Јавно предузеће ''Радио телевизија Врање'', чији је оснивач град
Врање, регистровано је као регионална радио и телевизијска станица чији је
основни задатак производња и емитовање радијског и телевизијског
програма.
Регионална Радио телевизија Врање задржала је лидерску позицију и
као медијска кућа број један у региону наставила своју информативноедукативну мисију. Радило се пуном паром током 2013. године. Резултат је
реализација свега што смо зацртали претходне године.

ТВ ПРОГРАМ

Година за нама у погледу увођења нових садржаја и емисија на
програмима РТВ није била посебно динамична. Придржавали смо се
углавном већ установљених правила и садржаја и наставили да развијамо
креативни дух међу запосленима.
Активности Скупштине Града, Градског већа, савета и комисија,
руководства града и Скупштине града, Пчињског управног округа, народних
посланика, Владе Србије, министарстава и других државних органа биле су
праћене адекватно њиховом значају. Подсећамо да је свака седница
Скупштине града била директно преношена на каналу Телевизије Врање као
и свака Свечана или Духовна академија која је организована под
покровитељством јавних установа или предузећа у граду. Наставили смо
информисање о догађајима у другим општинама Пчињског округа. У
информативном програму Радио телевизије Врање гледаоцима и слушаоцима
биле су понуђене актуелне информације пре свега у најгледанијим, односно
најслушанијим, емисијама Вести и Дневник али и кроз друге препознатљиве
специјалне емисије сопствене производње, како у јутарњим тако и у
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вечерњим терминима: Дан пред нама, Резервисано време, Око југа, Актуелно,
Разговор с поводом, Интервју, Град, О селу за село, Град на сунчаној страни,
Поподне са Небојшом.
Од нових емисија, прву половину године обележио је серијал
''Знаменити Врањанци'', а другу половину, серијал ''Јумко - распад једног
система''. То је и био почетак истраживачког приступа у нашој редакцији.
Наставили смо реализацију емисије на ромском језику ''Романо инфо'',
као и две хронике: Хронику Владичиног Хана и Сурдулице. Директно или
одложено преносили смо и спортске утакмице и догађаје. Директно смо
преносили све догађаје и концерте у оквиру обележавања манифестације
''Дани каранфила'' у Врањској бањи и ''Дани Врања''.
И 2013. године били смо посебно поносни на реализацију живих
преноса преподневног телевизијског програма из центра града. Телевизијски
студио заменили смо природним окружењем. Овде треба подсетити да смо
током летњих месеци емисију ''Врање, добар дан'' радили уживо са
такозваног Јумковог базена. Услови за рад били су исцрпљујући, нарочито за
техничку екипу али су гледаоци реаговали позитивно.
Комплетан новогодишњи ТВ и радијски програм у 2013. години
урадили смо у сопственој продукцији. Од дечјег преко музичког до драмског
програма. Уз одличну сарадњу са ансамблом градског позоришта снимили
смо сатиричну причу о побратимима у предизборној кампањи, по тексту који
је освојио прво место на традиционалном конкурсу РТВ-а ''Пера Стојановић
– Туман''.
Година 2013. остаће упамћена по беспоштедној борби за опстанак
регионалних јавних сервиса у Србији. Велики број наших људи, новинара,
техничара, организатора путовао је за Ниш, Крагујевац, Нови Сад, Београд и
своје ставове и ставове коалиције ЗУМ (запослених у медијима) бранио пред
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бројним делегацијама како домаћим тако и међународним. Нисмо се штедели
у тој борби. Уколико се овако накарадно предложени Нацрти закона о јавном
информисању, јавним медијским сервисима и електронским медијима,
усвоји, опстанак наше редакције биће озбиљно доведен у питање.
Свесни времена у коме живимо одлучни смо у намери да опстанемо
на медијском небу Србије, а то значи да ћемо се озбиљно борити за сваког
гледаоца и слушаоца.

РАДИЈСКИ ПРОГРАМ

Током 2013-те године водило се рачуна о развоју и важности
радијског програма. У складу са трендовима који се везују за радио програм
као специфичан медиј радило се највише на музичком формату радиа. Музка
свих жанрова пажљиво распоређена у одговарајућим терминима задовољава
различите укусе слушалаца. Од изворне народне музике, попа, поп-рок
хитова, модерног звука различитих музичких праваца до емисије о џезу која
својим квалитетом задржава пражњу већ више од двадесет година
емитовања.
Почев од јутарњег програма који је увођењем још једног женског
вокала добио свежину и динамичност. Сама презентација информација је
побољшала квалитет овог сегмента програма. На сваки сат, слушаоци могу
чути најважније вести из града, околине и важне националне вести. Емисија
„Град на сунчаној страни“ је информативно музички програм који с обзиром
на

термин

емитовања

слушаоцима

нуди

прегршт

информација

и

занимљивости из земље и света а подразумева и разговор са гостима.
Радијски програм је крајем 2013-те године освежен новим музичким
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садржајима који су упаковани у емисије „Контрапункт“, „Замисли живот…“
и „Топтеен“.
Субјективно-конформистички и надасве аутоцензорски поглед на
музичку продукцију Србије, региона и остатка света. Ексклузивне приче са
ауторима сцене, праћење активности музичара из Врања и окружења,
представљање нових музичких праваца. Све ово и још пуно тога што желите
да знате а немате кога да питате само у емисији „Контрапункт“.
Емисија која се бави иностраном

музичком продукцијом новијег

датума и обухвата преглед актуелних светских топ листи уз музичку
илустрацију истих. Централни део једноипочасовне емисије резервисан је за
ранг листу 15 најпопуларнијих хитова заступљених на светским топ листама.
Слушаоци Радио Врања формирају и своју листу на сајту РТВ-а. Много
занимљивих информација о звездама и звездицама које можете чути само у
емисији „Замисли живот ….“
Актуелни домаћи музички хитови сврстани у Топ 10 листу, на основу
Ваших музичких предлога током недељеу оквиру facebook групе“ Музичко
поподне са Небојшом“ образац је на који се наслања емисија „ТОПТЕЕН“.
Добра музика и важне информације у правом тренутку су оквир у
коме се програм Радио Врања развијао током 2013-те године.

ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ
Информативна

редакција

регионалне

Радио

телевизије

Врање

најважнији је сектор ове медијске куће. Највећи број гледалаца прати
програм РТВ-а управо због информативног програма. Свесни одговорности,
у овој редакцији су ангажовани професионални и одговорни новинари који
могу да одговоре изазовима које тај посао изискује.
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Годину 2013-ту обележило је потписивање споразума Београда и
Приштине што смо континуирано пратили водећи рачуна о интересима
локалног становништва. На локалном нивоу, интересовање су изазвали
избори за савете месних заједница па смо нашим гледаоцима увек били
спремни да дамо поуздану и тачну информацију.
Једна од најважнијих активности које је информативна редакција дала
себи као задатак током 2013-те је извештавање јавности о контроверзним
дешавањима везано за реформу у сфери информисања и свега што се
дешавало око доношења сета медијских закона.
Током 2013-те информативна редакција пратила је активности
Координационог

тела

за

Прешево,

Бујановац

и

Медвеђу

у

циљу

стабилизације и побољшања услова живота и суживота становништва тога
подручја.
Крајње професионално и одговорно током 2013. године пратили смо
све активности локалне самоуправе, све културне манифестације на подручју
које је покривено фреквенцијом РТВ-а, извештавали о свим политичким,
економским,

пољопривредним,

образовним

и

културним

догађајима.

Пратили смо активности СКГО. Извештавали смо и о свакодневним
проблемима наших суграђана у заједничком напору да се што пре пронађу
адекватна решења, пратили стање привреде и изештавали о потписивању
свих уговора важних за развој и напредак заједнице. Јавност је била
правовремено обавештавана о свим активностима државних и локалних
институција,

невладиног

сектора,

јавних

и

других

предузећа.

Све

информације у вези са компанијама као што су ''Дитра'', ''Геокс'', ''Топ софа'' и
остале које инвестирају у Врање и Пчињски округ, информативна редакција
је обрађивала. Посебну пажњу поклонили смо привреди и проблемима са
којима се радници предузећа суочавају. Наше екипе су забележиле и све
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догађаје који су имали за циљ унапређење заједнице, од хуманитарних
акција, активности везане за родну равноправност и изградњу сигурне куће,
еколошке проблеме са којима се локално становништво суочава.
Пратили смо све важне менифестације: „Борину недељу“, „Мај месец
музике“, „Ноћ атељеа“, „Ноћ музеја“, „Балкан стрит фестивал“, „Власинско
лето“, „Каранфил девојче“. Пратили смо активности поводом „Дана града“ и
„Дана државности“. Један од изазова је свакако био првомајски уранак пре
свега због оживљавања култног излетишта „Ћошка“. Поводом обележавања
100 година од Кумановске битке и боравка делегације града на Крфу,
информативна редакција је у прилозима извештавала о значају овог јубилеја
и о активностима које су биле организоване тим поводом.
Информативна редакција је пратила посете свих државника, као и
страних амбасадора и привредника. Професинално смо пратили активности
министара као и представнике политичких партија који су посетили Врање.
Угостили смо Венсана Дежера, Ивицу Дачића, Небојшу Стефановића,
Славицу Ђукић Дејановић, Верицу Калановић, Гордану Предић и друге.
У години за нама информативна редакција се руководила правилима
струке и за циљ поставила објективан, брз и тачан извештај.

САЈТ

Портал Радио телевизије Врање се налази на веб адреси www.rtvvranje.rs. Почели смо са радом 7. септембра 2011. године.
Да бисмо били међу запаженијим онлајн медијима у Србији, често
постављамо нове информације на сајт РТВ-а, што је допринело садржајности
и актуелности.
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У 2013. години је задатак био омасовљење посета. Корисници су
имали доступност свим информацијама из Пчињског округа, јер смо
свакодневно ажурирали сајт новим чланцима.
Тренутно бележимо више хиљада јединствених посета дневно. У 2013.
имали смо укупно 222.236 посета, прегледано је 494.687 страна. Забележено
је 46% нових посетиоца у односу на 2012. годину. Имамо посетиоце из целог
света, 16,2% посета је из иностранства, а највише из Босне, Македоније, Црне
Горе, Немачке, САД забележио је Гугл Аналитик.
Направљена је велика база података о дешавањима у региону, огромна
фото галерија са различитих догађаја, док видео архива већ броји 4883
прилога. Та база је сваким даном све већа, тако да је портал већ испунио
једну своју мисију - да постане хроничар једног времена. Од те мисије не
одустајемо.
Пласирамо тачне и проверене информације које су разврстане по
категоријама: друштво, политика, култура, економија, образовање, спорт....
Уколико не желите само да читате већ и да гледате и слушате радио и
телевизију Врање то Вам је омогућено на нашој веб страници. Целодневни
ТВ програм уживо повезао нас је са дијаспором на шта смо поносни.
Вести са сајта пласирамо и преко друштвених мрежа Фејсбук и
Твитер.
Крајем 2013. почели смо редизајн наше веб странице. Сада изгледа
много боље и модерније.

ТВ ТЕХНИКА

Што се телевизијске технике тиче, протекла година је била веома
успешна. Уреднички тим је донео одлуку да се са постојећим људством крене
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у продукцију нових пројеката што је додатно представљало напор и
ангажовање људства и технике али смо унутрашњом организацијом

и

додатним упошљавањем свих запошљених успели да одговоримо свим
захтевима који су нам постављени.
Успешно је реализован велики број емисија из свих области како
пољопривредних, забавних, културних, информативних тако и спортских и
музичких а све у циљу побољшања квалитета програмских садржаја.
Одрадили смо велики број како одложених тако и живих преноса
концерата, утакмица, културних и забавних манифестација, скупштинских
седница, информативних емисија и прилога из града али и из целог округа
што је изискивало додатне напоре а све у циљу правовременог и објективног
информисања грађана Пчињског округа.
Успешно су реализовани програмски садржаји са Полицијском
управом и Војском Србије о њиховим резултатима и акцијама, наше камере
забележиле су и догађаје у иностранству: међународне сајмови привреде,
намештаја и пољопривреде као и посете политичких и привредних делегација
нашег града многим европским градовима.
Велики искорак направљен је у осавремењивању телевизијске технике
и сигнала, па како смо у обавези да до средине 2015. године пређемо на
дигитално емитовање сигнала можемо са поносом да истакнемо да смо ми тај
процес скоро у потпуности завршили набавком и инсталирањем нове опреме
и расвете и да смо једна од првих регионалних телевизија која је овај
поступак реализовала.
У 2014-ој години потребно је наставити са осавремењивањем и
јачањем монтажних јединица, набавком нових компјутерских монтажа
(маркетинг) као и реализација (Вести, Дневник), као и нових камера и
статива како би се повећао квалитет и скратио рок израде реклама и емисија.
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Истовремено, са унапређивањем технологије потребно је и едуковање
и стручно усавршавање кадрова ради бољег и квалитетнијег рада на
остваривању програмских садржаја.
Емисиона техника је у 2013. испунила зацртане циљеве и постављене
задатке. Перманентним обиласком емисионих пунктова на Пљачковици, у
Власу, Сурдулици, Владичином Хану, Врањској бањи, Трговишту и на
Светом Илији, брзо и ефикасно отклањани су кварови приликом струјних или
удара грома и прекиди емитовања програма свођени су на минимум.
Реализован је велики број директних преноса: Дан града „31. јануар", Дан
полиције, Ускрс из Храма Свете Тројице у Врању, првомајски уранак из
Ћошке, „Каранфил девојче“ из Врањске бање, а том приликом су јутарњи и
поподневни програм емитовани из Бање као најава манифестације, фолклор
из центра града са гостима из Италије, Француске и Македоније.
У летњим месецима са Јумковог базена свакодневно је уживо
емитован поподневни програм, а за време манифестације „Дани Врања“ са
градског шеталишта уживо су емитовани јутарњи и поподневни програм а у
вечерњим сатима концерти.
Посебно издвајамо емисију „Побратими у предизборној кампањи и
хумористичку новогодишњу емисију „Грбаве танге“.
У техничком делу РТВ је поново пустила у рад репетитор у
Пољаници. У 2013. години набављена је дигитална опрема тако да је РТВ
прва регионална телевиѕија спремна за дигитализацију, иако је законски рок
за дигитализацију у Србији 17. јун 2015. годинае Такође, купљена је лед
расвета која троши електричну енергију упола мање од досадашње.
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РАДИЈСКА ТЕХНИКА

Током 2013. године настављено је унапређивање квалитета емитовања
и програмског садржаја. С обзиром да је радио опремљен новом студијском и
емисионом техником која је инсталирана 2011. године, током 2013. није било
већих улагања у опрему, али се радило на одржавању постојеће и
максималном

искоришћавању

ресурса

како

би

квалитет

тона

био

задовољавајући. Без обзира на то што су се повремено јављали кварови услед
недостатка струје на предајнику на Пљачковици, програм није изостајао. Сви
који су ангажовани на одржавању радијске технике спремно су одговорили
сваком задатку у случајевима када је то било потребно. Током лета, радијска
техника је имала несметани пренос програма са базена „Јумко“, а измештање
технике није утицало на квалитет звука. Крајем 2013. године направљена је
реорганизација у пословању и припремљени су планови за 2014. како би и
програмски и технички Радио Врање задовољио укусе слушалаца.

МАРКЕТИНГ

У годинама велике економске кризе, када готово сви привредни
сектори бележе привредни пад и негативне финансијске и свеукупне
резултате пословања, када се укупна улагања привреде у маркетинг
константно смањују, у последње четири године су преполовљена, када
медији слични нама једва преживљавају или се гасе, ми смо успели да
побољшамо финансијске резултате. Наиме, у 2013. години остварени су
сопствени приходи у висини од 15.970.960

динара што у односу на

претходну годину представља повећање од 2,5%. Међутим, посебно смо
задовољни чињеницом да су приходи од маркетинга износили 11.985.416,00
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што је у односу на 10.083.000,00 из 2012. године повећање од 18,9%. Овај
податак показује да је програм РТВ Врање из године у годину све
квалитетнији и гледанији односно слушанији, што оглашивачи, а посебно
велике маркетиншке агенције препознају. Међутим и поред тога, нисмо
успели да остваримо планиране приходе у висини од 18.000.000 динара
предвиђене Програмом рада и финансијским планом за 2013. годину. До
испуњења плана није дошло због немогућности наставка пословно техничке
сарадње, пре свега, са Радиом Индекс, Роадстар радиом и ТВ Авалом, које су
у међувремену престале са радом, као и са Општином Трговиште и Симпом,
са којима смо годинама уназад имали успешни сарадњу а приходи од те
сарадње чинили стабилан извор прихода на које смо рачунали и у 2013.
години.
Склапањем уговора са произвођачима и носиоцима права на
емитовање серија, филмова, ауторских емисија и сл. маркетинг служба
допринела је знатном смањењу расхода. Наиме, већина радијског и ТВ
програма који се емитује на програмима Радио телевизије Врање, који није из
сопствене продукције, откупљен је без новчане надокнаде, односно кроз
уступљен рекламни простор у оквиру програма који је предмет конкретног
уговора.
Поред пружања маркетинших услуга клијентима са територије
Пчињског округа, посебна пажња посвећена је и анимирању великих
националних компанија и маркетиншких агенција да део својих средстава
намењених рекламним кампањама усмере и ка РТВ. Улагањем у нове
програмске садржаје добили смо на гледаности и слушаности, што су уочили
и наши пословни партнери и препознали интерес да се рекламирају на нашим
програмима. Поред локалних клијената, реализовали смо и рекламне
кампање следећих реномираних компанија: Идеа, Дијамант, Алфа банка,
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Сосиете женерал, Макси, Апатинска пивара, Дунав осигурање, Имлек,
Агроглоб, Матијевић, Уједињене пиваре Србије, Мона, Обућа Метро,
Горење, Милан Благојевић, Винер штедиш осигурање, Алфа плам....
Реализовали смо и велики број кампања највећих маретиншких агенција у
Србији, а посебно издвајамо сарадњу са: Дајрект медијом, А медијом и
Медијом С СМВГ.
Радио телевизија Врање пружила је маркетиншку подршку свим
градским пројектима када је то од нас локално руководство захтевало као
што су Стари дани, Борина недеља, Дан града „31. јануар“, Каранфил девојче,
разни спортских догађаја и хуманитарние акција и сл. Подржали смо
кампање војске, полиције, Министарства саобраћаја и Агенције за безбедност
саобраћаја, Министарства здравља, хуманитарне акције за помоћ оболелим
особама, за превенцију болести, организовали и редовно пратили акције
добровољног давалаштва крви и сл. И ове године учествовали смо у
организацији концерта под називом „Нишвил у Врању“ на коме су наступили
домаћи, али и светски познати џез бендови.

ПРАВНИ И ОПШТИ СЕКТОР
Настављајући

дугогодишњу

праксу

професионалног,

дисциплинованог, стручног и крајње одговорног односа према раду,
спроводећи и поштујући законске одредбе, правни и општи сектор РТВ
Врање и током 2013. године радио је и деловао у том правцу.
Што се тиче утужења чињенично стање је следеће:
−

По тужби Горана Стевановића, а након поновног суђења пред
првостепеним судом спор је поновно окончан у корист РТВ
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−

По тужби “ Триглав” А.Д. Београд поступак је у току- све
индиције указују да ће бити решен у корист РТВ.

−

По тужби Звездана Рамића (дуг по уговору о делу) спор решен у
корист Звездана Рамића.

−

По тужби против “ ХОУСЕ ОФ СТИЛЕ” из Врања, ради дуга,
решење о извршењу почело је да се спроводи од стране НБС.

−

Реализација свих склопљених уговора по свим основама успешно
се реализује.

До јуна 2013. функционисао је Управни одбор а од јула 2013. године
Надзорни одбор .
У 2013. години одржано је седам седница Управног одбора и четири
седница Надзорног одбора. На седницама Управног и Надзорног одбора
донете су значајне одлуке за успешно функционисање РТВ као што су:
−

Одлука о усвајању извештаја о раду и фунансијског извештаја
РТВ за 2012. годину;

–

Одлука о усвајању ребаланса програма пословања и ребаланса
финансијског плана РТВ за 2013.годину;

–

Одлука о набавци дигиталне опреме. Такође крајем децембра
2013. године усвојен је Програм пословања РТВ за 2014. годину;

–

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2014 годину, као и да
су донете низ других одлука и закључака од значаја за успешан
рад и пословање РТВ.

У складу са новим Законом о јавним предузећима и Одлуком
оснивача, усклађен је Статут РТВ. Донет је и Правилник о раду РТВ.
Одбрана као посебна и специфична област успешно се планира и
реализује у складу са Законом о одбрани и подзаконским актима.
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У складу са законским одредбама предузимају се мере и активности
на плану заштите људства и имовине предузећа.

ФИНАНСИЈЕ
ЈП РТВ Врање је пословну 2013. годину завршило позитивним
финансијским резултатом. Поред књижења редовних пословних промена,
урађен је комплетан Извештај о пословању за 2012. годину, као и
Финансијски план за 2014. годину и Програм пословања за 2014. годину са
детаљним образложењем прихода и трошкова. Такође је урађен и ребаланс
програма пословања за 2013. годину као и ребаланс Финансијског плана за
2013. годину.
Урађен је и план јавних набавки за 2014. годину.
По истеку сваког месеца рађен је табеларни преглед прихода и
трошкова за протекли период, са упоредним показатељима за претходну
годину и ребалансом пословања за 2013. годину. На основу тога вршена је
месечна анализа пословања. Такође је сваког месеца рађен преглед
сопствених прихода и прилива средстава са упоредним показатељима из
прошле године.
Редовно су слани сви статистички извештаји, тромесечни извештаји за
јавне набавке, извештаји о инвестиционим улагањима и кредитном задужењу
и сви остали извештаји Служби за буџет и финансије, ради праћења
појединих трошкова.
У законском року рађени су обрачуни за ПДВ који је уредно плаћан и
достављани су обрасци Пореској управи у предвиђеном року.
Од септембра, као корисници јавних средстава а у складу са новим
законским одредбама, Министарству финансија – Управи за трезор, уредно и
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редовно су електронским путем достављани извештаји за регистар
запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица.
Рађени су и тромесечни финансијски извештаји који су слати Управи
за трезор и надлежним министарствима: финансија, спољне и унутрашње
трговине, рада и запошљавања и регионалног развоја и локалне самоуправе.
Након преноса средстава из буџета вршене су исплате зарада
запосленима. Рађени су обрачуни и исплаћиване накнаде за приправнике, као
и лица која су ангажована на стручној пракси. Такође су слати захтеви
Служби за буџет и финансије за исплату лица која су ангажована по
уговорима и воде емисију на ромском језику. Обрачунавана је и исплаћивана
накнада из сопствених средстава лицима која су ангажована по уговору о
ауторским емисијама или уговору о привремено повременим пословима.
Књиговодство је било ажурно, рачуни и остала документација
књижени су у законом предвиђеном року. Све обавезе се измирују на време у
предвиђеном законском року до 45 дана. Тренутно немамо неизмирених
обавеза, осим текућих које се измирују у валутном року. Потраживања су нам
већа од обавеза, што је један од показатеља успешности нашег предузећа.
На основу Закључка Скупштине града Врања бр: 06-100/2012-13 од 4.
9. 2012. године, поводом уплаћивања 50% остварене добити, РТВ Врање је
18. јуна 2013. године уплатила оснивачу на рачун извршења буџета 104.800
динара, што је 50% остварене добити која је исказана у Финансијском
извештају за 2012. годину.
На основу закључка Градског већа и Скупштине града а у складу
са Законом о јавној својини сва покретна и непокретна имовина ЈП РТВ
Врање је пописана од стране заједничке комисије и укњижена као
имовина града, тако да је сада вредност имовине у билансу стања ЈП
РТВ Врање нула.
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