
 
 

 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 16.03.2011. године, доноси 
                         
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Јавног 
предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ Ниш за 2010. 
годину. 
 

II Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа за 
радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ Ниш за 2010. годину доставља 
се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града 
 
 III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Славиша Поповић, директор Јавног предузећа за радио и 
телевизијску делатност „Нишка телевизија“ Ниш и Живота Стојановић, председник 
Управног одбора Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка 
телевизија“ Ниш. 
 
 
Број: 277-14/2011-03 
Датум: 16.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 На основу члана 37. Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", број 
88/08) 
 Скупштина Града Ниша, на седници  одржаној  __________ 2011. године, 
донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I УСВАЈА СЕ Извештај о пословању ЈП за радио и телевизијску 
делатност "Нишка телевизија" за 2010. годину број 144 од 11.3.2011.  године,  који је 
усвојио Управни одбор Предузећа Одлуком брoj 146, на седници одржаној 14.3.2011. 
године. 
 
 
 II Решење доставити: ЈП за радио и телевизијску делатност "Нишка 
телевизија", Управи за образовање, културу, омладину и спорт и Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
 
Број: 
У Нишу,  
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

Председник 
 

Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Управни одбор ЈП "Нишка телевизија" на седници одржаној дана 14.3.2011. 
године, одлуком број 146 усвојио је Извештај о пословању ЈП "Нишка телевизија" за 
2010. годину број 144 од 11.3.2011. године и    доставио га Управи за образовање, 
културу, омладину и спорт.   
 Пословни резултати Предузећа остварени током 2010. године   пратили  су 
програм рада предузећа за 2010. годину у делу реализације телевизијског програма 
и поред отежаних услова пословања. У извештају су, поред података о пословању, 
посебно наглашене активности на трансформацији НТВ, а саставни део извештаја је 
и Финансијски извештај о пословању ЈП "Нишка телевизија" за 2010. годину.  
 Имајући у виду да је  Извештај о пословању  ЈП "Нишка телевизија" за 2010. 
годину  сачињен у складу са законом, и прописима Града, Управа за образовање, 
културу, омладину и спорт   предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 
 
      Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
 
           НАЧЕЛНИК 
 
                                                         Ненад  Гашевић   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 29. став 1. тач. 6. Статута Јавног предузећа “Нишка телевизија” Ниш, 
Управни одбор ЈП “Нишке телевизије” Ниш на својој редовној седници одржаној дана 
14.03.2011.год. донео је следећу:  
 
 
 
 
          О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ   
ЈП “НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА” Ниш ЗА 2010.год. 
 
 
 
 I Усваја се Извештај о пословању ЈП “Нишкa телевизија” Ниш за 2010.год. бр.144          од 
11.03.2011.год.                   . 
 
II  Извештај о пословању за 2010.год. ЈП “Нишке телевизије” Ниш саставни је део ове 
одлуке. 
 
   Образложење 
 
На предлог директора ЈП “Нишка телевизија” Управни одбор је  усвојио Извештај о 
пословању за 2010.год., те је донео одлуку као у диспозитиву. 
 
Доставити: 
1. Oснивачу. 
2. Управи за образовање, културу, омладину и спорт. 
3. а / а. 
 
 
       Председник Управног одобра  

 ЈП “Нишка телевизија” Ниш 
 
       Живота Стојановић, 



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ  
″НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА″- НИШ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 О ПОСЛОВАЊУ JП ″НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА″ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ниш, март 2011. године 
ИЗВЕШТАЈ 

О ПОСЛОВАЊУ ЈП ″НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА″ ЗА 2010. ГОДИНУ 



 
 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 Програм пословања Нишке телевизије у 2010. години одвија се у оквиру зацртаних 
задатака, са циљем да се: 

1. реализује телевизијски програм у целости, 
2. спроведу активности на трансформацију и развоју НТВ и 
3. пословањем обезбеде финансијска средства за нормално функционисање 

предузећа. 
 
 
 

Рализација телевизијског програма 
 
 
 Највећи део телевизијског програма реализован је према плану за 2010. годину. 
Функција јединог медијског јавног сервиса Града Ниша извршена је у целости. НТВ је 
основана као јавно предузеће и као таква била је у обавези да се стави у улогу 
функционисања града, његових институција, градских општина, јавних предузећа и установа 
са свим њиховим догађајима и активностима. Отуда и условљена међузависност у дељењу 
заједничке судбине, па и привредних поремећаја у земљи изазваних транзицијом, домаћом и 
светском економском кризом и глобалном Европском и светском политиком. 
 И поред мноштва проблема, колектив је смогао снаге да оправда циљ свог постојања 
ради ког је основан. У задње четири године сопствена продукција бележи стални раст. Уводе 
се нове емисије, а устаљене су постале препознатљиве по значају, садржају, гледаности и 
утицају. Праћење политичких, културних, привредних и других догађаја у граду, региону и 
шире, био је свакодневни задатак телевизије. Редовним преносом заседања Скупштине Града 
Ниша, иста је добила најшири облик демократске јавности у раду. 
 Производњом и емитовањем информативног програма остварује се основни задатак из 
Одлуке о оснивању предузећа да се бави јавним информисањем од општег интереса. 
 Најважнији сегмент информативног програма је емисија ″Телепрес″ која се емитује 
четири пута дневно у терминима од 12:00, 15:00, 19:00, 20:00 часова. Ове емисије су 
визуелно до краја заокружене, имајући у виду светске телевизијске трендове (форшпанима, 
трејлерима и кајронима). Вести на сваки сат и емисија ″Телеобјектив″, са актуелним вестима 
из земље и света, која се емитује у 18:55 и 21:55, са истим су стандардима као и ″Телепрес″. 
Вести на Бугарском ″Новини″ су 15:15 и 18:15. У плану је увођење и других емисија на 
језицима националних мањина, као и вести за особе са посебним потребама (глувонеми). 
 Због интерактивног односа са гледаоцима, а и на њихов предлог, Нишка телевизија је 
увела емисију ″Добара дан″ у којој грађани Ниша могу да изразе своје мишљење о 
најактуелнијим темама. Емисија се свакодневно емитује од 17:00 до 18:15. Осим тога, 
свакодневно се емитује јутарњи програм од 08:00 до 10:00 часова. Нишка телевизија је увела 
и нову емисију ″У ходу″ сваког дана од 10:30 до 14:00. Непосредни контакт са гледаоцима 
остварује се кроз: 

- најаву догађаја за тај дан, 
- разраду главне теме претходног дана, 
- интервјуе са актуелним гостима и  
- тему дана. 

Овог концепта се нишка телевизија редовно придржава у наведеним програмима. 
 НТВ је у 2010. години емитовала једном недељно следеће емисије: 



- ″Мој Ниш″ - питања и одговори, са актуелним темема из града у трајању од 55 
минута сваког понедељка од 20:00, уз подршку Скупштине града Ниша. 

- ″Одговори″ - емисија о битним политичким збивањима у граду и региону, емитује 
се у термину од 20:00 сати у трајању од 80 минута. 

- ″НТВ клиника″ - о интреснатним проблемима из здавства са живим контактом са 
гледаоцима, сваке среде у трајању од 55 минута, почев од 20:00 часова. 

- ″Унца″ - емисија о бизнису, сваког четвртка у трајању од 55 минута са почетком 
од 20:00 часова 

- ″Агроспектар″ - емисија о пољопривреди, емитује се једном недељно у оквиру 
емисије ″Добар дан″, као посебан сегмент у трајању од 30 минута. 

- ″НТВ порота″ - емисија о политичком ток-шоу, емитује се сваког петка у трајању 
од 90 минута са почетком од 20:00 часова. 

- ″Православна звона″ - емисија о православној религији, емитује се сваке суботе у 
трајању од 40 минута са почетком од 20:00 часова. 

- ″Телеспорт плус″ - емисија о спорту, емитује се сваке недеље у трајању од 50 
минута са почетком од 20:00 часова. 

- ″Спајалица″ - емисија о пољопривредним предузетницима-пројекта LEDIB 
програма емитује се недељом у трајању од 55 минута, са почетком од 17:00 часова. 

 
 Према потреби, емитују се и ванредне емисије инициране непланираним, актуелним 
догађајима. 
 Директно се преносе све седница Скупштине Града и други догађаји од значаја за град 
(Филмски сусрети, Мајска песма, Златна пчелица, концерти озбиљне музике, наступи 
фолклорних ансамбала и сл.). Годишње, НТВ има преко 800 сати директног преноса по чему 
је постала препознатљива и без премца јужно од Београда. 
 Концепт оваквог информативног програма подразумева велику мобилност екипа 
усмерену на правовремено и објективно извештавање, што представља најсложенији 
телевизијски производ који је заштитни знак сваке телевизије. 
 НТВ је добила награду Града Ниша, 11. Јануар, која јој је додељена почетком 2009., 
као најуспешнијем колективу за изузетан допринос у раду у 2008. години. 
 Такође, у 2011. пројектовано је агресивније учешће НТВ на националним конкурсима 
за новинске награде и студијска путовања, у циљу додатне едукације кадрова, и афирмације 
НТВ у целини. У складу са опредељењима Србије ка приближавању Европи, НТВ ће 
наставити са продукцијом програма везаним за евроинтеграцијске теме. 
 Концепт информативног програма је у потпуности окренут проблемима грађана,  
потребама града и региона, чиме се НТВ и у наредном периоду позиционира као локални и 
регионални медиј, што представља највећу вредност у односу на остале конкурентске 
телевизије. 
 
 Преглед емитовања емисија и прилога у 2010. години: 

- ″Телепрес″ - 1205 емисија, 
- ″Вести″ - 2062 емисија, 
- ″Новини″ (бугарски језик) – 358 емисија, 
- ″Телеобјектив″ - 526 емисија, 
- ″Добро јутро″ - 246 емисија, 
- ″У ходу″ - 142 емисије, 
- ″Добар дан″ - 164 емисије, 
- ″Телеспорт″ - 1786 емисија, 
- ″Страначка хроника″ - 330 емисија, 
- ″Репортажа″ - 91, 
- директни преноси седнице Скупштине Града – 168 сати, 



- одложени пренос – 13 сати (новогодишњи концерт – 3ч, новогодишња ″Унца″ - 1ч, 
Ромски кабаре – 2ч, Мајска песма – 2ч, LEDIB – 2ч, Фестивал фолклора – 5ч, 
снимак операције – 4:30ч, НТВ порота – 3ч), 

- Ауторске емисије – 368 емисија (″Мој Ниш″ - 43, ″Одговори″ - 31, ″НТВ клиника″ 
- 48, ″Унца″ - 25, ″Телеспорт плус″ - 41, ″Православна звона″ - 25, ″Агроспектар″ - 
40, ″Спајалица″ - 10, ″Студентски информатор″ - 2, ″НТВ интервју″- 3, 
″Специјална емиција″ - 29, ″НТВ-порота″ - 7, ″АдоС″ - 10, ″100%″ - 52). 

 Урађено прилога 6505. У емисијама учествовало 2884 гостију. 
 
 РРА је доделила Нишкој телевизији локалну фреквенцију до 2016. године, што је само 
део захтева радника НТВ и оснивача Скупштине Града, подржан потписом великог броја 
грађана Ниша и околине. Питање власничке трансформације и трансформисање НТВ у 
регионални јавни сервис и даље стоји отворено. Пред надлежним државним институцијама 
стоји захтев за решење овог веома битног питања за даљи опстанак и рад телевизије. 
 Инвестирање у опрему је услов даљег развоја НТВ. Стога је у прошлој години урађен 
програм набавке најпотребније опреме у коме је посебан акценат стављен на набавку 
репортажног возила чиме би се побољшао садржај и квалитет програма и актуелност подигла 
на највиши ниво 



Пословање ЈП ″Нишка телевизија″ у 2010. години 
 
 Нишка телевизија је реализацијом ТВ програма, као свог производа, следила 
уређивачку политику утврђену Одлуком Управног одбора и програмом пословања за 2010. 
годину. У том делу није било значајнијих примедби на њен рад. Неопходна средства за 
обезбеђење услова за нормално одвијање основне делатности нису пратила потребе, посебно 
када се оне сагледају динамички у току године. Нарастајући финансијски проблеми из 
неколико година уназад кулминирали су у 2009. години и пренети у 2010. Ребалансом 
субвенција из буџета Града у четвртом кварталу ублажиле су теже последице у пословању и 
исправљен је део недоследности у њиховом издвајању у предходних пет, шест година. 
 Остварени резултати пословања исказани преко књиговодствених података у 
годишњем рачуну за 2010. годину могу у већем делу да задовоље. Забележен је позитиван 
финансијски резултат – добитак. Укупан приход (64.538.876 динара) је већи од расхода 
(62.739.230 динара) за 2.274.509 динара. Из буџета града је са ребалансом издвојено 
44.000.000 динара, а сопствени приходи су били 20.538.876 динара. Покривен је део губитка 
из 2009. године. 
 Показатељи успешности пословања исказани у билансу успеха могли би да задовоље 
ако би се посматрали изоловано за ту годину само као коначни износ из годишњег рачуна. 
Међутим, њихова динамика и последице које су оставили у току године, дају једну сасвим 
другу слику. Без ребаланса субвенција исти би имали сасвим друге величине са тежим 
последицама. Првих девет месеци минуле године биле су много гори од пословања у 2009. 
години, која је оцењена као најтежа од оснивања ″Нишке телевизије″. Зараде су касниле и по 
три месеца у исплати, обавезе према држави, добављачима, повериоцима и друге, нису 
редовно измириване при чему је кашњење у њиховом измирењу постала редовна појава. 
Стално потенциран низак ниво субвенција и њихово релативно заостајање у неколико 
задњих година, пад сопствених прихода и растући трошкови, учинили су да НТВ први пут 
западне у блокаду текућег рачуна. Улагање у набавку опреме свело се на замену само 
најнужније, која је због дотрајалости често испадала из функције. Инвестициона улагања у 
набавку нове опреме дуже времена не прати савремене трендове у телекомуникацијама и 
потребе НТВ. Кашњење у зарадама, погоршавање услова рада због технолошке застарелости 
и недостатак средстава за финансирање основних трошкова, изазвали су велико 
незадовољство радника које је кулминирало штрајком почетком задњег квартала. Након тих 
догађаја Скупштина Града је ребалансом буџета одобрила НТВ-у нових 9.000.000 динара, 
чиме су исплаћене заостале зараде. Ова додатна издвајања су само део ускраћених 
субвенција из претходних година. Њима нису отклоњене нагомилане последице из ранијег 
пословања. Остао је и даље краткорочни кредит од 4.000.000 динара. Амортизација опреме је 
за једну годину већа а обавезе према добављачима се и даље гомилају. 
 Рестриктивне мере и мере штедње које су спроведене у НТВ у 2009. години дале су 
одређене резултате и настављене су да се спроводе у 2010. години (смањени су трошкови 
репрезентације, дневница, телефона, набавке програма и сл., чак су неки и сведени испод 
потребних за одржавање нормалног рада). Број радника је од почетка 2009. до краја 2010. 
године смањен за 11,8%. Одлив је уследио због ниских зарада а најпре су отишли квалитетни 
новинари и сниматељи. 
 Предузеће има веома мали сопствени капитал (кућицу на Каменичком Вису, два 
возила, четири камере и више, преко 10 година, старих рачунара). Сва остала опрема је 
власништво Скупштине Града и она је у целости застарела и скоро сва амортизована. 
Објектом у коме НТВ ради газдује Управа за имовину и инспекцијске послове који 
испоставља месечну фактуру за закупнину. Највећи потенцијал НТВ је стручан, искусан, и 
доказан кадар. Награде и признања су потврда квалитета, знања и значаја за јавни интерес, 
који ова медијска кућа има за Град, непосредну околину и ширу друштвену заједницу.  
 ЈП ″Нишка телевизија″ је основана као јавно предузеће од стране Скупштине Града 
Ниша 11.01.1996. године. Одлуком о оснивању и Статутом су дефинисани његова делатност, 



органи управљања, органозациона шема, тв програм, основна средства, начин финансирања 
и друго. Самосталност у раду је само унутар предвиђене нормативе, одлука оснивача, 
Управног одбора и Закона. Отуда наступ на тржишту продаје маркетиншких услуга, давања 
у закуп термина, и избору пословних партнера мора бити увек у оквиру дате регулативе. 
Тржиште, посебно медијско, тражи другачији приступ. На њему је профит мотив. Телевизије 
свој простор у борби за опстанак продају не бирајући средства, како у избору програма, 
пословних партнера, игара, морала, културе, рада на црно, налојалне конкуренције, пословне 
етике, плаћање радника и друго.  
 
 
 

Финансијски извештај о пословању ЈП ″Нишка телевизија″ 
за 2010. годину 

 
 
Основни подаци 
 
 Јавно предузеће за радио телевизијску делатност ″Нишка телевизија″ је према 
критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству и ревизији (″Службени гласник 
РС″ бр. 46/2006), а на основу података из финансијских извештаја за 2010. годину, (уз 
примену средњег курса ЕУР-а на дан 31.12.2010. године, који је износио 105,4982 динара за 1 
ЕУР), разврстано је у мало предузеће што се види из следећег:  

1. просечан број запослених у 2010. години био је 93 радника; 
2. укупан годишњи приход износи 64.538.876 динара или 611.753 ЕУР-а; 
3. просечна вредност имовине износи 15.105.500 динара или 143.196 ЕУР-а. 

 
Основа за саставњање финансијског извештаја 
 
 Финансијски извештаји НТВ за пословну 2010. годину састављени су у складу са 
Законом о рачуноводству и ревизији (″Службени Гласник РС″ бр. 46/2006), Правилником о 
начину признавања и проценивања имовине, обавеза прихода и расхода малих правних лица 
и предузетника (″Службени Гласник РС″ бр. 106/2006) и Правилником о рачуноводству и 
рачуноводственој политици. Подаци су синтетички исказани у годишњем рачуну а остали 
подаци који служе као подлога за оцену квалитета пословања узети су из одговарајуће 
књиговодствене евиденције. 
 
Приказ и оцена пословања 
 
 Из биланса успеха и упоредног табеларног прегледа прихода и расхода види се да је 
НТВ у 2010. години остварила позитиван финасијски резултат – добитак. Укупни приходи су 
већи од расхода. Ово је напредак посматрано уцело и упоредно са 2009-ом годином када је 
губитак износио 7.000.635 динара. Ребаланс субвенција је допринео повећању прихода у 
2010. години. Једна обрачуната а неисплаћена зарада у 2009. ушла је као трошак за ту годину 
а тиме и повећала губитак. Њена исплата које је извршена из прихода за 2010. није 
обрачунски обухваћена као трошак за 2010. годину, што је допринело да се искаже 
позитиван финасијски резултат. 
 Прегледом  потраживања обавеза и кредита може се видети финансијска позиција 
предузећа, потенцијални извори, створене обавезе, и очекивана ликвидност. Потраживања од 
купаца на дан 31.12.2010. године износе 8.563.000 динара, а односе се на ненаплаћену 
реализацију за три године уназад. Проблем у наплати је двојаке природе: прво, велики број 
корисника – купаца маркетиншких и других услуга НТВ (око 400 сталних и повремених) и 
мали појединачни износи и друго, због велике конкуренције локалних и других медија врло 



је осетљив принцип наплате преко суда. Једном утужени пословни партнер губи се за сва 
времена. 
 Обавезе према добављачима на исти дан износе 8.710.000 динара, приближна су 
потраживању од купаца (већа су за 1,7%). Код обавеза је супротна ситуација од оне код 
потраживања. Много је мањи број поверилаца, а 70% односи се на њих 11. 
 Најизраженији су: 

1. Таксе и чланарине (АНЕМ, СОКОЈ, РАТЕЛ, ОФПС)  - 1.714.763; 
2. За закупнину пословног простора         - 1.761.174; 
3. Обавеза за енергенте           - 1.672.127; 
Свега:                5.148.064 

 
 Краткорочни кредит у износу од 4.000.000 динара коришћен је током читаве 2010. 
године а репрограмиран је до краја 2011. године (15.12.2011.), са отплатом у шест једнаких 
месечних рата, и првом ратом од 1.07.2011. године. Овај кредит се користи код АИК банке. 
 У 2010. коришћен је и кредит код АГРО банке у износу од 500.000 динара и враћен у 
уговореном року.  
 Кредит за уређење ликвидности – револвинг користио се целе 2010. године а 
уговором је настављено и у 2011. години. 
 
 
 
Биланс успеха 

(у 000 дин)

Група 
рачуна, 
рачун 

Позиција AОП 2009.  2010. 
Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5 8 

  А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ         

  ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА       

   I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 +  
2 0 1 55.706 64.532 115,84

         204  -205 + 206) 

60 i 61     1. Приходи од продаје 2 0 2 16.164 17.520 108,39
62     2. Приходи од активирања учинака и робе 2 0 3       
630     3. Повећање вредности залиха учинака 2 0 4       
631     4. Смањење вредности залиха учинака 2 0 5       

64 i 65     5. Oстали пословни приходи 2 0 6 39.542 47.012 118,89
   II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 do 212) 2 0 7 61.955 60.383 97,46

50     1. Набавна вредност продате робе 2 0 8       
51     2. Трошкови материјала 2 0 9 2.209 2.326 105,30
52     3. Трошкови зарада, накнада зарада         
  и остали лични расходи 2 1 0 51.976 51.237 98,58

54     4. Трошкови амортизације и резервисања 2 1 1 1.350 1.621 120,07
53 i 55     5. Oстали пословни расходи 2 1 2 6.420 5.199 80,98

   III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207) 2 1 3   4.149   
   IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201) 2 1 4 6.249     

66  V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 2 1 5 8     
56  VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 2 1 6 726 1.881 259,09

67 i 68  VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 2 1 7 25 6   
57 i 58  VIII. OСТАЛИ РАСХОДИ 2 1 8 58     

   IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА         



        (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218) 2 1 9   2.274   
   X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА         
        (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218) 2 2 0 7.000     

69 - 59  XI.  НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ 
СЕ ОБУСТАВЉА 2 2 1 

      

59 - 69  XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ 
СЕ ОБУСТАВЉА 2 2 2 

      
   Б.  ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА         
       (219 - 220 + 221 - 222) 2 2 3   2.274   
   В.  ГУБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА         
       (220 - 219 + 222 - 221) 2 2 4 7.000     

   Г.  ПОРЕЗ НА ГУБИТАК         
721 1. Порески расход прихода 2 2 5       
722 2. Одложени порески расходи прихода 2 2 6       
722 3. Oдложени порески приходи прихода 2 2 7       

  Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА 
ПОСЛОИДАВЦУ 2 2 8       

  
 Ђ.  НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 
- 228 ) 2 2 9   2.274   

   E.  НЕТО ГУБИТАК         
          ( 224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228 ) 2 3 0 7.000     

  
 Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА 
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 2 3 1       

  

 З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА 
ВЛАСНИЦИМА МОТИЧНОГ ПРАВНОГ 
ЛИЦА 2 3 2       

   И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ         
  1. Oсновна зарада по акцији 2 3 3       
  2. Умањена ( раздвојена ) зарада по акцији 2 3 4       
 
 
Укупан приход 
 
 НТБ је у 2010. години остварило укупан приход у износу од 64.538.876 динара, за 
15,79% бише него у 2009. а за 8,27% ниже од планираног. У структури укупног прихода 
дотације бележе бржи раст (25,71%) и након извршеног ребаланса учествују у његовој 
структури са 68,17% и представљају преко две трећине свих прихода. Сопствени приходи 
остварени су од 20.538.876 динара и једнаки су оним из претходне године. 
 



 
 
 
Сопствени приходи 
 
 Сопствени приходи су на нивоу остварених за 2009. годину а за 21,4% нижи од 
планираних. Из табеларног прегледа прихода види се њихова динамика и кретање у 2010. 
години. Највећи индекс раста бележи приходи од малих огласа (47,04%), од рекламних 
огласа (4,19%), а уговорно информисање је за 1,7% ниже.  
 Услови на тржишту, велика конкуренција локалних медија, кабловска телевизија, слаб 
привредни амбијент из напосредног окружења, кризни поремећаји и нелојална конкуренција 
су ограничавајући фактори већих прихода од маркетинга. Ако се овоме дода нормативни 
оквир, локална фреквенција, снага предајника, и техничка опремљеност онда се долази до 
закључка да су реално веома скромне могућности за значајнији искорак у постизању већих 
прихода на тржишту. 
 
 
Субвенције 
 
 Субвенције представљају преко две трећине прихода НТВ и од њиховог износа и 
динамике зависи укупно пословање предузећа, ликвидност и обезбеђење услова за његово 
нормално функционисање. 
 Субвенције нису пратиле реалне потребе и могућности Нишке телевизије као јавног 
предузећа. Из приказа по годинама могу се видети њихови апсолутни износи и динамика: 
 



1. 2006. година  39.057.000 динара; 
2. 2007. година  35.000.000 динара; 
3. 2008. година  38.250.000 динара; 
4. 2009. година  35.000.000 динара; 
5. 2010. година  44.000.000 динара; 

 
 Оснивач, буџетом није пратио потребе НТВ. Издвајање по годинама варира, није у 
складу са инфлаторним кретањима, ни Меморандумом Владе Србије о расту буџета, 
економској и финансијској политици за сваку годину и са ратом самог буџета Града. Оваква 
недоследна политика суфинансирања допринела је да се за период 2007-2009. оствари 
губитак у пословању за сваку годину. Упоређивањем ребаланса из 2010. године са растом 
цена на мало и пројектованом инфлацијом може се видети да је нижи за 50% од оног који би 
припадао да су поштовани Меморандум и раст буџета. Из прегледа који следи може се 
видети међузависност субвенција сопствених прихода и финансијског резултата (губитак - 
добитак). 
 
 
Р. 
бр. ОПИС 2007 2008 2009 2010 индекс 

4/3 5/4 6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Сопствени приходи 17.326.306 20.401.089 20.738.595 20.538.876 117.75 101,65 99,00 

2. Приходи од дотација 35.000.000 38.250.000 35.000.000 44.000.000 109,29 91,50 125,71 

3. Расходи 57.314.859 60.774.690 62.739.230 62.264.367 106,04 103,23 99,24 

 Резултат пословања- 
добитак 

   2.274.509    

 Резултат пословања- 
губитак 4.988.553 2.123.601 7.000.635  42,57 329,66  

 
 
Расходи пословања 
 
 Укупни расходи (62.264.367 динара) су испод укупних прихода што је допринело 
позитивном финансијском резултату и нижи су од планираних за 12,8%. Расходи су 
ограничени приходима. У њиховој структури најзаступљенији су издаци за зараде који 
заједно са осталим издацима који имају карактер личних примања учествују са 81,9%. Овако 
висок проценат личних примања је резултат недостатка средстава за набавку делова 
одржавање опреме, тв програма, ангажовање реномираних спољних сарадника и стварање 
других услова за успешан рад НТВ. 
 Сви остали материјални издаци и обрачунати трошкови представљају само 18,1% 
укупних трошкова у 2010. години. Њихов значај је врло битан па ће се дати осврт на 
најважније позиције према табеларном прегледу расхода. 



 

 
 
 
Зараде 
 
 Обрачуната и исплаћена бруто маса зарада у 2010. години (48.145.634 динара) је за 
2,3% мања од укалкулисаних за 2009. годину. У претходној 2009. години исплаћено је 11 
зарада а као трошак је укалкулисано 12. За три године заредом зараде се исплаћују мање од 
планираних због недостатка средстава а њихов план је рађен у складу са Меморандумом 
Владе Републике Србије за сваку годину и упутством Управа надлежних за област 
информисања и за финансије. Тако су исте у 2010. години исплаћене за 12,61% ниже од 
плана. Просечно остварена зарада по раднику била је 35.399,70 динара, а нето 25.485,98 
динара и једнака је исплаћеној у 2008. години. 
 Из табеларног прегледа – расходи за зараде, види се њихова динамика од 2007. 
године. За те четири године оне бележе раст од 9,4% и задржавају се на нивоу од 2008. 



године. У колони четири тог прегледа дате су укалкулисане а не исплаћене зараде за 2009. 
годину. Исплаћене су мање за 4.095.049 динара па је просек за ту годину био исплаћен у 
износу од 22.932,00 динара. 
 

Расходи за зараде 
ред

. 
бр. 

РАСХОДИ ЗА ЗАРАДЕ 2007. 2008. 2009. 2010. 
ИНДЕКС 

3/2 4/3 4/2 5/4 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Плате и  доприноси (нето) 

26.868.80
8 

28.870.72
9

30.024.39
0

29.401.02
4

107,4
5 

104.0
0

111,7
4

97,9
0

2 Порези и доприноси из зараде 10.446.54
0 

11.202.99
5 

11.655.50
5 

11.433.73
2 

107,2
4 

104,0
4

111,5
7

98,0
0  запослених и друга примања 

3 
Трошкови зарада (бруто) 

37.315.34
8 

40.073.68
4

41.679.89
5

40.834.75
6

107,3
9 

104,0
1

111,7
0

97,9
7

4 Доприноси на терет 
послодавца 6.679.720 7.173.439 7.460.699 7.310.878

107,3
9 

104,0
0

111,6
9

97.9
9

  Укупно: 
43.995.06

8 
47.247.12

3
49.140.59

4
48.145.63

4
107,3

9 
104,1

0
111,7

0
97,8

0
 
Остала лична примања 
 
 Остварена су у износу од 2.850.524 динара, 12,84% су виша од планураних а за од 
9,82% од остварених.  
 Ови расходи обухватају: 

- отпремнину за одлазак у пензију    286.932 дин.; 
- јубиларне награде        96.263 дин.; 
- дневнице и смештај на сл. путу    660.024 дин.; 
- превоз на рад и са рада             1.538.049 дин.; 
- помоћ уапосленима      147.256 дин.; 
- новогодишњи пакетићи      122.000 дин.; 

Наведене накнаде су минимум обавеза према радницима које им следују по Закону и 
Колективном уговору. 
 
Трошкови накнада по уговору о делу, ауторским хонорарима и повременим пословима 
нису чињени у 2010. години, само из разлога што није било средстваве па отуда, није било ни 
ангажовања лица са стране за поједине програме и послове. Та пракса је укинута претходне а 
настављена и ове године. Примера ради наведимо да је 2007. године по овим основама 
исплаћено 887.285 динара а 2008. 753.556 динара.  
 
Трошкови транспортних услуга чине издаци на име телефона и поштанских трошкова, а 
износе 644.325 динара, једнаки су прошлогодишњем износу, а за 20,79% нижи него 2008. 
године.  
 
Трошкови услуга одржавања (485.167 динара) обухватају издатке за одржавање 
некретнине и постројења а нижи су од прошлогодишњих за 40,77%. 
 
Трошкови закупа односе се на закуп пословног простора (370.239 динара) и закуп 
предајника (123.320 динара). 



 
Трошкови осталих услуга обухватају услуге одржавања (Медијана – 162.430 динара), 
дискете и видео касете (107.207 динара) и набавку филмског и забавног програма (229.012 
динара). Ови расходи су за 21,36% нижи од упоредних из претходне године а двоструко 
мањи него 2007. и 2008. године. Квалитет филмског и забавног програма највише зависи од 
расположивих средстава. 
 
Трошкови амортизације обрачунати су за 20% више него претходне године (1.621.000 
динара) због набавке једног аутомобила и четири камере. Иначе ови обрачунски трошкови 
перманентно опадају због застарелости опреме (за преко 30% су нижи у односу на 2006. 
годину). 
 
Непроизводне услуге обухватају сервисирање опреме и програма својим износом (256.844 
динара) су далеко испод потреба (2007. су били 507.774 динара, а 2008. године 499.452 
динара). 
 
Трошкови репрезентације су за 26,85% нижи него 2009. године, због предузетих 
рестриктивних мера штетдње, износе 377.111 динара. У 2008. су били 1.017.559 динара, а 
2007. године 925.698 динара. 
 
Премије осигурања односе се на осигурање опреме и имовине (износе 380.309 динара). 
 
Трошкови платног промета (152.318 динара), чланарина (72.000 динара), и пореза (108.621 
динара), односе се на расходе на које се не може утицати. 
 
Остали нематеријални трошкови (1.730.297). Највећу ставку у овој категорији трошкова 
чине закуп ауторских права, плаћање фреквенција и чланарина (1.420.738 динара) а судски 
трошкови (217.573 динара) који се односе на принудне напрате СОКОЈ-а и РРА. 
 
Камате 
 
 У 2010. години на име камата плаћено је 1.805.696 динара за 179,23% више него 
претходне године а односе се: 

- затезне камате (389.505 динара) које су обрачунате за доцњу у измирењу рачуна за 
струју, телефон, грејање и др.; 

- камате за револвинг кредит (321.458 динара) за повремено коришћење кредита од 
1.500.00 динара; и 

- камата за краткорочни кредит на годину дана од 4.000.000 динара (1.094.364 
динара) 

 
Финсијски положај 
 
 Финансијски положај предузећа и његов потенцијал могу се сагледати на основу 
података са упоредним подацима из текуће и претходне године. 



 

Група 
рачуна, 
рачун 

Позиција АОП 
Напо-
мена 
број 

износ 

Индекс
Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6 7 

  

АКТИВА 
0 0 1

  6149,00 7583,00 123,32
А. СТАЛНА ИМОВИНА 
(002+003+004+005+009) 

00 I.  НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 0 0 2        

012 II. GOODWILL 0 0 3        

01 без 012 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 0 0 4        

  

IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА 
0 0 5

  6135,00 7569,00 123,35
      И БИОЛОШКА СРЕДСТВА 
(006+007+008) 

020,022,023 
         1. Некретнине, постројења и опреме 0 0 6

  6135,00 7569,00 123,35
026,027(део) 
028 (део), 029 
024, 027 (део)          2. Инвестиционе некретнине 0 0 7        028 (део) 
021,025,027 

         3. Билошка средства 0 0 8
       

(део) и 028 
(део) 

  

V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ 0 0 9

  14,00 14,00 1,00     (010+011) 
030 до 032 

         1. Учешћа у капиталу 0 1 0   14,00 14,00 1,00039 (део)  
033 до 038, 039          2. Остали дугорочни финасијски 

пласмани 0 1 1        (део) минус 037 

  Б. ОБРТНА ИМОВИНА 0 1 2   8986,00 7493,00 83,38
10 до 13,15 I.     ЗАЛИХЕ 0 1 3        

14 II.   СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА 
ПРОДАЈИ 0 1 4

       
       И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ  
       ОБУСТАВЉА 
III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, 
ПЛАСМАНИ 0 1 5

  8986,00 7493,00 83,38      И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020) 
20,21 и 22 

        1. Потраживања 0 1 6   8563,00 7040,00 81,36осим 223 

223         2. Потраживања за виже плаћен порез 0 1 7   77,00 77,00 1,00            на добитак 
23 минус 237         3. Краткорочни финасијски пласман 0 1 8       

24         4. Готовински еквивалент и готовина 0 1 9   325,00 179,00 55,08
27 и 28         5. Порез на додату вредност и активна 0 2 0   21,00 197,00  осим 288             временска разграничења 

288 В.  ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0 2 1       
  Г.  ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021) 0 2 2   15135,00 15076,00 99,61

29 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 
КАПИТАЛА 0 2 3   4637,00 6911,00 149,04

  Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023) 0 2 4   19772,00 21987,00 111,20
88 Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0 2 5         



 
Група 
рачуна, 
рачун 

Позиција АОП 
Напо-
мена 
број 

износ 
Индекс

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6 7 

  

ПАСИВА 

1 0 1   
8169 8169 1А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-

110) 
30 I.      ОСНОВНИ КАПИТАЛ 1 0 2        
31 II.     НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 1 0 3        
32 III.    РЕЗЕРВЕ 1 0 4        

330 и 331 IV.    РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 1 0 5        

332 

V.     НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО 
ОСНОВУ 1 0 6

  

             НА ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД 
ВРЕДНОСТИ 

333 

VI.   НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 
ОСНОВУ 1 0 7

  

             НА ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД 
ВРЕДНОСТИ 

34 VII.  НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 1 0 8
  

4858 2584 53,19

35 VIII. ГУБИТАК 1 0 9   13027 10753 77,21

037 И 237 IX.   ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 1 1 0        
  Б.    ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 

ОБАВЕЗЕ 1 1 1
  

19772 21987 111,2
          (112+113+116) 

40 I.     ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 1 1 2        
41 II.   ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) 1 1 3        

414,415        1.  Дугорочни кредити 1 1 4        
41 без 414 и 

415        2.  Остале дугорочне обавезе 1 1 5        
  III.  КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 1 1 6   19772 21987 111,2       (117+118+119+120+121+122) 

42 осим 427        1.  Краткорочне финасијске обавезе 1 1 7   5200 4417 84,94

427 

       2.  Обавезе на основу средстава 
намењених 1 1 8

  

                 продаји и средстава пословања  које се  
            обустравља 

43 и 44        3. Обавезе из пословања 1 1 9   8710 8797 100,1
45 и 46        4. Остале краткорочне обавезе 1 2 0   5056 8072 159,65

47 и 48, осим         5. Обовезе по основу порезу на додату  
1 2 1

  
806 701 86,97481 и 49             вредност и осталих јавних прихода и  

осим 498             пасивна временска разграничења 
481        6. Обавезе по основу пореза на добитак 1 2 2        
498 В.  ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 1 2 3        

  Г.   УКУПНА ПАСИВА (101+111+123) 1 2 4   19772 27987 141,54
29 Д.  ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 1 2 5        



РЕЗИМЕ 
 
 Програм пословања НТВ у 2010. години реализован је у оквиру зацртаних задатака и 
у границама расположивих могућности.  
 Производња и емитовање телевизијског програма одвијала се према уређивачкој 
политици, расположивим кадровскимт, техничким потенцијалом и материјалним средствима. 
Значајнијих примедби на ту, основну делатност НТВ-а, није било. 
 Финансијске могућности нису увек стварале услове и пратиле захтеве из програма. 
Поремећај у пословању, неликвидност, блокада рачуна, доцња у измирењу обавеза, застарела 
техника, нередовне зараде кулминирале су штрајком. Ребалансом субвенција исплаћене су 
запостале зараде, изказан позитиван финансијски резултат. Створена је солидна основа за 
даље оздрављење колектива. 
 Да би се уредила ликвидност и створили услови за нормалан рад неопходно је 
додатним ангажовањем обезбедити додатна средства за повраћај краткорочног кредита и 
измирење обавеза према повериоцима која не трпе одлагања. Такође, без улагања у опрему 
стање може постати врло тешко, чак се може угрозити и само емитовање тв програма. 
 Питање трансформације НТВ у медијски јавни сервис остаје и даље отворено. 
Законодоавац још увек није дао коначно решење. На НТВ-у и оснивачу је задатак да 
ангажовано прате и учествују у решавању овог важног питања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Директор, 
            Славиша Поповић 
 


