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ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „Радио телевизија Врање“ основано је као Радио дифузна радна
организација „Радио Врање“ 31.05.1979 године одлуком оснивача у то време Скупштине
општине Врање док је Телевизија Врање основана 20.11.1995 године.
Јавно предузеће послује под фирмом Јавно предузеће «Радио телевизија Врање», са
потпуном одговорношћу,са седиштем у Врању ,у улици Партизанској 17/а.
Основна делатност Јавног предузећа Радио телевизије Врање је радио и телевизијска
активност ( радио дифузна делатност ) стварање и производња радио и телевизијског
програма, преношење и емитовање програма, размена програма и учествовање у заједничким
програмима са другим радио и телевизијским станицама.
Поред напред наведе делатности Јавно предузеће «Радио телевизија Врање» пружа и
услуге рекламе и пропаганде (рекламе, огласи, обавештења и сл.)односно комерцијална
делатност.
-

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Јавно предузеће «Радио телевизија Врање» послује и своју делатност остварује у
складу са позитивним законским одредбама, пре свега обавља основну делатност у складу са
Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закона о јавном
информисању, Закона о радиодифузији, Закона о оглашавању, Закона о телекомуникацијама у
делу који се односи на право коришћења радио фреквенције и на постављање, употребу и
одржавање телекомуникационих уређаја, Закона о приступу информацијама од јавног
значаја.Од подзаконских аката који уређују пословање предузећа јесу правилници и упутства
надлежних државних органа.Основни акт којим се уређује делатност, организациона
структура, унутрашња организација, управљање и сл. у Јавном предузећу «Радио телевизија
Врање» је Статут.
-

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Органи управљања Јавног предузећа «Радио телевизија Врање» су: Надзорни одбор од
јула 2013 године и директор. Унутрашњу организацију Јавног предузећа сачињавају:
редакција(општа и информатива), сектор радио, тв и емисионе технике, општи-правни и
финансијско-комерцијални (маркетиншки) сектор, док у програмском делу постоји главни и
одговорни уредник.
-

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

Предузеће се већим делом финансира из Буџета а мањим из сопствених
средстава.Зараде радника се финансирају 100% из Буџета.Остале трошкове пословања
предузеће покрива из сопствених прихода.
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ

По завршном рачуну за 2014 годину ЈП „Радио телевизија Врање“ је упркос отежаним
условима пословања остварила позитиван финансијски резултат. Остварен је укупан приход
од 60.001.628 динара док су укупни трошкови 59.655.771 динар, тако да је остварена добит од
345.857 динара.
Зараде радника се финансирају из буџета а остали трошкови се финансирају из
сопствених средстава. Поред прихода из буџета остварен је и приход од уговора, реклама,
огласа исл.
Поређењем остварених прихода и трошкова у 2014 години у односу на приходе и
трошкове у 2013. години укупни приходи су мањи за 1,46%, а трошкови за 2%. Евидентан је
мањи пад прихода од трошкова што за крајњи резултат има остварену добит од 345.857
динара што је у односу на добит из 2013. године више за 8,7%.
У 2014. години остварени су сопствени приходи (од маркетинга и закупа) у висини од
15.087.043 динара што у односу на претходну годину представља смањење од 5,53%.
Чињеница да се налазимо у процесу приватизације коју треба окончати најкасније до 1. јула
2015. године и неизвесност коју она доноси, додатно је утицала на оправдани страх
потенцијалних оглашивача за дугорочнију озбиљнију сарадњу, што за последицу има пад
сопствених прихода у односу на прошлу годину. До смањења прихода дошло је и због
немогућности наставка пословно техничке сарадње, пре свега, са Симпом, Општином
Трговиште, Сурдулица и Владичин Хан, са којима смо годинама уназад имали успешну
сарадњу а приходи од те сарадње чинили стабилан извор прихода на које смо рачунали и у
2014. години. Реализацијом тих уговора, чији је укупан планирани износ 3.240.000 динара,
остварили би раст прихода у односу на 2013. годину.
Што се тиче појединих трошкова који су детаљно разврстани у приложеној табели код
неких је дошло до оправданог повећања а код доброг дела до смањења. Највеће повећање
трошкова се односи на накнаду за СОКОЈ и то за 270%. Повећање је уследило због измене
обрачуна тарифе о ауторским и сродним правима којим су увећани проценти, а обрачунавају
се и на приходе како из буџета тако и приходе од реклама. По завршном рачуну за 2013.
фактурисана нам је разлика по новом обрачуну у износу од 977.967 динара што је знатно
увећало трошкове накнаде за СОКОЈ и која је оптеретила трошкове у 2014. години.
Из табеле се јасно види да су у 2014.години сви остварени трошкови мањи од
планираних. Укупни трошкови су мањи за 8,3% у односу на планиране, при чему су
трошкови зарада које се финансирају из буџета мањи од планираних 1,4%, док су сви остали
трошкови који се финансирају из сопствених прихода мањи за 23,3%.
На дан 31.12.2014.године ЈП РТВ Врање има потраживања од купаца у износу од
6.787.852 динара, док обавезе према добављачима износе 2.199.058 динара. Због реалног
исказивања финансијског резултата извршили смо отпис ненаплаћених потраживања,
старијих од 60 дана, у износу од 1.427.874 динара али то никако не значи да смо се одрекли
наплате, напротив сва потраживања ће бити у кратком року наплаћена.
На основу Закључка Скупштине града Врања бр: 06-100/2012-13 од 04.09.2012.године,
поводом уплаћивања 50% остварене добити, РТВ Врање је 03.07.2014.године уплатила
оснивачу на рачун извршења буџета 159.044 динара, што је 50% остварене добити која је
исказана у Финансијском извештају за 2013 годину.
У следећој табели приказана је структура остварених прихода и трошкова по врстама
за 2013 и 2014 годину.

ВРСТА
ТРОШКОВА

ПЛАН ЗА 2014.

ОСТВАРЕНО
I-XII/2014.

ОСТВАРЕНО ЗА I-XII/2013

1.

Зараде
- бруто зараде
- доприноси на
терет послодавца

44.686.189

44.071.595

44.655.871

37.901.780

37.446.258

37.876.053

6.787.409

6.625.338

6.779.818

372.000

242.820

316.260

2.
УКУПНО:

За роме
45.058.189,00

II

ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
Трошкови по
уговору о делу
1.500.000,00
540.186,00
1.656.240,00
Накнада
члановима УО и
НО
350.000,00
53.276,00
46.616,00
Трошкови репро и
канце. материјала
1.000.000,00
936.788,00
789.552,00
Дневнице за
службена путов. у
зем.
200.000,00
162.535,00
326.586,00
Накнаде трошкова
на служ. путу
100.000,00
45.700,00
79.364,00
Накнаде за превоз
радника
300.000,00
217.107,00
298.127,00
Јубиларне награде
150.000,00
107.108,00
120.875,00
Отпремнине
600.000,00
557.928,00
0,00
Помоћ радницима
и органиѕацијама
100.000,00
72.000,00
Трошкови горива
и енергије и
уп.соп.возила
1.500.000,00
1.394.154,00
1.402.074,00
Трошкови ПТТ
услуга
800.000,00
763.504,00
698.293,00
Премије
осигурања
400.000,00
307.361,00
237.513,00
Трошкови
одржавања
1.600.000,00
1.304.716,00
964.180,00
Трошкови по
ауторским
уговорима
1.500.000,00
1.254.284,00
1.469.047,00
Накнада за
СОКОЈ
2.000.000,00
1.261.572,00
340.690,00
Накнада за ОФПС
300.000,00
238.265,00
142.137,00
Накнада за
временску
прогнозу
80.000,00
70.535,00
67.843,00
Репрезентац. у
сопств.
просторијама
300.000,00
296.750,00
291.781,00
Трошкови
угоститељских
услуга
300.000,00
298.970,00
282.982,00
Таксе и судски
трошкови
250.000,00
107.072,00
149.917,00
Трошкови
провизије
150.000,00
136.250,00
108.457,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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44.314.415,00

44.972.131,00

Трошкови заштите
22 на раду
Комуналне услуге
23
Трошкови пореза
24
Камате
25
Остали
нематеријални
26 трошкови
Накнада за
27 фреквенцију
Трошк. рекламног
28
и пропаг. материј.
Трошкови спорова
29
Трошкови
30 амортизације
Негативне курсне
31 разлике
Отпис
потраживања
32 преко 60 дана
20.000.000,00

Укупно:
СВЕГА I + II

65.058.189,00

ВРСТА
ПРИХОДА

ПЛАН
за 2014. год.
Приходи из
буџета
- за зараде

I

II
III
IV
IV
У К У П Н О:

Ред
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.

100.000,00

55.000,00

53.517,00

40.000,00

35.646,00

33.946,00

50.000,00

8.204,00

47.189,00

30.000,00

9.332,00

63.494,00

600.000,00

582.431,00

216.559,00

400.000,00

350.647,00

318.647,00

300.000,00

197.617,00

260.840,00

198.418,00

0,00

2.422.126,00

2.943.350,00

5.000.000,00

487.258,00
1.427.874,00
15.341.356,00

1.917.028,00
15.886.102,00

59.655.771,00

60.858.233,00

ОСТВАРЕНО
за I-XII/2014

ОСТВАРЕНО
за I-XII/2013

45.658.189

43.861.262

44.972.131

44.686.189

43.618.442

44.655.871

- за роме

372.000

242.820

316.260

За отпремнине

600.000

557.928

/

495.395

/

Приходи од
премија
Приходи из
министарства
Сопствени
приходи
65.658.189

233.230
20.000.000

15.087.043

60.001.628

61.176.321

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Назив
објекта
2
Студијско светло
Миксете
Матрице
Бежичне бубице
Систем за емитовање прогр.

2013

2014

3

4
533.968
1.392.100
582.425

328.065
242.079

15.970.960

6.
7.
8.
9.
10.

Рачунари
Самсунг ТВ
Расвета у студију
Опрема за дигитализацију
Камере
УКУПНО:

1.245.923
1.049.526
2.865.593

283.692
68.233
1.245.923
2.426.780
6.533.121

Kao што се из претходне табеле види, почетком 2014. године, испоручена је
комплетна студијска расвета, за коју је процес јавне набавке спроведен крајем
2013.године, док је део опреме за дигитализацију ТВ режије – миксете и матрице, за
коју је процес јавне набавка спроведен такође у 2013. години, испоручен у 2014.
години. Средином године, након успешно спроведеног поступка јавне набавке,
набављено је седам камера марке JVC и то три модела JVC 650 и четири модела JVC
150 чиме је у потпуности заокружен процес дигитализације телевизије.

-

КАДРОВИ

Кадрови по квалификационој структури
Ред
Бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Квалификаци
он структура
2
НК
ПК
КВ
ССС
ВКВ
ВС
ВСС
магистри
доктори наука
УКУПНО:

2013

2014

3
2
/
/
34

4
2
/
/
34

5
13
54

5
13
54

Сектори

2013

2014

2

4

4

Кадрови по секторима
Ред
Бр.
1
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Општи-правни
Финансијски
Маркетинг
ТВ техника
Радио техника
Редакција
УКУПНО:

4
2
2
19
8
19
54

4
2
2
19
8
19
54

ЈП РТВ ВРАЊЕ
Зоран Величковић, директор

