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1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 

 

ЈП,, Радио НБ,, је основан одлуком Скупштине општине Нови Бечеј маја 1994.године, а са 

експерименталним програмом је почео да ради августе 1997.године да би новембра исте 

године почело са редовним емитовањем. За све ове године трудили смо се да наш програм 

прилагодимо нашим слушаоцима, као и да испоштујемо законску процедуру, пошто наш 

радио ради са дозволом на локалном нивоу са зоном покривености од 35 километара у 

полупречнику. Програм је пре свега информативни. Дневно покривамо 18 сати програма, 

недељно 126 сати програма, а од тога недељно емитујемо 19 сати програма на мађарском 

језику.    Радио НБ  послује у складу са дозволом бр 259/2008-1 Издате од РРА 18.08.2008., 

са роком важења од 8 година. 

 

 МИСИЈА: 

ЈП,,Радио НБ,, је једино информативно предузеће у нашој општини. Општа 

информисаност наших грађана је основна мисија нашег предузећа. 

У 2014. години ову мисију смо упoтпунили израдом прилога –ТВ продукцијом за нашег 

локалног-кабловског дистрибутера, а такође смо и издавачи месечног часописа 

Новобечејски информатор. Добра, квалитетна и правовремена информација су оно за шта 

се наш тим пре свега залаже. Трудимо се да у нашој мисији уђемо у све сфере нашег 

свакодневног живота. Да омогућимо максималну информисаност свих грађана наше 

општине, праћењем свих важних дешавања у свим насељеним местима наше општине, а 

наравно и шире, ако проценимо да су информације, које нам пристижу од других важне за 

информисање нашег становништва, односно наших слушалаца. Са обзиром на то да смо 

једина медијска кућа са уредном дозволом за рад у нашој општини, а водећи се чињеницом 

да је опште информисање озбиљан, захтеван и надасве одговоран посао, нашу пословну 

политику смо усмерили у том правцу. Почевши од актуелних дневних тема попут 

снабдевања грађана струјом, водом, гасом, информисања о раду предшколске и школских 

установа, уређења града, обавештавања о актуелним конкурсима, о културним 

дешавањима, верским празницима . Радио НБ прати своју мисију која има за крајњи циљ 

праву информацију у правом тренутку. Такође део забавног и промотивног програма смо 

уз успешан рад нашег тима дигли на завидан ниво. Приређујемо различите забавне 

програме, који су пре свега попуњени квалитетном музиком. У идеји о присутности у 

сваком делу и сегменту развоја како нас, тако и наше општине, трудимо се да свим 

привредним лицима изађемо  максимало у сусрет, тако да смо често медијски спонзори 

различитих дешавања у нашој општини, пре свега спортских,а  затим и културних. 

Мисија сваког предузећа је што боље позиционирање на тржишту, као и препознатљивост.  

 



На томе у нашем предузећу радимо свакодневно. Конкуретношћу у ценама, имамо солидан 

број клијената, а нашом пословношћу нисмо ни једног клијента изгубили. Приређујући 

више пута годишње различете рекламне акције и кампање, трудимо се да скренемо пажњу 

на наш рад и да добрим позитивним акцијама и добром промоцијом нашег тима и нашег 

рада привучемо што више нових слушалаца, као и нових оглашивача. ЈП,,Радио НБ,, је 

чланица удружења РАБ Србија и придружена чланица АНЕМА. Као чланице ова два 

удружења, а пре свега РАБ Србије укључени смо у праћење свих закона везаних за 

електронске медије, законе о  информисању и оглашавању. Да би што квалитетније и боље 

радили, уредно пратимо и учествујемо на семинарима, предавањима и обукама које 

удружење РАБ Србије организује. Размењујемо искуства и са другим радио станицама 

како у окружењу, тако и широм Србије. 

 

ВИЗИЈА: 

У 2015. Години ЈП,,Радио НБ,, има намеру да задржи добру позицију, како међу 

слушаоцима , тако и на тржишту.Како је нацртом Закона о електронским медијима и 

нацртом закона о приватизацији предвиђено да ће се држава повући из медија, тако ми 

пратећи нашу визију, а никако не занемарујући будући поступак приавтизације нашег 

предузећа у нашим плановима пратимо визију и даљег развијања, а не излазећи из оквира 

закона. Велики број јавних промоција, кроз које ћемо представљати наш тим, нашу 

програмску и мужичку шему, наша интересовања, учествовати али и самостално 

организовати различите манифестације, покушаћемо да се још боље позиционирамо на 

тржишту, а да при томе задовљимо све основне новинарске форме доброг информисања и 

извештавања. То ћемо постићи као и у претходној години, радом из тзв Отвореног студија, 

где у насељеним местима наше општине организујемо целодневне програме, кроз које 

представимо путем интернет стриминга рад МЗ, различитих удружења грађана, спортска и 

културна друштава, занимљиве становнике, привредне субјекте... Након сваког Отвореног 

студија организујемо и журку за наше млађе слушаоце, поделимо мештанима рекламни и 

пропагандни материјал...  

Пошто нам у наредној години предстоји приватизација, тешко је много тога планирати, 

али верујем да ћемо наставити успешно. 

 

ЦИЉЕВИ 

ЈП,,РадиоНБ,, у години која нам предстоји има низ циљева, које ће да оствари кроз 

мисију,а да би достигао жељену визију: објективно информисање наших слушалаца, затим 

гледалаца наших ТВ прилога, као и читалаца Новобечејског информатора. 

 



Стремећи остваривању наших циљева, а познавајућу тржиште и потребе конзумената 

наших услуга, наши циљеви су подељени квартално. У првом тромесечју године, је 

маркетиншки јако тешко опстати и додатно зарадити, јер су оглашивачи истрошени крајем 

претходне године, многи од њих тек се спремају за улазак у неку производњу већег обима. 

Годинама у назад је евидентно да су прва три месеца у години, месеци када је најмање 

оглашивача. То за нас значи да имамо више простора за рад у оквиру програмске и 

музичке шеме. У том периоду обично приређујемо различите информативне емисије у 

којима се бавимо освртом на претходну годину, на неки начин ретроспективом догађаја,а 

то је уједно период и када имамо највише гостију у студују. У другом кварталу, већ 

припремамо и реализујемо прве емисије из отвореног студија, посећујемо сва насељена 

места наше општине, организујемо различите типове промоција. То је период када има и 

више оглашивача, тако да тада почињемо са више акција у којима више него у претходном 

периоду  пратимо рад оглашивача, организујемо у складу са нашом пословном политиком 

различите активности на што бољој промоцији како оглашивача тако и нашег предузећа. 

Пошто је предвиђен и поступак приватизације, планиране су активности само за прва два 

квартала ове године, Ако до приватизације дође касније, настваићемо да примењујемо 

план који смо имали претходне године.  

 

Радио НБ емитује програм на српском и мађарском језику. Оно што је важно И значајно 

истаћи је да прогам на мађарском језику емитујемо 19 сати недељно, као и да је део овог 

програма уз јутарњи програм који емитујемо на српком , један од најслушанијих програма.  

Протекле године је овај део програма добио завидну форму. Уз законом прописаним 

темама које обавезују реализатора овог дела програма (култура, историја, стваралаштво, 

као и опште информисање). Програм је у потпуњен  и  дечијим , омладинским, верским и 

забаваним емисијама. Пратећи мисију доброг информисања и добре презентације, сваки 

отворени студио је делом реализован и на мађарском језику, са саговорницима 

компетентним да говоре на одређене теме. Такође у наредној години ће се ова добра 

пракса наставити. Програм на мађарском језику има велики број слушалаца из околних 

места, тако да нам је у плану да посетимо и организујемо промоције и у местима из којих 

нам се јављају слушаоци, а нису из наше општине. 

Што се тиче програмских циљева везаних за ТВ продукцију, ту смо тек у повоју. Пуно 

догађаја успешно пропратимо  али проблем је опрема којом располажемо. Често се два и 

или више догађаја организују у истом термину, па нам се дешава да нисмо у могућности да 

свако дешавање пропратимо.. Прилоге радимо како на српском тако и на мађарском 

језику. 

Новобечејски информатор је током ове године добио прави визуелни идентитет. 

Задовољни овим форматом, максималну пажњу посвећујемо квалитету текстова који се у 



информатору објављују. Планирамо да у следећој години наставимо да издајемо овај 

месечник са истим квалитетом као и до сада. Веома студиозно се сваки број приређује, а 

тенденција потребе повећања огласног простора је евидентна. Информатор се штампа у 

8000 примерака . Сматрамо да је овај тираж потпуно задовољавајући. 

У Оквиру промоција на друштвеним мрежама, као и путем нашег сајта Радио НБ се труди 

да прати савремене трендове пословања. 

Друштвене мреже, нам служе пре свега за кратке информације, за оне које су важне како 

нашим слушаоцима и корисницима, тако и да привуку нове слушаоце и  нове оглашиваче. 

Истовремено друштвене мреже нам служе и за промоцију нових песама, наградних игара, 

слања позивница за различите догађаје које приређујемо. Наше предузеће је добро 

опремљено за ове активности. 

 

Поштујући дозволу и додељену фреквенцију 106,1 MHz, ЈП,,Радио НБ,, је једна од ретких 

радио станица која није прекршила закон о јавном оглашавању, закон о информисању, 

закон о медијима, тако да никада нисмо добили ни једну опомену од надлежних  

институција. Обзиром да је новим нацртом Закона о електронским медијима предвиђено, 

да радио станице које су пословале у складу са препорукама РРА могу нову дозволу 

добити без учешћа на конкурсу, а благовременим подношењем захтева за исту, циљ нам је 

да са овако добром пословном политиком наставимо и да следећу дозволу за емитовање 

програма добијемо захваљујући квалитетним радом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организациона структура  

 

НАД3ОРНИ ОДБОР: 

Води рачуна о функционисању предузећа и контролише како рад директора тако и свих 

запослених. 

ДИРЕКТОР: 

Bоди рачуна о (финансијском, техничком и програмском) пословању фирме. 

Доноси у сагласности НО и оснивача програме пословања као и сва остала правна акта. 

Директно даје упутства за рад свим запосленима. 

Директно је одговоран НО. 

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР: 

Води рачуна о свим улазним и излазним фактурама, дописима и званичној документацији. 

Прима инструкције од директора и НО за даљу реализацију истих. 

WEB ДИЗАЈНЕР 

Прима инструкције од директора и НО. 

Води рачуна о тачности пласираних информација на сајту и друштвеним мрежама. 

ШЕФ ТЕХНИКЕ: 

Задужен је за комплетну емисиону опрему. 

Даје инструкције о коришћењу опреме као и о поштовању музичке шеме. 

 

ТОНАЦ-СПИКЕР-НОВИНАР: 

Води рачуна о прецизности и тачности свих информација које се емитују, поштујући 

кодексе новинарског понашања и инструкције РРА при томе водећи рачуна о програмској 

шеми. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                    

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

НАД3ОРНИ   

 ОДБОР 

ДИPEKOP    

ПOCЛOBHИ 

CEKPETAP    

ШEФ TEXHИKE 

ТОНАЦ-СПИКЕР-

НОВИНАP  

(ПРОГРАМА НА СРПСКОМ) 

ТОНАЦ-СПИКЕР-

НОВИНАP  

(ПРОГРАМА  НА  МАЂАРСКОМ) 

WEB  

ДИЗАЈНЕР 

ТОНАЦ-СПИКЕР-

НОВИНАP  

(ПРОГРАМА НА СРПСКОМ) 



3. Основе за израду програма пословања за период од 01.01. до 30.06.2015.године 

 

3.2.1. Процењени физички обим активности у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године 

Процена биланса стања је одређена на основу стања на дан 31.10.2014.увећано за два 

просечна месеца током године. Пројектовано за првих шест месеци 2015.год 

ЈП "РАДИО НБ" не прати евиденцију о броју пружених услуга. Прати ce само вредносно. 

 

 

3.2.2. Процена финансијских показатеља у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године и 

текстуално образложење позиција  

Процена биланса успеха је одређена на основу стања на дан 31.10.2014.увећано за два 

просечна месеца током године.Пројектовано за првих шест месеци 2015. 

 

 

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године 

Пошто је ЈП "РАДИО НБ" мало правно лице немамо обавезу да сачињавамо извештај о 

токовима готовине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 30.06.2015. 

ГОДИНЕ 

ЈП "РАДИО НБ" не прати евиденцију о броју пружених услуга. Прати ce само вредносно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Планирани финансијски показатељи  и текстуално образложење позиција у периоду од 

01.01. до 30.06.2015. године  
5.1. Биланс стања сачињен је на основу плана за период од 01.01. до 30.06.2015. године  а 

који је урађен на основу показатеља стања предходних година као и ситуације која се 

предвиђа за наредни период. 
 

5.2. Биланс успеха сачињен је на основу плана за период од 01.01. до 30.06.2015. године  а 

који је урађен на основу показатеља стања предходних година као и ситуације која се 

предвиђа за наредну годину. 

5.3.Планирана је добит којом би се покрио део губитка из предходних година. 

5.4. Пошто је ЈП "РАДИО НБ" мало правно лице немамо обавезу да сачињавамо извештај о 

токовима готовине. 

5.5.Субвенције нису предвиђене за период од 01.01. до 30.06. 2015. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Политика зарада и запошљавања 

6.1. Процена зарада за период од 01.01. до 30.06. 2015. године  је урађена на основу 

исплаћене зараде у месецу новембру  2014.која је према законској директиви умањена за 

10%.  

План за период од 01.01. до 30.06. 2015. године донет је на основу одлуке о  смањењу 

зарада. 

6.2. Динамика запошљавања није предвиђена јер немамо могућност да запослимо још 

радника. 

6.3. У периоду од 01.01. до 30.06. 2015. године. структура запослених односи се на 

структуру старозапослених  у 2014. години. 

Из табеле квалификациона структура се види да су сви радници запослени на основу ССС 

како је предвиђено систематизацијом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Инвестиције: 

Инвестиције нису предвиђене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.Задуженост: 

8.1. ЈП "РАДИО НБ" није кредитно задужено 

 

8.2. Hенаплаћена потраживања  je стање на дан 31.12.2014 увећаног за 2 месечна просека. 

За период од 01.01. до 30.06. 2015. године. се дошло на основу пословања из предходних 

година као и прогнозом стручњака  o стању за период од 01.01. до 30.06. 2015. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање 

делатности и средства за посебне намене. 

 

9.1.Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за  

обављање делатности 

 

Да би могли пословати у периоду од 01.01. до 30.06.2015.  ЈП "РАДИО НБ" неопходна су 

улагања у рад и услуге. 

 

 

9.2.Табела средстава за посебне намене 

 

Код средстава за посебне намене спонзорство, донације хуманитарне и спортске 

активности нису предвиђене. За разлику од осталих ЈП код нас спонзорство подразумева 

одређену врсту рекламирања исто као и закуп програмског простора. Наша фирма бави се 

како својом пропагандом тако и пропагандом других предузећа те су нам неопходна 

улагања притом смо у обавези и да пратимо  савремена мисијска тржишта. 

Како би се радио што боље позиционирао на тржишту, нашим планом рада предвидели 

смо велики број промотивних активности. Да би смо их што успешније одрадили 

неопходна су нам средства за трошкове репрезентације које смо умањили према законској 

директиви . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.ЦЕНЕ 

Ценовник ЈП "РАДИО НБ" се за период од 01.01. до 30.06.2014. неће мењати у односу на 

2014. годину  3бог конкурентности на тржишту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 

 

ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА ИЛИ 

ОТКЛАЊАЊА СВАКОГ ЗНАЧАЈНИЈЕГ  ШТЕТНОГ УТИЦАЈА  

  

 

Обзиром на чињеницу да предметни објекат припада групи електротехничких објеката, у 

наставку текста посебно су наведене  опасности при постављању и коришћењу 

електричних инсталација као и предвиђене мере заштите  

 

Опасности при постављању и коришћењу електричних инсталација  

  

Опасности и штетности које се могу јавити при коришћењу електротехничких инсталација 

и опреме су следеће:  

  

1. Опасности од директног додира делова који су стално под напоном.  

2. Опасности од директног додира проводљивих делова који не припадају струјном колу.  

3. Опасност од пожара или експлозије.  

4. Статички електрицитет услед рада уређаја.  

5. Опасност од утицаја берилијум оксида.  

6. Атмосферски електрицитет.  

7. Нестанак напона у мрежи.  

8. Недовољна осветљеност просторија.  

9. Неопрезно руковање.  

10. Опасност при раду на висини (монтирање антена на антенским стубовима).  

 

Предвиђене мере заштите  

1. Заштита од директног додира делова који су стално под напоном обезбеђује се:  

• Правилним избором степена механичке заштите електроенегетске опреме,  

инсталационог материјала каблова и проводника, правилно одабраним и правилно  

постављеним осигурачима струјних кола, као и аутоматских струјних прекидача.  

• Постављањем изолационих газишта испред исправљачког постројења.  

• Заштита унутар инсталације се изводи тако што се, на локацији где ће бити инсталиране  

базне радио станице, неизоловани делови електричне инсталације, који могу доћи под  

напон, смештају у прописане разводне ормане и прикључне кутије, тако да у  

нормалним условима рада неће бити доступни.  

• Заштита у оквиру уређаја базне радио станице решава се тако што се сви делови мрежних  

исправљача, који долазе под напон, инсталирају у затворена кућишта, која ће бити  

заштићена преко уземљења и у нормалним условима рада ови делови неће бити  



доступни лицима која рукују уређајима.  

 

2. Заштита од индукованог директног додира решава се:  

• У инсталацијама наизменичног напона до 1 кВ, применом система ТН-Ц/С уз  

реаговање заштитних уређаја који су постављени на почетку вода и повезивањем  

нултих заштитних сабирница ормана на заједнички уземљивач објекта.  

 

3. Заштита од опасности пожара или експлозије узрокованих прегревањем водова,  

преоптерећења или хаварије исправљачких уређаја и батерија решава се:  

• Ограничавањем интензитета и трајања струје кратког споја, заштитним прекидачима.  

• Предвиђају се каблови (проводници) који не горе нити подржавају горење.  

• Изједначавањем потенцијала у просторији БС.  

• Уградњом херметичких акумулаторских батерија.  

• Адекватним проветравањем и заштитом од ватре батеријског простора (јер батерије  

могу произвести експлозине гасове). Упозорење да рад РБС није дозвољен у  

условима експлозивне атмосфере мора бити истакнут на локацији РБС.  

• Монтажом аутоматских јављача пожара.  

• Употребом ручних апарата за гашење пожара.  

4. Заштита од штетног дејства статичког електрицитета решава се:  

• Повезивањем на правилно изведено громобранско уземљење објекта свих  

металних маса уређаја и опреме, а посебно антена, антенских носача и антенских  

каблова који могу доћи под утицај статичког електрицитета.  

• Применом антистатик пода.  

 

5. Заштита од штетног дејства атмосферског електрицитета решава се:  

• Прописаном инсталацијом громобрана и применом одговарајућег стандардног  

материјала у свему, према прописима о громобранима.  

  

6. Заштита од опасности нестанка напона у мрежи решава се:  

• Напајањем из АКУ батерија потребног капацитета. (По истеку животног века АКУ  

батерија, Инвеститор је дужан да обезбеди одношење и складиштење АКУ батерија на  

начин дефинисан Правилником о начину поступања са отпацима који имају својства  

опасних материја ("Сл. гласник РС" бр. 12/1995). За одношење неиспавних батерија  

за потребе ВИП МОБИЛЕ задужена је овлашћена фирма МЕЛБАТ д.о.о, Булевар  

Деспота Стефана 9, 21000 Нови Сад).  

  

7. Опасности и штетности од последица недовољне осветљености отклоњају се:  

• Решеном инсталацијом општег осветљења, која обезбеђује ниво осветљења у складу  

са стандардом СРПС. У.Ц9.100, односно, препорукама ЈКО.  

  

 



8. Заштита од неопрезног руковања решава се:  

• Прегледним означавањем свих елемената у разводним уређајима.  

• Избором елемената за одређену намену.  

• Обучавањем и периодичном провером знања сервисера о предвиђеним мерама  

заштите на раду при руковању, у временским размацима прописаним законом.  

  

9. За монтажу антена на антенском носачу постоји повећан ризик од повређивања  

радника, као и ризик од повређивања других лица. Зато је неопходно предузети  

одговарајуће заштитне мере:  

• За рад на монтажи антена распоређују се радници који су оспособљени за рад на  

висинама и за које је претходним и периодичним лекарским прегледима утврђена  

здравствена способност за безбедан рад на висинама.  

• Радна локација где се антене монтирају претходно се обезбеђује јасним  

обавештењима других лица о опасностима, а око радног простора се постављају  

заштитне мреже или траке.  

• Радници који врше монтажу антена опремају се одговарајућим заштитним средствима  

за личну сигурност: одговарајућа ужад и везници, заштитни појасеви, одговарајућа  

одећа и обућа итд.  

• Одговарајућа заштитна одећа је битна за време хладноће.  

• Сви уређаји за дизање терета морају бити испитани и одобрени.  

• За време рада на антенском стубу, укупан персонал у области радова мора носити  

шлемове.  

  

  

12. Заштита од механичких оштећења решава се:  

• Правилним избором конструкција и материјала за инсталационе елементе, каблове и  

опрему, као и применом правилних начина полагања каблова и инсталационог  

материјала и правилним лоцирањем разводних ормана.  

  

13. Заштита од опасности продора прашине, влаге и воде у електричне инсталације и  

уређаје обезбеђује се:  

• Добрим заптивањем прозора и отвора просторије са уређајима.  

• Правилно одабраном механичком заштитом.   

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈАСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2015. ГОДИНУ    

     

ПРИХОДИ: 

  ВРСТА ПРИХОДА 
БУЏЕТСКА 

СРЕДСТВА 

ОСТАЛА 

СРЕДСТВА 

УКУПНО ЗА 

2014. 

БУЏЕТСКА 

СРЕДСТВА 

ОСТАЛА 

СРЕДСТВА 

УКУПНО ЗА  
ПEPИOД OД 

01.01. ДO 
30.06.2015. 

                

  

Приход од буџета 
оппштине Нови 
Бечеј 10.980.000,00   10.980.000,00 5.526.588   5.526.588,00 

  Приход од услуга   1.825.000,00 1.825.000,00   1.455.000,00 1.455.000,00 

  

Трансферна 
средства од других 
нивоа власти             

                

  УКУПНИ ПРИХОДИ 10.980.000,00 1.825.000,00 12.805.000,00 5.526.588,00 1.455.000,00 6.981.588,00 

РАСХОДИ: 

  ВРСТА РАСХОДА 
БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА 

ОСТАЛА 
СРЕДСТВА 

УКУПНО ЗА 
2014. 

БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА 

ОСТАЛА 
СРЕДСТВА 

УКУПНО ЗА  

ПEPИOД OД 
01.01. ДO 

30.06.2015. 

411000 

Плате додаци и 
запослених 3.807.000   3.807.000 1.694.652   1.694.652 

412000 

Социјални 
доприноси на терет 
послодавца 685.000   685.000 303.336   303.336 

413000 Накнада у натури 26.000 20.000 46.000 13.000 20.000 33.000 

414000 

Социјална давања 
запосленим 102.000 50.000 152.000 56.000 30.000 86.000 

415000 

Накнада за 
запослене  60.000 20.000 80.000 30.000 10.000 40.000 

421000 Стални трошкови 1.100.000 520.000 1.620.000 465.000 270.000 735.000 

422000 

Трошкови 
службених путовања 200.000 350.000 550.000 50.000 175.000 225.000 

423000 Услуге по уговору 2.900.000 405.000 3.305.000 1.765.000 300.000 2.065.000 

424000 Услуге културе 500.000   500.000 210.000 150.000 360.000 

425000 

Текуће поправке и 
одржавање 250.000 150.000 400.000 85.000 80.000 165.000 

426000 Материјал 400.000 60.000 460.000 190.000 200.000 390.000 

441400 Отплата камата  0 50.000 50.000 0 20.000 20.000 

465000 

Oстале дотације и 
трансфери       224.600 0 224.600 



482300 

Порези, обавезне 
таксе и казне 700.000 100.000 800.000 370.000 140.000 510.000 

512200 

Улагања у основна 
средства 250.000 100.000 350.000 70.000 60.000 130.000 

  УКУПНО 10.980.000 1.825.000 12.805.000 5.526.588 1.455.000 6.981.588 

   

ДИРЕКТОР 

JП РАДИО НБ 

Слађана Ђорђијев 

      

 

 


