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1.Подносилац извјештаја 

Ј.П. ,,Радио Прњавор“ Прњавор 

2. Период за који се подноди извјештај (периодични, поглугодињи, годишњи) 

Годишњи за 2017. годину 

3. Законски основ 

Члан 5. Закона о јавним предузећима ( ,,Службени гласник Републике Српске“ број 

75/04) и члан 11. Статута Јавног предузећа ,, Радио Прњавор“ Прњавор  

4. Основни подаци о организацији: 

- Општи подаци (оснивање, сједиште итд.) 

- Расположиви људски ресаурси (навести укупан број запослених, квалификациону 

структуру запослених, степен обучености итд.) 

- Материјални ресурси (навести све материјалне ресурсе по врстама (пословни простор, 

земљиште, опрема и др.), са којима организација располаже 

Општи подаци: 

J.П. ,, Радио Прњавор“ основано је 1984.године. 

Сједиште предузећа је у Карађорђевој улици број 2. 

 

Расположиви људски ресурси: 

 

Ј.П. Радио Прњавор тренутно има шест (6) запослених. 

Од укупног броја запослених, два (2) запослена су са ВСС, а четири (4) са ССС. 

Сви запослени су потпуно оспособљени за рад у медијима са вишегодишњим 

искуством. 

То је најмањи број запослених од оснивања, а сви запослени су мушког пола. 

Табела 1:Квалификациона структура и укупан број запослених 

Р.Б. Опис  Број радника  

  2015 2016 2017 

1.      2 ВСС 2 2 2 

2. ВШС    

3.      4 ССС 4 4 4 

4. ВК    

5. КВ    

6. ПК И НК    

 Укупно 6 6 6 
 

 



 

Материјални ресурси: 

 

У материјалне ресурсе са којима располаже Радио Прњавор могу се уврстити само 

постојећа техничка опрема и канцеларијски намјештај који се користе у свакодневном 

раду. 

Сама техника са којом располаже Радио Прњавор је већ прилично стара и нема неку 

значајнију материјалну вриједност, узимајући у обзир чињеницу да годинама није било 

значајнијег улагања. 

У задњих пет година намјенска улагања из буџета у техничку опрему су износила 

1.500,00 КМ ( 1.000,00 за предајник и 500,00 за рачунар) и представљала су само дио 

износа неопходног за набавку поменуте опреме, док је остала остала опрема набављена 

сопственим средствима. 

Техничка опрема обухвата:предајник,студијскумиксету,осам (8) рачунара са 

мониторима,линк,звучнике,микрофоне и сл. 

Поред техничке опреме, Радио Прњавор располаже и са четири новија канцеларијска и 

једним студијским столом. 

Укупна улагања у задњих пет година у техничку опрему и уређивање просторија су 

износила око 10.000,00 КМ и обезбјеђена су из сопствених извора. 

Радио Прњавор у свом власништву нема земљиште ни пословне просторе. 

Просторије у којима се налази Радио Прњавор су у власништву Општине Прњавор. 

 

 

 

5. Услуге које пружа корисницима (навести врсте услуга које се пружају корисницима, 

по којима је организација препознатљива) 

 

 

Основна дјелатност Радио Прњавора је емитовање радијског програма и услуга у 

оквиру самог програма. 

Структура програмског садржаја обухвата: 

1. музичко – забавни програм 

2. информативни програм 

3. културно – образовни програм 

4. спортски програм 

5. маркетиншки програм 

6. остало 

 

У оквиру програма који емитује и који обухвата различите програмске садржаје, радио 

врши услуге комерцијалног оглашавања, емитовања различитих обавјештења, огласа и 

других информација од јавног значаја а које немају комерцијални карактер. 

 

 

 

 



 

6. Реализација програма рада: 
 

- Спроведене активности у назначеном периоду (описати пословање организације по 

главним групама активности). 

 

- Остварени резултати (навесати и образложити остварене резултате, остварење у односу 

на план, остварење у односу на претходни период и др.) 

 

- Финансијски дио (приходи, трошкови, обавезе, потраживања и др., упоредити са 

претходним периодом) 

 

- Проблеми у раду (навести најзначајније проблеме са којим се сусрећете у радуПриједлог 

мјера за превазилажење проблема у раду, све друге информадције битне за добијање јасне 

представе о раду организације (битна развојна дешавања, набавке вриједне опреме, 

изградња зграда, увођење међународних стандарда за квалитет, планови за нова 

задуживања) 

 

 

 

Активности: 

 

Радио Прњавор је током 2017.године спроводио редовне активности у свом 

пословању. 

Поред редовних активности које подразумјевају несметано емитовање радијског 

програма, упоредо је рађено на унапређивању програма и повећању слушаности. 

Једна од активности је била и покретање интернет радија Кестен, што је било и 

предвиђеном планом за 2017.годину. За ту намјену су из буџета дозначена средства 

у износу од 500,00 КМ. 

Радио Прњавор је учествовао у обиљежавању Међународног дана музике (21.06.) 

ангажовањем два музичка састава и њиховим извођењем музике на двије различите 

локације у граду,што је плаћено из сопствених средстава. 

У октобру је у организацији радијаорганизован успјешан концерт тамбурашког 

састава Ла банда из Новог Сада. 

Средства за реализацију концерта су обезбјеђена из различитих извора. 

Начелник општине и Министарство за економске односе и регионалну сарадњу су 

обезбједили по 500,00 КМ, док су остала средства обезбјеђена од стране приватних 

спонзора. 

У оквиру новогодишњег програма, подјељени су бројни робни поклони 

слушаоцима у укупној вриједности 500,00 КМ, а који су обезбјеђени од пословних 

партнера Радио Прњавора. 

Сам програм са подјелом поклона изазвао је велико интересовање слушалаца. 

Једна од активности је била и обезбеђење двомјесечне праксе за студента 

журналистике. 

 
 



 

 

 

Остварени резултати: 

 

Резултати остварени у 2017.години су нешто нижи када се посматрају приходи од  

маркетинга у односу на 2016.годину, али су приближни постављеном циљу. 

Од планираних 30.000 остварено је 29.316 КМ. 

 

Приходи из буџета су значајно виши у односу на претходну годину и извршење 

гранта је било у потпуности. 

Средства из буџета су дозначена у укупном износу од 76.900 КМ, док су у 

2016.години износила 56.750 КМ од укупно предвиђених 75.000 КМ. 

 

Када је ријеч о емитованом програму, остварен је напредак у реализацији и 

спровођењу. 

Промјењена је програмска шема, уведене су нове емисије и цјелокупан програмски 

садржај је унапређен. 

Поред тога, већ споменуте активности у виду интернет радија, организовања 

концерта и учешћа у обиљежавању дана музике су нешто што је  Радио Прњавор 

додатно промовисало код слушалаца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Табела 2: Финансијски показатељи 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ПРЕТХОДНИ ТЕКУЋИ ИНДЕКС 

Расходи за бруто плате  75.494  75.144  99.53 

Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених       

Расходи по основу закупа       

Трошкови производних услуга 6.803 8.348 122.71 

Трошкови амортизације 2.183 1.920 87.95 

Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга       

Расходи за материјал за посебне 

намјене       

Расходи за текуће одржавање       

Расходи по основу расходовања 848 5.497 648.23 

Расходи по основу путовања и 

смјештаја  80  60  75 

Расходи за стручне услуге       

Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине       

Остали неквалификовани расходи   

Расходи финанцирања и други 

финансијски трошкови  2.567 1.425   55.51 

Издаци за прибављање зграда и 

објеката       

Трошкови непроизводних услуга 9.022 7.213 79.94 

Издаци за набавку постројења и опреме       

Остали непоменути расходи  4.463  5.843 130.92 

 УКУПНО РАСХОДИ  101.460  105.450  103.93 

ПРИХОДИ ПРЕТХОДНИ ТЕКУЋИ ИНДЕКС 

Властити приходи  30.842  29.316  95.05 

Приходи из буџета општине  56.750  76.900  135.50 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 87.592 106.216 121.26 

УКУПНО ПРИХОДИ 102.363 106.252 103.79 
 

  



 

 

Проблеми у раду: 

 

Најзначајни проблеми у раду су дугогодишњи финансијски проблеми, који се прије 

свега односе на дуговања према запосленима, неплаћене порезе и доприносе и дуг 

за електричну енергију. 

Дуг према Пореској управи РС је тренутно око 25.000,00 КМ. Овај дуг који је био и 

преко 30.000,00 КМ представља највеће оптерећење у пословању.  

Од укупног дуга за струју који је након потписаног споразума износио 49.104,16 

КМ, до сада је плаћено 17.937,15 КМ.Треба напоменути да се и поменути дуг не 

измирује редовно. 

Финансијски проблем представљају и двије тужбе у укупном износу од 19.000,00 

КМ. 

Поред финансијских проблема, велики проблем техничке природе је и пријем 

сигнала који битно утиче на покривеност радио сигналом, а самим тим и на могућу 

слушаност. 

Овај вишегодишњи проблем је само дјелимично ублажен набавком новог 

предајника 2014.године, а посљедица је старије технике и недовољног улагања у 

опрему која је присутна већ годинама. 

 

 

 

 

 

Мјере за превазилажење проблема: 

 

Најбитније мјере за превазилажење постојећег стања односе се на рјешавање 

финансијских проблема, прије свега дуга за доприносе и порезе. 

Дуг који је годинама стваран и који је смањен, Радио Прњаворније у могућности да 

самостално ријеши, али до краја године може да се додатно смањи. 

Уз потпуно остварење прихода из буџета те повећање сопствених прихода, требало 

би да дође до смањења дуга.  

За потпуно и трајно рјешавање дуга,односно редовне исплате бруто плата и 

могућности да запослени након дуго година остваре право на здравствено 

осигурање потребна је помоћ оснивача. 

Помоћ би се огледала у одређеном износу новчаних средстава у складу са 

могућностима. 

Проблем техничке природе би требао да се ријеши набавком нових уређаја за 

пренос линка што би доприњело побољшању сигнала и слушаности Радио 

Прњавора. 

Рјешавање дуга према Пореској управи РС и квалитетнији пријем сигнала су  

основне претпоставке да би Радио Прњавор уопште могао остваривати своју 

дјелатност, а уједно и лакше измиривати своје преузете обавезе ( плаћање 

ел.енергије првенствено).  

 



7. Планиране активности за наредни период: 

- Циљеви и задаци (који су циљеви и задаци за наредни период (годину, три, пет)) 

- Активности за унапређење пословања (навести активности које намјеравате 

подузети за побољшање пословања односно повећање ефикасности и 

ефективности) 

- Едукација и стручно усавршавање (навести које све активности намјеравате 

подузети по овом питању) 

- Планирана средства и извори (навести обим и структуру планираних средстава и 

извора средстава) 

- Захтјеви према буџету (навеасти, образложити реалне захтјеве према буџету 

општине) 

- Све друго, битно за сагледавање планираних активности 

 

 

Циљеви и задаци: 

 

Основни циљеви и задаци за наредну годину су рјешавањефинансијских проблема, 

прије свега пореског дуга као основе да се у наредном периоду ријеше и остали 

проблеми како би Радио Прњавор коначно пословао несметано. 

У техничком смислу, потребно је извршити набавку нових техничких уређаја 

неопходних за реализацију програма, нарочито имајући у виду чињеницу да у 

протеклим годинама није било значајнијих улагања у техничку опремљеност. 

Наведени циљеви су приоритет и основа за наставак функционисања Радио Прњавора и 

стабилније пословање. 

Остваривање ових циљева представљало би основу за лакше испуњавање програмских 

и финансијских обавеза предузећа. 

 

 

 

Активности за унапређење пословања: 

 

Основна претпоставка за унапређење самог пословања, односно побољшања квалитета 

програмског садржаја је улагање у техничко опремање.  

Квалитет пријема сигнла је основна претпоставка за само емитовање радијског сигнала. 

За реализацију ове активности, односно побољшања пријема радијског сигнала, 

потребна је инвестиција од око 2.500,00 КМ. 

Бољи и квалитетнији сигнал би се позитивно одразио и на маркетиншке активности. 

Једна од активности која би доприњела већем приходу од маркетиншких услуга, могла 

би бити постављање city light рекламних носача. 

Реализација ове активности је могућа само уз сагласност и помоћ оснивача. 
 

 



 

Едукација и стручно усавршавање: 

 

Едукација и стручно усавршавање запослених нису посебно планирани нити су 

обезбјеђена средства за ту намјену, и спровешће се у складу са могућностима. 

Због недовољног броја запослени према прописима од стране РАК-а и потребе за 

запосленима, у плану је могућност да се омогући волонтирање или обављање праксе за 

једну или двије особе. 
 

 

 

 

 

 

Планирана средства и извори: 

 

За остварење свих зацртаних циљева и задатака, потребно је да се обезбједе средства 

предвиђена буџетом и приходом од маркетинга, који уједно и чине структуру прихода. 

За функционисање радија на годишњем нивоу потребно је око 110.000 КМ. 

Од укупног износа средстава,80.000,00 су буџетска средства, док је 30.000,00 властити  

приход. 

Овај износ средстава је довољан за измирење редовних обавеза током године, али је 

због великих дуговања из претходних година недовољан за испуњавање свих 

финансијских обавеза које предузеће има. 

Рјешавање постојеће финансијске ситуације захтјева додатна средства, дијелом из 

буџета, али и повећањем властитих прихода.  

Повећаном реализацијом укупних прихода ( буџетских и властитих), створиле би се 

претпоставке да се након финансијске стабилизације смањи удио средстава из буџета а 

повећа дио сопствених прихода. 

 

 

Захтјеви према буџету: 

 

Захтјеви према буџету општине у износу од 90.000,00 КМ су потребни за исплату бруто 

плата и измирења дијела дуговања. 

Како је постојећи тренутни дуг 25.000,00 КМ, то значи да би дио дуга био плаћен од тог 

износа а дио из властитих прихода. 

 

 

 

 

 



 

8. Закључак – порука (укратко истаћи и образложити оно што је битно) 

 

 

Статус Радио Прњавора у протеклој години је донекле побољшан захваљујући 

потпуном извршењу буџета. Реализација предвиђеног овогодишњег буџета и 

постављених циљева за остваривање прихода од маркетинга, требала би да допринесе 

стабилнијем пословању. 

Поштовање ових принципа у наредном периоду уз улагање у техничку опремљеност, 

помогло би да Радио Прњавор постане стабилно предузеће. 

То би онда омогућило и постепено смањивање средстава из буџета, а повећање 

сопствених прихода у укупној структури што би требао да буде дугорочни циљ као 

доказ стабилног пословања.  

 

 

9. Додатак: 

Списак табела: 

Табела 1:Квалификациона структура и укупан број запослених 4 

Табела 2: Финансијски показатељи 5 
 

 

 

 

 

 

                                                     в.д.директора 

Драган Малић 


