин вођења емисија,као и увођења нових. 

То је доприњело већој ефикасности рада а постепено би требало да повећа и саму 

слушаност. 

 

Као емисије у програму се издвајају:  

 

Окосницу самог радијског програма чини информативни програм са емисијом Прњавор 

данас која се емитује сваког дана. 

Вијести се емитују на сваких сат времена. 

Поред ових емисија,издваја се и Дјечији радијски фестивал који Радио Прњавор 

емитује са партнерским радио станицама чије је финално вече  у Жепчу.На фестивалу 

наступају и дјеца са подручја наше општине,а ту сарадњу смо остварили са О.Ш. 

Бранко Ћопић. 

Једна од нових емисија је Љепота живота са својим документарним и афирмативним 

карактером.Саговорници у емисији су са наше општине који говоре о својим 

занимањима која су обављали,али сада говоре о њима по завршетку свог радног вијека 

и са друге љепше стране. 

Треба напоменути и да се емисија о запошљавању у сарадњи са порталом posao.ba  

емитује као прва таква радијска емисија. 

Поред емисије о запошљавању,преузима се и музичка емисија The Selector у сарадњи са 

British Council. 

 

 

 

 



 

Поред поменутих емисија, у плану су и нове емисије у циљу побољшања самог 

радијског програма. 

Упоредо са тим ће тећи даља промоција и јачање портала,који је и сам доприњео већој 

слушаности радија.  

 

Финансијски опоравак је одлучујући фактор у самом опстанку и услов за остваривање 

свих функција и циљева Радио Прњавора као јавног сервиса. 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                      в.д.директора 

                                                                                                Драган Малић               

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                                           
 

 

     


