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1. УВОД, ВИЗИЈА И МИСИЈА

1.1 УВОД
Јавна медијска установа „Радио телевизија Војводине“ (у даљем тексту: РТВ) основана је 26.5.2006.
године, на основу члана 94. Закона о радиодифузији, а од 13.8.2014. године, према Закону о јавним
медијским сервисима, наставља рад под називом Јавна медијска установа „Радио - телевизија
Војводине“ (у наставку текста - РТВ).
РТВ је установа чија је основна делатност производња, куповина, обрада и емитовање
телевизијских и радијских програма. Информативни, културни, уметнички, затим образовни, научни,
дечји, забавни, спортски и други програми, које производи и емитује, обезбеђују потребе широког
аудиторијума, на територији АП Војводине и ван ње.
Поред производње и емитовања програма, делатност РТВ обухвата и маркетиншке активности,
попут производње и емитовања економско-пропагандног програма, производње и продаје
аудиовизуелних програма, рекламирање на WEB-сајту, организовање концерата и других приредби,
као и друге маркетиншке активности.

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
Органи управљања РТВ су Управни одбор и генерални директор. Саветодавни орган РТВ је
Програмски савет.
Председник Управног одбора РТВ је мр Вања Баришић - Јоковић.
Генерални директор РТВ је Срђан Михајловић.
Председник Програмског савета је др Александра Ђурић-Боснић.

Организациона шема РТВ има следећу структуру:
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Генерални секретар РТВ је Зоран Стојшин.
Директор ПЈ Програм је Слободан Арежина.
Директор ПЈ Продукција је Вања Крањац.
Директор ПЈ Техника и технологије је Јован Бачић.
Директор ПЈ Подршка пословању је Весна Хајдер.

1.2 ВИЗИЈА И МИСИЈА
1.2.1.Визија
РТВ је јавни, непрофитни електронски медијски сервис АП Војводине, чији је задатак стварање и
емитовање разноликих радијских, телевизијских и мултимедијалних програмских садржаја,
различитог карактера и високог квалитета, са циљем да постане најзначајнији и најкредибилнији
медиј у АП Војводини.
Основни услов за остварење тог циља је да програмски садржаји буду доступни свим грађанима АП
Војводине, а, по могућности, и шире – без икаквог ограничења, те да одговарају потребама друштва
и да буду доступни преко свих техничких средстава.
Релевантност у простору РТВ утемељује тиме што, истовремено, подстиче заједнички идентитет,
али и посебне идентитете грађана и националних заједница, које живе у Војводини, јер, упоредо,
омогућава друштвену интеграцију и сегментацију, обезбеђујући неопходну интеракцију.
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РТВ делује универзално (регионално и интеркултурално), доприноси квалитету живота грађана
(негујући демократски плуралистични дијалог, међусобно и међунационално поштовање и
толеранцију, стваралаштво), независно од партикуларних политичких, економских и других утицаја,
квалитетно (углавном програмима трајних и универзалних вредности), разнолико (у виду
програмских жанрова, учесника, порекла), транспарентно (објављује начела уређивачке политике,
годишњи буџет, приходе и потрошњу, обезбеђујући ефикасно руковођење и економију) и
иновативно (као полуга и мотиватор креативности у друштву, предводи стварање и примену нових
програмских формата и технологија у дигиталном окружењу).

1.2.2 Мисија
РТВ је јавни сервис и треба да задовољи најшири јавни интерес. Садржајима, које емитује, треба да
информише и задовољи целокупну војвођанску јавност. РТВ треба да доприноси обогаћивању
информисања и знања, развоју цивилног друштва, учешћу грађана у томе и неговању регионалних
специфичности.
Предуслов модерног друштва је објективна информација, информисана јавност, циркулација свих
релевантних иницијатива и идеја, поштовање и неговање наслеђа, старање о језику, културним
традицијама и идентитету свих грађана (етничке већине и мањина), неговање културе дијалога и
међусобног разумевања, онемогућавање говора мржње и спречавање партикуларистичких
превладавања унутар друштва.
Пошто су специфичности АП Војводине и њена традиција и тековина, вишенационална и
мултикултурална структура, која представља непроцењиво богатство, јавни сервис РТВ дефинише
се као сервис, који емитује садржаје за све националности које живе у њој и на њиховим језицима.
Томе ће допринети техничка модернизација и, са њом, повезане нове могућности (дигитализација),
као и свестранија употреба WЕВ портала.
Мисија РТВ је, такође, промоција стваралаштва, културе и идентитета Војводине и њихово
разумевање у Србији и у иностранству, неговање и повезивање етничких мањина у Војводини са
матичним државама, активност у регионалним и међународним професионалним установама, а
поготово иницијативност на подручју Подунавља.
РТВ се труди да понуди највиши технички квалитет произведеног и емитованог програма, те
пратити и уводити најновија технолошка достигнућа.
То је могуће остварити само квалитетом и високом професионалношћу адекватно мотивисаних
сарадника, високом културом организације и рада, као и пословном одлучношћу. РТВ је увео
структуру организације, по узору на престижне ЈМС у окружењу чији је циљ да обезбеди сигурност
и флексибилност у пословању.
Република Србија и АП Војводина морају обезбедити услове за деловање јавног медијског сервиса
РТВ у складу са Уставом и законима Србије и АП Војводине, као и конвенцијама, резолуцијама и
препорукама ЕУ, Савета Европе, УН, Унеска, које су обавезујуће за земље чланице и које су
неопходне за успешан завршетак преговора о учлањењу у ЕУ, као и стандарда EBU (European
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Broadcasting Union/Европска радиодифузна унија). Циљ је да РТВ, поред активног чланства у
асоцијацији Цирцом-Регионал, предузме кораке за учлањење у EBU.
За такву платформу пословања неопходно је обезбедити адекватан систем финансирања и
уређивачку (програмску) независност РТВ, као што и РТВ мора обезбедити политичку
непристрасност, слободу изражавања и креативност у својим садржајима.

1.3 СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
Стратешки циљеви РТВ за 2015. су били:
-

Обављањем своје законом дефинисане делатности, циљ РТВ-а је да и даље спроводи
јачање Покрајинског јавног медијског сервиса кроз:
 повећање квалитета емитованог програма
 повећање гледаности
 повећање комерцијалних прихода
 јачање дијалога, консензуса и шире подршке јавности.

-

Обезбеђење стабилног финансирања у току 2015. године, као и припрема и имплементација
сигурног система наплате ТВ таксе за наредни период уз подршку свих релевантних
чинилаца друштва.

-

Спровођење планиране наплате потраживања из претходног периода, као јединог додатног
извора прихода и прилива у овом моменту, јер се предвиђеним буџетом угрожава рад РТВ.

-

Константна анализа и примена механизама у циљу побољшања квалитета програмског
садржаја кроз интерактивне процесе, применом свих доступних алата стимулације
креативних идеја сарадника.

-

Имплементација смерница и задатака дефинисаних у документима Владе РС у правцу
рационализације свих расхода до границе неугрожавања обављања основне делатности.

-

Примена дигитализације производње и емитовања, модернизација пословног и оперативног
система.

-

Паралелно са рационализацијом, циљ је и реализација Плана инвестиција који се састоји од
следећих сегмената:
o
o
o
o

Нова зграда РТВ
Нови серијски програм
Нова радио и ТВ опрема и остала техничка подршка
Нови News desk као неопходна платформа унапређења рада информативних
редакција
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o Даље јачање нових медија (О радио и др.)
o Сопствена база обвезника ТВ таксе за подручје АПВ
o Развој и имплементација новог ЕРП решења
-

Увођење и примена нових процедура и софтверских решења који пружају подршку свим
процесима у установи и испуњавају регулаторне и законске захтеве.

-

Усвајање и примена нове организације и систематизације и развој људских ресурса у правцу
стручног образовања, као и развијања позитивних вредности и пословне етике међу
запосленима РТВ.

-

Обезбедити да се сви процеси и одлуке менaџмента темеље на најновијим професионалним
сазнањима, методама и алатима како би се применила најбоља решења у свим сегментима
пословања.

-

Обезбедити све активности у правцу смањења фиксних трошкова, анализе рентабилности и
могућности оутсорсинга за делатности које нису у директној вези са производњом и
емитовањем програма. Одлуке о могућем оутсорсингу зависиће од услова - пре свега
квалитета и цене алтернативних решења.

-

Издвајање и гашење функције техничке целине ЕТИВ уз максимално прихватљиве услове и
кроз обезбеђење социјалног програма.

-

Реализација обима и структуре програмских садржаја са тенденцијом повећања простора за
независне продукције у оквиру законских оквира.

-

Јачање и проширење дописничких мрежа у покрајини, републици и региону.

-

Програми етничких мањина остварују се у проширеном садржају уз уважавање жеља и
интереса репрезентативних представника националних мањина (Национални савети).
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2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
2.1 ПРОГРАМ РТВ ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ
Током 2015-те РТВ је на седам медијских платформи (ТВ1,ТВ2, РНС1, РНС2, РНС3, О радио и сајт
РТВ) емитовала 3 милиона 153 хиљаде 600 минута програма. То значи да је током тих 365 дана
непрекидно емитовано 2 хиљаде 190 дана радијског и телевизијског рограма. Ове цифре се
увећавају ако им се додају садржаји пласирани на сајту и каналима друштвених мрежа РТВ.
Као јавни медијски сервис РТВ је током 2015-те креирала садржаје који покривају све веће
друштвене групе по било ком релевантном критеријуму: старосном, етничком, професионалном,
становању и преференцијама у коришћењу слободног времена.
Једина друштвена група која на програму РТВ није проналазила одговорајући садржај су они који су
искључиво заинтересовани за програме који нуде и промовишу шунд.
Сви нови програмски пројекти пласирани током 2015-те већ у припреми су полазили од програмског
концепта РТВ као Јавне медијске установе у коме се као један од циљева наводи: „..да РТВ не буде
средство за „трошење времена“ већ креатор нових идеја и видика“.
Најважнија промена за РТВ, током 2015-те догодила се почетком године. Интернет „О радио“,
намењен младима, као нова, седма медијска платформа РТВ, почео је са редовним 24-часовним
емитовањем програма.
Врло брзо „О радио“ је остварио циљ да се младима понуди као „окупљалиште, њихова дневна соба
са оптимистичним погледом на свет где се добро и лоше јасно разликују“.
Уз пажљиво бирану музику и говорне садржаје успостављена је комуникација са циљном групом а
„О радио“ се доказао и на међунродном такмичењу „Радио битка“ у коме је уз гласање слушалаца
победио еминентне европске радио станице.
Битно појачање у „О радио“ стигло је крајем 2015-те. Познати водитељски пар Дашко Милиновић и
Младен Урдаревић креира и води јутарњи програм чиме је укупна понуда програма РТВ добила
значајну допуну.
Битан заокрет у програмском концепту током 2015-те РТВ је начинила одлуком да се уђе у
продукцију игране серије „Вере и завере“. Серија од 12 сатних епизода заснива се на истоименом
роману Александра Тишме. У грађењу и разради Тишмине слике Војводине, Србије и Европе током
драматичних деценија 20-тог века већ у фази припреме окупљен је креативни тим еминентних
аутора: Борис Ковач, Ђорђе Милосављевић, Жанко Томић, Иван Живковић. Екипа глумаца углавном
је окупљена из војвођанских позоришта, али су ангажоване и домаће и стране глумачке звезде:
Мира Бањац, Горан Богдан, Нина Јанковић, Мира Фурлан... Пројекат је реализован кроз уговор о
извршној продукцији са новосадском „Плејграунд“ продукцијом, али значајан део у креирању серије
имали су и запослени РТВ. Тиме су они и РТВ стекли драгоцено искуство за наредне игране
пројекте.
Током 2015-те коначно је реализована идеја да се лиценцни, филмски и серијски, програм на РТВ
квалитетом усклади са улогом коју има Покрајински јавни медијски сервис. Ангажовањем Филмске
редакције којој се као експерт прикључио Иван Карл покренут је обиман, вишемесечни посао
припреме. Успостављене су везе са највећим дистрибутерима у Србији и региону, а по први пут
успостављени су и директни контакти са највећим светским произвођачима играних садржаја. По
ценама знатно нижим од, на домаћем тржишту, предвиђених за тај квалитет филмског и серијског
програма добијене су и неке од најновијих светских серија и филмова који су телевизијску премијеру
у Србији имали на Првом и Другом телевизијском каналу РТВ. Филмове, награђене оскаром „12
9

ГОДИНА РОПСТВА“ и „ПОСЛОВНИ КЛУБ ДАЛАС“ и серије „КУЋА ОД КАРАТА“ и „ДАУНТОНСКА
ОПАТИЈА“ гледаоци у Србији први пут су видели на Телевизији Војводине.
У селекцији филмског и серијског програма циљ је био да се успостави комуникација са млађим
гледаоцима. На остваривању тог циља радиле су и редакције за младе Радија и Телевизије. Били су
заступљени садржаји за све узрасне групе, од предшколаца до студената. Током 2015. године је
тако било произведено око 300 премијерних емисија за децу и младе у сопственој продукцији.
Током 2015-те кроз уговор о извршној продукцији РТВ је припремила 24 епизоде игране серије
„Помери се с места“. Кроз полусатни формат и хумором обојени ауторски приступ приказана је
актуелна стварност у две новосадске породице. То је први серијал на нашим просторима који је
произведен тако да се емитује на два језика: српском и мађарском, па је тај садржај премијерно
истовремено покренут на Првом и Другом програму Телевизије РТВ.
Мултијезички и интеркултурални садржаји на РТВ, припремају се на једанаест језика и емитују у
редовним терминима на пет посебних медијских платформи. На Другом програму Радија РТВ се
емитују садржаји на мађарском, Трећи програм Радија РТВ сегментирано, по блоковима, припрема
емисије на девет језика. Редакције Другог програма Телевизије РТВ креирају информативне,
документарне и забавне саржаје на десет језика националних заједница и српском. 2015 –те
покренут је седмични магазин на црногорском „Луча“ који превасходно прати дешавања у култури и
уметности Црногораца у Војводини.
На Првом програму Телевизије РТВ, свакодневно се припрема и емитује сатно издање магазина
„Палета“ где се уз титл на српском презентују најзначанији садржаји из телевизијских програма на
језицима националних заједница. На WЕБ страници РТВ телевизијске и радијске редакције програма
на језицима националних заједница у сарадњи са редакцијом Мултимедијалног програма РТВ
свакодневно продукују садржаје за странице на српском и пет језика најбројнијих националних
заједница у Војводини. Тако је РТВ једина медијска кућа у овом делу Европе која поред почетне
интеренет странице на језику већине, на оба писма, има и странице са вестима на мађарском,
румунском, словачком, русинском и ромском језику.
Укупно током 2015-те нови пројекти и реструктурирање програма на језицима националних
заједница били су усмерени ка разноврснијој и бољој понуди садржаја и њховом сегментирању ка
различитим циљним групама. Додатни циљ је и продуковање садржаја који попуњавају празнине
настале гашењем појединих локалних медија на језицима националних заједница.
Програм на румунском језику Трећег програма радија је – ради бољег покривања информацијама
дела територије Војводине на којем живи више румунског становништва, уместо досадашње
забавне емисије „Боје вечери“, у 2015-тој је увела две тридесетоминутне информативне емисије.
Такође, на Трећем програму радија, поводом 65. годишњице Радио Новог Сада, стартовала је
емисија „Музички забавни мозаик“. Истовремено је значајно редизајнирана и актуализована емисија
из културе „Радиоспектар“, а кренуло се и са емитовањем нове емисије озбиљне музике „Музичка
кутија“.
Програм на русинском језику је покренуо и емисију „Овде и тамо“, која се бави животом Русина у
дијаспори, као и емисије „Европске интеграције“ посвећене темама везаним за ЕУ и приступању
Србије Унији, покренуте су емисије „Портрет“, о значајним представницима Русина у земљи и
иностранству, „Војвођанска недеља“, у којој су се обрађивале теме о Војводини и „Сачувајмо свој
језик“ посвећен неговању језика и културе Русина у Војводини. Уведена је и получасовна емисија
„Одузето од заборава“ која се бави темама из историје русинског народа и обичајима Русина, а
значајно је преформатирана и актуализована емисија „Спорт и рекреација“, двадесетоминутни
преглед најзначајнијих спортских збивања у земљи и иностранству. Напокон, са зимском шемом
2015. почело се са емитовањем серијала „Свет из другог угла“.
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Редакција Другог програма радија, који се емитује на мађарском, се у 2015-тој концентрисала на
измене структуре појединих емисија и програмских целина у циљу побољшања квалитета и
постизања веће слушаности програма. У тросатном Јутарњем програму као и у преподневном
контакт програму омогућена је већа интеракција са слушаоцима. Промењен је карактер емисије
„Дуга“ у циљу привлачења млађе популације. Покренута је нова емисија из културе „Либегő”
(„Клатилица“), а кренуло се и са емитовањем неколико нових програмских пројеката, набављених од
независних продукција: „Сикер арца” („Лице успеха“ – о успешним предузетницима), „Керек перец”
(„Округла переца“ - хумористична емисија) .
Други програм телевизије РТВ је у другој половини 2015-те променио шему прилагођену
сегментираном емитовању програмских блокова на различитим језицима.
Уведене су и нове емисије „Ретровизор“ и „У фокусу“, на мађарском.
Редакција програма на ромском отпочела је пројекат „Ромологија“.
За децу је припремљена емисија „Перлице“ која се емитује на словачком, румунском, русинском и
украјинском.
Редакција Програма на хрватском потпуно је променила формат и садржај емисије "Изравно".
Уз програме независних продукција намењених пензионерима, предузетницима и љубитељима
путописа на мађарском је припремљен и серијал о војвођанским Мађарима који живе у Будимпешти.
Од краја 2015-те на румунском се редовно емитује и хроника о дешавањима у јужном Банату.
Први пут током 2015-те озбиљније се приступило и набавци лиценцних програма, пре свега дечјих,
на језицима националних заједница у Војводини.
Програм за децу и младе Телевизије Војводине је током 2015. године, уз неколико сталних покренуо
и два нова серијала, што је значило просечно сваке недеље пет до шест премијерних получасовних
емисија.
„Чигра“ - емисија о животу деце-припадника националних заједница, титлована на српски језик.
„Водич за преживљавање“- емисија за младе коју снимају тинејџери-сарадници. Разноврсност тема
диктирају сами млади сарадници који мобилним телефонима снимају, монтирају и шаљу видеоклипове. Серијал је током 2015. године имао двадесетак премијерних издања, уз гласање за
најбољи видео клип.
Кроз уговор о копродукцији обезбеђена је производња и право ексклузивног емитовања новог
серијала „Фазони и форе“. Тиме је РТВ поново обезбедио садржај намењен породици и деци који
кроз модерну форму и приступ прилагођен новим генерацијама, комуницира са најбољим
традицијама дела Чика Јове Змаја.
По броју нових емисија и трансформацији садржаја најобимнији захват на РТВ начињен је на Првом
програму Радија РТВ. По продукцијском захвату и значају свакако је најважније увођење „Ноћног
програма“. Сваке ноћи од 24 до 03 креира се специјализовани садржај са тематиком уметности,
културе и друштвене одгворности. У седам емисија седмично са различитим уредницима и
водитељима представљају се значајне личности, догађаји и установе. Музички део програма уређују
најбољи уредници и критичари који су се доказали пред аудиторијумом и ван Војводине.
Од осталих нових садржаја на таласима Првог програма Радија издвајају се: „Пета страна света“
специјал о туризму у Војводини и Србији.
У „Добром друштву“ је посебна врста радијског говорног формата. У интервјуима са одабраним
саговорницима од којих се има шта научити и сазнати корисно из њховог животног и
професионалног искуства,
Уредништво Првог програма Радија РТВ прихватило је иницијативу Министарства за образовање о
неговању српског језика и свакодневно креира програмски сегмент „О језику је реч“. Учесници су
научни радници, лингвисгти, професори, ученици, грађани...
11

Током 2015. Документарно образовни програм је за своје радове добио две награде на
фестивалима, од којих су обе припале издањима из серијала „Приче од којих се расте“, која се бави
проблемима особа са инвалидитетом.
Специјална емисија у продукцији ДОП-а под називом „Зид“, емитована у августу, аутора Марине
Зорић и Александра Рељића, која се бавила проблемима избеглица из Сирије номинована је за
новинарску награду Фондације „Ана Линд“.
ДОП је произвео и неколико мањих специјалних серијала попут „Заборављени хероизам Солунаца“
и „Они су победили фашизам“ Борка Хложана, „Ратна пропаганда у Војводини“ Здравка Атлагића и
„Било је то 1995.“, уредника Михала Рамача.
Културно уметнички програм Телевизије уз редовна издања, седмична „Плавог круга“ и магазина
„Фолдер културе“, произвела је и три нова формата:
НЕМА НА ЧЕМУ, монотематска емисја у којој се проблематизује однос према културном наслеђу
СВЕТСКА ПРЕМИЈЕРА, колажни магазин, преглед најзначајнијих културних збивања у свету
СПОЈЛЕР, емисија о филму, оригинални формат у коме се аналитички представљају вредна
остварења уочи њиховог емитовања на програмима РТВ.
Кроз ванредна издања и хронике КУП је пратио и извештавао са бројних уметничких смотри током
2015-те:
КУСТЕНДОРФ, ФЕСТ, ФЕСТИВАЛ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ, НОМУС, НОЋ
МУЗЕЈА, СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ, ШЕКСПИР ФЕСТИВАЛ, ИНФАНТ, НОВИ ТВРЂАВА ТЕАТАР,
НОВОСАДСКИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ, БРАНКОВО КОЛО, ДУНАВСКИ ДИЈАЛОЗИ, БИТЕФ,
ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН, САЈАМ КЊИГА, НОВОСАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ...
Поводом верских празника урађене су у посебне Божићне и Ускршње емисије.
На Првом програму Радија РТВ у оквиру редовних и ванредних термина кроз преносе уживо
испраћени су сви важним клупски и репрезентативни мечеви домаћих спортских тимова.Током 2015те на оба канала Телевизије РТВ реализовано је 86 директних преноса спортских догађаја. По
спортовима то изгледа овако:
РТВ је и 2015-те била једина Телевизија са земаљским емитовањем која је имала редовне преносе
мечева фудбалске Супер лиге Србије. Уз уговоре који су омогућили знатно повољније услове од
тржишних, РТВ је преносила и мечеве Квалификација Лиге Европе. По принципу размене програма
са РАИ за РТВ су обезбеђена ексклузивна права и за директан телевизијски и радијски пренос већ
легендарног меча Сампдорија- Војводина (0:4).
У оквиру Одељења програмских иновација и формата уз више него успешан наставак сатиричнохумористичког серијала „Државни посао“ креирана су и три нова телевизијска формата која су већ
на старту показала висок журналистички и продукциони квалитет. „Дописница из Баната“
произведена у сарадњи Љубомира Живкова и креативног тима РТВ донела је сасвим нови приступ
стварности и историји. “Дневњак“, креиран у сарадњи са Академијом уметности намењен је пре
свега младима. У старту је обезбедио публику и знатно повећао присуство РТВ у тој популацији.
„Прави фудбал“ представља иновацију по неколико критеријума. Пренос фудбалских мечева тимова
нижеразредних клубова уз хумором обојени коментар актера из „Државног посла“ већ као пилот
издање привукао је велику пажњу.
Информативни садржаји РТВ на свих седам медијских платформи током 2015-те мењани су и
прилагођавани интересовањима пројектованих циљних група.
Битно су унапређени и кадровски и уређивачки дневно-информативни садржаји „Јутарњи програм“,
„Вести“, „Дневник“, “Разгледнице“ и „Војвођански дневник“. Ојачана је дописничка мрежа у Србији и
Војводини, а омогућен и професионални рад дописништва РТВ у Бриселу.
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РТВ је једини електронски медиј у региону који је увео дневноинформатвну емисију посвећену
пољопривреди и агробизнису. „Агродневник“ је по гледаности, а посебно доброј комуникацији са
циљном групом брзо потврдио оправданост покретања пројекта.
Оно што издваја РТВ је и бројност и квалитет садржаја који подстичу демократски јавни дијалог. Низ
формата као што су „Сучељавање“, „Радар“, „Политбиро“, “Документ“ допуњени су седмичним
полемичким емисијама „Недостатак доказа“ и „Пресија“.
Током 2015-те су завршене припреме за програмски пројекат који се бави темом равноправности
полова. „Жена данас“, као седмично издање, намењена је прецизно профилисаној циљној групи а
уређивачки тим обезбедиће програмски простор у коме ће се покретати питања важна за положај
жене у друштву.
По квантитету и разноврсности РТВ је током 2015-те битно унапредио понуду садржаја независних
продукција. Уз даље напоре да се квалитетни садржаји прибаве за радијске програме, РТВ остаје
констатација да је понуда независне продукције за Телевизију РТВ далеко испред осталих домаћих
елекронских медија.
Формирањем Музичке редакције РТВ обезбеђени су уједначени уређивачки стандарди у избору
квалитетне музике и концерата за радијске и телевизијске програме.
Специјализовани садржаји који кроз забаву едукују и информишу су у свету доминантни
телевизијски формат па је током 2015-те формирана Инфотејмент редакција Телевизије РТВ. Тиме
је омогућена даља сегментација садржаја и прилагођавање захтевима циљних група. Емисије
„Добар посао“, „Простор и ја“, „Мале важне ствари“, „Центар света“, „Вреди знати“... пружају корисне
информације и савете, а пажњу гледалаца привлаче атрактивном и динамичном формом.
„Петказање“, са најдужом традицијом и највећим угледом у гледалишту прави је модел таквог
програма и спојем едукације и атрактивности и даље окупља бројне поштоваоце.
Током 2015-те покренута је и двочасовна магазинска емисија „Мустре“. Са три водитељке и
атрактивним темама и гостима врло брзо је привукла сталну публику, а Првом програму Телевизије,
коначно у захтевном термину недељног поподнева, донела квалитетан и атрактиван садржај.
Мултимедијални програм РТВ остварује улогу покрајинског јавног сервиса на интернету и сервисима
и платформама који су базирани на овом медију.
Мултимедијални програм представља синергију скоро свих осталих програмских целина РТВ. Ту се
виде сви наши производи: вести из продукције РТВ се пласирају преко нашег главног сајта и
мобилне апликације - на шест језика, целокупна телевизијска и радијска продукција је доступна у
оквиру сервиса Одложено гледање и слушање - на девет језика, путем сервиса Стреаминг могуће је
пратити наше програме и уживо, преко профила на друштвеним мрежама (Фејсбук, Јутјуб, Твитер,
Инстаграм...) може се видети како РТВ комуницира са својим циљним групама, кроз технолошке
иновације се види да РТВ држи корак и стреми ка модерном медију... Укратко, Мултимедијални
програм је збирно место онога што РТВ тренутно јесте и онога што жели да буде.
Током 2015-те Мултимедијални програм РТВ обогаћен је новим садржајима. Отворене су посебне
странице за младе и оне које интересују економске теме.
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2.1.1 СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЕМИТОВАНОГ ПРОГРАМA У 2015. ГОДИНИ
Статистички подаци специјализоване службе
РТВ-а о емитованом програму као и анализа
Регулаторног тела за електронске медије
показују да је 2015. године на програмима
Радио-телевизије
Војводине
емитовано
укупно близу 960.000 минута телевизијског и
1.576.800 минута (са интернет О-радијом:
2.102.400 минута) радијског програма на два
телевизијска и три (са О-радијом на четири)
радијска канала.
Удео европских аудио-визуелних дела у укупном
годишње објављеном програму РТВ1 износио
је 60,85%, а на РТВ2 54,80%, што значи да је
Радио-телевизија Војводине на свом првом и другом каналу испунила обавезу према члану 65.
став 1. Закона о електронским медијима.

На свом првом и другом телевизијском
каналу, у поређењу са ранијим годинама,
РТВ је знатно повећала емитовање
премијерног програма, који у случају
РТВ1 износи скоро 51%, а за РТВ2 око
38%. У случају Првог програма радија
овај податак је још импресивнији, пошто
се чак 97% радијског програма на
српском језику емитује премијерно.

Позитивни помаци су постигнути и у производњи сопственог програма који је у случају првог
програма телевизије достигао 51%, а на РТВ2 48%. На Првом програму радија сопствена продукција
чини близу 40% укупно емитованог програма.
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У циљу достизања законом
прописаног
удела
европских
независних продукција, Радиотелевизија Војводине је у односу на
претходну годину (2,59%) на свом
првом телевизијском програму
повећала
емитовање
дела
независних продуцентских кућа на
4,90 % што је повећање у односу на
2014. годину за скоро 90%. На РТВ2
је учинак нешто скромнији и износи
3,22%, али је повећање у односу на
ранију годину и овде вишеструко.
Једино у случају Првог програма радија није било процентуалног повећања учешћа европских
независних продукција, што је остао један од главних задатака за 2016. годину.
Као значајан помак у
програмској пунуди Радиотелевизије
Војводине
ценимо податак по којем је
жанровска понуда на свим
платформама покрајинског
јавног медијског сервиса
много разноврснија него
претходних година. Ова
позитивна промена се
манифестује у чињеници
да
је
на
РТВ1
процентуално
осетно
повећана
програмска
понуда
документарног,
научно
образовног,
културно-уметничког,
филмског
и
забавног
програма.
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На РТВ2 је не само очувана него и
обогаћена
и
процентуално
избалансирана програмска понуда на
мањинским језицима. Крајем 2015. године
уведен је још један – црногорски језик - у
језичку понуду јавног медијског сервиса
Војводине, чиме је број језика на којима
се емитује програм повећан на 11.
У случају радија, чак 2/3 радијског
програма је емитовано на мањинским
језицима, с тим да је на Другом програму
радија целодневни програм припреман и
емитован на мађарском језику а на
трећем радијском програму на осам
језика националних заједница који живе у
Војводини.
Сви наведени подаци указују на то да је у
2015. години Радио-телевизија Војводине
учинила значајан помак ка потпуном
испуњавању не само законских обавеза него и стратешких циљева, визије и мисије коју је као јавни
медијски сервис свих грађана Војводине сама себи зацртала.

2.3 ПРОДУКЦИЈА

Продукција РТВ-а у 2015. години имплементирала је нову систематизацију која се базира на
мултимедијалној платформи, интегрисању телевизијске, радијске и
М-продукције. Новом
организацијом постигли смо бољу функционалност и квалитетнији приступ раду на пројектима.
Континуирано се радило на рационалнијем планирању које није реметило квалитет финалног
производа, пратила се и анализирала искоришћеност продукцијских капацитета и људских ресурса,
као и продукцијски буџет за све поједине пројекте.
У протеклој години сниматељи споровозног програма имали су око 4400 снимања, односно око 367
снимања месечно, која су подразумевала вишечасовна и вишедневна снимања на терену.
Сниматељи информативног програма радили су, у просеку, седам смена дневно, што износи 2555
смена годишње. Радним данима су имали, у просеку, по 23 снимања, суботом до 17 и недељом 9
снимања. На годишњем нивоу уради се око 5500 снимања за дневни информативни програм. У ову
рачуницу нису уврштена снимања у дописништвима, као ни укључења уживо из градова Војводине.
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Постпродукција ради до 20 смена свакога дана, а на основу коришћења капацитета број смена на
недељном нивоу износи 123, па је број смена на месечном нивоу 512, односно годишње 6144 смене
ураде монтажери постпродукције.
Служба планирања продукционо-техничких капацитета планирала је за ангажовање људско
техничких ресурса у студију Дунав 722 сати снимања и 115 сати директних преноса; у студију 1, који
се користи свакодневно за емитовање дневно информативних емисија, Вести и Дневника на српском
и језицима националних мањина, планирано је око 1278 сати директних преноса и 548 сати
снимања.
Студио 2 се користи за емитовање емисија информативних редакција, српске и свих мањинских
програма, као и за снимање споровозних емисија свих рубрика РТВ. На годишњем нивоу у студију 2
емитује се 1298 сати програма и планира за снимање 827 сати.
У 2015. години поред редовних послова у свим програмским целинама, посебан изазов је
представљао рад на два играна пројекта, породичној серији од 24 епизоде полусатног слота
“Помери се с места” и драмској серији од 12 епизода сатног слота “Вере и завере”, рађеној по
истоименом роману Александра Тишме.
“Помери се с места” је био копродукциони посао, а окосницу продукцијске екипе сачињавали су
запослени у продукцији наше куће и то директор фотографије, продуценти, костимограф, сценограф,
сниматељ друге екипе, расветљивачи, монтажер постпродукције, тон мајстори постпродукције.
Такође, цела серија рађена је нашим продукционим капацитетима.
Серијал “Вере и завере” био је поверен извршној продукцији уз активно учешће продукције РТВ-а у
свим сегментима рада. Такође, неколико радника наше куће били су део продукционе екипе која је
три месеца на терену радила овај серијал.
У току прошле године промењене су многе сценографије и графички пакети, а нарочито треба да се
истакне нова сцена за Дневнике и Вести, која је у неадекватним условима, добрим промишљањем
урађена тако да може да парира светским тв станицама.
Направљена је равнотежа да и први и други телевизијски канал буду подједнако заступљени у
стварању нових сценографија и графичких пакета, као и да се продукцијски уради све што је
потребно да све емисије РТВ-а имају једнак продукцијски приступ и да буду врхунски професионало
урађене.
Праћени су сви фестивали мањинских редакција, организована су и продукцијски испраћена сва
РТВ дешавања; учествовали смо у Ноћи музеја са мултимедијалном изложбом посвећеном 50.
година Студија М, продукцијски испратили Тактонс, урадили тродневну манифестацију поводом 40
година телевизије, 50 година Студија М и првог рођендана О радија.
Дизајнерски тим је радио на креативном унапређењу WЕБ страница и мобилних платформи. Такође,
комплетно је редизајниран портал О радија. Креативни тим је, у сарадњи са Витомиром
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Симурдићем, осмислио изложбу Пола века студија М. Поред бројних нових графичких пакета за
нове емисије, редизајнирање старих емисија, урадили су и комплетан дизајн за новогодишњи
програм, као и промотивне материјале.
Служба тона РТВ продукције у протеклој је години радила на платформи целе куће и остварила низ
пројеката, од којих посебно издвајамо радио драме рађене по највишим техничким нормативима,
постпродукцију играног серијала од 24 полусатне епизоде “Помери се с места”, 30 сонгова питалица
за емисије “Хајде са мном у обданиште”, као и постпродукцију звука за новогодишњу емисију
“Државни посао”. У 2015. години РТВ је организовала и Тактонс, петнаести по реду. Ова значајна
међународна манифестација одржава се сваке друге године у организацији наше куће. У сарадњи са
техником РТВ-а, продукција се бавила припремом, организацијом, координацијом, осмишљавањем и
реализацијом целе манифестације која је обухватала и трећу међународну научно-стручну
конференцију Универзитета у Новом Саду, изложбу професионалне аудио опреме, стручна
предавања и такмичења тонских снимака. Служба тона и целокупна продукција активно је
учествовала у Тактонсу, а наши тон мајстори освојили су неколико главних награда, између осталих
и награду Иван Феце за најбољи снимак Тактонса у конкуренцији од преко 100 радова.
Музичка продукција РТВ-а у 2015. години је била изузетно продуктивна, остварила је бројне пројекте
од којих треба нарочито истаћи музички концепт М Лаб, који се састојао од музичких радионица, које
су држали познати уметници разних музичких праваца, и концерата у Студију М и Новосадској
синагоги. Све је било снимљено за потребе радијског и телевизијског програма. Поред тога, одржан
је и велики број Јавних радијских емисија у којима су учествовала наша два оркестра, Велики
народни и велики тамбурашки оркестар. У склопу јавних радијских емисија М кључ, гостовало је
неколико врхунских светских уметника, од којих треба посебно издвојити вокалне солисткиње
Елизабет Керн из Беча, Хилде Ван Хофе из Брисела и бубњара Вернера Мраса из Беча. У протеклој
години М продукција је остварила и значајну сарадњу са МОНС ( Музичком омладином НС) и КЦНС (
Културним центром НС) и снимила више сати врхунског музичког програма, џеза, класичне, светске
и традиционалне музике. Поред ових активности продукције, осмишљен је и пројекат интеграције
три различита оркестра у јединствену нову музичку целину – народни, тамбурашки и поп рок
оркестри су у новим аранжманима извели за дан РТВ-а одабране поп и рок композиције снимљене
у Студију М од њиховог настанка до данас.
Интензивиран је рад на пројекту дигитализације архиве РТВ-а. Урађен је први драфт пројекта и план
је да се у првој половини 2016. године крене са систематичним радом дигитализације радијске и
телевизијске архиве. Поред уобичајених послова архивирања и дигитализације у септембру и
октобру организовано је пресељење филмске и видео архивске грађе у просторије Новосадског
сајма, јер смо морали да напустимо просторије које смо до тада изнајмљивали. Од организације
ФИАТ/ИФТА добили смо новац за куповину ЦТО ХП сервера за дигитализацију у вредности од 7200
евра. Набавка је завршена крајем 2015. године. Учествовали смо на годишњој светској
конференцији ове организације на којој смо представили пројекат Стари занати са којим смо
конкурисали за добијање новца за дигитализацију. Имплементирали смо и нову базу података
WINISIS ( UNESCO).
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2.4 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ РТВ
Током протекле 2015. године Техника РТВ обезбедила је техничко - технолошку основу за поуздану
и квалитетну производњу и емитовање два телевизијска програма у СД резолуцији, три радијска
програма, један интернет радијски програм, функционисање веб портала и андроид мобилне
апликације на десет језика. ПЈ Техника и технологије остварила је и подржавала платформу за
производњу и извођење дневно-информативног програма на седам језика, у два телевизијска
студија, са 18 ENG Екипа, 3 GSM линк система за директно укључивање у програм, уз додатно
ангажовање 22 дописништава и 5 агенција. На овај начин је произвдено и емитовано око 220
прилога дневно.
Путем директних преноса, снимања, укључења, хроника и специјалних емисија праћени су сви
догађаји од јавног значаја што укупно за телевизију значи:
- 6200 информативних емисија,
- 381 директна преноса,
- 261 снимања репортажним колима,
- 200 дана рада у Влади Војводине
- 10 директних преноса седница Скупштине АПВ и
- 3025 укључења уживо у ТВ програме,
а за радио:
- 24 сата, 365 дана емитовања 4 програма,
- 7409 обрађених аудио фајлова,
- 36 снимања репортажним колима,
- 150 директних преноса,
- 200 дана рада у Влади Војводине,
- 150 дана рада на снимању и озвучавању разних догађаја.
У циљу реализације oвих програмских захтева, обезбеђења поузданог система за припрему,
производњу и извођење програма, ПЈ Техника и технологије је непрекидно радила на одржавању
уређаја и надоградњи постојећег система ИТ, Студијске и Преносне технике.
Урађена су следеће технолошка унапређења:
- Извршена је комплетна реконструкција и дигитализација Студија 1 ТВ за Информативни
програм, уградњом три нова SD/HD камерна ланца, дигиталне тонске миксете, новог
расветног миксера, нове LED расвете и нове сценографије са два LCD LED видео зида
од укупно тринаест екрана, уз имплементацију новог графичког дизајна.
- Уграђена је нова, дигитална тонска миксета у ТВ режији студија 2.
- Набављено 18 нових дигиталних SD/HD камкордера за „news ENG“, продукциони EFP и
дописништва.
- Инсталиран систем беспрекидног напајања у згради телевизије, уградњом новог
165 kVA дизел агрегата, пет ATS ормана и четири УПС, 20 kVA уређаја, новог УПС-а у машинској
соби, извршено прилагођавање технолошког дела мреже новом систему беспрекидног напајања,
постављена нова аутоматика за дизел агрегат у згради радија.
- Дигитализоване три емисионе режије у Радију ЕР-2, ЕР-3, ЕР-5, са најсавременијом
опремом, новим тонским и енергетским ожичењем, обезбеђен рад у режиму непрекидног напајања,
акустички обрађени простори студија и режија са материјалима који подлежу најстрожим еколошким
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нормама, са новим радним столовима, репарираним климатизационим системом. Започета
припрема и пројекти за реконструкцију централне технике радија (ХКР).
- Реализована набавка првог дела видео серверског система за производњу и
емитовање news програма „Quantel“ на новом хардверу (7 сервера, 15 клијената и 3 менаџера
лиценци), имплементиран и пуштен у пробни рад.
- Реализована набавка news – room софтвера „Octopus“, инсталиран на новом
хардверу (2 сервера, 30 клијената), имплементиран и интегрисан са „Quantel“ системом и пуштен у
пробни рад, извршена је интеграција и обука запослених (почетак примене у припреми и
реализацији информативног програма биће у марту 2016.године).
- Замењен хардвер за графичко и статистичко опремање спортских преноса, а поред
постојећих софтвера за рукомет и фудбал, развијен је нови софтвер за ватерполо.
- Набављен је инсталиран и пуштен у рад нови (трећи) GSM линк систем за директна
укључења у програм.
- Набављен је и инсталиран софтвер за контролу квалитета А/В материјала у облику
фајла „Baton“
- Реализована је набавка и уградња нове A/V HD матрице 32x24 за проширење система.
- Набављени су, уграђени и покренути нови дигитални teletext генератори за РТВ 1 и
РТВ 2.
- У току је набавка другог 3D SD/HD графичког система .
- У току је набавка шест нових SD/HD камерних ланаца са одговарајућим објективима и
триподима за репортажна кола.
- У поступку је набавка три нова „Carbon Coder“ софтвера за конверзију фајлова.
- У поступцима Јавне набавке набављено, инсталирано и пуштено у рад укупно 51
нови рачунар и 17 рачунара је ојачано.
- Део технолошког система базираног на ИТ технологији ојачан је и унапређен новим
софтверима и то:
- Две нове станице за конверзију фајлова примљених путем FTP-а и
агенција за потребе телевизијских програма.
- Успостављене су три нове нелинеарне монтаже: једна за постпродукцију, једна за
обраду информативног програма и једна за колор корекцију високих перформанси намењена
захтевним обрадама архивског и другог A/V материјала на бази „Da Vinci“ софтвера.
- Унапређена хардверско-софтверска опрема за синхронизацију и тонску обраду
A/V материјала.
- Део нелинеарних монтажа је ојачан за рад са HD материјалом.
- Набављене су и инсталиране 3 мобилне А/В монтаже за видео новинаре и дописништва.
- Замењени су монитори у одељењу графике и анимације новим 2K
мониторима и подигнуте перформансе за рад са HD сигналом и графиком високе резолуције
Рачунарске мреже и телекомуникација ојачане су:
- Заменом рутера и Л3 свичева започета је реконфигурација и раздвајање рачунарских
мрежа на пословни и технолошки део у згради Радија и Телевизије.
- Зграда Телевизије и пословни део М. Пупина повезани су оптичком везом преко VPN-а
у јединствену рачунарску мрежу.
- Успостављањем нове – резервне оптичке везе од Владе Војводине за преносе
скупштинских заседања.
- Инсталацијом и пуштањем у рад Wireles система у згради Телевизије независног од
кућне рачунарске мреже.
- Инсталацијом и пуштњем у употребу система за пријем програма стране продукције
20

(филмова и серија) преко ADSL са фиксном јавном ИП адресом.
Осмишљено је и имплементирано решење за стриминг концерата за потребе О радија,
урађено је више преноса концерата укључујући и велики годишњи концерт у трајању од
10 сати.
- Завршена је друга фаза израде Андроид апликације РТВ, додат стриминг ТВ
канала, унапређене функционалности и додате нове.
- Опремљен нови студио дописништва у Сомбору укључујући и нову камеру,
ИТ опрему, НЛЕ монтажу, ADSL. Обнављена опрема и у дописништву у Зрењанину, Суботици и
Панчеву (нове камере, читачи картица, нове НЛЕ и/или мобилне НЛЕ монтаже).
- Инсталиран нови сервер за LTO систем за потребе трајног архивирања свих A/V
материјала.
- Реконструисан мали деск у згради телевизије, изведена нова електроинсталација.
- Реализовано реновирање и фарбање возила РК 4. Набављен, уграђен и пуштен у рад
нови интерфонски систем.
Поред наведених послова урађен је врло обиман посао на изради пројектно техничке
документације новог РТВ дома укључујући и пројекат уклањања постојећих рушевина. Израда
пројектног задатка, дефинисање потребних инсталација, енергетских потреба и израда комплетног
пројекта технологије.
Поред редовних емисија дата је значајна подршка реализацији специјалних пројеката попут:
међународних наступа фудбалског и одбојкашког клуба „Војводина“ посредством сателитских
преноса, квиза „Колико се познајемо“, нове емисије „Прави угао“, недељног поподнева „Мустре“,
„Ноћи музеја“, „Змајевих дечјих игара“, „ЕГЗИТ“ фестивала, летњег забавно-колажног програма „На
два мора“ у сарадњи са ТВ Будва, „Годишњег концерта“, праћења избегличке кризе, нове форме
„Јутарњег програма“ са повећаним бројем укључења из дописништава и „О радија“, праћење
значајних друштвено политичких дешавања у региону, титловање и емитовање бројних страних
серија и филмова, као и емисија са програма DW, ИТ подршка СМС гласању, конференцијама и
слично.
2015. године врло успешно је организовано међународно такмичење тонских снимака Јавних
сервиса „Тактонс“ укључујући и изложбу професионалне тонске (brodkasting) опреме са
презентацијама. Стручни део конференције прерастао је у међународну научно-стручну
конференцију која је организована у сарадњи са Факултетом техничких наука и Универзитетом у
Новом Саду.
-

2.5 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
Генерални секретаријат је новоформирана организациона целина у којој се обављају послови којим
се обезбеђују услови за координирано пословање између организационих делова и законито
пословање РТВ (изузев финансијског пословања и јавних набавки).
Послови у Служби за међународну сарадњу су раније обављани у оквиру Центра за развој и од
стране поједних запослених. Зато још увек постоји преклапање на започетим пословима.
На плану успостављања међународног положаја РТВ остварено је чланство у COPEAM-u, потписан
је протокол о сарадњи са TRT и RTCG, излобиран је Нови Сад као место у којем ће радити жири Pri
Circom u 2016. Током 2015. настављено је лобирање за чланство у EBU. Настављена је широка
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сарадња са јавним сервисима у региону, посебно са хрватским HRT, мађарским MTVA и румунским
TVR, сарадња и у оквиру Tempus пројекта StudAVP (2014-2016) са јавним сервисима и уметничким
факултетима из Србије, БиХ, Албаније и уметничким институцијама из Словеније, Бугарске и
Словачке.
Служба за корпоративну безбедност обављала је редовне послове утврђене Правилником о
организацији и систематизацији послова ЈМУ РТВ у складу са законом. Због реорганизације и
обједињавања послова безбедности и заштите у оквиру једне организационе целине, било је
потребе за повезивањем активности и успостављањем нових радних токова, а самим тим и за
појачаним напорима извршилаца, како би били обезбеђени услови за несметан рад и обављање
основне делатности РТВ.
Ванредне ситуације и заштита од пожара: Израђен План заштите од удеса са аспекта
терористичких активности и предат на сагласност МУП-у, Сектору за ванредне ситуације;
прикупљани подаци за израду Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа;
рад на изради Плана заштите од пожара за објекте РНС, ТВНС и студио „ДУНАВ“, сарадња са
изабраном овлашћеном институцијом; извршено проширење система за аутоматску дојаву пожара
на објекту РНС; изграђена громобранска инсталација на објекту РНС; извршена набавка и замена
застареле опреме заштите од пожара; извршена примопредаја емисионих објеката РТВ са
становишта безбедности који су прешли у надлежност ЈП ЕТВ РС, на основу Закључка владе
Републике Србије 05 бр: 46-9954/2015 од 24.09.2015. године.
Физичко-техничка заштита: Реализована уградња видео надзора у студију „ДУНАВ"; извршено
30 контрола алкохолисаности запослених; поднете четири пријаве крађе МУП.
Безбедност и здравље на раду: Обучено 14 запослених за рад са уређајима под високим
напоном; извршена набавка и постављање сандучића за прву помоћ; десила се 1 тешка и 11
лакших повреда на раду за које је спроведен поступак пријаве и евидентирања повреда;
евидентирана два случаја и прослеђене пријаве због кршења забране пушења.
Одбрана: Израда планова радне обавезе; ажурирање планова мобилизације и материјалне
обавезе; израда решења за запослене који имају распоред у РТВ по основу радне обавезе.
Није било ванредних догађаја, повећане угрожености и озбиљнијих безбедносних инцидената.
Укупно стање безбедности и заштите током 2015. године било је на задовољавајућем нивоу.
Од формирања Одељења интегрисаних комуникација, 1. јула 2015, послови у оквиру њега се
обављају на два нивоа.
На нивоу самог Одељења: Tоком 2015. Започет је пројекат реализације система интерних
комуникација РТВ, пре свега кроз планирање и реализацију интерног, тј. Интранет портала, за шта
је одабрана Microsoft-ова платформа Sharepoint. За сада су доступне следеће функционалне целине
портала: Новости; Адресар; Интервју; Форум; Контакти; О РТВ; Други о нама; Документи;
Формулари; Презентације, док се ускоро планирају и реализације сложенијих целина: Радне листе,
Пријава идеје, Претраживање, и др.
С друге стране ативности се одвијају на нивоу Службе за истраживање јавног мњења, програма
и аудиторијума: Дневни извештаји (о гледаности првог програма РТВ и програма телевизија са
националном покривеношћу; о гледаности емисија на Другом програму РТВ; о гледаности и
карактеристикама понашања аудиторијума дневних информативних емисија на Првом програму
РТВ); прегледи гледаности телевизијског програма и програма РТВ; извештаји о аудиторијуму РТВ
(телевизија, радио, WЕВ); обука и тренинг новозапослених истраживача, тромесечни курс;
истраживање слушаности програма РНС 1 методом телефонске анкете; учешће у пројекту
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“Преференције ТВ станица, евалуација РТВ и пријем сигнала”; учешће у пројекту “Брендирање
Јавног РТВ сервиса”.
Служба ПР-а и промоције: Поред редовних активности на промоцији програма куће кроз сопствене
медије, 2015. година је прошла у знаку промовисања ексклузивног филмског и серијског програма
који је наша кућа емитовала. Најзначајнији сегмент у томе је била, у оквиру кампање обележавања
годишњице - 40 година телевизије, промоција америчке високобуџетне серије "Кућа од карата",
промоција висококвалитетног филмског садржаја – блокбастера, као и домаћа серија „Помери се с
места“. Кампања је по први пут била системски испланирана и реализована кроз све доступне
видове промоције, као и промоцију путем спољних комплементарних медија (билборди, ЛЕД
билборди, социјалне мреже, интернет, дневна штампа и сл.). На сличан начин је крајем године
реализована и још једна ексклузивна серија "Даунтонска опатија". Треба истаћи и обележавање
јубилеја РТВ (40 година ТВ, 50 година Студија М и први рођендан О радија), као и промоцију
садржаја програма на језицима националних заједница. Организација догађаја (сала, кетеринг,
позив новинарима и осталим званицама, сценарио, ПР текст, промо материјал): Ружин врт, Тактонс,
Повратак на село, Интерна прослава дана РТВ-а, Свечани концерт поводом дана РТВ-а, Промоција
програма на језицима националних заједница, Промоција књиге Латинке Перовић, Изложбе у
Студију М, Промоција словачког зборника, Новогодишњи пријем пензионера, Промоција Државног
посла и Програма за децу и младе, Промоција филмског и серијског програма, Додати живот
годинама - јубилеј и др.
У Сектору правних и радноправних послова активности су се обављале на нивоу сектора и на
нивоу два одељења: Одељења правних послова и Одељења радноправних послова.
Активности везане за измену законских прописа у вези са финансирањем јавних медијских сервиса
и поступком наплате потраживања таксе за јавни медијски сервис; активности везане за израду
општих аката и модела појединачних аката у вези са поступком ослобађања од плаћања таксе за
јавни медијски сервис; праћење и проучавање закона и других прописа, те давање правних
мишљења и савета; правовремена контрола достављених уговора и израда предлога сложенијих
уговора; по овлашћењу заступање пред судовима и другим надлежним органима, односно сарадња
са адвокатским канцеларијама; израда предлога општих аката и процедура РТВ; учествовање у
раду комисија и других радних тела које образује послодавац; Израда уговора о раду, израда
Понуде за закључење анекса уговора о раду и анексa уговора о раду, израда Уговора о обављању
привремених и повремених послова, израда Решења (престанак радног односа; плаћено одсуство;
мировање радног односа; годишњи одмор, прековремени рад, израда потврда о радном односу);
Пријаве/одјаве РЗ ПИО; РЗ ЗО; Припрема документације за замену, израду нових, оверу и
дистрибуцију здравствених књижица за запослене и чланове њихових породица; сарадња са
осигуравајућим друштвима, у пословима осигурања лица и имовине и процена штете. Значајно је
нагласити да je 27 % од укупне вредности уговора измирено неновчано, путем размене за услуге
оглашавања на радио и телевизијском програму РТВ. На основу насталих штетних догађаја у
поступку пријаве, евидентирања и формирања предмета штета, процене и ликвидације, поменућу
само укупне износе штета (ликвидиране) уплаћене РТВ уз напомену да је свака од грана осигурањаимовина, моторна возила, лица (запослени) имала на десетине пријава (штетних догађаја).
Реализоване (наплаћене) штете: имовина у износу од 1.733.085,00 РСД; каско возила у износу од
1.455.085,00 РСД; незгода у износу од 400.500,00 РСД и допунско здравствено у износу од
426.000,00 РСД; мобилна пословна мрежа РТВ коју чини 945 СИМ картица – бројева, у вези са којим
се свакодневно реализују захтеви у циљу несметаног функционисања истих и прате се трошкови у
складу са постојећим Правилником.
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Уз сарадњу са другим организационим деловимa: Израда Правилника о организацији и
систематизацији послова; Имплементација акта о организацији и систематизацији послова
(обављене припремне радње, израђено и уручено је око 1300 уговора о раду под измењеним
условима за све запослене у РТВ); Измена акта о организацији и систематизацији послова и израда
анекса у складу са актом (јул 2015.); Спровођење добровољног одласка запослених уз исплату
стимулативне отпремнине; Спровођење споразумног одласка запослених који су обављали послове
из домена емисионе технике у складу са Законом о јавним медијским сервисима; Измена акта о
организацији и систематизацији послова и израда анекса у складу са актом ( децембар 2015.).
Центар за компетенцију и стратешки развој је у 2015. години радио на неколико различитих
планова активности – развоју садржаја, тренинзима, развоју сарадње са DWA, давањем подршке
програму у учешћу на фестивалима и обавештавања о конкурсима, фандрејзингу, успостављању
међународног положаја РТВ, праћењу трендова у развоју садржаја и технологије са препорукама,
администрирању конкурса за годишњу награду Павле Јанковић Шоле, као и једнократним акцијама
за којима се указала потреба као што је то, рецимо, била организација конференције Језици
дигиталне будућности у сарадњи са OSCE, организација модела за припрему књиге о Упознајте
РТВ, утврђивање броја текућих и потенцијалних кабловских емитера програма РТВ. На захтев
редакција, Центар је пружао консултантске и организационе улоге. Успешно је настављено учешће у
међународном Tempus пројекту.
Завршен пилот документарне серије Дунав, бескрајна река и приведена је завршетку пилот епизода
серије дечјег програма на словачком језику У потрази за Меким Ф. Завршен је и емитован пројекат
Откоси корупције (номинација за награду за истраживачко новинарство). Природан наставак
пројекта јесте серија Између права и правде. Постављени су основи за развој још неколико серијала
за реализацију у 2016. – Културни код Војвођанских Рома, Срби и Румуни кроз историју итд.
Што се радијских формата тиче, Центар је имао активности око Радионара, информативног
програма за децу на српском језику. Емисија је у лето замењена емисијом Тинејџ свет.
Организована је производња радијске минијатуре Трећи вештац која је ушла у селекцију фестивала
Winter Tales u UK. Рађено је на тексту Биљане Марковић – иако је дело првенствено написано као
монодрама за децу (и послано на конкурс), препознато је као потенцијална радио драма и као такво
реализовано. Центар је подржао и увођење новог жанра – комбинација играног и документарног у
радио драми на мађарском језику (аутор Атила Балаж).
Рађене су интензивне припреме за развој docuweba, новог формата који не постоји у региону,
планирано је да реализације буде остварена у 2016.
Организовано је десетак сесија тренинга (алати новинарства за децу, дикција, композиција кадра,
пројектно финансирање, функционисање рада државне уораве), као и слање кадрова РТВ на
тренинге у иностранство као што је MoJo у Будимпешти.
У сарадњи са DWA реализована су три тренинга (развој и планирање радио и ТВ програма,
организација интегрисаног њус деска, продукција мобилом и стратегија дистрибуције кроз социајлне
мреже).

2.6 ПОДРШКА ПОСЛОВАЊУ
Ступањем на снагу нове организације у јулу 2015. године, дошло је до битних промена у
организационој структури ЈМУ РТВ. Једна од њих је и формирање ПЈ Подршка пословању, у оквиру
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које су обједињени сви послови који представљају подршку обављању примарне делатности,
производњи и емитовању програма.
У саставу ове пословне јединице, послови су организовани у четири сектора, Сектору економских
послова, Сектору комерцијалних и општих послова, Сектору људских ресурса и Сектору
информатичке и системске подршке пословању.
Сектор економских послова у 2015. години је као основни задатак имао да се на законом
дефинисан начин, уз поштовање рачуноводствених стандарда (МРС и МСФИ) као и интерних
аката, евидентирају све пословне промене које су се десиле у 2015. години у РТВ. Такође,
формирана је служба чији су задаци представљање интерних и екстерних извештаја, у циљу
транспарентног приказивања свих елемената биланса стања, биланса успеха и других прегледа.
Постављени су високи захтеви и започети многи процеси унапређења рада служби и одељења у
Сектору, који ће бити настављени и у 2016. години. Перманентне активности у правцу очувања
биланса равнотеже, прихода, расхода, рефинансирање обавеза, поштовањем приоритета,
омогућиле су да Сектор у правом смислу речи буде економска подршка пословању РТВ како у
стварању услова за несметано одвијање процеса производње и емитовања програма, тако и у
унапређивању и доради општих аката и процедура на нивоу целе РТВ.
У оквиру Сектора економских послова у 2015. години рађени су сложени послови из области:
финансијског пословања РТВ, од платног промета, обрачуна зарада, рачуноводствене евиденције,
планирања и контрола извршења прихода и расхода и др.


У Сектору су обављани следећи пословни процеси:



Успостављање службе РТВ таксе, са организовањем свих активности у циљу формирања
евиденције обвезника ртв таксе на територији АПВ, као и активности око прикупљања и
обраде свих захтева на име ослобађања од плаћања ртв таксе
Израда годишњих планова и извештаја о извршењу на месечном и кварталном нивоу према
интерним и екстерним потребама
Успостављање функције контролинга у оквиру Службе плана, анализе и контролинга, ради
стручне анализе и извештавања менаџмента о свим релевантим чињеницама које утичу на
планом дефинисане активности, а самим тим и на пословни резултат
Екстерна извештавања према ресорном министарству и осталим органима РС,
Усклађивање шифарника места трошкова са новом организацијом, као и његово
прилагођавање програмској шеми
Активности на изради и имплементацији Методологије рачуноводственог раздвајања
прихода и расхода на основну и комерцијалну делатност.
Увођење и имплементација новог информационог система САП (модули ФИ, ЦО, ММ и СД).









Организационе целине које чине Сектор комерцијалних и општих послова су:
 Одсек продаје, размене и куповине програма
 Служба општих послова – логистика
 Одсек возни парк
 Одсек писарнице и архиве
 Одељење продаје
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Одељење набавке
Одсек магацина

Праћењем промена законских прописа вршено је благовремено усклађивање истих са изменом и
допуном интерних аката. Иницирано је увођење процедура рада, у функцији реализације процеса
рада у целини.
Служба општих послова – логистика
У Служби општих послова – логистике раде организационо и финансијски четири одвојене целине:
 Одржавање чистоће
 Ресторанске услуге
 Писарница и архива
 Одсек возни парк.
Рад ресторана организован је у две смене, на три локације, Ресторан РТВ (кухиња и шанк) у
Сутјеској, кафе кухиња дирекције у РНС и Кафе клуб Студио „М“.
Одлуком у укидању трговачке марже кориговали смо комплетан ценовник и снизили цене, како
бисмо комплетну понуду приближили запосленима.
Набавили смо ситан инвентар за сервирање и послуживање хране и пића, урадили сервисирање
дотрајалих основних средстава за рад кухиње, подигли ниво контроле квалитета и оправдали
очекивања наших запослених.
Такође, у четвртом кварталу 2015, поново смо покренули Кафе клуб у Студију „М“, окречили га,
осавременили и отворили врата за све колеге из Радија.


Одсек писарнице и архиве

Током 2015. извршаване су редовне пословне активности које подразумевају разврставање и
евидентирање поште, вођење деловодног протокола, оверу документације, рад са странкама,
вођење књига реверса, архивских књига, припрему и контролу регистраторских материјала за
архивирање и излучивање. Обимна дистрибуирања обрађене поште и документације по
организационим целинама и ван ње, подизање готовине из банке за потребе службених путовања у
земљи и иностранству.
Посебна обавеза нам је била, као и сваке године, тесна сарадња и извештавање Архива Војводине,
а комплетну докуменатацију чувамо у „Лимпродукту“ у изнајмљеном простору.
Током четвртог квартала 2015. урађене су и припремне радње за увођење електронске писарнице и
архиве, у сарадњи са колегама из Сектора за системску и техничку подршку пословању.


Одсек возни парк

Укупно је пређено 2.245.329 км.
Возачи возног парка укупно су прешли око 1.070.000 км.
Потрошено је 178.943 литара односно 25.134.267,07 динара, а просечна потрошња по возилу
износила је 7,97 л/100 км.
У 2015. години купљено је 14 нових аутомобила марке „ФИАТ ДОБЛО“, за потребе производње
програма РТВ, а продато је 20 старих аутомобила.
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Преко 95 % захтева за возилима и возачима возног парка били су извршени.
Саобраћајних незгода са повређенима није било, а није било ни незгода са већом материјалном
штетом.
Рационализацијом рада возног парка, која подразумева подржани месечни распоред возача од
стране генералног директора, изменама и допунама правилника о коришћењу службених
аутомобила у РТВ–у, давањем службених возила на коришћење запосленима којима је
систематизацијом и у опису радног места подразумевано управљање службеним аутомобилима у
случају потребе, као и крајње рационалним планирањем на дневном, недељном и месечном нивоу
успели смо да рационализујемо рад Одсека возног парка.
Одељење продаје
У протеклом периоду пришло се планирању маркетиншких активности Радио-телевизије Војводине и
то у циљу постизања комуникацијских ефеката – привлачењем тржишних лидера и јачања имиџа
маркетиншких блокова, повећања прихода и подизања угледа РТВ-а кроз снажење корпоративног
имиџа и интегрисања маркетинг активности.
Сатисфакција комитената, гледалаца и слушалаца, уз покушај повећања прихода и то као одрживог
тренда, били су превасходни циљеви активности Одељења.
Анализа резултата:
У плановима се кренуло од чињенице да је маркетинг понуда РТВ ограничена програмом као и
законском регулативом и то како у квантитативном тако и у вредносном смислу, да је вредност
тржишта оглашавања у паду и дошло се до закључка да је у оквиру ових лимита искоришћеност
маркетиншких могућности куће добра, као и да постоји простор за даље маркетиншко деловање.
Приход од продаје ЕПП-а за 2015. годину износио је 66.760.000,00 динара нето, што у односу на
исти период претходне године чини повећање од 5,25 % при чему треба имати у виду да су у марту
2014. године одржани избори као и да је у 2015. години изостао планирани приход од НИС-а. Оно
што је посебно важно, наставља се тренд повећања процента вирманског учешћа у односу на
компензације и вирманске уплате чине већи део прихода (70%:30%). У финансијској ситуацији у којој
се налази Радио-телевизија Војводине, свако повећање прихода и вирманских уплата је значајно и у
зависности од развоја тржишних услова и позиције РТВ-а на промотивном тржишту, покушали бисмо
да задржимо овакав тренд.
Остварени резултат је свакако и последица укупног економског окружења, драстичног смањења
буџета за оглашавање, даљег пада вредности тржишта оглашавања, а рејтинг РТВ програма, који
представља монету у преговорима са оглашивачима је смањен у 2015. години са 0,71 % на 0,60 %
посматрано у Војводини.
На основу података о гледаности наших најгледанијих емисија закључено је да су оне своју
валоризацију добиле и кроз маркетиншки приход. Сходно горе наведеном издвојиле су се следеће
емисије: Државни посао, Разгледнице, Бразде, Војвођански дневник, Дневник 1, Јутарњи програм…
Направљено је низ презентација РТВ-а са подацима програмског и маркетиншког карактера као и
презентације појединих високо гледаних емисија које су пласиране великим оглашивачима као и
маркетиншким агенцијама а циљ је био да се оствари што позитивнији амбијент у коме ће бити
направљени још значајнији маркетиншки кораци.
У већој мери успели смо да афирмишемо наше предности: гледаност, слушаност, конкурентне цене,
мултимедијалност, мултијезичност, попусте - услуге плус, промоције спонзорисаних емисија и
програмско праћење активности комитената.
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Остварен је приступ интегрисаног маркетинга и у целом послу учествовао је и топ менаџмент,
програмски ствараоци, маркетиншки стручњаци, истраживачи тржишта и др. Та интеграција и радни
одзив могу се оценити позитивно.
Ажуриране су базе података, а пажња је усмеравана на тржишне лидере. На програмима РТВ-а су
се оглашавале чланице водећих прехрамбених концерна као што су Књаз Милош, Мг Мивела,
Индустрија меса Матијевић, Имлек, затим водеће банке (НЛБ, Хипо, Eрсте, Интеза, Aлфа...), пивара
Карлсберг (Лав Дунђерски), трговински дистрибутивни ланци (Универекспортt, Гомекц, Пер су,
Рода), произвођачи из области пољопривреде (Сингента, Галеника фитофармација, KВС,
француско удружење произвођача семена кукуруза, Бајер, Институт за ратарство и повртарство
Нови Сад, Институт за кукуруз Земун поље, Пионир семе, АС хибриди, Агроуник, БЦ хибриди...),
осигуравајуће куће (ДДОР, Сава осигурање, Wiener stadische...), телекомуникациони системи СББ,
Телеком...
Упоредо са овим активностима, Одељење продаје РТВ-а испратило је сва медијска спонзорства
РТВ-а манифестација из области културе, спорта, науке као и откупе права снимања и емитовања у
којима је постојала могућност неновчаног плаћања. Обезбеђене су и бројне награде као и техничка
подршка за потребе програма.
Општи закључак је да је овако конципирана интегрисана активност различитих субјеката у РТВ - у
обезбедила стабилнији наступ Радио-телевизије Војводине и Одељења продаје као њеног дела на
тржишту а очекујемо да ће остварени приходи који у овом извештајном периоду имају тренд раста
задржати тенденцију повећања и у наредном периоду.
Одељење набавке
Планом јавних набавки (табела А), предвиђено је укупно:
За добра: 48 ставки, у укупном планираном износу од 314.965.000,00 динара без ПДВ-а
За услуге: 45 ставки, у укупном планираном износу од 257.892.000,00 динара без ПДВ-а
За радове: 3 ставке, у укупном планираном износу од 5.333.000,00 динара без ПДВ-а.
ТАБЕЛА 1.

Добра
Услуге
Радови
Σ

Планирано
ставки

Није
расписано

Закључено
уговора према
Плану набавки
2015.

48
45
3
96

7
11
1
19

44
37
3
84

Покренути поступци
који су у току

Укупно
закључено
уговора у 2015.

7
12
0
19

108

Закључак на основу табеле 1. са анализом:
Од планираних 96 ставки остварено је или ће бити остварено у току 2016. године - 77 ставки, што
процентуално износи 80,21%.
Није покренут поступак за укупно 19 набавки.
Структура укупно 84 покренута поступка јавних набавки, према врсти поступака је следећа:
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-

Јавне набавке мале вредности – 36
Отворени поступци – 42
Преговарачки поступци без објављивања позива за подношење понуда – 5
Квалификациони поступак – 2. фаза – 1

ТАБЕЛА 2. - Анализом и поређењем са претходне четири године (2011, 2012, 2013. и 2014.) долази
се до следећих података о планираним и реализованим ставкама из табеле А (јавне набавке):
Планирано ставки

2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

номинално

динара

Укупан број закључених
уговора

28
55
67
86
96

355.452.000,00
210.461.000,00
498.233.000,00
854.081.000,00
578.190.000,00

28
36
24
89
108

Укупан број расписаних
поступака
38
36
34
94
84

Закључак на основу табеле 2. са анализом:
Из приказаног прегледа може се видети да је план јавних набавки сваке године био обимнији, тако
да је већ 2014. у односу на 2011. годину вредносно повећан за 240 %, а број планираних набавки је
порастао за више од 300 %. У 2015. години вредносно је смањен обим набавки у односу на
претходну годину, али је број ставки односно планираних поступака повећан. Такође је током 2015.
године закључено више уговора, с тим да је мањи број расписаних поступака јавних набавки у
односу на претходну 2014. годину, што значи да је постојао знатан број поступака покренуто у 2014.
који су се окончали у 2015. години закључењем уговора.
Напомињем само да је 2013. година специфична по томе што су финансијски план и план набавки
усвојени тек крајем маја месеца, тако да се сви приказани подаци заправо односе на 7 месеци – од
јуна до децембра 2013.
Током 2015. године укупно је реализовано и 371 захтева за набавку добара, услуга или радова из
Табеле Б – на које се ЗЈН не примењује, у укупној вредности од 16.172.738,00 динара без ПДВ-а.
Сектор људских ресурса је у 2015. години обављао следеће послове:








периодични извештаји о кадровској структури, по општим обележјима, на нивоу РТВ и нижих
организационих целина – укупан број, пол, старост, стаж, квалификација, послови...,
периодични извештаји о кадровским процесима на нивоу РТВ и нижих организационих
целина – одласци и доласци запослених - флуктуација, изостанци запослених - апсентизам,
ангажовани радници, пензионисање, повреде на раду...,
анализе и упоредни прегледи стања кадровских потенцијала,
учешће у раду на изради системских и других аката,
израда и ажурирање шифарника (шифарник организације, шифарник послова, шифарник
школа и занимања стечених школовањем, шифарник места трошка ...),
статистички извештаји и прегледи за унутрашње и спољне кориснике,
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организација образовања и стручног усавршавања запослених (рад комисије за образовање,
додатно образовање, стручни испити, стручна пракса и посете ученика и студената у РТВ,
помоћ деци преминулих запослених, стручна пракса по програму Националне службе за
запошљавање),
рад психолога, тестирање и
сарадња са одговарајућим институцијама у обављању послова из области људских ресурса.

Сектор људских ресурса је у 2015. години обављао и друге послове:






по налогу генералног директора, током јануара 2015. године, сектор је био укључен у посао
израде правилника о организацији и систематизацији послова,
по налогу руководиоца сектора, током јула 2015. године и надаље, сектор је учествовао у
припреми и изради уговора о раду и анекса уговора о раду, и њиховом уручивању,
по налогу руководиоца сектора, током августа и септембра 2015. године, сектор је
учествовао у припреми и обради података у вези са добровољним одласком из РТВ и део
послова одјаве из централног регистра,
по налогу руководиоца сектора, током октобра 2015. године, сектор је учествовао у
припреми и закључивању уговора о споразумном раскиду уговора о раду и уговора о раду
запослених из Емисионе технике и веза.
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

3

9

444

55

1

240

180

ВШС

ССС

9

48

26

61

516

2

31

НСС 1

ВСС

НСС 2

МР

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ДР

300 (МАСТЕР )

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2015.

НСС

ВКВ

КВ

УКУПНО

1

15

19

61

1270

СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2015.

%

СТАРОСТ

МУШКАРАЦА

ЖЕНА

20-24

60-64

4
29
71
88
99
102
133
124
81

6
51
70
68
61
81
95
91
16

10
80
141
156
160
183
228
215
97

УКУПНО

731

539

1270

25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
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УКУПНО

0,79
6,30
11,10
12,28
12,60
14,41
17,95
16,93
7,64
100,00

Сектор информатичке и системске подршке пословању је формиран у 2015. години. Идеја је
била да се на једном месту обједине све функције неопходне за несметано функционисање
информатичке опреме која се користи у свим целинама, а не односе се директно на радио и ТВ
програм.
Сектор је у 2015. години спровео следеће активности:
1) ЈЕДИНСТВЕНА МРЕЖНА ИНФРАСТРУКТУРА - дефинисана и инсталирана, преко оптичког
линка, за пословне кориснике РТВ на свим локацијама (М. Пупина, И. Павласа, Сутјеска).
2) ИНСТАЛИРАНА ФЛЕКСИБИЛНА СЕРВЕРСКА И СТОРАГЕ ОСНОВА СИСТЕМА на којој су
подигнути сервери и окружења за :
 Active Directory,
 Horizon okruženje za tanke klijente,
 сервер за Billing,
 сервер за Document Managemant Sistem i Електронску писарницу,
 сервер за Share Point,
 сервер за Help Desk,
 сервери за SAP ERP,
 сервер за ABSoft ERP,
 сервер за Sophos antivirus sistem.
3) СТАНДАРДИЗОВАНА КЛИЈЕНТСКА ПЛАТФОРМА дефинисана са Windows 7, Office 365 i
централизованим приступом систему преко Active Directory.
4) ИНСТАЛИСАНО:
 48 танких клијената (виртуелних машина),
 107 рачунара типа Д1,
 24 рачунара типа Д2,
 5 лаптоп рачунара
 35 репарираних рачунара.
Сви клијенти су на новој мрежи са Windows 7 klijentskim sistemom, Office 365 (2016), приступом
систему преко локалног домена (Active Directory) и стандардизованим приступима потребним
сервисима система (ERP, Share Point, Document Management ...).
5) ПОДИГНУТ ЈЕ НОВИ СЕРВЕР ЗА ABSOFT ЕРП И ИНТЕГРИСАН У
МРЕЖНО/СЕРВЕРСКУ АРХИТЕКТУРУ.
 Пребачени су подаци, програми и корисници на нови сервер.
 Урађена интеграција танких клијената у ABSoft пословни информациони систем.
 Пребачене све остале frontend апликације и сервиси на нову мрежу.

НОВУ

6) ИНТЕГРИСАНИ СВИ КОРИСНИЦИ ПОСЛОВНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ВАН
ЛОКАЦИЈЕ М. ПУПИНА (благајна, магацини, магацин ЕНГ).
7) ЗАПОЧЕТИ ПРОЦЕСИ УВОЂЕЊА SAP ERP СИСТЕМА у модулима Billing/CR, MM, FI, CO, SD.
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Модули MM, FI и CO су тренутно у завршној фази израде Концептуалног дизајна система.
8) DOCUMENT MANAGEMENT SISTEM (DMS) И СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПИСАРНИЦЕ
 подигнути су системи, инсталиране су апликације и започето је увођење
 делови система везани за пријем и обраду претплатничке документације су у активној
употреби.
9) ИНТЕРНИ ПОРТАЛ РТВ НА SHARE POINT СИСТЕМУ је подигнут и у експлоатацији.
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3. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015. ГОДИНУ
3.1 МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ И ФИНАНСИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ
Пословање РТВ у 2015. години спроводило се у макроекономском окружењу које је обележило
следеће:


Укупне економске активности у 2015. години, мерене бруто домаћим производом и исказане
у сталним ценамa, имају реални раст од 0,8% у односу на претходну годину. Посматрано по
делатностима, реални раст бруто додате вредности имају: сектор прерађивачке индустрије,
сектор грађевинарства и сектор снабдевање електричном енергијом, гасом и паром. Реални
пад бруто додате вредности забележен је у сектору пољопривреде, сектору јавних услуга и
осталих услуга.



Индустријска производња у 2015. години имала раст физичког обима од 8,2% у односу на
претходну годину. Највећи раст физичког обима има сектор снабдевање електричном
енергијом, гасом и паром. Процењено је да је пољопривредна производња у 2015. години
имала пад физичког обима од 8,0%.



Вредност изведених радова у грађевинарству у 2015. години бележи раст од 20,5% у односу
на претходну годину. Промет у трговини на мало бележи реални раст од 1,4%, док промет у
трговини на велико бележи раст од 2,5% у текућим ценама. У сектору услуге смештаја и
исхране у 2015. години забележен је реални раст од 1,8%, док је број ноћења туриста
повећан за 8,8%. Сектор саобраћај и складиштење имао је раст физичког обима од 7,7%, а
област телекомуникација раст од 0,8%.



Стопа незапослености је у трећем кварталу 2015. године износила 16,7%.



Зараде без пореза и доприноса номинално су мање у 2015. години, у односу на 2014. за
0,4%, а реално за 2,2%. На пад зарада у 2015. највише је утицала примена закона о
умањењу зарада запослених у јавном сектору.



Процењено је да годишња стопа инфлације износи 1,6%.

Финансирање рада РТВ се у 2015. години вршило из :
 Буџета Републике Србије,
 Комерцијалних прихода,
 Донација републичких и покрајинских органа управе,
 Осталих прихода одређених Статутом јавног медијског сервиса (фондови међународних
организација)
Финансијски извештаји РТВ за 2015. годину су сачињени на основу финансијских показатеља о
пословању РТВ у 2015. години, остварених прихода, расхода и других обавеза.
Прилажемо извештај овлашћеног независног ревизора:
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3.2 ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У 2015. ГОДИНИ
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ – ПОЗИТИВАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ И НАСТАВАК
ФИНАНСИЈСКЕ КОНСОЛИДАЦИЈЕ
Према привременим подацима, финансијско пословање у 2015. години је обележило:
-

позитиван финансијски резултат
задржавање пословних расхода на приближно истом нивоу као и у претходној пословној
години
повећање сталне имовине захваљујући новим инвестицијама
пренос дела имовине и одређеног број запослених у ЈП ЕТВ
смањење краткорочних обавеза
позитиван cash-flow и повећање ликвидности као резултат позитивног пословања и
спроведене финансијске консолидације
инвестиције у сопствену продукцију и копродукције ( серије „Вере и завере“, „Форе и фазони“,
„Помери се с места“ ),набавка квалитетног лиценцираног програма (филмови и серије)
инвестиције у основну делатност и подршку пословању (израда пројектне документације за
нову пословну зграду, набавка рачунарске опреме, почетак имплементације новог ЕРП-а
(САП)

3.3 ИНФОРМАЦИЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ
БИЛАНС СТАЊА (на дан 31.12.2015. године)
у хиљадама динара
ПОЗИЦИЈА

Текућа година
31.12.2015.

Износ
Претходна година
31.12.2014.

АКТИВА
Б. СТАЛНА ИМОВИНА

1.415.536

1.217.638

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

313.921

58.048

2. Концесије, патенти, лиценце

167.169

58.048

4. Остала нематеријална имовина
5. Нематеријална имовина у припреми
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА

146.752

1. Земљиште
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1.071.809

1.127.684

405.924

408.251

2. Грађевински објекти

404.553

573.982

3. Постројења и опрема

143.083

125.459

5. Остале некрет., пост. и опрема

7.030

6.980

6. Нек., построј. и оп. у припреми

111.219

13.012

8. Аванси за некре., постр. и опрему
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ
9. Остали дугорочни финансијски
пласмани

29.806

31.906

29.806

31.906

В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
Г. ОБРТНА ИМОВИНА

1.840
337.341

530.806

I. ЗАЛИХЕ

27.460

21.446

1. Мат., рез. делови, алат и сит. инв.

11.455

10.697

9

405

15.996

10.344

26.425
26.183

21.896
20.339

242

1.557

0

500

6.932

9.506

151.544
151.544

151.577
151.577

80.028

313.275

44.952

12.606

1.754.717

1.748.444

890.601

987.292

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

1.073.887

1.227.396

4. Државни капитал

1.048.070

1.201.579

25.817

25.817

4. Роба
5. Стална средства намењена продаји
6. Плаћени аванси за залихе и усл.
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ
5. Купци у земљи
6. Купци у иностранству
III. ПОТРАЖ. ИЗ СПЕЦ. ПОСЛОВА
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
VI. КРАТ. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
5. Остали крат. фин. пласмани
VII. ГОТОВ. ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
IX. АКТ. ВРЕМ. РАЗГРАНИЧЕЊА
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛ.
ИМОВИНА
ПАСИВА
А. КАПИТАЛ

8. Остали основни капитал
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IV. РЕЗЕРВЕ

32.367

32.367

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

297.804

369.004

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
1. Нераспоређени добитак ранијих год.
2. Нераспоређени добитак текуће год.

19.035
558.580
495.646
62.934

8.105
419.632
204.916
214.716

X. ГУБИТАК

1.053.002

1.053.002

1. Губитак ранијих година

1.053.002

1.053.002

2. Губитак текуће године
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ

192.337

142.583

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

102.352

99.566

4. Рез. за накнаде и друге бенефиције

84.465

82.966

5. Резерв. за трош. судских спорова

17.887

16.600

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
5. Дугорочни кредити и зајмови у
земљи

89.985

43.017

75.000

31.432

8. Остале дугорочне обавезе

14.985

11.585

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

3.544

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

671.779

615.025

I. КРАТ. ФИН. ОБАВЕЗЕ
3. Кратк. кредити и зајмови у земљи
6. Остале крат. фин. обавезе
II. ПРИМЉЕНИ АВ., ДЕПОЗИТИ
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
5. Добављачи у земљи
6. Добављачи у иностранству
IV. ОСТАЛЕ КРАТ. ОБАВЕЗЕ
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА
Ђ. УКУПНА ПАСИВА

119.483
106.433
13.050
4.706
252.324
246.822
5.502
121.170

69.006
62.863
6.143
5.195
215.027
210.127
4.900
124.100

3.462

6.592

38.703

36.806

131.931
1.754.717

158.299
1.748.444
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Дијаграм 01. – Биланс стања упоредно 2015. и 2014. година

Дијаграм 02. – Стална имовина 2015. година

41

Дијаграм 03. – Обртна имовина 2015.

Дијаграм 04. – Биланс стања ПАСИВА упоредно 2015./2014.
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Дијаграм 05. – Капитал 2015.

Дијаграм 06. – Краткорочне обавезе 2015.
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БИЛАНС УСПЕХА (у периоду 01.01.-31.12.2015. године)
у хиљадама динара
Износ
ПОЗИЦИЈА

Текућа година
01.01.-31.12.2015.

Претходна
година
01.01.31.12.2014.

% Текућа/Претходна
година
(повећање/смањење)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
5. Прих. oд продаје робе на
домаћем тржишту
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
5. Прих. од продаје произ. и
услуга на домаћем тржитшу
6. Прих. од продаје готових
произ. и услуга на ино тржитшу
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,
СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
ДОНАЦИЈА
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ
ПРИХОДИ
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
I. НАБ. ВРЕД. ПРОДАТЕ РОБЕ
II. ПРИХ. ОД АКТИВИРАЊА
УЧИНАКА И РОБЕ
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И
ЕНЕРГИЈА
VII. ТРОШ. ЗАРАДА, НАКНАДА
ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ
РАСХОДИ
VIII. ТРОШ. ПРОИЗВОДНИХ
УСЛУГА
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
X. ТРОШ. ДУГОРОЧНИХ
РЕЗЕРВ.
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ
ТРОШКОВИ
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

2.086.033

3.744.886

-44,30

3.772

2.905

29,85

3.772

2.905

99.828

1.826.246

-94,53

93.936

1.821.633

-94,84

5.892

4.613

27,73

1.980.237

1.913.792

3,47

2.196

1.943

13,02

2.047.916

1.837.875

11,43

2.986

1.860

60,54

1.426
44.291

1.035
31.141

37,78
42,23

59.683

59.268

0,70

1.362.463

1.273.685

6,97

368.764

294.016

25,42

116.018

90.473

28,23

13.953

9.567

45,85

81.184
38.117

78.900
1.907.011

2,89
-98,11

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
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Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
(I+II+III)
I. ФИН. ПРИХОДИ ОД
ПОВЕЗАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И
ОСТАЛИ Ф.П.

16.631

10.902

52,55

100

425

-76,47

100

425

15.003

10.016

49,79

1.528

461

231,45

15.294

17.674

-13,47

7.965

15.569

-48,84

7.329

2.105

248,17

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРAЊА

1.337

-6.772

-119,74

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА
ВРЕД. ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА
СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС
УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД
УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

16.676

28.758

-42,01

33.007

1.772.236

-98,14

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

42.225

37.223

13,44

2.415

2.926

-17,46

62.933

191.058

-67,06

4. Остали финансијски приходи
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД
ТРЕЋИХ ЛИЦА)
III. ПОЗ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И
ПОЗ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ
КЛАУЗУЛЕ
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
(II+III)
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА
ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
III. НЕГ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И
НЕГ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ
КЛАУЗУЛЕ

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
М. НЕТО ДОБИТАК
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФКЕТИ
ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И
ИСПРАВКА ГРЕШКЕ ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА
М. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФКЕТИ
ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И

2.306
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ИСПРАВКА ГРЕШКЕ ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Њ. ДОБИТАК ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
О. ГУБИТАК ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ
РАСХОД ПЕРИОДА
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ
ПРИХОДИ ПЕРИОДА
С. НЕТО ДОБИТАК
Т. НЕГО ГУБИТАК

62.933

193.364

-67,46

4.731
67.664

21.352
214.716

-77,84
-68,49

Дијаграм 07. – Биланс успеха нето добит упоредно 2015./2014. година
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Дијаграм 08. – Пословни приходи 2015.

Дијаграм 09. Пословни расходи 2015.
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Преглед остварења позиција прихода и расхода у периоду 01.01.-31.12.2015. у односу на План
2015. године
у хиљадама динара
Износ
ПОЗИЦИЈА

Текућа година
01.01.-31.12.2015.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
5. Прих. oд продаје робе на
домаћем тржишту
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
5. Прих. од продаје произ. и услуга
на домаћем тржитшу
6. Прих. од продаје готових произ.
и услуга на ино тржитшу
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,
СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
ДОНАЦИЈА
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
I. НАБ. ВРЕД. ПРОДАТЕ РОБЕ
II. ПРИХ. ОД АКТИВИРАЊА
УЧИНАКА И РОБЕ
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И
ЕНЕРГИЈА
VII. ТРОШ. ЗАРАДА, НАКНАДА
ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ
РАСХОДИ
VIIa. Отпремнине
VIII. ТРОШ. ПРОИЗВОДНИХ
УСЛУГА
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
X. ТРОШ. ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВ.
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
(I+II+III)

План за 01.01.31.12.2015. (са
седмом
изменом)

% извршења
Плана за
01.01.31.12.2015.

2.086.033
3.772

2.244.100
6.600

92,96
57,15

3.772

6.600

57,15

99.828

160.000

62,39

93.936

160.000

58,71

1.980.237
2.196
2.047.916
2.986

2.077.500
0
2.285.236
5.500

95,32

1.426
44.291

35.128

126,08

59.683

62.866

94,94

1.300.299
62.164

1.287.494
120.000

101,00
51,81

368.764
116.018
13.953
81.184
38.117

570.164
130.000

64,68
89,24

74.081

109,59

41.136

0,00

19.999

83,16

5.892

16.631
48

89,62
54,29

I. ФИН. ПРИХОДИ ОД
ПОВЕЗАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И
ОСТАЛИ Ф.П.
4. Остали финансијски приходи
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД
ТРЕЋИХ ЛИЦА)
III. ПОЗ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗ.
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
(II+III)
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА
ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
III. НЕГ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГ.
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРAЊА
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА
ВРЕД. ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА
СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС
УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС
УСПЕХА
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФКЕТИ
ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И
ИСПРАВКА ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈИХ
ПЕРИОДА
М. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФКЕТИ
ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И
ИСПРАВКА ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈИХ
ПЕРИОДА
Њ. ДОБИТАК ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

100
100
15.003

19.999

75,02

15.294

45.000

33,99

7.965

45.000

1.528

7.329
1.337
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25.000

0,00

16.676

120.000

13,90

33.007
42.225
2.415

19.999
10.000
4.999

165,04
422,25
48,31

62.933

38.864

161,94

62.933

38.864

161,94

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ
РАСХОД ПЕРИОДА
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ
ПРИХОДИ ПЕРИОДА
С. НЕТО ДОБИТАК
Т. НЕГО ГУБИТАК

4.731
67.664

38.864

174,11

Биланс успеха
I Пословни приходи
У периоду јануар-децембар 2015. годинe РTВ је остварио пословне приходе у укупном износу од
2.086.033 хиљада дин.
Упоредни преглед позиција пословних прихода
(период јануар-децембар 2015. и 2014. године)
ПОЗИЦИЈА
ПРИХОД ОД РТВ ПРЕТПЛАТЕ
ПРИХОД ОД МАРКЕТИНГА
ПРИХОД ОД УСЛУГА ТРЕЋИМ ЕМИТЕРИМА
ПРИХОД ПО ОСНОВУ УГ. О ФИН. (МИНИС.
КУЛТУРЕ)
ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА
ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (РЕСТОРАН)
ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА НА ИНО
ТРЖИШТУ
ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА КДС-У
ПРИХОДИ
ОД
УГОВОРА
СА
ПОКР.
СЕКРЕТАРИЈАТИМА
ПРИХОДИ ОД ПРОДУКЦИЈЕ И ЕМИТОВАЊА
ПРОГРАМА
ПРИХОДИ ОД ИЗНАЈМЉИВАЊА ОРКЕСТАРА
ПРИХОДИ ОД ЛИЦЕНЦИ
ПРИХОДИ ОД ПРОИЗ. И ЕМИТОВАЊА
ПРОГРАМА И ИЗРАДЕ СПОТОВА, ПРОДАЈЕ
ПРОИЗВОДА
ПРИХОДИ ОД ТЕХНИЧКИХ УСЛУГА
УКУПНО
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64.153
5.812
1.957.500

у хиљадама дин.
01.01.-31.12.2014.
1.690.117
63.240
21.811
1.897.500

22.736
3.772
5.892

16.291
2.905
4.612

2.196
16
15.167

1.943
89
33.087

01.01.-31.12.2015.

11.048
266
8.447

189
1.428

76

135

2.086.033

489
3.744.886

Дијаграм 10. – Пословни приходи упоредно 2015.-2014.

Дијаграм 11. – Пословни приходи упоредно 2015./2014.
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II Пословни расходи
Укупни пословни расходи остварени су у износу од 2.047.916 хиљада динара. Највеће учешће у
висини од 1.362.463 хиљада дин., односи се на трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних
расхода (66,53%). Следеће учешће по величини у пословним расходима чине трошкови производних
услуга у износу од 368.764 хиљада дин. (18,01%).
Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода обухватају:
ПОЗИЦИЈА
Трошкови нето зарада и пореза и доприноса на терет
радника
Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца
Трошкови накнада за ангажоване на прив.-повр.пословима
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада по ауторским и извођачким уговорима
Трошкови студентских задруга
Трошкови закупа од физичких лица
Трошкови накнада чл. управног и програмског одбора
Остали лични расходи и накнаде
УКУПНО

у хиљадама динара
01.01.-31.12.2015.
01.01.-31.12.2014.
866.527
922.557
154.750
1.311
11.271
70.093
1.096
238
13.518
243.659
1.362.463

Дијаграм 12. – Трошкови зарада упоредно 2015./2014.
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165.138
1.335
5.209
48.291
222
194
15.022
115.715
1.273.685

Остали лични расходи и накнаде обухватају:
у хиљадама динара
ПОЗИЦИЈА
Трошкови дневница за службени пут у земљи
Трошкови преноћишта и превоза за служ. пут у земљи
Трошкови дневница за службени пут у иностранство
Трошкови преноћишта и превоза за службени пут у
иностранство
Трошкови превоза сопственим возилом
Трошкови отпремнина
Трошкови јубиларних награда
Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са посла
Солидарне помоћи запосленима
Помоћ деци умрлих радника
Накнада лицима који нису запослени код исплатиоца
Давања деци поводом нове године
Бонови за путарину
Трошкови за зараде (Закон о привременом уређивању
основица...)
Отпремнине за споразумни престанак радног односа
Накнаде за неискоришћени годишњи одмор
УКУПНО

01.01.31.12.2015.
29.611
2.199
11.378
10.056

01.01.31.12.2014.
23.893
1.643
8.491
5.218

1.259
2.751
1.536
46.025
2.896
3.119
315
1.377

1.238
9.415
2.551
45.762
2.757
2.519
83
975

68.006

11.166

62.164
967
243.659

115.715

Трошкови производних услуга дати су у наредној табели:
у хиљадама дин.
ПОЗИЦИЈА
трошкове закупа
трошкове телефонских, птт услуга, интернет провајдера
трошкове услуга одржавања
трошкови за улазнице
трошкове рекламе и пропаганде
трошкови осталих услуга
УКУПНО

Трошкови осталих услуга:
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01.01.31.12.2015.
42.895
58.051
26.150
8
10.605
231.055
368.764

01.01.31.12.2014.
48.416
32.455
21.149
51
14.092
177.852
294.016

ПОЗИЦИЈА
Трошкови снимања програма (независне про, копродикције,
откуп права..)
Тршкови провизије ЕПС
Трошкови позајмљивања филмова
Сокој
Трошкови услуге чувања имовине
ОФПС
Трошак истраживања гледаности и др
УКУПНО

у хиљадама дин.
01.01.01.01.31.12.2015.
31.12.2014.
138.859
10.652
16.285
11.406
4.590
49.263
231.055

71.970
3.972
28.151
19.370
15.750
7.010
31.629
177.852

Нематеријални трошкови

ПОЗИЦИЈА
Трошкови непроизводних услуга (трошкови ревизије фин.
извешт., одржавање чистоће и изношење отпада, адвокатске
услуге...)
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови пореза, накнада за кин.....
Остали нематеријални трош. (таксе, трош. огласа у штампи и
друго
Трошкови чланарина
УКУПНО

у хиљадама дин.
01.01.01.01.31.12.2015.
31.12.2014.

16.941
17.206
10.608
3.235
10.810

18.343
4.825
20.327
2.846
22.728

21.939
446
81.184

9.514
317
78.900

III Пословни добитак
Према показатељима РТВ је за 2015. годину остварила пословни добитак у износу од 38.117
хиљада дин. Наведени износ представља разлику између пословних прихода у износу од 2.086.033
хиљада дин. и пословних расхода у износу од 2.047.916 хиљада дин.

V Финансијски приходи

54

Финансијски приходи остварени су у износу од 16.631 хиљада дин. и највећим по основу орочавања
слободних новчаних средстава код пословних банака.
VI Финансијски расходи
Финансијске расходе у износу од 15.294 хиљада дин. чине највећим делом камата за коришћење
кредита код банака, камата по основу лизинга као и камата из дужничко поверилачких односа у
земљи.
VII Приходи од усклађивања вредности остале имовине
По овом основу евидентирани су приходи у износу од 16.676 хиљада динара и односе се на наплату
потраживања од купаца у земљи која су наплаћена, а пре тога су била на исправци вредности.

VIII Расходи од усклађивања вредности остале имовине
По овом основу евидентирани су расходи у износу од 33.007 хиљада динара и највећим делом се
односи на исправку вредности потраживања од купаца у земљи.
IX Остали приходи
Евидентирани су у износу од 42.225 хиљада динара и највећим делом их чине приходи од смањења
обавеза (Сокој, искижена обавеза према Електровојводини – рекламно време).
X Остали расходи
Остале расходе у висини од 2.415 хиљада динара чине губици по основу расходовања залиха,
обезвређење потраживања за авансе и друго.

ДОБИТАК ЗА 2015. ГОДИНУ ИЗНОСИ 62.933 ХИЉАДА ДИНАРА, А НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА
67.664 ХИЉАДА ДИНАРА.
Биланс стања
Актива
А) Стална имовина РТВ-а на дан 31.12.2015. годинe износи 1.415.536 хиљада дин. и чине је:

1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ЛИЦЕНЦЕ ЗА ФИЛМОВЕ, СОФТВЕР)
2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА И САСТОЈИ СЕ ОД:
- ЗЕМЉИШТЕ
- НЕКРЕТНИНЕ - ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
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у хиљадама динара
313.921
1.071.809
405.924
404.553

- ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
- ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТР. И ОПРЕМА
- НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ
3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
УКУПНО

143.083
7.030
111.219
29.806
1.415.536

Б) Обртна имовина на дан 31.12.2015. године износи 337.341 хиљада дин.
у хиљадама динара
1. ЗАЛИХЕ
2. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
- КУПЦИ У ЗЕМЉИ
- КУПЦИ У ИНОСТРАНСТВУ
3. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА
4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
5. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
6. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
7. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
УКУПНО

27.460
26.425
26.183
242
6.932
151.544
80.028
44.952
337.341

Пасива
А) Капитал РТВ на дан 31.12.2015. исказан је у износу од 890.601 хиљада дин., и представља
разлику између укупног капитала у износу од 1.404.058 хиљада дин. (основни капитал, резерве,
ревалоризационе резерве) увећаног за нераспоређени добитак у износу од 558.580 хиљада динара
и укупног губитка у износу од 1.053.003 хиљада дин. и нереализованих губитака у износу од 19.035
хиљада динара.
Б) Дугорочна резервисања и обавезе износе 192.337 хиљада дин. :
У хиљадама динара
1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (ЗА ОТПРЕМНИНЕ ЗА ПЕНЗИЈЕ – 58.462,
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ – 26.002 И ЗА СУДСКЕ СПОРОВЕ – 17.887).
102.352
2. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (лизинг за возила)
89.985
УКУПНО
192.337
Краткорочне обавезе износе 673.779 хиљада динара
у хиљадама дин.
1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
2. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ
3. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА:
- ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

119.483
4.706
252.324
246.822
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- ДОБАВЉАЧИ У ИНОСТРАНСТВУ
4. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (ПО ОСНОВУ ОБРАЧУНАТИХ ЗАРАДА, ЛИЧНИХ
ПРИМАЊА, И ДРУГИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ АНГАЖОВАЊА СПОЉНИХ САРАДНИКА)
5. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
6. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
7. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
УКУПНО

5.502
121.170
3.462
38.703
131.931
671.779

Одложена пореске средства износе 1.840 хиљада дин.

Генерални директор РТВ
Срђан Михајловић

Председник Управног одбора РТВ
мр Вања Баришић-Јоковић
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