
           На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени
лист  Града  Ниша”  број  1/2013) и  члана  12. Правилника  о  поступку  припреме,
израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 30.03.2015.  године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Извештај  о
пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за радио и телевизијску
делатност „Нишка телевизија“ за 2014. годину.

II Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Извештај  о  пословању  са
финансијским  извештајем  Јавног  предузећа  за  радио  и  телевизијску  делатност
„Нишка телевизија“  за 2014.  годину доставља се председнику Скупштине Града
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III За представника  предлагача  по  овом предлогу  на  седници Скупштине
Града Ниша, одређује се Небојша Стевановић, начелник Управе за културу и Бобан
Рајковић, директор Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка
телевизија“.  

Број: 427-8/2015-03
У Нишу,  30.03.2015.  године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



 На  основу  члана  18.   Закона  о  јавним  предузећима   (  „Службени
гласник  РС“,  број  119/2012  и  116/2013-аутентично  тумачење)  и  члана  16.
Статута Града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 88/08),

Скупштина Града Ниша на седници одржаној                          2015.
одине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Даје  се  сагласност  на Извештај  о  пословању  са  финансијским
извештајем  Jавног  предузећа  за  радио  и  телевизијску  делатност „Нишка

Телевизија“ за  2014.  годину,  број   163 од 26.02.2015.године,  утврђен Одлуком
Надзорног одбора број 159 од 26.02.2015. године.

II Решење  доставити  Jавном  предузећу  за  радио  и  телевизијску
делатност „Нишка Телевизија“,  Управи за културу  и Управи за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:

У Нишу,          2015.године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                           ПРЕДСЕДНИК

          Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Статутом  Града  Ниша  је  у  члану  37.  став  1.  тачка  24.  предвиђено  да
Скупштина  Града  Ниша  разматра  и  усваја  годишње  извештаје  о  раду  јавних
предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник
Град.

 На основу члана 24. Статута Јавног предузећа   за радио и телевизијску
делатност “Нишка телевизија”,  Надзорни одбор овог предузећа, на својој редовној
седници  донео је одлуку број  159 од 26.02.2015. године,  којом се усваја Извештај
о раду Jавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ за
2014. годину, број  163 од 26.02.2015.године  и  доставио га Управи за  културу.

У  2014.  години  Нишка  телевизија пословала  је  као брз,  актуелан,
релевантан, правовремен јавни сервис свих грађана Ниша. Кроз свој програм НТВ
је подржала и афирмисала потврђене друштвене, моралне и културне вредности.
Информативни програм који чини и основу програма НТВ са новом програмском
шемом био је много присутнији у преподневним и подневним часовима са свежим
вестима  и  информацијама  НТВ  је  реализовао  и  програмске  садржаје за
националне  мањине, вести  на  Бугарском  и  Ромском  језику  као  и  емисије  на
македонском  језику. Програм  је  обележио и  модеран  визуелни  идентитет
информативног програма ТЕЛЕПРЕСА и осталих емисија. У 2014 години почело је
емитовање нове емисије АМБИЈЕНТ, која се бави уређењем животног простора,
архитектуром дома и умећем живљења. Покренули су и емисију БУКА која се бави
рок и забавном музиком, обрађује нове правце у музици и намањена је млађој
популацији, док емисија КЛАСИКА ЗА ПОЧЕТНИКЕ обрађује класике и едукативног
је карактера. Осим тога, сваког радног дана  НТВ емитује и нејгледанији јутарњи
програм  у  овом  делу Србије  од  07:00  до  10:00. Програм  Нишке  телевизије  се
емитује  24  сата,  од  чега  је  18  сати  сопственог  програма,  а  од  тога  10  сати
сопствене продукције.

Имајући  у  виду да  је  Извештај  о  пословању предузећа  са  финансијским
извештајем за 2014. годину ЈП „Нишка телевизија“, сачињен у складу са законом и
прописима Града, као и циљевима садржаним у оснивачком акту овог предузећа,
Управа за културу предлаже доношење Решења као у диспозитиву.

                                                                                             Начелник
                                                                                             Управе за културу

                                                                                            
                                                                                              Небојша Стевановић
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 Активности у делу програма НТВ 

 

 

Нишка телевизија наставља свој амбициозан план, а   то је брз, актуелан, 

релевантан, правовремен јавни сервис свих грађана Ниша. Кроз свој програм НТВ је 

подржала и афирмисала потврђене друштвене, моралне и културне вредности. 

Информативни програм који чини и основу програма НТВ са новом програмском 

шемом je већ много присутнији у преподневним и подневним часовима, наравно са 

свежим вестима и информацијама  

НТВ је управо информативни центар који укључује и информисање за националне 

мањине па тако НТВ има вести на Бугарском и Ромском језику као и емисије на 

македонском језику. 

Најважнији сегмент информативног програма је емисија "Телепрес" која се емитује 

4 пута дневно у терминима од 12:00, 15:00, 18:00 и 22:00. Ове емисије су визуелно и 

садржајно до краја заокружене имајући у виду светске телевизијске информативне 

трендове (са форшпанима, трејлерима , кајронима и ел.графичком обрадом). Вечерње 

"Телепресе" у 18 и 22 сата води пар компатибилних домаћина од ауторитета, што даје 

слику озбиљности у извештавању јер је НТВ лидер у региону. У поноћ НТВ емитује и 

ТЕЛЕПРЕС 5. Емисија БИСЕРИ НИШКОГ СПОРТА, спортске редакције НТВ, посвећена 

великанима нишког спорта уз остале емисије за најразличитије категорије друштва, које 

се већ емитују, чине програм озбиљног јавног сервиса Нишке телевизије. Препознатљив 

бренд Нишке телевизије је од скора и нова емисија, новог формата ХОЋУ ДА ЗНАМ, која 

се својом динамиком и нестандардним вођењем одмах придобила велики број гледалаца. 

Вести на сваки сат употпуњују динамику понуде информација од значаја за грађане овог 

дела Србије. Вести на бугарском језику „Новини” емитјемо у 15:15, 18:15 и 22:30. 

Емитујемо и полусатну емисију на македонском језику једном недељно. ЈЕЗИЧКА 

ФИСКУЛТУРА је едукативна емисија намењена приближавању српског језика познавању 

правописа, и књижевности гледаоцима. У сарадњи са Заводом за заштиту споменика 

емитујемо емисију АРХИНИШ о зградама које су споменици културе, а у граду их има 



више од 150. Од недавно се емитује и нова емисија АМБИЈЕНТ која се бави уређењем 

животног простора, архитектуром дома и умећем живљења. Покренули смо и емисију 

БУКА која се бави рок и забавном музиком, обрађује нове правце у музици и намањена је 

млађој популацији, док емисија КЛАСИКА ЗА ПОЧЕТНИКЕ обрађује класике и 

едукативног је карактера. Осим тога, сваког радног дана се емитује и нејгледанији јутарњи 

програм у овом делу Србије од 07:00 до 10:00.  

Задатак НТВ ће бити очување културног идентитета једног града и региона уз све 

неопходне образовне и едукативне садржаје као и неговање спортске и музичке културе. 

НТВ је створила све техничке и програмске предуслове како би грађани овог 

региона добили телевизију највишег професионалног нивоа. Сајт НТВ www.ntv.rs је 

тренутно је један од најактуелнијих у граду од информативних портала. Нишка телевизија 

је тиме престала да буде само телевизија већ информативни сервис коме је сајт битан 

систем који је бржи од телевизије и покрива другу популацију за разлику од телевизије. 

На нашем сајту се налазе и све наше емисије и прилози које емитујемо на нашем каналу. 

НТВ има и своју званичну Андроид апликацију која се бесплатно може преузети са Гyгла. 

Главна предност је што наши корисници могу пратити најновије вести, а могу гледати и 

наш програм уживо на својим телефонима. Тренутно је у изради и апликација за Смарт 

телевизоре.  

Програм Нишке телевизије се емитује 24 сата, од чега је 18 сати сопственог 

програма, а од тога 10 сати сопствене продукције. 

    Програм и његова реализација се одвија у емитовању следећих жанрова програма: 

- информативни програм 

- филмски и серијски програм 

- културно-образовни програм 

- забавно-спортски програм 

- документарни програм 

- дечији програм 

 

 Активности у области дигитализације 

 

Дигитализација је процес који је неминован и обавезан на територији целе 

Републике Србије  и самим тим и Нишка телевизија ће морати да се у законском року 

дигитализује, а то је 15. јун  2015. године.  

Програм НТВ емитује тренутно на 57. УХФ каналу, аналогно до 15 јуна. Обзиром 

да је НТВ ималац дозволе ѕа емитовање програма наш сигнал ће већ половином марта ове 

http://www.ntv.rs/


године бити увршћен у дигиталну мрежу другог мултиплекса МУК 2 са Јастребца, ЈП   

Емисиона Техника и Везе путем ДВБ Т2 технологије.  

У протеклој 2014. Години, НТВ је сопственим средствима дигитализовала 

комплетно студио и режију студија 2, тако да смо створили техничке услове да можемо да 

дотуримо квалитетан дигитални сигнал, према стандардима које потражује ЈП Емисиона 

Техника и Везе. Када процес дигитализације у Србији буде завршен, програм НТВ ће 

моћи да се прати на много већој територији јужне Србије, претпоставља се да ће моћи да 

нас прати до милион и по становника нашег региона. Што се тиче кабловског емитовања, 

програм НТВ преузимају значајни оператери SBB, Оpen IPTV, a  Оrion telekom на 

територији целе Републике Србије, ЈОТЕЛ, Коперникус  и од скора EXE-NET  интернет и 

ТВ оператер и остали оператери у Нишу и околним градовима.  

 

 

 Активности у области маркетинга 

 

У 2013.год. НТВ је подигла је сопствени приход на 30 милиона. Према плану НТВ је за 

2014. Годину планирала још веће сопствене приходе, међутим, од тренутка када је 

донешен сет медијских закона а то је август 2014. Године, приходи су почели да падају. 

Разлог због чега је смањен пословни приход за скоро 2 милиона је и доношење сета 

медијских закона, који предвиђа приватизацију Нишке телевизије, тако да су приходи 

осетно смањени од августа месеца. Клијенти Нишке телевизије су раскидање уговора 

правдали управо приватизацијом.  

НТВ је једино предузеће које послује у условима велике конкуренције, тако да је смањење 

узроковано и нефер конкурентским наступом осталих ТВ кућа из Ниша, које су истицале 

неизвесну судбину НТВа у разговорима са клијентима, али и у сопственом програму. 

 

 

 

 

 



 

 

FINANSIJSKI IZVE[TAJ O POSLOVAWU PREDUZE]A  

 JP"NI[KA TELEVIZIJA" 

ZA 2014. GODINU 

 

OP[TE INFORMACIJE 

 

     Preduze}e JP "Ni{ka televizija" je prema kriterijumima za razvrstavawe 
na osnovu ~lana 6 Zakona o ra~unovodstvu ("Slu`beni glasnik RS" 
br.62/2013"), i podataka iz finansijskih izve{taja za 2014. godinu, (uz primenu 
sredweg kursa EUR na dan 31.12.2014. godine, koji je iznosio 120,9583 dinara za 1 
EUR) razvrstano u mikro preduze}e. 

1. Prose~an broj zaposlenih u 2014. godini je 86; 
2. Ukupan godi{wi prihod iznosi 75.668.004 dinara ili 625.571 EUR-a; 
3.  Prose~na vrednost imovine iznosi 24.356.455 dinara ili 201.362 EUR-a. 

 

OSNOVA ZA SASTAVQAWE FINANSIJSKIH IZVE[TAJA 

 

     Finansijski izve{taji preduze}a JP "Ni{ka televizija" za period koji se 
zavr{ava 31.12.2014. godine sastavqeni su, po svim materijalno zna~ajnim 
pitawima, u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu ("Slu`beni glasnik RS" 
br.62/2013 ), Pravilnikom o na~inu priznavawa,vrednovawa, prezentacije i 
obelodawivawa pozicija u pojedina~nim finansijskim izve{tajima mikro i 
drugih pravnih lica ("Slu`beni glasnik RS" br.118/2013 i 95/2014 ) i  od 
strane preduze}a izabranim i usvojenim ra~unovodstvenim politikama koje su 
utvr|ene Pravilnikom o ra~unovodstvu i ra~unovodstvenim politikama za 
lice koje primewuje pravilnik za mikro i druga pravna lica. 

 

PRIKAZ I OCENA POSLOVAWA 

      

      NTV je  u 2014. godini ostvarila gubitak pre oporezivawa u iznosu od 
191.351 dinara. Neto gubitak iznosi 261.954 dinara, po{to je ura|en poreski 



bilans i utvr|ena obaveza za porez na dobit u iznosu od 70.603.  Ukupani 
rashodi  iznose 76.403.886 dinara, dok su ukupni prihodi 76.212.535 dinara.      

NTV nema kreditnih zadu`ewa. 

 

Poslovawe u 2014. godini obele`eno je smawewem poslovnih prihoda u odnosu 
na 2013. godinu za 3.354.136 dinara. Poslovni prihodi su za 2013. godinu 
iznosili 79.022.139 dinara a za 2014. 75.668.004 dinara. U 2013. godini poslovni 
prihodi su iznosili 30.145.136 dinara a u 2014. godini 28.409.114 dinara. U 
okviru poslovnih prihoda, prihodi od prodaje usluga mawi su za 1.736.012 
dinara u 2014. godini u odnosu na 2013., prihodi od subvencija iz buxeta mawi su 
za 1.450.000 dinara, a uslovqene donacije za 168.124 dinara. Prihodi od 
subvencija iz buxeta grada za 2014. godinu iznosili su 47.090.000 dinara dok su 
za 2013. iznosili 48.540.000 dinara, {to zna~i da su za 1.450.000 dinara mawi u 
odnosu na 2013. godinu. Mawi su i prihodi od uslovqenih donacija u odnosu na 
2013. godinu za 392.569 dinara (561.458 dinara u 2013. godini , a 168.458 dinara u 
2014.). 

Razlog zbog ~ega je smawen poslovni prihod za skoro dva miliona dinara je i 
dono{ewe seta medijskih zakona avgusta meseca, koji predvi|a privatizaciju 
Ni{ke televizije, tako da su prihodi osetno smaweni od tog meseca. Klijenti 
Ni{ke televizije su raskidawe ugovora pravdali upravo privatizacijom. NTV 
je jedino preduze}e koje posluje u uslovima velike konkurencije, tako da je 
smawewe uzrokovano i nefer konkurentskim nastupom ostalih TV ku}a iz 
Ni{a. 

Uporedni podaci o prihodima i rashodima za ove dve godine dati su u tabeli. 
Poja{wewa radi u poslovne prihode preduze}a ubrajaju se svi prikazani 
prihodi osim prihoda od efekata promene ra~unovodstvene politike tj. 
ispravke gre{aka iz ranijih perioda, a u 2014. godini NTV je na ovoj bilansnoj 
poziciji iskazala prihod u iznosu od 544.531 dinar. Ovi prihodi se odnose  
najve}im delom tj. u iznosu od 379.440 dinara na ispravqeno evidentirawe 
ve}eg iznosa obaveze za kamate prema dobavqa~u ED „Jugoistok” u 2013. godini. 
Prema izve{taju revizora, iskazani iznos obaveza prema dobavqa~ima 
precewen je u tom iznosu, dok su za isti iznos potceweni ostali prihodi 
odnosno iskazani rezultat poslovawa 2013. godine. Ostali iznosi na ovom 
kontu odnose se na  otpise obaveza iz ranijih godina po popisu. Kumulativni 
iznos od 544.531 dinar ne prelazi prag materijalnosti gre{ke iz ranijih 
perioda koji je definisan Pravilnikom o ra~unovodstvu i ra~unovodstvenim 
politikama za lice koje primewuje pravilnik za mikro i druga pravna lica, na 
nivou od 2% od ukupnih poslovnih prihoda poslovne godine obra~unskog 
perioda (poslovne godine) na koju se gre{ka odnosi. Gre{ka se odnosi na 2013. 
godinu u kojoj su poslovni prihodi iznosili 79.022.139 dinara pa je utvr|eno da 



nije materijalno zna~ajna tako da je korekcija izvr{ena preko odgovaraju}ih 
ra~una prihoda i rashoda teku}eg perioda. 

 

Za isti period poslovni rashodi su u ukupnom iznosu ve}i u odnosu na 2013. 
godinu za 2.224.446 dinara . Od ukupnih poslovnih rashoda neki su mawi, a neki 
ve}i ako se porede sa 2013. godinom. 

 Tro{kovi zarada, naknada zarada i ostali li~ni rashodi u ukupnom iznosu 
bele`e znatno pove}awe u odnosu na 2013. godinu.  U okviru ovih tro{kova 
spadaju tro{kovi zarada zaposlenih i ostali li~ni rashodi. U okviru ostalih 
li~nih rashoda i naknada kwi`e se tro{kovi otpremnina, jubilarnih nagrada, 
putni tro{kovi, tro{kovi prevoza na rad i sa rada, tro{kovi solidarne 
pomo}i, tro{kovi novogodi{wih paketi}a, a od isplate plate za novembar 
2014. i tro{kovi privremenog smawawa plata. 

Rashodi za zarade 

     
Rashodi za zarade 2012 2013 2014 

Indeks 

3/2 4/3 4/2 

1 2 3 4 5 6 7 

Plate i dodaci (neto) 31,901,255 33,651,651 32,732,388 105.49 97.27 102.61 

Poerzi i doprinosi iz zarade 
zaposlenih i druga primawa 12,169,062 12,698,467 12,376,552 104.35 97.46 101.71 

T ro{kovi zarada (bruto) 44,070,317 46,350,118 45,108,940 105.17 97.32 102.36 

Doprinosi na teret poslodavca 7,888,587 8,296,668 8,074,867 105.17 97.33 102.36 

Ukupno: 51,958,904 54,646,786 53,183,807 105.17 97.32 102.36 

 

Naknade ~lanovima Nadzornog odbora ispla}uju se od 2014. godine. Ranijih 
godina NTV nije imala ove tro{kove i to je razlog za pove}awe ovih tro{kova.  

 

Smawewe nekih tro{kova uslovqeno je rentabilnijim poslovawem, kao na 
primer sa tro{kovima goriva i energije gde spadaju uto{en benzin, utro{ena 
elektri~na energija, tro{kovi grejawa i vode, koji za 2014. godinu iznose 
2.194.313 dinara, dok su za 2013. iznosili 2.714.922 dinara, {to zna~i da su u 
odnosu na 2013. mawi za 520.609 dinara.   

Na neke tro{kove, (kao na primer tro{kove amortizacije, tro{kove poreza) 
nismo bili u mogu}nosti da uti~emo. 



Naveli smo samo neke pozicije tro{kova. Uporedni podaci dati su u tabeli 
tro{kova po vrstama za 2013. i 2014. godinu. U okviru prikazanih tro{kova po 
vrstama na osnovu pozicije na odgovaraju}em kontu postoji analitika pa je za 
neke potrebno poja{wewe koji tro{kovi spadaju u okviru koje pozicije: 

 - U okviru tro{kova ostalih usluga u preduze}u se kwi`e usluge Medijane i 
Objediwene naplate, tro{kovi diskova, tro{kovi po ugovorima o poslovno 
tehni~koj saradwi, nabavka programa koja je daqe ra{~lawena po vrstama ( 
filmski, serijski, dokumentarni, zabavni, muzi~ki...).Tro{kovi nabaki 
programa odnose se na naknadu za prenos prava prikazivawa filmskog i 
serijskog programa, odnosno ustupawa licenci. Tro{kovi koje je NTV imala za 
nabavku programa u 2014. godini u iznosu od 736.050 dinara odnose se na nabavku 
filmskog programa (216.050 dinara),zabavnog (480.000 dinara) i serijskog 
(40.000 dinara). 

- U okviru tro{kova poreza kwi`e se tro{kovi poreza na imovinu, tro{kovi 
registracije vozila, taksa za isticawe firme. Za 2014. godinu NTV je imala 
obavezu za porez na imovimu u iznosu od 548.490 dinara, koji je u istoj godini i 
izmirila. Na osnovu ranijeg Zakona ovu obavezu nije imala, to je razlog za 
pove}awe ovih tro{kova u odnosu na 2013.  

- U okviru grupe ostalih nematerijalnih tro{kova spadaju pretplate na 
~asopise, tro{kovi prinudne naplate, a najzna~ajnije stavke u okviru ove grupe 
predstavqaju obaveze prema SOKOJU, OFPS i FONETU (1.743.629 dinara za 
2014. godinu) 

 

    

(u dinarima) 

 
Red.br. 

Vrsta prihoda - 

usluge 
2013 2014 

Indeks 

 4/3 

 1 2 3 4 5 

 1. Mali oglasi 1,688,396 1,454,923 0.86 

 2. Reklamni 

oglasi 21,068,941 23,696,368 1.12 

 3. Prihodi od 

produkc. usluga 1,020,800 132,683 0.13 

 4. Ugovorno 

informisawe 5,150,333 2,500,300 0.49 

 5 Prih.od usl.na 

inostr. tr`. 1,216,656 624,839 0.51 

 6 Prihodi od 

dotacija Grad 
48,540,000 47,090,000 0.97 

 



Ni{ 

7 Prihodi od 

donacija 337,013 168,889 0.50 

 
8 

Prih. d efekata 

prom. ra~. 

politike 15,008 544,531 36.28 

 UKUPNO : 79,037,147 76,212,535 0.96 

  

 

  

(u dinarima) 

 
Red.br. 

Vrsta tro{ka ( 

usluge ) 
2013 2014 

Indeks 

 4/3 

 1 2 3 4 5 

 
1 

Tro{kovi 

materijala 49,500   0.00 

 
2 

Tro{kovi 

ostalog 

materijala 307,476 273,714 0.89 

 
3 

Tro{kovi 

goriva i 

energije 2,714,922 2,194,313 0.81 

 
4 

Tro{kovi 

zarada (bruto ) 46,350,118 45,108,940 0.97 

 
5 

Tro{k.dopr. na 

zarade na 

t.posl. 8,296,668 8,074,867 0.97 

 
6 

Tro{. nakn. po 

ug.o delu 1,139,289 937,598 0.82 

 
7 

Tro{k. naknada 

po autorsk. ug. 584,921 390,866 0.67 

 
8 

Tro{k. po ug.o 
privr.i povr. 

posl. 1,168,885 3,660,897 3.13 

 
9 

Tro{k. nakn. 

чл.надз. одб.   941,553   

 
10 

Ostali li~ni 

rashodi i 

naknade 3,771,523 4,344,674 1.15 

 
11 

Tro{kovi 
transportnih 

usluga 515,731 475,765 0.92 

 



12 

Tro{kovi 
usluga 

odr`avawa 1,726,593 824,903 0.48 

 
13 

Tro{kovi 

zakupnina 22,343   0.00 

 
14 

Tro{kovi 

reklame i 

propagande 33,333   0.00 

 
15 

Tro{kovi 

ostalih usluga 1,682,225 1,923,255 1.14 

 
16 

Tro{kovi 

amortizacije 2,523,453 2,594,678 1.03 

 
17 

Tro{kovi 

neproizvodnih 

usluga 556,007 427,722 0.77 

 
18 

Tro{kovi 

reprezentacije 954,018 911,795 0.96 

 
19 

Tro{kovi 

premija 

osigurawa   136,764   

 
20 

Tro{kovi 
platnog 

prometa 158,173 151,170 0.96 

 
21 

Tro{kovi 

poreza 151,524 644,369 4.25 

 
22 

Ostali 

nematerijalni 

tro{k. 1,263,225 2,176,530 1.72 

 23 Rashodi kamata 238,240 146,175 0.61 

 

24 

rash. od 

efekata 

prom.ra~. 

polit. 175,784 63,339 0.36 

 
25 

Губ. по осн. 

Расх. опреме 46,784     

 
26 

Обезвр. 

порта`ивања 1,131,424     

 UKUPNO : 75,562,158 76,403,886 1.01 

  

                                                                                                    JP”Ni{ka televizija” 

 direktor Boban Rajkovi} 


































