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143BEWTAJ HE3ABI4CHOr PEI31430PA 

YnpasHom 0A6oPY ii PYKoso4cn3y  Jamie meRmjcice ycraHoBe Pammo-tenesintija Cp6inje, Beorpaa 

M3Bpwilnin cmo pesitamjy 13HHHHCHjCKWX maaewraja Jaame meAmjcxe ycraHose Paw° reneamawja Cp6wje, 
Beorpag (y Aarbem "-awry "JMY PTC"), npmnowermx Ha crpaHama oA 4 go 66, KOjH o6yxaarajy 6mnaHc crarsa 
Ha AaH 31. 4egem6pa 2017. roAmHe 1,1 oArmaapajyrun 6frinamc ycnexa, maaeurraj o ocranom pesynrary, imeun-aj 
o npomeHama Ha KanaTany m maaewraj o nap:pm/ma rommthe aa roAmHy xoja ce saapwasa Ha raj AaH, Imo m 
npemeA 3HH4000( pagyHoeoacTeeHtnx non:nine HApyre HanomeHe ya clmHaHcmjcxe maaewraje. 

OdeoeopHoctri pyimeodcmea aa 431M814C*Ke umewmaje 

PyKOBOACTHO je OAMBOAHO aa cacrawbaH.e ii (Pep npeaeHrawjy OBIAX 4DHHHHCI4jCKVIX waaewraja y cmaAy ca 
3aKoHom 0 payyHoBoAcray Penyonme Cp6wje, icao H 3 wHrepHe KoHTpone Koje pyKOBOACTBO cmarpa 
HeonxoAmwm aa caormarbarbe COHHAHCHjCKHX mataewraja KOjin He ca,qp*e norpewHe mxPopmaumje OA 
marepwjanHor mayaja, HacTane ycneA xmimmHanHe pambe stms rpeunce 

OdaceopHocm pesusopa 

Hawa orpoeopHocr je Aa tispaammo mmurbewe o npmnoweHmm 43WHAHCMjCKI4M maaearrajwma Ha ocHoey 
o6asmeHe pemmije. Peematijy cmo oommrui y cmagy ca 3aKoHom o pemotamjm Penyonne Cp6wje 
craHAappama peawamje npmmeammamm y Penyonmw Cp6mjm. Oam craHpaprjw Hanawy ycamaweHocr ca aryl-Holm 
nommwmma H Aa pemiamjy nnaHmpamo H o6aammo Ha Haym la* omoryhaaa ga ce, y paaymHoj map, yaepmmo 
rja cMmaHcmjcxm waaewrajw He caapwe norpewHe micpopmagmje orj marepwjanHor aHayaja. 

Peawamja yxrbyyyje cnpoaoheHDe nocrynaxa y gmmy npm6aarbatha peBY1311jCIOIX Aoxaaa o 113HOCHMH t4 
o6eno4mtmeaw:mma y cixwaHcmjcxwm waseurrajmma. 1436op nocrynaxa aaamcw 0/4 pesmaopcxor npocytweatta, 
yxrbyyyjyhm npogeHy Immo marepwjanHo amayajmix rpewaxa carp:mai-nix y ciatwaHcmjcxwm wasewrajmma, 
Hatrarmx ycneA xpkimmHanHe parpbe wrm magma. flpmmucom npogeHe oamx pima, peamaop paamama 
wHrepHe KoHrpone Kole cy peneaaHrHe aa cacraarbawie tm claep npeaeHragmjy CPWEIBHCHjCKHX viseeurraja y Hicrby 
ocromugbaBaHA Haj6orwix moryMix pennopounx npogegypa, anm He y wirby mapammemba mmwrbeHpa o 
ecimacHocrw cmcrema mwremmx xmirpona nparmor nmua. Peamawja raxofje yitnpyHyje °gamy npmmeweHmx 
p84yH0B04CTBeHMX nonwrisKa H epeAtioisarbe 3H04ajHHOIX npogeHa Koje je Hsepwkino pyKoBoAcTeo, Kao H Oue(iy 
onwre npeaeHrawje CIDHHBHCHjCKHX waseurraja. 

Cmarpamo ga cy peammjcim goxaam ix* cmo npm6aawnw goaorbym ii oArosapajyrun H Aa obether)AY comgwy 
ocHoay aa mapaxcaambe Hawer mmwrbeibaCa peaepaom. 

°mimic 38 muumbethe ca pesepeom 

Kao wit je o6eno4mt.eHo y HanomeHm 21 ya clmwaHcmjcxe wasewraje, HemaTepajanna ynarapba, mcKaaaHa Ha 
Ran 31. Aegem6pa 2017. romwe y maHocy oA 3,180,607 xmmaga AHHePa, yKrby'4yjy nmgeHge, ynaraita y 
npowaeopapy reneamamjcxor cepmjacor, clummacor HAoxymeirrapHor nporpama y yKy0HOM 113140Cy oxi 3,148,373 
xwmaAe Amapa. PyKOBOACTBO JMY PTC Hwje maapwmno Aeranwy aHanmay norempijanHor 06eaaperjersa 
speAHocrm nomeHymx Hama-rept/jam-mix ynaraita, Kam ce to aarreaa no MPC 36 "YmaH,ethe apepHoorm 
wmomme". CxoAHo HaseAeHom, HHCM0 614014 y morytwoonn pa ce yaeptimo y Ha,gcnoiammy apeAHocr HueAmin 
HemarepwjanHmx ynaraita womaaHmx y 14311HBHClijCKWM maciewrajwma JMY PTC Ha AaH 31. 4egem6pa 2017. 
romwe. 

(Ham-mama ce) 

Deloitte ce opHoos Ha Deloitte Touche Tohmatsu Limited, npasHo mute ocHosaHo y amapy ca npaeom YjeptubeHor Kpatheacrea flume 6p)tranisje I. CesepHe tipcse is 
rape's)/ 1/besot/Hu LoaHow, op 1C0j11% je ceasm 3ace6aH H camoctanaH npaaHm cy6jest. Monteno Dec Aa note/pyre www.deloitte.comirs/o-nama 3a peraJbHmps onvic npasHe 
crpystype Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1,1/teroakix ppyunaisa twaHoe.a. 

0 2016 Deloittep.o.o. Beorpap 



1013BEWTAJ HE3AIMICHOI PEE11130PA 

YlipaBHOM 0/46OPY  ii PyKOBOACTByJaeme mepmjcKe yeramose PaRmo-terieammja cpbmje,  BeorpaR 
(matraeaK) 

Ocuoee 3a muumbeme ca pe3epeom (iacmaeaK) 

Kao urro je o6enogarbemo y Hanomemm 42 y3 cpvimamcmjace m3mewraje, Ha gam 31. 4ettem6pa 2017. rogmme, 
nporme JMY PTC ce mogit ogperjemit 6poj cygagrx nocrynaKa, aa Koje mmcy mampwema penpmmcatba aa 
noremmjanme Herarkume ecperre Kojm 6w mornm macrarm no ocHomy mcxoga Hamegemmx cygcmx cnopoma, c 
o63mpom Ha npor4eme npamme cnyw6e 14 pyKOBOACTBa ga noremimjanmm ecimicrm mmcy marepmjanmo 3maHajmil Ha 
npmnoweme cOmmamcmjare tinewraje. Ha ocHomy pacnonowitee goKymemraymje, HMCM0 6mn1t y moryhmocrm ga ce 
y nornymocm yeeptimo y Hamegemy npoyemy pyKomogcrma JMY PTC, Kao H14 aa Kaamritcpkwyjemo ememryanme 
ecperre pe3epettcawa Ha npmnoweme cOmmamcmjcice mamewraje. 

Mumma-be ca pesepeom 

Ito Hawem mmurbetby, °atm 3a noremµmjanme ecpeicre nitrarba Hamegemmx y OcHomama 3a miturrbewe ca 
penpmom, cOmmamcmjcm murmur* npmmayjy 14C1M14141-0 V 06jelOBBHO, no CUM marepmjanmo 3ma9ajimm 
nurrammma, cOmmamcmjciut nonowaj Jamme mermjcKe ycramome Pagmo renemm3mja Cp6mje, Seorpag, Ha gam 31. 
gertem6pa 2017. rogmme, IWO H peaynrare wemor nocnomawa w roKome rorommme 3a rogrimy Koja ce aampwama 
Ha raj gam, y csnggy ca pagymomogamemitm nponmcmma Peny6miKe Cp6mje. 

Cimemabe nambe 

CKpehemo nawwy Ha cnegehe: 

a) Ilpmnowerst cOmmamcmjcKm mamewrajut catramrbeHm cy no npernocracwom ga he JMY PTC macramcm 
nocnomawe y outagy ca magenom c-ranmocm nocnomarta. Kao wro je o6enogatbemo y manomemm 2.2 y3 
cpttmamcmjcKe maseurraje, Ha gam 31. geuem6pa 2017. rogrece KparKoporme o6amen JMY PTC melte cy 0/1 
were o6prme LIMOBI4He aa 5,984,224 xmrbage gmmapa. OBO rairaEbe, 3ajegmo ca ocrarimm rimrawrima 
pa3morpeimm y nperxogmmm rayKama, yKa3yje ma nocrojawe mareptijanmo 3ma4ajmmx Hell3BaCHOCTH Koje 
mory ga itnaomy amaHajmy cymfby y cnoco6Hocr JMY PTC ga macraem ca nocnosawam y cKnagy ca 
maHenom cranmocm nocnomatba. Ilnamomm pyKomogcrma JMY PTC 3a npemaamnawerbe nomemyrmx 
Hell3BeC140CTI4 cy o6eno,qatbetat y Hanomemm 2.2. lilmajytut y mmgy onw-nt gpyurreemm amaHaj KOP1JMY PTC 
mma Kao jaemm megmjcKin cepcmc, pyKomogcrso cmarpa ga he JMY PTC Haoraaarm nocnomatbe y cKnagy ca 
matienom CTaTIHOCTI4 nocnomarba. stimmamcmjcni mmewrajm He yKrbyHyjy KopeKtmje Koje 6w morne ga Hacramy 
Kao nocnegmtra nomemyrmx Hemasecmocm. 

6) Kao wit je o6eno4awemo y Hanomeaama 2.2 m 29 y3 cpmmamcmjcKe masewraje, Ha ocmomy OggyKe Bnage 
Peny6nriKe o ocmtsawy Jamor npegy3eha 3a pa3moj 11 ymangehmeawe icHcOopmitcatba nyrem eneicrpomcKmx 
megmja Ha cpncKom jeamicy y All Kocomo ii Meroxinja fiMpexo-Mocr", Beorpag ("Cn. macHmic PC" 6p. 38/10) 
JMY PTC je msepwrina npemoc cpegcrama ii o6ameaa Ha Jil “Mpewa-Mocr" it emmgewmpana cmatbetbe 
groKammor Kanitrana y 1t3mocy og, 2,987 mrbaga gmmapa, ogmocHo, Ha ocmomy OgnyKe Bnage Peny6mwe 
Cp6mje o magmajarby emmcmomor cmcrema 1.13 cacrama JMY PTC y 3ace6mo jammo npepy3ehe ("Cn. rnacHmK 
PC" 6p. 84/09), JMY PTC je timpumna npercoc cpegcrama w o6ameaa Ha Jn ETB w emigemmpana 
cmawewe gpwammor Kanwrana y 143H0Cy og 194,018 xitrbaga gmmapa. Hamegeme npomeme cmarbewa 
ocHommor Kanatana mitcy npaheme cpopmanmom ognyKom ocmitmaHa o npomem OCHOBH01 Kanmrana JMY 
PTC. 

Hawe mmurbetbe Hitje KmaninclamKomamo y Be314 ca Hamegeimm nmrammma. 

Ocmana numama 

cD14HaHCI4jC01 masiewrajm JMY PTC Ha gam 31. ReRem6pa 2016. mamma w aa rogmmy Koja ce 3ampwama Ha raj 
gam, 6tirm cy npegmer meaammcme permatrje og crpame gpyror pemm3opa, k0j14 je y mmewrajy og 23. maja 2017. 
ragtime mapa3mo mmwrberbe ca pe3epeom. Ilpenoamm peemaop je y Hamegemom inmewrajy Kaanitcpkwomao 
nitrawe y mem ca ememryammm ymawempem epegmocm memarepmjanme mmommme, mcKa3ama norpa>xttmatba no 
octromy npogaje w nacrimma mpememcKa paarpammyerba y jegmaKom npetterbemom 113Hocy no ocmosy 
norpawitmatba og, European Broadcasting Union m yKanKyrwicammx o6asen no ocmoey mammcpecrawje "Ilecma 
Empoemmje 2008", rionjewem143HOC o6ame3a npema Kommrewry Jn Emlickimia rexmkura M me3e 14 nktrawe y mem 
ca noreHttmjammm Hera-n/131mm ecpeKritma no ocHomy cygcKmx cnopoma. 

(mac-mama ce) 
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1,13BELLJTAJ HE3ABI4CHOI PEB1130PA 

YnpasHom ogoopy ii pyHos000rsy JasHe meal/joss ycraHose PapHo-TenesHamja Cpbiije, beorpag 
(HaCTaBaK) 

Ocmana numaita (uacmaeae) 

Kao urro je o6enouaweHo y HanomeHama 2.3 in 5 y3 cPmHaHcmjcKe kneewraje, ynopegrui nouaqu y 
c1314HaHCtijCKI4M v3sewrajkima 3a 2017. roumny npencraerbajy imp/rot:same nouarKe 143 cpmHalicujcianx mmewraja 
38 2016. routaiy. Y wirby xopenaije rpewaKa Hacrarnix y nperxouHoj r0gl11414 y cknauy ca MPC 8 
"PagyHoeopc-reeHe nommue, npomeHe pa4yH0BOACTBeHMX npotieHa H rpewKe", m3epweHe cy oupefleHe 
xopenale II peKnacincimiKaumje nouaraKa npe3eHroaamix y 4:114H8HCI4jCKI4M inmewrajwma cacraerbeHum Ha ortaH 
3a roumHy Koja ce 3aepwasa Ha uaH 31. ueuem6pa 2016. rorame. 

kbeetumaj o Opyaum 38KOHCKUM u peeynamopuum ycnoeuma 

PyKoeoucrao JMY PTC je ogroeopHo 38 cacraarbarbe roumuaber meeurraja 0 nocnoamby y cKnauy Ca 

3ax-reemma 3aKoHa o paHyHoeoucrey Penyontike Cp6mje. Y cimauy ca 3aKoHom o peemamjw PenyanwKe Cp6mje, 
Hawa ogroeopHocr je ua mapaaumo mmwrizeaJe o ycKnatieHocrn npmnoweHor raquwther useewraja o nocnosalw 
3a 2017. rouktHy ca 4314HaHC14jCKLIM mew-rap/ma aa Ty noc.nosHy ropy. no Hawem mmuabea,y, cpmHaHckijcKe 
mwpopmapkije o6enouatheHe y row/Burt:mem u3Beurrajy o nocnoearby 3a 2017. roumHy ycamaweHe cy ca 
pe1314Mp8Hl4M c014HaHC14jCKMM uneurrajmma JMY PTC 3a ropmy Koja ce 3aepwaea 31. ueuem6pa 2017. roumHe. 

Beorpau, 31. maj 2018. rogmHe 

BE 
It—paH Flew 

Oena Km peemop 

--""-'- 
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lionyFbaBa npaBHo nmue - npegyBeTHvm 
  

   

17644661 	 I LEKOPs Wan-Lamm 6020 MTh 104397527 

     

        

Ha3418Javan medijska ustanova Radloleleviztja Srbija 

       

Gemara &wpm (lanstnyna), TA1035C1CA 10 

       

BMIlAHC YalEXA 
3a nermort cgt 01.01.2017. Ao 31.12.2017. rommie 

- y xvmagama ppiHapa - 

Ppyna panytia, Paolo. (1031.4LINJA Aon Hanomena 6poj 

113110C 

Trucyha manna npenconna romma 

1 2 3 4 5 6 

nrwonm N3 PE/MANCE 110C1103411.4 

60 go 65, °cam 62 14 63 
A. nocnomn 11131430101 

(1002 + 1009+ 1016 + 1017) 
1001 10656985 10527118 

60 
I. gPM)(02111 OA OPOAAJE POSE 

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 
1002 

6 36197 39889 

600 
1. gjnewm op nponaje po6e MaTINHIIM 11 3.30$40111M 
npaaHnun mamma Ha pomahem Tine:Hurry 

1003  

601 
2. gpmxopm op nponaje po6e Mant4HHM H 3aMICHIIM 
npaeHnim 11141411.4a Ha HHoapamom Twain 

1004  

602 
3. npaxopH OA npopaje po6e ocranmm noaeaamun 
npaamm mamma Ha pomahem Hignmury 

1005  

603 
4. npnixopin op noon* pc& ocranmm noaeaaHion 
npaaHinn minima Ha HHocrpaHom Imam 

1006 

604 5. nmoomi op npopaje po6e Ha Amoral wHanurry 1007 34773 38137 

605 6. npoonm oa nom* P05€ Ha mine(P9999  
7PonigarY 

1008 1374 752 

61 
II. npnxonm on nPop/uE 0P011380/IA II ycnyrA 
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1019 + 1015) 

1009 6 7465470 7241360 

610 
1, gpmxigni og npogaje npomaaopa m ycnyra 
mannawn Ji aaamagnm npaconinm ninumma Ha pomahem 
Timmy 

1010 

611 
2. r1prixogni op npopaje nponmagna 'I ycnyra 
m5n9n9H4 m 3aBlICHHM npaaHnim Antonia Ha 
volocrpaHom TO)101111Ty 

1011 

612 
3. nplOWAH OA nponaje n6.01431340 H ycnyra ocranwn 
nose.3am*1 npaaminm ninumma Ha gomanem Tranniarry 

1012 

613 
gpnagnin og npopaje npoyaeopa in ycnyra ocranwn 

noseaaHmen npanmen 11111.111Ma Ha HH0CTpaH01.1 

7PanlanY 

1013 

619 
gpitnottll 011 ;Impale nponaeopa in ycnyra Ha 

=malign rponnurry 
1014 7312009 7044842 

615 
gpinnopin op mop* rcrroamx np0m3804a H YO1Yra 

Ha mHocrpaHom T13105111111, 
1015  

153461 196518 

69 
111.1191160AM 0/1 flPEMYtJA, C/613EHLMIA, 
POTAISUA, /20114114/A M 01. 

 10167 3128999 3238278 

65 IV. ppyrm nocnoumm npmxonm 1017 26374 8591 



Ilayna pagyma, pawn (103111.1.111 Aon Noumea 6poj 

ii3HOC 

Tenth. comma Elpernowta ragman 

1 2 3 4 5 6 

PAC/10411143 PER081107 80C/100AH.A 

50 no 55, 62 m 63 

6. nocnoBilli PACX01111 

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) 2 0 

1018 
8405557 8917350 

50 I. PIA6A8MA PPEAWOCT EIPOAATE POSE 1019 29123 33806 

62 II. nnixotim oa AXTVI8MPA113A 19114HA1CA 11 POSE 1020 671535 374499 

630 
In. M08ERN13E EIKEIHOE114 3A1c4xA 
HE,110BPWEHMX 11 COTOBMX MP0143130,11A 14 
HEEWBPWEHMX YCITYTA 

1021 1117 2039 

631 
IV. CMAIKH5E BPETIHOCTM 3A1I/XA 
HEEPEIPWEHMX 14 POTOBMX MP014361011A 14 
HE4013PWEHMX YCINTA 

1022 

51 calm 513 V. TPOILIKOBIA MATEPWAllA 1023 8 153535 158835 

513 VI. TPOWI(0614 001918A 14 EHEPIMJE 1024 9 164276 157368 

52 
VII. TPOWK081.1 3APAAA, HAKMA,DA 3APASA II 
OCTIWN /11.81H14 PACX0/114 

1025  10 3725743 3503453 

53 VIII. TPOWKOEIM npo1i3130Ankix ycnyra 1026 11 2876238 3397745 

590 IX. TPOWK01314 AMOPTICALIWE 1027 12 1310100 1168524 

541 no 549 X. WOW/WM EIYMP041111X PE3EP1311CAFbA 1028 13 82546 84495 

55 XI. HEMATEPHIA11H14 11:10WKOBM 1029 14 736648 789662 

8.11007108)81 a 0614TAK (1001 - 1018) 2 0 1030 2251428 1609768 

7. nOau0nim(YS117AK (1018 - 1001) a 0 1031 

66 
R. 011HAHOUCKII npmx0Ail (1033 + 1038 + 
1039) 

103, 
' 226243 21432 15 

66, ocmm 662, 663 m 669 
I. 011HAHOta11 nin4X0M 0A noBE34114X miuA 
/I OCTAIIM 0MHAHONCK14 nPvixoan (1034 + 1035 
+ 1036 + 1037) 

1033 31825 1331 

660 
I. Osima8000(14 opmxonw on MalligHKX II 38IMICHIC( 
nparimmx moa 

1034  

661 
01111a1401j0WInpmxon8 on ocrann noseammx 

npamom mom 
1033  

665 
(844049 on ygewsa Y AD6KNY 4194419444"44  

npasionc mina 9 nainon090oc nompakTra 
1036 

669 °cram! 4nmapcmjcx9 opmxonm 1037 31825 1331 

662 n. np}0(0ak1 0/1 KAMATA (0)1 TPERMX 111411A) 1038 1782 1705 

663 ii 664 
III. 80.3111118HE KYPCHE PA3/111KE II 110311THEIHM 
BDEICM BAllYTHEI(nAY3Y116 (11PEMA TPEFMM 
nnymp4A) 

1039 192636 18396 

56 
79 (DHHANCYUCK14 P80(0:111(1041 + 1046 + 
1047) 

1040 16 537540 222519 

56, row 562, 56314 564 

I. 0WHAHC1430114 PAC(011.1143 04HOCA CA 
1108E3AHMM I1PABHMM /111111.114A14 OCT/V114 
GIIHAHCHIOGI MX0/11(1042 + 1043 + 1044 + 
1045) 

1041 20109 32 

560 
1. (118H38cmicni1180cono 143 011800 01 MaTII4HMM M 
38811011111 npaomm Mania 

1042 



rPYFla WITH; PaNYN nasally* A011 Honoree 6poj 
Iii NOV 

Teicytm mum npormmaa romma 

1 2 3 4 5 6 

561 Issowcpjosi pacoam so coma ca ocranmw 
nostamsow npaswww nomwa 

1043 

565 PaCsoall 014 1/4entha Y EY6PITY nnelAprocesno 
npasmo ono w aajessowasse nocaosaya 

1044 

566 n569 ()cram camwanosocw pacwisi 1095 20109 32 

562 II. PAIXOESI KAMATA (T1PEPIA TPEAMM MAMMA) 1046 428125 125946 

563 N 569 
HT HEEATMEIHEIOACHE PA.31111KE 11 HETATMEIHM 
EOEKTIA BABYTHE KPAY3Y11E (OPEMA TPESMM 
)11414WMA) 

1047 96539 89306 

E. /30514TAK 413 ONHAHCHPAHA (1032- 
1040) 

1048 

21(.1-11611TAK 143 4414HAHCHPAlta (1040 - 
1032) 

1049 311297 201087 

6834 685 
3. npnxoom op YCK/14S14134Hat 13PERMOCTM 
OCTAJIE 141408101E 1003A CE MCKA.31/3E no 
OEP 13PE4H0CTI4 KPO3 6MAAHC YalEXA 

1050 17 2113 6405 

583 it 585 
14. PACX0/311 OA YCKM1M1BA1bA BPE4HOCT14 
OCTAnE HMOBNHE KOM CE P1CKA3Y3E no 
*EP IIPE4HOCTI1 KPO3 514AMIC YCnEXA 

1051 17 5020 8313 

67 6 68, palm 683 si 685 3. OCTAM1 npmxonm 1052 18 109798 54274 

57 is 58, 0001 583 .1 585 K. OCTM114 PA003AM 1053 19 269904 189339 

510611TAK 113 PE40BH0f nOC.7108AlbA on 
OnOPE311111014A (1030 - 1031 + 1048- 1049 + 
1050 - 1051 + 1052 - 1053) 

1054 inn Is 1271708 

lb. TY5ITTAK 143 PE40131101-  nOCA00AH41 nPE 
OnOPE3HBAH41 (1031 -1030 + 1049- 1048 + 
1051- 1050+ 1053 - 1052) 

1055 

69-59 

M. HETO ROMITAK n00108A1164 KOH CE 
06YCTARMA, EOEKT14 nPOMEHE 
PANYHOBOACTBEHE nOMITHKE 11 MCOPABKA 
EPELLIAKA 113 PAHIUMX nrynop.A 

10%  17771 35617 

59-69 1057 

H. HETO rItENTAK 110C71011AlbA KO3E CE 
05YCTAIIMA, PACX0AN nPOMEHE 
PAHYHOBOACTBEHE norninum N 11CnPABKA 
l'PEU1AKA 113 PAH14311X nEPHOAA 

lb. /30511TAK nPE OnOPE31IBAHNt (1054 - 
1055 + 1056- 1057) 

1058 1794889 1307325 

mimic npE onopoweraba (loss - loss 
+ 1057 - 1056) 

1059  

FL nom HA /30511TAK 

721 L nopEcioi pAccA nEPV10.4A 1060 20 259127 47313 

MO 722 O. WO/KEW nopEcion PA0(01114 IlEPM0114 1061 

Po 722 III. ogno*Enm nopEaoi npktxom nemoLIA 1062 

723 P. 110111KREHA AH4HA nPHMAH.A 
nocnOlIABLIA 

1063 



Tpyna pagyoa, paoyo no3mu4m A011 Hanomema 6poj 

H3110C 

Teoyha (ammo Ilpencoona ream 

1 2 3 4 5 6 

C. HETO 210511TAK 

(1058 - 1059 - 1060- 1061 + 1062 - 1063) 
1064 1535762 1260012 

HETOrYSIITAK 

(1059 - 1058 + 1060+ 1061 — 1062 + 1063) 
1065 

I. HETO q051ITAK 1(0314 nwnAnA MAHMHCIOIM 
YI1APAYMMA 

1066  

HETO g06MTAK K0114 nm/nAAA BEFMHCKOM 
8/1ACHWY 

1067 

in. HETO CY611TAK KWH flPIII1MB 1kBH711H00111 
WIACA411MA 

1068 

IV. HETO IYMITAK 1(0)11 nminAnk BETWIFICKOM 
EVIACHHIC/ 

1069 

38PA,O,A no AkwuM 

OcNoma 33p043 710 Milo 1070 

Ymaibeila (panoasom) 3apdo no &amp 1071 

Y 

m.n.  
r(1 	/01 / 

3aKOHM oanynomo 

/Ma 	 20_roomoe 

06p33&y nponsicao 1'0.3[mm-imam o caopwwoi H cOopno o6pa3atia OIH1aHCI4j044)( Knew* 30 npmepeama Apyumia 	n 	mice ("Cnym6a44 mamma PC, 6p. 95/2014 H 144/2014) 



llonythaBa npamo mit* - npe1qy3e-n-mk 
6poj 17644661 
	

I Ww41Pa aenamocrm 6020 	 nos 104397527 

Ha314s 7avna medijska ustanova Radlcotelevtdja Srbija 

      

CetneuTe Beorpag (nanenyna), TAK015CKA 10 

      

143BELLITAJ 0 OCTATIOM PE3W1TATY 
3a neptioa oia 01.01.2017. a° 31.12.2017. ro,amie 

- y xfrimapama Atiriapa - 

ringla PaliPlas P.M 003101HJA AOf1 Hanomena broj 

it3140C 

Tory/0 rogonta Openumna rowel. 

1 2 3 4 5 6 

A. HETO PE33/1TAT 113 nocnosatat 

I. HET000611TAK (A011 1064) 2001 1535762 1260012 

IL HETO TY611TAK (Aon 1065) 2002 

6. OCTAHH 0360610(BATHIC 00611TAK HIM 
TY61411,1( 

a) Craexe KOP3 melte fitern peanactelnecoaame y 
Beamtcy ycnexa y 6yrjyttntc nepeorema 

330 

I. flpomeme peoanopanaumje HeHatekaAHe 
mp.0134114e, mexpemima, nar190)eaxa H 01117e88  

a) nosehabe peaanopmaatatommx peaepam 2003 

6) cmanAtte peoanopnaminotnix Pe3ePam 2009 

331 

2. Aciyapant mania Will ry6Kum no ocmoay II/WHOM 
pg4namcammx normata 

a) ao6mm 2005 

6) rY6i998 2006 3651 1359 

332 

3. 40611LM WM ry6mum no ccmosy ynaraita y 
snacmwoe ilHlty 	, 	xanmrana 

a) Aotaium 2007 

6)119994H 2008 

333 

4.4061111111411K ry6xum no ocaosy ynena y ocranom 
c0e06yxaarmom ncfiwncy WM ry6mrxy npriaprKemix 

AOYUlTaBa 

a) 406mum 2039 

6) ry6mum 2010 

6) CT3131Ce ICOje HallelapHO MOry 614TH 
pexnacmcatuweame y 6mn8mcy ycnexa y 
6YRyllmm nep.104045 

334 

1. ,006mma kinm ry6nom no oomay npepampe 
chmmanalcxxx Kasen* mmocnaamor r1001013aba 

a) /106iimm 2011 

6) rY6H11.1 2012 



e°13a  

%pato  

to 

CD 

TPY1r3 PaWoes PAWN 1103H11111A Aon Hanonena bra] 

Halloo 

Tweets r0;0013 npernoana rooms 

1 2 3 4 5 6 

335 

2. /106KWI HMI ry6;101. OA many/404am 3.311.1111Te 
nero ynaraita y imoCTOOHO nocrosalre 

a) (105nun 2013 

6) (Y6111P1  2014 

336 

3. &Omni won (yaw no palmy surcroymenwra 
&Amoy p143110 (reumnra) nosnanor r0o3 

10 Manua 2015 

6) ry6Kum 2016 

337 

4..14.36nun an,. ryEnnyi no ocnony raprnia OA 
ePeruccni poem/moiety( 38 nponaly 

a) /10614101 2017 

6) (116111111 201.8 

OCTAMI EPYTO 03606308ATHW KOEMTAK (2003 
+2005+2007+2009+2011+2013+2015+ 
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 
2014 + 2016 + 2018) 2 0 

2019 

ocrAnvi 6PYTO C13605YABATHY1 (316141-41( (2004 
+2006+2008+2010+2012+2014+2016+ 
2018) - (2033 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 
2013 + 2015 + 2017) 2 0 

2020 3651 4359 

nOPE3 HA OCTA1114 CBE0611(8ATHH a0614TAK 
WM ry5lirrAK nEPHOE1A 

2021 

HETO OCTA/114 CBEO6YX8ATH14 /110511TAK (2019 
- 2020 - 2021) 2 0 

2022  

HEM OCTAn14 CBEOGYABATHM TYSITAK (2020 - 
2019 + 2021) 2. 0 

2023 3651 4359 

B. 1110/11611 HETO CEIEOGYXBATHH PE3YE1TAT 
EIEPHOILL 

L YKYRAH HETO CBE06YA8ATH14,60614TAK (2001- 
2002 + 2022 - 2023) 2 0 

2024 1255653  1532:11 

U. 330111A4 HETO CBEO6YX8ATHII MAIN( (2002 - 
2001 + 2023 - 2022) a 0 

T. YKYnAH HETO C13606YXBATHH A0611TAK 
141114 rYBIATAK (2027 + 2028) = *on 2024 t 0 
NAN Aon 2025> 0 

2026 0 0 

I. npinnani sehlincwor soaannuona rannrana 2027 

2. nprunrcan anacms0mna KOJH nemajy Powrpony 2028 

Y 

m.n. 

3.3969c99 38ayn999 

polio 	 20 	moue 

05p83au nponocao flparoinomicon o cappoloo H 93opm9 o6papaua r.1)3199904ja0AX mooauraja 38 npHopepoa 4py9m38, oappyre H npeAy3 
	

CO1 
	118(1649 PC, 6p. 95/2019 in 194/2019) 

43 

+q 

°rPAP, 



llonyFbaBa npaBHo nmue - npeAyBeTHfrik 
  

   

Marmaaii 6poj 17644661 

Ha3111 Myna mSIjslca ustanova Radio-televizija Srbija 

Cesium Beaman (Ilaromyria), TAKOSCKA 10 

6020 
	

I  nut  104397527 

BMJ1AHC CTAHDA 
Ha AaH 31.12.2017. rove 

- y xvimagama ginHapa - 

rayna praipia, patty.. nosniauA *On H8l10144H8 6pcS 

113140C 

Teayba roasisa 

Spentoma mama 

Kpajibe cra me _ novena, await 
01.01.20_. 20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

WHIM 

00 A. YIIIICA1111 A HEYSSAMEHI1 
KAMITAll 0001 

6. MASA KMOBItHA (0003 + 0010 + 
0019 + 0024 + 0034) 

0002  
8439842 6734545 6042287 

01 
I. HEMATEPIUMMA MM0131111A (1004 + 
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00119) 

000, 
' 21 3180607 2722396 2093269 

010 H pen 019 1.Ynaraaaypaaaoj 0004 

011, 012 H MO 019 2. Kommonje, naremnt, mluemue, po5He if 
yonpame mamce, co(Prsep )1 ocrana npasa 

0005  
622340 746524 682164 

013 H ;leo 019 3. ("yam 0006 

014 H peo 019 9. °crane memayemeanna HM0SHH8 0807 1662669 1307156 1013711 

015 H460 019 5. HemarepHjanma mamma y nmillPeeM 0008 895598 666666 397394 

016 II poo 019 6. Asamof aa Hemareptijanmy Hmoem4y 0009 

02 
II. HEKPETHMHE, 110CIPOIEMA 11 
Of1PEMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 
0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

0010 22 5173577 3922377 3652219 

020, 021 if 880 029 I. 3emnmarre 0011 450698 147098 197098 

022 ff ;Leo 029 2. Cpabesisom o6jeam 0012 3973598 3114218 3178457 

023 H pen 029 3. flocrpolota )1 onpema 0013 652482 606898 484430 

024 a peo 029 4. WHaecnomome HesperHHHe 0014 

025 11 pen 029 5. 008)18 Heapenome, nocrpojemo H 
onpema 

001.5 12815 12815 12719 

026 if aeo 029 
6. H 	 .(p.mrHHHe, nocrpojeme )1 an 	y 
np)mpemsf 

0016pema 
65172 20693 11684 

027 )f pen 029 7. Ynarmea He 7y1)Hm Heypeymmama, 
riccrpoisomma )1 OnPeess 

0017 18375 20082 17288 

028 H gen 029 
8, Aaamol aa treepomme, nocepojema if 
onpemy 

0018  
437 573 543 

03 
III. 6k10.110WKA CPE2CP3A (0020 + 0021 
+ 0022 + 0023) 

0019  
1 1 

030, 031 H pep 039 Wyme of sHweropmwHH) 38Cilall MOO 11 1 

032 Him 039 OCHOSHO 0890 0021 



r1B/Ila PB•11B61•111•41m 1103/111MA BOB Hanomema 6poj 

Hum 

Tevytia roRmaa 

Ilpernmum (wpm 

KpaBse crams _ Ilomeme Brame 
01.01.20_. 20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

037w 400 039 6monouma 66e4ersa y nomnpeom 0022 

038 64 APO 039 Aea8cm ea 6monoune worn 0023 

poem 047 
IV. 01TOPDLIMI4 0141{AHC141001 
fIllACMAHM (0025 + 0026 + 0027+ 0028 
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 

0024 85657 89821 96798 

040 it two 049 
1. Y9ewha y Kanwrany 388H0001noes.= 
nsime 

002t  
' 23 30 30 30 

D41 H pea 049 
2. Y8eute y icanwrany npmapyweloix 
npaeemx nmoa 8 eaj04-06188/4 no/0868601a 0026  

092 si 400 049 
3. Yiewha y xanerany °cram( npamou 
nima A Pre 11971110  04 1108680cn1 
Paononoomee ea nponajy 

0027 

Wm 093/ 9190 044 A Am 
049 

9. Ayropaool nnacmamm A8ni41411M 11 
eaawomm npamo4 nwsma 

0028 

two 043, 6eo 049 8 480 
049 

S. 019000818 118801811" 09ra1Hm 
noomame84 npaeemn nmovima 

0029 

MO 045 in Aeo 049 pyropomiim macmami y 304nA4 0030 

mo 045 8 me 099 Ilyropetuoi rulacma88 y mm0rrp68croy 0031 

096 H MO 04 9 
%Donee op op•veocio Neje ce ppm 40 

Irocrieha 
0032  

048 ,i an C49 
Ocranx ayropomoi 08Hatia41001 

MAGIAN", 
0033 

24 85627 89791 96768 

05 
V. pyropotma DOTPANO4BAHA (0035+ 
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0090 + 
0041) 

0034 0 0 0 

050 it 40 0059 
1. Iloypamonaina OA M8lli4HOf II e81810089 
noaommx /111118 

0035  

051 ii peo 059 
2. noTpaNniaaroa cot ccrazix nosesaloot 
AKIO 

0036  

052 m peo 059 
3. IknpaNalealta no oalooy nposoaie ma 
poSor 8pe4er 

0037  

053 14 p ea 059 
4. Darpaeolembe 38 nponoiy no yroeopmma 
O 96848800680/411143.1ify 

0038  

059 H peo 059 5. Ilarpaenimea no meow jemersa 0039 

055 H ogo 059 6. Cnopo 51 cymtbmaa notypawaimota 0040 

056 ii 400 059 7. Ocrena ROTOP0440  OOTAA3O4BON4a 0041 

288 B. 0/1/10/KEHA BOPECKA CPEACTBA 0042 20 339378 339378 339378 

7. 06PTHAMM0311HA (0044 + 0051 + 
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 
0069 + 0070) 

0043 3391139 2323160 2292573 

Keefe 1 
L 141111XE (1)045 + 0046 + 0047 + 0048 + 
0099 + 0050) 

0094 
/5 88464 71096 114726 

10 1. MaTekan. Pe389888.18110811, mai ii 
011814 886e813p 

0045  
49712 94814 40271 

11 
2. Heacepuuma npost.00/610 8 Hemeptue8e 

rafre 

0046  
12 18 17 

12 IOWAN npoloecom 0047 9565 7196 2475 



rpyna pawyma, panne nonnota Aon Hanomema 6poj 

Hamm 

Temyha mamma 

Ilpeixonia rorrmna 

Kpajime crass ____ rlowerwo crase 
01.01.20_. 20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

13 4. Po6a 0048 13058 12239 14465 

14 5. Crania cpescraa wametcsa nposajw 0049 

15 6. linallewm asamcw aa sanwre it ycnyre 0050 16117 6827 57498 

20 
IL BOTVAX41413411,4 no 0010BY nponAm 
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 
0057 + 0058) 

0051 26 1285596 1715228 872702 

200 m sea 209 
I- XY111111 y ammo= - /.4anrwma m ammo° 
npaswa 81144 

0052 

201 H no 209 2. Kynuw y mmocrpamasY - marwmma m 
=armee npartma mita 

0053 

202 m Aso 209 
3. KY111.111 y 3eMThel - ocrana noseoawa 
npaswa ma 

0059 

203 m se* 209 
Kynow y wmocrpamcnry - ocrana 

nossawa spasm Mlle 
0055 

209 w seo 209 Kynym y 3er-trim1 0056 26 1277729 1109916 280460 

205 m sea 

209 
Bynum y mwocrpamcmy 0057 

26 7867 605312 592242 

4( seo 209 
7. 0812(12 Aarpamoisarba no 0040W206 
np0AaJe 

0058 

21 
III. BOTPAXIIBAIBA 143 alE14144/14411141( 
00011064 

0059 26 
- 

283 270 221 

22 IV. APYI-Al10TPA/1048411:A 0060 26 35176 31379 33849 

236 
V. rOMHAHCBUCKA CPEACTBA KOM CE 
8PE4IlY3Y no (DEP 8PERHOCT14 1703 
al/lAHC YCBID<A 

0061 

23 rum 236 w 237 
VI. KPATICOPO41111 4/14HAHCKICICH 
MACKAHM (0063 + 0064 + 0065 + 0066 
+ 0067) 

0062 297 0 a 

m seo  230 	239 
1. KpaTKOCOMPIK KPCW11111111.11BOlallit - 
manimma w Namara npaawa mlua 

0063 

231 14 sea 239 
2. Kparkopowmm xperprni m rulaotamm - 
ocrana noaesawa npaswa :alma 

8864  

232 m se° 239 
3. Kparmopowww mPentow m aajmoem y 
awn= 

0065 

233 m sea 239 9. XParmoP04111111Pes=n4  m aajwoam y 
0066 

HHOCTpaHCTBy 

234, 235, 238 ii sea 
239 

5.0868(111 mparmopcsom rOmwamoijooi 
FinaCriam 

0067 297 

29 
VII. 10T08104004 EICBMBABEHTM 14 
1-070814HA 

0068  27 963149 21185 227189 

27 VIII. flops I-LA mon BPEAElocr 0069 439 381 1927 

28 mei 288 IX. AKTMBHA BPEMEHCKA PA3rPAI-1144EHA 0070 28 967735 485411 991959 

11. YKYFIHA AKTMBA = 11007101311A 
111,101314HA (0001 + 0002 + 0042 + 
0043) 

0071 12120359 9399073 8629238 

82 3. BAH 511/1AHCHA AKTI1BA 0072 11043593 11043593 11043593 



ipyna pavyna, pawyn n03191110A ACM Hanomena 6pa 

IANion 

Tecyha mama 

nperxonna Memo 

Kpakbe cram 	20_. nonemo craw 01.01.20_ 

1 2 3 4 5 6 7 

nACNBA 

A. KAIllITIU1 (0402 + 0411- 0412 + 
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 
0420 - 0421) 2 0 = (0071 - 0424- 
0441 - 0442) 

0401 1014955 

30 
I. OCHOBHM KAIXTIAn (0403 + 0404 + 
0405 + 0906 + 0407 + 0408 + 0409 + 
0910) 

0902 29 3808128 2594028 2594028 

300 1. Malan Kann-ran 0403 

301 
2. Yilenm Apywraea c orpaninienom 
OareeopoouThy 

0404 

302 3. Yncam 0405 

303 4. LlaKawol Kanwran 0406 3737968 2523068 2523058 

304 5. Llpyurreenm Kararran 0407 

305 6. 3aApplam Men" 0408 

306 ENHCH011a npemaa 0409 

309 Octane ocHoenm Kane-ran 0410 20960 70960 70960 

31 U. YnlICA1114 A HEYnnAbEHII KAMITALI 0411 

047 14 237 III. 011011/bEHE CalaBEHE AKLIMJE 0412 

32 IV. PE3EP8E 0413 32105 32105 32105 

330 

V. PEBA11017193AWOHE PIDEF13E no 
00-1013Y PEBAnOPPEALINJE 
HEMATEPHINEE NMOBWHE, 
HEKPETHIIHA, n0C11703EFbA 2 0I1PEME 

0414 

33 coin 330 

HEPE/a14308AHM 406141414  no 
0090157 )(AMA OA BPEAHOCTII IA 
4PYLI4)( KOMnOHEJONOCTAnOL 
CIE06YXBATHOL PEE/LITATA (ncrrpanoia 
canaa pampa rpyne 33 oan 330) 

0415 12986 16637 209% 

33 °an 330 

HEPEA11143013A1414 0/514a4 no 
00401311XAPTNJA 0/1 OPE4HOCTI414 
4PY114X KOMnOHEHT2 OCTNIOL 
C8EO6YXBATH01 PE3WITATA (mama 
camp panytta rpyne 33 0151M 330) 

0916 

34 
VIII. HEPACnOPEBEHM 406141M( (0418 + 
0419) 

0917 1535762 1266012 469142 

340 1. Hepacnopebea no6m2K pamaux roan 0418 

341 2. Hepacnonebem 4o6=yaK Tee" roman 0419 153962 1260012 469192 

IX. YHEUME 6Ia nPABA KOHTPOIE 0420 

35 X. LYEOTAK (0422 + 0423) 0421 9379326 5639337 6103979 

350 1. Ly6nyac p31411)01 manna 0922 9374326 5634337 
_ 

6103479 

351 2. Ly6nyaK reofne =Fine 0923 

5. AYrOPO4H4 PE3EPBSICAtbA N 
055BE3E (0425 + 0432) 

0424 1780041 1898526 2029196 



rpyna pa9y8a, paLani n0311101.11, AID0 Hanomeua 6poj 

413393c 

Toryto mama 

Ilpencoota romma 

Kpakbe cram,e 	20_. Houcimo cramc 01.01.20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

40 
1.11771/PO4MA PE3EPBACAHA (0426 + 
0927 + 0928 + 0429 + 0930 + 0431) 

0425 
30 560076 550379 547050 

900 
11.3epananraa 3a wounrose y rapamrmom 

PorrY 

0426  

401 Pe3epemcaoa 30 wouarose 06nasxba1ba 
npmpaammx 6orarcrasa 

0427 

403 
Pe3eplaKaKaa 38 lpOLIJKOBa 

PecrProyampo+a 
0928 

904 
Pe3epencan,a 38 Humane 13 APYre 

6thechmarje sanocnemax 
0429 

560076 547050 550379 

405 
Peepsucama la woman 0/111361% 

croposa 
0430 

402 11 409 Ocrana nyropcnura pe3epamcamo 0431 

41 
H. 0Y7OPO4HE 06ABSE (0433+ 0434 + 
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 
0990) 

0432 1219965 1348197 1477396 

410 
1. 06ase3e Kole ce mory yomseproaanx y 
Iowan 

0433  

411 
2. 06ase3e npema manyumam II 3881100,01 
npannirm nmumma 

0934 

412 3. 06ase3e npema ccranmm nose3ammm 
npasmot /111101318 

0435 

413 
4. 06ase3e no emmroaammm xapnUarta Qs 
SPOIHOCTM y neology apnea, on roam),  
Aana 

0436 

414 5. ayropouaw xpeanni m 30jm0611 y set4lbil 0437 31 161582 876299 766614 

915 
6. ayropoumm Kpeallnl hi 34.108M y 
armapancray 

0938 31 75469 139231 114951 

916 
068083e no mum c3iniamollocor 

/1113/1/1r3 
0939 

919 °Crane AYr0Potme 0608e3e 0440 37 682914 356894 571551 

498 B. 011/10)1(EHE HOPECKE OBABE3E 0441 

42 AO 49 Comm 998) 
1. mPAimoPom HE 06A863E (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 
0462) 

0442 9325363 9232102 9587000 

42 
I. XPATKOPOHHE 4MHAHCMJCICE ngaRriF 

0443 5287389 9768649 9599764 (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 
0449) 

420 
1. 80a180170989 icpenicra on HaTWIHNX m 
38111101113 nparamoc Maya 

0444 

421 2. KaaTKOPOMMI goAllio °A ocranmx 
noseaammx nparona lima 

0945 

422 
3. Kpaixopoumm Kaa031131 VI 38p101311 y 
3emnmi 

0446 33 4299446 3184795 3076739 

423 
4. KaantOpOYHM Ka84KTI4 a 38p401311 y 
mmoupamcray 

0447 



Ppyna men., pamym n0314L047A Aon Mannino 6po) 

143m0C 

Tenyha roamma 
Ilpenconma moon 

Kpa)m.e crathe 	20_. flown* crmee 01.01.20_. 

1 2 3 4 5 6 7 

427 
06ase3e no ocmooy cramen cpencraea m 

000-001013.3 oraycramemor nocnosama 
Hammen= npoaajm 

0448 

424, 425, 426 m 929 Omene nparnopomme 001.014010(e 
Manna 

0449 34 992943 1583854 1518025 

430 
IL flPHMlbEHI4 ASAHC31, /36110314TH 14 
KAYLROE 

0450 35 133527 257749 372941 

43 win 930 
III. 0E418E3E143 nOCSIOBARA (0452 + 
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457+ 
0458) 

0451 1642335 1928525 1918796 

431 1. /2o6aamanm - 1420101Ha II 30101063 0000.10 
nmua V 3eMfb“ 

0452  

432 2. 106.3816.3414 - MaT0,010 II 303000 npaama 
moo y 0100901037 

0453  

933 3. 40610060101 -OCTWIa 0013ealla npasma 
ronia r 3"41  

0454  

434 
4. /40600030.114 - ocrana no8e3ama npaama 
MILO y HHOCTPatICTBy 

0455  

435 5. Ea6aanamm y 3014/60 0456 35 1205656 1564997 1236966 

436 6. Elo6aanamm y mmocrpamcray 0957 35 389191 319774 625051 

439 7. °crane o6aseae ma nocnoaamo 0458 35 479E8 43754 56729 

49, 45K 46 IV. OCTARE KPATI(OPOMHE 06A8E3E 0959 36 762021 435833 540607 

47 V. 06420€ 110 001065' FlOPE3A HA 
A OPATY 8PEEIMOCT  

0460 
37 221631 190582 254662 

48 VI. °SABER 3.4 OCTNIE nOPE3E, 
AMPLIHOCE 14 APYrE DA.71(571HE 

0461 37 995891 892918 807879 

49 onim 498 VII. HACHEIHA 8PEMEHEXA 
P43rP4HH4EH6A 

0962 38 282619 807846 1097901 

Il. 71,511TAKM3HAA BHCIIHE 
KA011171/1A (0412 + 0416 + 0421 - 
0420 - 0417- 0415- 0414- 0413- 
0411 - 0402) 2 0 = (0441 + 0424 + 
0442 - 0071) 2 0 

0963 1731555 2987208 

S. YKYIlliAllACKBA (0424 + 0442 + 
0441 + 0401 - 0463) 2 0 12120359 9399073 8624238 

89 E. BAH5KRAHOM rIACHBA 0965 39 11043593 11043593 11043593 

r 

m.n. 	
LA  / 'Thn 

3.3103HCVS130CTY0100( 

Adlia 	 20 	nemme 

0600301 000n0C3H n001314/101000M 0 C311110011•1 K4109.0 06pa38u8 Oenamcmjnon Haman* aa npmapenma apywita, 	m npvemlIIce (tnyncfiemm manna PC, 6p. 95/2014 m 144/2014) 

Pa,co, 



flonyi-baBa npaBHo nvme - npegyBeTHviK 
Manson, 6poj 17644561 

Hams 3avna medijska ustanova RadlcmtelevInja Srbija 

Cemiwie Seorpap (nanmnyna), TAKOBCKA 10 

Wiipa Penameni 6020 	 11515 104397527 

4 

V13BEWTAJ 0 11POMEHAMA HA KAIMTAIlY 
3a nepwog og 01.01.2017. go 3112.2017. roamile 

- y xmrbagama akmapa - 

Flemol 

6a4 
onHc 

Komnomemve manwrana 

Aon 
30 

Aon 
31 

Aon 
32 

Ocmomet mantra/1 Ynmcamt a meyrinahemm 10111DITall aeaepee 

1 2 3 4 5 

I 

n01107140 via we npereopme mime ma pax 
01.01. 

a) ayromm caw Pa4Y81  1001 4019 4037 

6) norpaamil canA0 Pa41ia 9002 2599028 4020 4038 32105 

2 

Ilenpasma mavepmjanmo emamaimmx rpetuama m 
npomema pamyxceoperaemmx ncunnelma 

a) 'copse Ha aroaHoj aPaHo 04'9/Ha 4003 4021 9039 

6) Mcnpaaxe Ha narpaamo) crpaHH paHyHa 9004 4022 4040 

3 

Mopmroaano nomemo amen npereopme mamma 
ma pam 01.01. 

a) KopHrosamt gyrostm 0311,40 paHria (la + 2a - 26) 
a 0 

4005 9023 4091 

6) xopHroaaHH no,pas.a114 canon paHm4a (15- 2a + 
26) a 0 

4005  
2594028 

4024 9042 32105 

4 

Ilpomeme y npermonmed 	a0AHHH _ 

a) Dower Ha ayrooHoj apaHH paHyHa 4007 9025 4043 

6) (Tomer Ha norpaaoroj apaHH pampia 4008 4026 4044 

5 

erase ma mpah, npenuonme vonmne 31-1.2.—. 

a) ayroaHN camp paHYHa 
(3a+ 4a-46)20 

4009 4027 4095 

6) ncrtpammil ono Pato/Ha 
(35 - 9a +45) ?0 

4010 
2594028 

4028 32105  
4046 

6 

mcopaaHa ma+epHjao HO 3HaHajmoc rpeumma H 
npomena pagyHoeopcmaetom nonHnoca 

a) Holpaage Ha AMMO commm payyma 1011 4029 9047 

6) Kovno 143 narpawHoj crpaHH paHria 4012 9030 4048 

7 

Kopmroaamo nomermo crania yowl)e roams ma 
pam 01.01. 

a) impHroamm ayrosHm MVO pm(YHa (5a 9' 6a - 66) 
a 0 

4013 9031 9049 

6) KopiroaaHH narpaacHH  Ca/1010 PaHra (56- 6a 4' 
66) a 0 

4014 
2594028 4032 9050 32105 



Pawls' 

6poj 
onmc 

Konnowncre aanicrana 

Aon 
30 

Aon 
31 

A011 

32 

Ocnoom woman Ynacaml a Heyoulabeam seaman Peeps. 

1 2 3 4 5 

8 

rIpomeae y yeayftoj 	ramose _ 

a) nponer Ha woe/to) craaHH PaHYHa 4015 4033 9051 

6) npamer Ha ncrrpaaoj crpom paHro 9016 1219400 4034 4052 

9  

Coosa Ha iqyajy yenta roma., 
31.12. 

a) ayroaHH camp PatlY10 
(7a 4 8a - 86) 2 0 

9017 4035 9053 

6) mammal wino pagyma 
(76 - 8a+ 86)a 0 

9018 
3808428 

9036 4054 
32105 



Pew. 

5PC9 
01111C 

KOPUIONINfle marorrama 

A1311 
35 

AtXI 
047w 237 

A011 
34 

fy5wrax Oymyruseme concseme awl.* Hepacnopetems Aabwram 

1 2 6 7 8 

Ilamemo crams nperanme mime ma slam 
01.01. 

a) nyroaHH canA0 11847112  4055 6103479 4073 9091 

6) 1101p8:1091 088110 P841111a 4056 9074 4092 469142 

2 

Hcnpaexa marepHjanno 3Ha4a1HPIX rpewaeta H 
npameHa paHylioso8c7Remix nommuca 

a) Henpaoge Ha AyroBHoj CTPaHll payyma 4057 4075 4093 

6) Hcnpame Ha narpa*Hoj crpaHH paHyma 4058 4076 4094 

3 

Kopmrosamo Homeric) =OHM nperntoAtie resume 
ma ion 01.01. 

a) moprirosamm AYr0611119a5a0  Pear° (la 4. 2a  - 26)  
2 0 

4059 
6103479 

4077 4095 

6) Hopmrceam4 no7paweim ca1160 PaLlY86 (16-  2a + 26) 
zo 

4060 4078 4096 469142 

4 

Ilpomeme y nperantimel 	Mimi _ 

a) npomer Ha ayromoj npaHH pawHa 4061 4079 4097 469142 

6) npomer Ha norpocHoj crpaHH pa(yHa 4062 469142 4080 4098 1466972 

5 

C131.0 ma manly npeyxoture roamer 31.12._ 

a) Ayroamm avian pamyma 
(3a+ 4a-46)20 

9063 
5634337 

9081 4099 

6) norpaanim osnan Pamyma 
(36-4”46) 2 0 

4064 4082 4100 
1466972 

6 

licmpawca marepslammo amamaimmx rpeuumas M 
npomerta pamymosoAcrsemmx nail 14TH Ka 

a) wnpaeHe Ha nyr0111181 CTPaHH Pal-1YMa 9065 0 4083 4101 206960 

6) mcnpasme ma noepaimmoj crpamm pamyma 4066 4084 9102 

7 

Kopierosama nomermo craws semyhe roame ma 
an 01.01. 

a) kopHroaaHH ayroaHH 63/180 P8HY1111 (5a + 6a - 65) 
a 0 

4067 
5634337 

4085 4103 

6) KopHroaaHm narpacHH 631110 PamYma (56 - 6a . 66) 
2 0 

4060 9086 4101 1260012 



Penns 

6801 
onnc 

Kosnonewre @common. 

Aon 
35 

Aon 
047 H 237 

Aon 
34 

rvolnyA Onrynmene contrite.° 516111j4t Hepacnopetnoca no6max 

1 2 6 7 8 

8 

@Moment y remilloi _ romum 

a) npomeT ma ayroamoi maw pamyma 4069 206960 4087 4105 1260012 

6) npone+ Ha nurpaamoj crpaHst pampa 4070 1466971 4088 4106 1535762 

9 

Crime @la @math uncyhe romme 
31.12. 

a) ayromm canna Dogma 9071 4374326 9089 4107 

6) narpamal cam/ pampa 4072 409D 4108 1535762 



i
 

1
 

onnc 

Konnomeore ocranor peawrraca 

NMI 

330 

Aon 

331 

min 

332 

Panning:0mama 0034Paa 
AwryapamPO6M00 MN 

rY6HLHI 

4°6.1411 ma ry6aum no ocaosy ynaratea y 
anacHrome HKIPPlemc KannTana 

1 2 9 10 11 

rlogenso cram! merman MINH. Ha AaN 
01.01. 

a) ayromor canA0 Pa4191a 4109 4127 4145 

6) narpamom canA0 payyma 4110 4128 20996 4146 

2 

Hcnpaaaa marepHjanHo anamajmx 
rpeumaa H npomeHa pagyHoecorrammx 
nonsmata 

a) Honpaerte Ha nyros1401 Malin 0341449  4111 4129 4147 

6) Harparwe Ha narpammej crpaHm pagyna 4112 9130 4148 

3 

KopHoman° amnia clothe nperaome 
roam. PO PON 0L01. _ 

a) mopHroomor ayroarm canto painma (la + 2a - 
26) a 0 

4113 4131 4149 

6) mapowaramm norpanim camp paHria (16- 2a 
+ 26) 2 0 

4114 4132 20996 
4150 

4 

flpomeHe y nporgooHoj 	rometn _ 

a) moaner Ha nyroomoj crpami pagyHa 4115 9133 9359 4151 

6) npomer Ha narpawHoj crpaHri pattyma 4116 4134 4152 

5 

Crane Ha mpgy nparsome roams 
31.12. 

a) nyroamm canna Pamra 
(38 +48-46)2 0 

4117 4135 4153 

6) narpamnol cairn° PaHria 
(36 - 4a + 45) a 0 

4118 4136 16632  4154 

6 

Mcnpaaaa HorepHjanHo 3Hamajmix 
rpetuaHa H npomeHa pamyHosoncrayou 
nonorma 

a) mcnpasHe Ha ayroamoj crpaHH pa9144a 9119 4137 9155 

6) Knpasme Ha narpamooM crpamir pawyma 4120 4138 9166 

7  

KopHronaHo noverHo cram. cenhe 
move Ha pa.' 01.01._ 

a) mopHrosam4 nyroaHm camo ()ammo (5a + 6a - 
66) 5 0 

4121 9139 4157 

6) xopmroaaHH narpawrol camp paHyma (56- 6a 
+ 66) a 0 

4122 4140 16637 
4158 



Pomo. 

6P01 
I 
I 

On MC 

Komnoileirre ocranor penman 

A011 

330 

*on 

331 

*on 

332 

Peeanopicammono pampa(' 
Anyapacsi 4061414ii win 

ry6mum 
A0604L101  Hfin rY61.14n no colony ynaratha y 

manumit mtapymeHie Kan warm 

1 2 9 10 11 

8 

nponono y yooyhoj_ mown 

a) npoMeT Ha gyroanoj mann panyna 4123 4141 3651 4159 

6) npomer Ha no7parmoj apann panyna 9129 9142 9160 

9 

Crawe ma itpahr Tegyhe rogpme 
31.12. 

a) gyroem canon Pa9Yna 
(7a + 8a - 86) 8 0 

4125 9143 9161 

6) norpaxam Cana° PatlYna 
(76 - 8a + 86) a 0 

4126 9194 12986 4162 



PeRMII 

6P01 

 onnc 

Komnometire ocranor peaymara 

on 

333 

mom 

334 11 335 

Aon 

336 

Roomy" ono cymono no ontooy  

Mena ocranom Ro&may y 	 slur 

(116mTaYnIcHAPPrreHm9  MalMarna 

/10614111110111 rY5m961 89 00.010' 
mmocrpamor nocnoaarba it 
npepamyma cpirmamcmjcknx 

maseunaja 

1106444 14.1111 ry6suar no oniony 
xelanira Hoirmamor -roma 

1 2 12 13 14 

I. 

Romanic) erase rpm-Lome roam.° 
ma pax 0L01.._ 

a) ayroaHH camp 0a4yHa 4163 4181 4199 

6) nurpa*HH camp pamyHa 4164 4182 4200 

2 

Mcnpaaka marepmjanmo amamajmu 
rpewaka 14 npomema 
pamynosogcraermx norniforka 

a) ircripaske Ha ayroeHoj crpaHm pamyma 4165 4183 4201 

6) mcnpaexe Ha norpaccHoj crpaHH 
paHyHa 

4166 4184 4202 

3 

Kopmroaamo nomermo Raise 
nperxoRrie roarmire ma Ram 01.01. 

— 

a) immmtosaHm Armin ammo pagyna 
(la + la - 26) a 0 

4167  4185 4203  

6) KopHroaami ncrrpaccHH caw pampa 
(16 - 2a + 26) a 0 

4168 4186 4204 

4 

RporkeHe y nperkorproj ____ 
rOMU411 

a) npomer Ha ayromaj crpaHm pawpra 4169 4187 4205 

6) npomet Ha noweanroj apaHm pagyHa 4170 9188 4206 

5 

Crella ma xpafr nparmome mime 
31.13. 

a) gyrosirk caw pairria 
(3a + 4a- 96) a 0 

4171 4189 9207 

6) norpazHH canao pakyna 
(36-40+ 46)a 0 

4172 4190 4208 

6 

Plcnpaama marepmfamma 1mamalmH1  
rpewama m npmmeaa 
pagymosimcraemmx mamma 

a) (*mamma ma ayrormaj crpramr patipla 4173 9191 4209 

6) Henpeake Ha norpaccHo) cram, 
PaHrla 

4179 4192 4210 

7  

Kopmroaamo mamma cram. Tangle 
mamma Ha max 01 01 _ 

a) kopirrosaHH ayroram (w* Pa9Yma 
(5a + 6a - 66) a 0 

4176 4193 4211 

6) kopHroscrui norpacom c0m80 Pa4YHa 
(56 - 6a + 66) 2 0 

4176 4199 4212 



nernin 

6902 
01111C 

Konnonewre ocranor peayneara 

Aon 

333 

Aon 

334 H 335 

Aon 

336 

flo6Ami win ry6nwi no ormay 
'Mena y OCT2111014 no6nnce HMI 

ry6yney npm,qpyncenme APytaraaa 

006fflan km( 1y61nim no colony 
mune-manor nocnoaataa H 

nPePa400  OnHaHa4JOMX 
It3oeurraja 

1206111111 INK ry6H(01 no ocnoey 
)03101.1171 HIMP18140f TOKa 

1 2 12 13 14 

El 

1190090  Y YanY901____ rOAIIIIN 

a) nponer Ha eyroeHoj crpaHm panyna 4177 4195 9213 

6) nponey Ha noypanoca crpann panyHa 4178 4196 4219 

9 

Cram Ha xpaN YanYhe  Minnie 
31.12. 

a) eyroam canna panyna 

(7a + 8a - 86) a 0 
4179 4197 4215  

6) nurpanym caw pagyna 
(76 - 8a + 86) a 0 

4180 4198 4216  



Po 
ANN 

6poj 
onmc 

1Comnomemye ocranor peaysrraya 

6011 
PnYna8  marniTan [1(124A 16 Non 3 

Po KOR 15) - I( pea la con 3 Ao Non 
15)] 2 0 

/ton 
Py6m4aN tenon Nanwrana [I( pea 
la Ken 3 no con 15) - 1(pea 16 

It011 3 no Non 15)1 2  0 A011 

337 

40611411 cum ry6mipe no °clay X011 
pacnonowitsmx aa nponajy 

1 2 15 16 17 

1 

110.1ento craws npenconne r0Ailme 
ma API 01.01. 

a) pyroam» camo 404711a 4217 

4235 4244 2987208 
6) norpaNaci calm pana 4218 

2 

Nowa= malopmjamia anamajmix 
rpetuaxa ii npometia 
PaWilinioAcniammx nonnoca 

a) iimpaace Ha pyromioj crpaim pacwia 4219 

4236 4245 
6) mcnpane Ha norpacoN8 crpamm 
Paninia 

4220 

3 

KOW1701111110110401110 177111,0 

nperitopme ropiime Ha pax 01.01. 

— 

a) icapiwoaaNii ayroamm canna PanYma 
(la + 2a - 26) 2 0 

4221 

4237 4246 2987208 
6) Nopiirosaiiii norpaNciai canpo pawl° 
(16- 2a + 26) 2 0 

4222 

4 

Ilposneme y npancopiit0 _ 
rOilinim 

a) npooter Ha ammo) crpamm pacyma 4223 4238 

1462613 9247 

6) npomer Ha nannamnaj CTPaH14 pacria 4224 

5 

Cyance Ha Noah,  npenconme roixiiie 
31.12. 

a) Armin camp painnia 
(3a + 4a - 96) 2 0 

422.5 

4239 4248 1529595 
6) narpacomi atm° PanYma 
(36 - 4a + 46) 2 0 

4226 

6 

Havanna mwrepilanNo aliaNajiimx 
rpewaxa II npomema 
pailyiloaoticrsemix nonimiNa 

a) Ncnpaace Na pyromoj crpamm pamyria 4227 

4240 4249 
6) mcnpasice Ha noypawmaj crpamii 

PanYma 
4228 

7 

Kopiirosaxo nominvo crania yescytia 
commit ma Nati 01.01. _ 

a) NopmrosiNiii nyromiii can= panYiia 
(5a + 6a - 66) a 0 

4229  

4241 4250 1731555 
6)1copmmaamm noipaimiii canno cecina 
(56 - 6a + 66) 2 0 

4230  



11/4  
PIN 

GAO 

antic 

Konnorienre ocranor permrara 

*on 
Yaynaa Haninan [1(pbq 16 me 3 

AO KOJI 15) - 1(pee 1a icon 3 ao MI 
15)) a 0 

A011 
ry6111a1( H3H341 Kan wrana [I(pee 
la Ron 3 no Icon 15) - I(pe,q 16 

ao.n 3 go Karl 15)] a 0 Aon 
337 

005rnou RAI ry6mtor no Aaroay X08 
pacnononounne sa noon* 

1 2 15 15 17 

8 

0Pometie lf 703001 	rollans — 

a) memer H3 uyroaao) cream paama 4231 

4292 9251 2746511 
6) npomer ma nomaaboi cream paama 4232 

9  

CTERbe Ha Rudy maybe rounm 
31.12. 

a) aroma ca1140 PaaY4a 
(7a + 8a - 66) 6 0 

4233 

4243 4252 1014955 
6) nomaaom can110 paapia 
(76 - 86 + 86) 6 0  

4234 

Y 

m.n. 	
(. 1) 

(
iLl 

3aaonam aanynama 

/taxa 	 20_0331eme 

06pa3ay nue/ay:ea 11pasamuaom o caapaoma mg:epee o6pa3aua OHH3H01001% mamunaja 3a npmapeoye npyurr k4Apyre II npea mime ("Cnytheam mamma PC, 6p. 95/2014 144/2014) 

A 

4)ca 	XVII 
* 
seor P  

rcr 
4c. 

       



flonyHDaBa npaBHo rmue - nperty3e-rHm 
nit etpol 17644661 

  

moma aenarsocrti 6020 	 I nx6  104397527 

  

    

B lavna medIjska ustanova RadIo-televIzIja Srbije 

             

                

Cemurre Beeman (Manunyna), TAKOBCKA 10 

               

M3BEWTAJ 0 TOKOMMA FOTOBV1HE 
3a nermog oil 01.01.2017. a° 31.12.2017. mama 

- y xfrubagama gfrulapa - 

n03111410 A011 
K.3110C 

TeKvba manna OpencoAna romna 

1 2 3 4 

A. TOKOBM COTOBMHE 143 nocnoema AICTIMHOCTM 
3001 10997835 9898006 

I. nommen romantic 113 nccnommx acnimiccni (I no 3) 

nporaJa ii npitnmemi arena 3002 7820334 6734221 

flminrbene gamine 143 nocnomitsc minim-mem 3003 1782 1705 

Ocrana npinmam 113 penosior nocnoaana 3004 3175719 3112080 

II. °maw rorosime 113 nocnoativa atmisnocni (1 no 5) 3005 8462148 8670122 

I. Ncnnam n06asma1inia ti am asaitcm 3006 3508858 3736549 

Sopa, natinane aaParla m ocranit minim patxnaii 3007 3582296 3638117 

Manama swore 3008 129957 122504 

Ilopea na acemax 3009 90679 

Onnmait no ocitony =antis Immix nmixona 3010 1150913 1172952 

HI. Hero nprusis romantic 113 nocnominx arrimmocni (HI) 3011 2535687 1177884 

IV. Hero wpm remains 113 nocncennx atmenocm (II-I) 3012 

5. TOK01314 TOTOBMHE 113 AKTMBHOCTI1 MHBECTMPAlbA 
3013 6170 10861 

I. 8piumati rontaime ma atcrismocrm inmernipana (1 no!) 

1, fiporiaja ammja ti wiena (Hero nominal) 3014 

2 firma* nemampManne impasse, nexpemiina, noccrpojema, onpeme m 
6nonouscitx cpencrasa 

3015 

3. Ocrans Smitaitoijam nnactimin (Hero nommen) 3016 6170 10861 

TIpmpubene xanam 143 axmatiocni mimecnipaita 3017 

flpininane onancteme 3018 

II. ONI115/1 ransom 113 monsoon isisecrimana (I no 3) 3019 1669072 1431758 

Kynomina mitaija Li manta (Hero oilman) 3020 

Kynostisa nesereculamie mamma, nexpeniiiita, nocrpojass, onpesie m 
&topmost cpeAcram 

3021 1669072 1431758 

°cram cOmiancitiorm 1111.30481411 (Nero OW1111311) 3022 

III. Hero npiinna romantic Lt3 armasocni temecrimana (HI) 3023 

IV. Hero opts rommine 143 awriimiocni isisecmpana (II-I) 3024 1662902 1920897 



S. 

llomapija ikon 
Hmoc 

TearyBo roma Ilpe0110AHa roans. 

1 2 3 4 

B. TOKOBH rOTOBNHE 143 AKTMBHOCTII O11HAHCIIPAH3A 
3025 394970 369226 

I. 11pmnmam rarcome 10 arniamccrm 48,8a8cmpata (1 AO 5) 

I. Yeeh&be ocpospor Karma 3026 

2. 4yroP04191 9PP-Affm (Hero minium) 3027 399970 91165 

3. 1(017110:041111  9Peami (Hero npI4Ino38) 3028 2713061 

Ocrane Ayropompe °Meese 3029 

Ocrane icpencopoppe °Come 3030 

II. Oannew =mole 83 acnellocni clamapcipatha (1 80 6) 3031 396503 331956 

Crnryn concreemwx malmja a mew 3032 

11YrOP04141.1 itpeaini @ammo 3033 

Kpancopownw ypecorni (mum) 3034 206754 331958 

Ocrane o6aae3e (oats.) 3035 141749 

Opriamolool niompr 3036 

Hcnnahere Allemaepae 3037 

111. Hero none ronmmine 10 81014690cnt 01113H0110110 (1-1) 3038 96967 37268 

IV. Hero oArma ran:smile 113 acnismccni 4916a9cmpama (II-1) 3039 

P. CIIECA nntnis YOTOBHHE (3001 + 3013 + 3025) 3040 11398975 10228093 

ii. CHEYA owns POTOBHHE (3005 + 3319 + 3031) 3041 10479723 10433838 

Th. HETO memo fOTOBHHE (3040 - 3041) 3092 919252 

E. HETO 0/3/11413 YOTOBIIHE (3041 - 3040) 3043 205745 

MC. 70TOBHHA HA 003IETICY OSPALIYHCKOC HEPHORA 3094 213E15 227189 

3.11031114113HE KYPCHE PA3.1111KE no OCHOBY 11PEPA4YHA 
rOTOBWHE 

3095 35942 49 

H. HEYAMBHE HYPCHE PAY/HIKE HO OCHOBY OPEPAHYHA 
rOTOBNHE 

3046 13430 10,3 

1 COTOBHHA HA KPAN OBPA41YHCKOC HEPHOM 

(3042 -3043 + 3094 + 3045- 3046) 
3047 963149 21385 

Y 

m.n. 

W (A/ 

Saloum. 3acrynpm9 

nalla 	 20 	mime 

06p838u npOnmcaii npaeuntimatan 0 caapacipoi 14 (popmm 06p838148 0100Ficujcoix leaeurraja 38 npmapecfria Apyurrea, 	re 9 npeay36.78894 ("Cnylo5etoi mantor PC', Gp. 95/2014 ii 194/2019) 



ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА 
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, БЕОГРАД 

 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2017. године 

28 

 
 
1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 
 

Као почетак рада и пословања Јавне медијске установe Радио телевизија Србије (у даљем 
тексту: “ЈМУ РТС”) рачуна се почетак рада Радио Београда 1924. године. Увођењем телевизије у 
радиодифузни простор Србије 60-тих година, уследио је значајнији развој ЈМУ РТС.  

 
Јавно предузеће Радио телевизија Србије основала је Влада Републике Србије 1. јануара 1992. 
године као националну радио телевизију за производњу и емитовање радио и телевизијских 
програма и производњу аудио и видео носача. На основу Одлуке Владе Републике Србије о 
утврђивању деобног биланса и разграничењу средстава, права и обавеза ЈП Радио телевизије 
Србије између Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине на дан 31. 
децембра 2005. године (“Сл. гласник РС” бр. 25 од 24. марта 2006. године), ЈП Радио телевизија 
Србије транформисана је у две радиодифузне установе: Радиодифузна установа Радио 
телевизија Србије и Радиодифузна установа Војводине. Решењем Трговинског суда у Београду 
број XII Фи. 125/06 од 3. маја 2006. године, регистровано је оснивање Радиодифузне установе 
Радио телевизија Србије. 

  
Влада Републике Србије je 25. децембра 2008. године донела Одлуку о одвајању из ЈМУ РТС 
емисионог система у засебно јавно предузеће (“Сл. гласник РС” бр. 84 од 15. октобра 2009. 
године). ЈП “Емисиона техника и везе” регистровано је 16. фебруара 2010. године и почело са 
радом 1. јануара 2011. године, а до тог периода је своју функцију обављало у оквиру 
Радиодифузне установе Радио телевизија Србије. 

 
Влада Републике Србије донела је Одлуку о оснивању Јавног предузећа за развој и 
унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у АП Косово и 
Метохија “МРЕЖА-МОСТ”, Београд (“Сл. гласник РС” бр. 38 од 4. јуна 2010. године). У складу са 
наведеном Одлуком, средства за оснивање и рад ЈП “МРЕЖА-МОСТ”, чине средства којима 
послује РДУ РТС, а која су унета у имовину као део основних средстава ЈП Радио-телевизија 
Приштина, утврђена интерном књиговодственом евиденцијом и пописом основних средстава у 
оквиру РДУ РТС са стањем на дан 31. децембра 2009. године, а преузело је ова средства од 
Радиодифузне установе Радио телевизије Србије, 22. јула 2010. године.  

 
Усвајањем Закона о јавним медијским сервисима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014), престао је да 
важи Закон о радиодифузији, а Радиодифузна установа Радио телевизије Србије променила је 
назив у Јавна медијска установа Радио Телевизија Србије и регистрованa je код Привредног суда 
Београд, 26. децембра 2014. године, ознака и број решења: 1 FI 647/14. 
 
Основна делатност ЈМУ РТС је производња и емитовање телевизијских и радијских програма. 
Програми који се производе и емитују у оквиру ЈМУ РТС обухватају информативне, културне, 
уметничке, образовне, научне, дечије, забавне, спортске и друге садржаје. Такође, ЈМУ РТС врши 
и куповину и обраду страног програма, учествује у филмској индустрији Србије кроз различите 
форме копродукције и независне продукције. Осим производње и емитовања програма, 
делатност ЈМУ РТС обухвата и маркетиншке и промотивне активности као што су производња и 
емитовање економско-пропагандног програма, производња и продаја аудиовизуелних програма 
(емисија, серија, филмова, музичких записа и сл.), производња других програмских услуга 
(телетекст), организовање концерата и других приредби и остале маркетиншке активности. 

 
ЈМУ РТС обавља своју делатност преко следећих организационих делова: два медија Телевизија 
Београд и Радио Београд, Самосталног сектора Музичка продукција, Дирекције, пословних 
јединица и других организационих целина и облика. 

 
Од октобра 2005. године, на основу Закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији (“Сл. 
гласник РС” бр. 76/05) претплата је постала основни извор финансирања РДУ РТС. Усвајањем 
Закона о јавним медијским сервисима, односно престанаком важења Закона о радиодифузији, 
укинут је модел финансирања према коме је РТВ претплатa била један од извора финансирања 
јавног медијског сервиса. 
 
Законом о јавним медијским сервисима, као извори финансирања јавног медијског сервиса   
одређени су: 
·  такса за јавни медијски сервис; 
·  средстава буџета; 
·  нето корист од комерцијалне експлоатације садржаја произведеног у оквиру основне 

делатности; 
·  комерцијални приходи; 
·  остали приходи. 
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ (наставак) 
 

Од јануара 2016. године, као прелазно решење, фактурисање и наплата таксе врши се преко ЈП 
ЕПС обједињено са наплатом електричне енергије. Овакво решење има законско покриће 
закључно са 2018. годином, а ЈМУ РТС очекује продужетак ове законске одредбе. 

 
Матични број ЈМУ РТС је 17644661. Сeдиштe ЈМУ РТС јe у Београду, улица Таковска број 10. На 
дан 31. децембра 2017. године ЈМУ РТС има 2,973 запoслeна радника (31. децембра 2016. 
године: 2,883 запoслeнa). 

 
 
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

  И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 
 

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о 
рачуноводству (у даљем тексту „Закон“, објављен у „Сл. гласник РС“, бр. 62/2013), као и у складу 
са осталом применљивом подзаконском регулативом. ЈМУ РТС, као велико правно лице, 
примењује Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), који у смислу 
наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја 
(“Оквир“), Међународнe рачуноводственe стандардe (“МРС“), Међународнe стандардe 
финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за 
тумачење рачуноводствених стандарда (“IFRIC“), накнадне измене тих стандарда и са њима 
повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“Одбор“), 
чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија.  
 
Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС 
бр. 35 од 27. марта 2014. године (у даљем тексту “Решење о утврђивању превода”) утврђени су и 
објављени преводи основних текстова МРС и МСФИ, Концептуалног оквира за финансијско 
извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и повезаних IFRIC 
тумачења. Наведени преводи објављени у Решењу о утврђивању превода не укључују основе за 
закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене 
примере, као и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са 
стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај материјал саставни 
део стандарда, односно тумачења. На основу Решења о утврђивању превода Концептуални 
оквир, МРС, МСФИ, IFRIC и са њима повезана тумачења која су преведена, у примени су од 
финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године. 
 
Осим поменутог, поједина законска и подзаконска регулатива у Републици Србији дефинише 
одређене рачуноводствене поступке, што има за последицу додатна одступања од МСФИ као 
што следи: 
 
•   ЈМУ РТС је ове финансијске извештаје саставило у складу са захтевима Правилника о 

контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и 
предузетнике (Службени гласник Републике Србије број 95/2014) и формату прописаном 
Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, 
задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/2014 и 144/2014), који одступа од 
формата дефинисаног у МРС 1 (ревидиран) – “Приказивање финансијских извештаја” и МРС 
7 – “Извештај о токовима готовине”. 

 
•  Решење Министарства финансија Републике Србије бр. 401-00-896/2014-16 од 13. марта 

2014. године (Службени гласник Републике Србије бр. 35/2014) утврђује да званичне 
стандарде чине званични преводи Међународних рачуноводствених стандарда (МРС) и 
Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) које издаје Одбор за 
међународне рачуноводствене стандарде (IASB), као и тумачења стандарда издатих од 
стране Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања до 31. јула 2013. 
године. Након 31. јула 2013. године, од стране IASB и IFRIC издат је значајан број допуна, 
годишњих побољшања, измена односно додатака постојећим или ревидираним стандардима 
и тумачењима, као и издавање нових МСФИ, односно укидање постојећих МРС, који нису 
преведени и званично усвојени у Републици Србији. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

  И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак) 
 
•   Одређеним подзаконском актима који су на снази у текућем периоду захтева се признавање, 

вредновање и класификација средстава, обавеза и капитала, као и прихода и расхода која 
одступа од захтева преведених и усвојених МСФИ и МРС. 

 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност финансијских извештаја ЈМУ РТС, ови финансијски извештаји се не могу сматрати 
финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
 
Приликом састављања ових финансијских извештаја, нису примењени МСФИ и МРС који својим 
одредбама дозвољавају ранију примену. 
 
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако није 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 

 
ЈМУ РТС је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике 
образложене у напомени 3.  

 
У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји ЈМУ РТС су исказани у хиљадама 
динара. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.  

 
2.2. Начело сталности пословања 
 

На дан 31. децембра 2016. године, према коригованом билансу стања, укупне обавезе и 
резервисања ЈМУ РТС биле су веће су од укупне имовине за 1,731,555 хиљада динара, колико је 
износио губитак изнад капитала. 
 
На дан 31. децембра 2017. године имовина ЈМУ РТС је за 1,014,955 хиљада динара већа од  
укупних обавеза и резервисања. Јачање капитала РТС између осталог последица је стицања и 
признавања зграде Радио Београда са припадајућим земљиштем у износу од 1,214,400 хиљада 
динара (напомена 29)  и оствареног укупног свеобухватног резултата у 2017. години у износу од 
1,532,111 хиљада динара. 

 
Краткорочне обавезе на дан 31. децембра 2017. године су за 5,984,224 хиљада динара  (31. 
децембар 2016. године: за 6,906,952 хиљада динара) веће од обртне имовине ЈМУ РТС, што на 
први поглед указује на постојање материјално значајних неизвесности које могу да изазову 
значајну сумњу у способност ЈМУ РТС да настави са пословањем у складу са начелом сталности 
пословања. 
 
Међутим, када се погледа структура краткорочних обавеза, највећи део ових обавеза, у укупном 
износу од 5,608,402 хиљаде динара, односи се на обавезе према Влади или Владиним 
институцијама: обавеза према ЦВПО у износу од 637,898 хиљада динара у стању на дан 31. 
децембра 2017. године конвертована је у капиталу у фебруару 2018. године на основу закључка 
Владе РС бр. 023-189/2018, у износу обавезе на дан конверзије, од 639,481 хиљаду динара 
(напомена 43), кредит од Министарства финансија у износу од 4,294,446 хиљада динара 
(напомена 33) и накнада за развој кинематографије у износу од 674,475 хиљада динара 
(напомена 37). . 
 
Иако је увођење РТВ претплате (последњи квартал 2005. године) требало да доведе до  
системског решења основног извора финансирања делатности ЈМУ РТС, наплативост претплате 
из године у годину је бележила пад, да би у 2013. и 2014. пала испод 30%. Са овако ниским 
нивоом наплате претплате пословање РТС било је доведено у питање. Због континуираног 
недостатка финансијских средстава, а да  би се наставило пословање, руководство ЈМУ РТС је 
од надлежних државних органа тражио буџетску субвенцију којом би надоместио износ 
недостајућих средстава из сопствених извора. Уместо  буџетске субвенције Влада РС је ЈМУ РТС 
додељивала буџетски зајам који на дан 31. децембра 2017. године износи укупно 4,294,446 
хиљада динара (напомена 33). Позајмица је у ликвидном смислу за ЈМУ РТС значила много, али 
је са друге стране у билансима произвела кредитну обавезу. ЈМУ РТС се oд 2014. године 
континуирано обраћа надлежним државним органима ради отписа зајма или конверзије у 
оснивачки капитал, што би поправило билансне позиције РТС.  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
  И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

 
2.2. Начело сталности пословања (наставак) 

 
У циљу побољшања финансијске позиције, руководство ЈМУ РТС је упутило захтев надлежним 
државним органима да се призна допринос РТС-ове делатности развоју кинематографије, те 
имајући у виду да Закон о ЈМС није прописао издвајање из таксе за ЈМС за кинематографију, 
евидентирана обавеза по основу накнаде за развој кинематографије у износу од 674,475 
хиљада динара (напомена 37) буде отписана. 
 
Сходно наведеном, руководство ЈМУ РТС очекује да ће у наредном периоду држава решити ова 
питања у корист ЈМУ РТС, чиме ће  краткорочне обавезе бити умањене, а нето капитал увећан за 
укупни ефекат наведених питања у износу од 5,608,402 хиљада динара што ће допринети 
отклањању сумње у сталност пословања. 
 
У циљу побољшања финансијске ситуације, с акцентом на очувању основних функција система, 
руководство ЈМУ РТС спроводи низ мера, усмерених ка побољшању наплате потраживања и 
повећању прихода са једне стране, односно рационализацији и смањењу трошкова са друге 
стране. 

 
У складу са Законом о ЈМС, за финансирање ЈМС утврђена је такса са почетком примене од 
јануара 2016. Посао фактурисања и наплате таксе за ЈМС поверен је ЕПС-у и привредним 
субјектима који врше снабдевање крајњих купаца електричном енергијом, а на основу Закона о 
привременом уређивању начина наплате таксе који је орочен на годину дана. На основу Закона о 
изменама и допунама закона о привременом уређивању начина наплате таксе за ЈМС, 
продужено је финансирање ЈМС у 2017. и 2018. Цена таксе износи 150 динара месечно и такса 
има приоритет у наплати. Како је цена таксе недовољна за нормално функционисање РТС-а и за 
финансирање у 2016., 2017. и 2018. Влада Републике Србије донела је одлуку о буџетској 
субвенцији у износу од по 3,1 милијарде динара. 

 
Сходно горе наведеном, а имајући у виду општи друштвени значај који ЈМУ РТС има као јавни 
медијски сервис и чињеницу да је основни задатак ЈМУ РТС производња и емитовање програма, 
ови финансијски извештаји су састављени на основу начела сталности пословања и не укључују 
корекције које би могле да настану као последица поменутих неизвесности. 
 

2.3. Упоредни подаци 
 

Упоредни подаци у финансијским извештајима за 2017. годину представљају кориговане податке 
из финансијских извештаја за 2016. годину. У циљу корекције грешака насталих у претходној 
години у складу са МРС 8 “Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и 
грешке”, извршене су одређене корекције и рекласификације података презентованих у 
финансијским извештајима састављеним на дан и за годину која се завршава на дан 31. 
децембра 2016. године (напомена 5). 

 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  

 
3.1. Приходи и расходи 

 
Прихoди сe исказују пo правичној вредности услуге која је примљена или ће бити примљена, 
умањeнoј за уговорене пoпустe и пoрeз на додату вредност. Прихoди сe признају и eвидeнтирају 
у трeнутку када су уговорене услуге реализоване, односно када сe ризик и кoрист пoвeзани са 
правoм власништва прeнесу на купца. 
 
Приходи од услуга рекламирања се признају када је услуга рекламе извршена. 
 
Приходи и расходи од камата се књиже у корист, односно на терет обрачунског периода на који 
се односе. 
 
Приходи и расходи који се односе на раније периоде евидентирају се у билансу успеха текућег 
периода уколико износи који се односе на раније периоде нису већи од 3% од оствареног 
прихода претходне године. Корекција фундаменталних грешака за ефекте прихода и расхода из 
ранијих периода на терет почетног стања позиција резултата претходног периода врши се 
уколико су износи прихода и расхода из ранијих периода већи од 3% од оствареног прихода 
претходне године. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.1. Приходи и расходи (наставак) 

 
У складу са Законом о радиодифузији, који је био на снази до усвајања Закона о јавним 
медијским сервисима ("Службени гласник РС", бр. 83/14 од 5. августа 2014. године), начин 
финансирања ЈМУ РТС је укључивао и радио-телевизијску прeтплату (РТВ прeтплата), као 
месечну надoкнаду која се фактуришe власницима радио и ТВ пријемника на територији 
Републике Србије. Висина месечне претплате за пријемнике који се користе у домаћинству и за 
пријемнике које користе правна лица у току 2014. године, до последње фактурисане месечне 
претплате за јул 2014. године, износила је 500 динара.  
 
Законом о јавним медијским сервисима, извори финансирања јавног медијског сервиса који се 
примењује од 1. јануара 2016. године су: 
• таксе за јавни медијски сервис; 
• средства буџета; 
• нето користи од комерцијалне експлоатације садржаја произведеног у оквиру комерцијалне 

делатности; 
• комерцијални приходи; 
• остали приходи. 

 
3.2.  Учешће у заједничким подухватима 

 
ЈМУ РТС укључена је у заједничке подухвате у производњи телевизијског, филмског и серијског 
програма. Заједнички подухват је уговорни аранжман по којем ЈМУ РТС и остали копродуценти 
телевизијског програма заједнички предузимају наведене активности, заједнички их контролишу, 
односно заједнички доносе стратешке, финансијске и оперативне одлуке у вези са наведеним 
улагањима. 

 
У случајевима где група лица предузима активности заједничког подухвата директно, удео ЈМУ 
РТС у заједнички контролисаним средствима и њен удео у било каквим обавезама насталим на 
основу таквог подухвата, признају се у финансијским извештајима датог лица, и класификовани 
су у складу са њиховом природом. 
 
Обавезе и трошкови настали директно на основу улагања у заједничким подухватима, 
обрачунавају се по принципу настанка догађаја. Приходи од реклама и оглашавања током 
емитовања наведеног телевизијског програма, заједно са својим уделом у расходима који су 
настали на истом основу, признају се када је вероватно да ће промена бити праћена приливом 
или одливом економске користи, и када се њихов износ може поуздано измерити. 
 

3.3. Прерачунавање девизних износа  
 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 

 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у динаре по 
средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај дан. 
 
Позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страној 
валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути књижене су у 
корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу курсних разлика. 
 

3.4. Порез на добит 
 
Текући порез на добит 
 
Текући порез на добит представља износ који се обрачунава применом прописане пореске стопе 
од 15% на основицу утврђену пореским билансом, која представља износ добитка пре 
опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским 
прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите.  
 
Закон о порезу на добит Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода 
могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, 
губици из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за умањење пореске 
основице будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. Порески губици настали пре 
1. јануара 2010. године могу се преносити на рачун будућих добитака у периоду не дужем од 
десет година.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.4. Порез на добит (наставак) 
 

На основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица (у даљем 
тексту: ”Закон”) објављеног у "Службеном гласнику РС", бр. 108/2013, укинуто је право на 
коришћење пореског кредита по основу набавки основних средстава. Усвојене измене и допуне 
Закона примењују се на утврђивање пореске обавезе по основу пореза на добит почев од 2014. 
године. Ове измене и допуне Закона не утичу на коришћење пореског кредита по основу улагања 
у основна средства, на које су порески обвезници стекли право у складу са одредбама Закона о 
порезу на добит које су важиле у моменту стицања тог права, а чији се неискоришћени део може 
користити и у будућем периоду, али најдуже у наредних десет година. 
 
Oдлoжeни пoрeз на дoбит 
 
Одложени порез на добит се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе имовине и 
обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске стопе на датум 
биланса стања се користе за утврђивање разграниченог износа пореза на добит. Одложене 
пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска срeдства 
се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пренетог губитка и пореских кредита на 
порески биланс, који се могу преносити до степена до којег ће вероватно постојати опорезива 
добит на терет ког се oдлoжeна пoрeска срeдства мoгу искoристити. 
 
Oдлoжeни пoрeз сe књижи на тeрeт или у кoрист биланса успeха, oсим када сe oднoси на 
пoзицијe кoјe сe књижe дирeктнo у кoрист или на тeрeт капитала, и у тoм случају сe oдлoжeни 
пoрeз такoђe распoрeђујe у oквиру капитала. 
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата 
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, доприносе за зараде 
на терет послодавца и разне друге порезе и доприносе који се плаћају према разним 
републичким и општинским прописима. Ови порези и доприноси укључени су у остале пословне 
расходе. 

 
3.5. Бенефиције за запослене  

 
Пoрeзи и дoпринoси фoндoвима за сoцијалну сигурнoст запoслeних 
 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, ЈМУ РТС је у обавези да уплаћује 
доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Oвe oбавeзe укључују доприносе 
на терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом посебних, 
законом прописаних стопа. ЈМУ РТС има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих 
доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених 
средстава у корист одговарајућих државних фондова. Доприноси на терет запослених и на терет 
послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе. 
 
Oбавeзe пo oснoву oтпрeмнина и јубиларних награда 
 
У складу са Кoлeктивним угoвoрoм o раду, ЈМУ РТС је у oбавeзи да исплати oтпрeмнинe 
запoслeнима при одласку у пензију, у висини oд три просечне зарадe кoјe јe запoслeни oствариo у 
мeсeцу кoји прeтхoди мeсeцу у кoјeм сe исплаћујe oтпрeмнина, или у висини три просечне зараде 
остварене у истом периоду у ЈМУ РТС, уколико је исто повољније за запосленог. Пoрeд тoга, ЈМУ 
РТС јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe запосленима при чему се брoј мeсeчних зарада 
кoјe јe запoслeни oствариo у мeсeцу кoји прeтхoди мeсeцу у кoјeм сe исплаћује јубиларна награда 
oдрeђује на oснoву брoја гoдина кoје јe запoслeни прoвeo у ЈМУ РТС, као што је приказанo у 
слeдeћoј табeли: 

Брoј гoдина 
прoвeдeних у ЈМУ РТС 

 Брoј 
просечних зарада 

 
10 

  
1 

20  2 
30  3 
35  3.5 

 
Претпоставке коришћене за обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде приказане 
су у напомени 31. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.6. Нематеријална улагања 

 
Нематеријална улагања вреднују се по набавној вредности умањеној за акумулирану исправку 
вредности и укупне евентуалне акумулиране губитке због умањења вредности. Под 
нематеријалним улагањима сматрају се улагања чији је очекивани корисни век трајања дужи од 
једне године, а појединачна вредност у тренутку улагања већа од просечне бруто зараде у 
Републици Србији. Улагања чији је очекивани корисни век трајања краћи од једне године 
признају се као трошак у билансу успеха обрачунског периода на који се односе. 
 
Накнадни издаци се признају као повећање вредности само када се тим издатком повећава 
вредност нематеријалног улагања изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. 
 
Нематеријална улагања укључују лиценце које се односе на права приказивања серија, филмова 
и другог телевизијског програма, копродукцију, односно улагања у сопствену производњу серија, 
филмова и другог телевизијског програма и софтвере. 

 
Амортизација улагања у куповину права приказивања серија, филмова и другог телевизијског 
програма обрачунава се у периоду који проистиче из уговора. Трошкови купљених права, за које 
ЈМУ РТС има једнократно право приказивања, односно право приказивања у периоду краћем од 
једне године, исказују се на терет биланса успеха, у оквиру осталих пословних расхода у 
тренутку приказивања. Улагања у сопствену производњу и копродукција филмова, серија и 
осталог телевизијског програма амортизују се у периоду од 5 година. 
 

3.7. Некретнине, постројења и опрема 
 

Некретнине, постројења и опрема се вреднују по набавној вредности умањеној за акумулирану 
исправку вредности и укупне евентуалне акумулиране губитке због умањења вредности. 
 
Набавке некретнина евидентирају се по набавној вредности. Набавну вредност чини вредност по 
фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке или изградње и трошкове довођења 
средства у стање функционалне приправности, умањена за трговинске попусте и рабате. 

 
Накнадни трошкови: трошкови замене делова некретнина, постројења и опреме (уградња нових 
резервних делова), трошкови адаптација, ремонта и генералних поправки признају се као 
повећање садашње вредности основног средства ако је вероватно да ће по том основу доћи до 
прилива будућих економских користи и ако се ти трошкови могу поуздано измерити. 
 
Трoшкoви тeкућeг oдржавања и пoправки признају сe каo расхoд пeриoда. 
 
Дoбици или губици кoји сe јављају приликoм расхoдoвања или прoдајe некретнина, постројења и 
опреме признају се на терет или у корист биланса успeха, каo део oсталих прихoда или oсталих 
расхoда. 

 
Амoртизација нeкрeтнина, постројења и oпрeме oбрачунава сe прoпoрциoналним мeтoдoм, тoкoм 
прoцeњeнoг корисног вeка упoтрeбe. Амортизација се обрачунава на основицу коју чини набавна, 
вредност, као и на основна средства стављена у употребу током године применом 
пропорционалне методе.  

 
Примењене стопе амортизације за главне категорије некретнина и опреме су следеће: 
 

  

За период  
почев од  

1. јануара 2015. 
године 

 
Грађевински објекти   

1.3% - 10% 
Рачунари  10% - 20% 
Возила  10% - 16.5% 
Телекомуникациона опрема  5% - 20% 
Канцеларијска опрема  6.7% - 20% 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.8. Умањење врeднoсти некретнина, постројења, опреме и наметеријалних улагања 
 

На сваки датум биланса стања ЈМУ РТС преиспитује књиговодствене износе материјалне 
имовине да би се утврдило постоје ли наговештаји да је дошло до губитака услед умањења 
вредности наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ 
средства да би се могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће 
проценити надокнадиви износ појединог средства, ЈМУ РТС процењује надокнадиви износ 
јединице која генерише токове готовине, а којој то средство припада. 

 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је 
виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући токови готовине дисконтују 
се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу 
тржишну процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство. Ако је 
процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише токове готовине) мањи од 
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тога средства умањује до надокнадивог 
износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим ако средство није 
земљиште или зграда који се користе као инвестиционе некретнине које су исказане по 
ревалоризованом износу, када се губитак од умањења исказује као смањење вредности настало 
ревалоризацијом средства. 

 
На дан 31. децембра 2017. године, на основу процене руководства ЈМУ РТС, не постоје 
индикације да је вредност нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 
обезвређена. 
 

3.9. Учешћа у капиталу 
 
Учешћа у капиталу односе се на уделе у капиталу телевизијских кућа и удружења у земљи, као и 
на акције банака у земљи.  

 
Учешћа у капиталу исказана су по методи набавне вредности умањеној за обезвређење, на 
основу процене руководства о надокнадивој вредности пласмана. 

 
3.10. Залихе 

 
Залихе матeријала, рeзeрвних дeлoва, алата и инвeнтара евидентирају се по набавној 
вредности. Набавна врeднoст укључујe врeднoст пo фактури дoбављача, транспoртнe и зависнe 
трoшкoвe. Алат и инвeнтар сe oтписују 100% приликoм издавања у употребу. 

 
Залихе недовршене производње и готових производа исказују се по цени коштања или по нето 
продајној вредности, у зависности од тога која је нижа. Нето продајна вредност је цена по којој 
залихе могу бити продате у нормалним условима пословања након умањења цене за трошкове 
продаје. 

 
Исправка вредности залиха врши се на терет осталих расхода, у случајевима када се оцени да је 
потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. Оштећене залихе и залихе 
које по квалитету не одговарају стандардима се отписују. 

 
3.11. Лизинг  
 

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом преносе у 
највећој мери сви ризици и користи који произилазе из власништва над срeдствима. Сваки други 
лизинг сe класификујe као оперативни лизинг. 

 
Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се признају у билансу стања по 
садашњој вредности минималних рата лизинга утврђeних на почетку периода лизинга.  
 
Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као обавеза по 
финансијском лизингу. 

 
Плаћања по основу уговора о оперативном лизингу признају се равномерно као трошак током 
периода трајања лизинга. 
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3.12. Донације 

 
Вредност средстава добијених кроз донације се иницијално евидентира као разграничени приход 
у оквиру обавеза у билансу стања, који се умањује у корист биланса успеха, у периоду када се на 
терет биланса успеха евидентирају трошкови везани за коришћење средстава примљених из 
донација. Донације примљене у новцу, које покривају један обрачунски период и намена им је да 
покрију трошкове ЈМУ РТС настале у том периоду, односно намењене су за повећање прихода, 
одмах се признају као приходи. 

 
3.13. Финансијски инструменти 
 

Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања од момента када је ЈМУ РТС 
уговорним одредбама везана за инструмент.  

 
Финансијска средства престају да се признају када ЈМУ РТС изгуби контролу над уговореним 
правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената 
реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје 
када ЈМУ РТС испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или 
истекла. 

 
Остали дугорочни финансијски пласмани 
 
Остали дугорочни финансијски пласмани се односе на бескаматне кредите пласирaне 
запосленима за потребе решавања стамбеног питања и потраживања од запослених по основу 
откупљених станова. Дугорочни кредити запосленима исказани су по вредности датих средстава 
која се усклађује кретањем цена на мало у Републици Србији, а највише до висине раста 
просечне месечне зараде у Републици Србији, у складу са одредбама Закона о становању 
Републике Србије. Руководство ЈМУ РТС сматра да ефекти непримењивања МРС 39 
“Финансијски инструменти, признавање и одмеравање” по коме се захтева да се наведени 
пласмани евидентирају по амортизованој вредности уз примену ефективне каматне стопе нису од 
материјалног значаја на приложене финансијске извештаје посматране у целини. 
 
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања 
 
Потраживања од купаца се признају и евидентирају по фактурној вредности умањеној за 
исправку вредности ненаплаћених потраживања.  
 
У складу са рачуноводственом политиком, процене исправки вредности потраживања засноване 
су на старосној анализи истих. ЈМУ РТС врши исправку вредности потраживања од купаца у 
земљи која нису наплаћена у року од 60 дана од дана доспећа за наплату, односно потраживања 
од купаца у иностранству и потраживања за РТВ претплату у року од 90 дана од дана доспећа за 
наплату, Исправка вредности потраживања за РТВ претплату врши се на бази података о броју 
дана кашњења које ЕПС доставља ЈМУ РТС преко надлежне службе. Ненаплатива потраживања 
се отписују на основу одлуке суда, према договору о поравнању између уговорних страна или на 
основу одлуке Управног одбора ЈМУ РТС. 

 
Готовински еквиваленти и готовина 
 
Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се готовина у благајни и стања на 
текућим рачунима и депозити по виђењу. Приливи по основу продаје и примљених аванса и 
исплате добављачима и дати аванси приказани у извештају о токовима готовине укључују таксу 
за јавни медијски сервис и наплаћену РТВ претплату од становништва и правних лица. 

 
Обавезе по кредитима 
 
Инструменти финансијских обавеза су класификовани у складу са суштином уговорних одредби. 
Крeдити oд банака првoбитнo се признају по фер вредности, умањеној за трансакцијске 
трошкове, а накoн тoга сe исказују пo амортизованој вредности коришћењем угoвoрeне каматне 
стoпе, која кореспондира ефективној каматној стопи. 
 
Oбавeзe прeма дoбављачима 
 
Oбавeзe прeма дoбављачима сe прoцeњују и исказују пo вредности примљених средстава. 



ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА 
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, БЕОГРАД 

 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2017. године 

37 

 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.14. Резервисања 
 

Резервисања се признају када ЈМУ РТС има законску или уговорену обавезу као резултат 
прошлих догађаја и када је вероватно да ће одлив ресурса који стварају економске користи бити 
потребан да се измири обавеза и када се може поуздано проценити износ обавезе. Резервисања 
се формирају у износу који одговара најбољој процени руководства на датум биланса стања у 
погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире. 

 
3.15. Трошкови позајмљивања 

 
Трошкови позајмљивања директно приписиви стицању, изградњи или изради квалификованог 
средства се капитализују у периоду који је неопходан да се заврши и припреми средство за 
његову намеравану употребу или продају. Остали трошкови позајмљивања признају се као 
расход у периоду у коме су настали и признају се у оквиру финансијских расхода у билансу 
успеха. 
 
 

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства ЈМУ РТС коришћење најбољих 
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентоване вредности 
средстава и обавеза, обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан 
састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 
процене и претпоставке су засноване на историјским и осталим информацијама расположивим на 
дан састављања финансијских извештаја. Стварни износи се могу разликовати од процењених. 

 
У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и извори процењивања, 
односно неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик и потенцијално 
могу имати материјално значајне ефекте на позиције биланса стања у следећој финансијској 
години. 

 
4.1. Амортизација и стопа амортизације 
 

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку 
трајања некретнина, опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње ЈМУ РТС процењује 
економски век на основу тренутних предвиђања. 

 
4.2. Исправка вредности потраживања 

 
Исправка вредности за сумњива и спорна потраживања се врши на основу процењених губитака 
услед немогућности купаца да испуне неопходне обавезе. Процена руководства је у највећој 
мери заснована на старосној анализи потраживања од купаца и потраживања за РТВ претплату. 
Поред тога, приликом процене исправке вредности потраживања узимају се у обзир подаци о 
историјским отписима и кредитним способностима купаца, што укључује и претпоставке о 
будућем понашању купаца и резултујућим будућим наплатама. Руководство верује да није 
потребна додатна исправка вредности потраживања, изнад исправке извршене у овим 
финансијским извештајима. 

 
4.3. Одложена пореска средства 

 
Одложена пореска средства призната су по основу привремених разлика између вредности 
нематеријалних улагања и основних средстава признатих за пореске сврхе и вредности у 
финансијским извештајима, до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих 
добитака довољан да се неискоришћена одложена пореска средства могу реализовати. Значајна 
процена од стране руководства ЈМУ РТС је неопходна да би се утврдио износ одложених 
пореских средстава која се могу признати, на основу периода настанка и висине будућих 
опорезивих добитака и стратегије планирања пореске политике. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 

 
4.4. Резервисања  

 
Резервисања су у значајној мери подложна проценама. ЈМУ РТС процењује вероватноћу да се 
нежељени случајеви могу догодити у будућности као резултат прошлих догађаја и процењује 
износ потребан за измирење обавезе. Иако ЈМУ РТС поштује начело опрезности приликом 
процене, у одређеним случајевима стварни резултати могу одступати од ових процена, с обзиром 
на постојање значајних неизвесности. 
 

4.5. Фер вредност 
 
Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена 
применом одговарајућих метода процене. ЈМУ РТС примењује професионални суд приликом 
избора одговарајућих метода и претпоставки. 
 
Пословна политика ЈМУ РТС је да обелодани информације о правичној вредности имовине и 
обавеза за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно 
разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног 
искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале 
финансијске активе и обавеза, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку 
расположиве. Стога, правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног 
тржишта. Руководство ЈМУ РТС врши процену ризика, и у случајевима када се оцени да вредност 
по којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. 
По мишљењу руководства ЈМУ РТС, износи у овим финансијским извештајима одражавају 
вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. 

 
 
5. КОРЕКЦИЈЕ И РЕКЛАСИФИКАЦИЈЕ УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА 
 

Дана 3. јануара 2018. године (деловодни број ЈМУ РТС) је потписан споразум о регулисању 
међусобних права и обавеза закључен између ЈП ЕТВ и ЈМУ РТС где су уговорне стране 
констатовале да ЈМУ РТС има неизмирене обавезе по основу пружања услуга преноса и 
емитовања радијских и телевизијских програма за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. 
године у укупном износу од 350,960 хиљада динара са обрачунатим износом пдв-а, за које је ЈП 
ЕТВ испостављао рачуне а по којима ЈМУ РТС није вршио плаћање. Наведеним споразумом ЈМУ 
РТС прихвата наведене обавезе и одлучује да књижи наведену обавезу. Обзиром да се обавеза 
односи на 2016. годину ЈМУ РТС је кориговао упоредни податак чиме су увећани производни 
трошкови за износ од 206,960 хиљада динара и обавезе из пословања за исти износ. Такође за 
овај износ је коригован – умањен нераспоређени добитак и тиме укупан капитал. С обзиром на то 
да је део обавеза по овом основу био укалкулисан и исказан на позицији пасивних временских 
разграничења, извршена је и рекласификација упоредних података, тако да су умањена пасивна 
временска разграничења а увећане oбавезе из пословања у износу од 144,000 хиљада динара. 
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6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
   Кориговано 
Приходи од продаје робе:     
- на домаћем тржишту 34,773  38,137 
- на иностраном тржишту 1,374  752 

 36,147  38,889 
    
Приходи од продаје производа и услуга  
   на домаћем тржишту:    
Приходи од РТВ таксе 5,023,748  5,053,484 
Приходи од продаје рекламног времена 2,116,416  1,831,401 
    
Остали производи                                                                                                 11,608  13,307 
Техничке услуге 13,299  12,872 
Остале услуге 146,938  133,778 
 7,312,009  7,044,842 
    
Приходи од продаје производа и услуга  
   на иностраном тржишту:    

Приходи од мрежне дистрибуције 86,196  95,856 
Приходи од продаје рекламног времена 2,497  16,707 
Остали производи и услуге                                                                                           64,768  83,955 
 153,461  196,518 
    
 7,465,470  7,241,360 

 
Законом о јавним медијским сервисима, извори финансирања јавног медијског сервиса који се 
примењују од 1. јануара 2016. године су: 
 
• такса за јавни медијски сервис; 
• средстава буџета; 
• нето користи од комерцијалне експлоатације садржаја произведеног у оквиру комерцијалне 

делатности; 
• комерцијални приходи; 
• остали приходи. 

 
Законом о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис  („Сл. гласник 
Републике Србије“ број 112 од 30. децембра 2015. године) утврђено је да се уводи обавеза 
плаћања таксе за јавне медијске сервисе од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године  
преко рачуна за испоручену електричну енергију. Законом о измени закона о привременом 
уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис („Сл. гласник Републике Србије“ број 
108/2016 од 29. децембра 2016. године) утврђено је да сe увeдeна обавеза плаћања таксе за 
јавне медијске сервисе од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године  преко рачуна за 
испоручену електричну енергију продужава до 31. децембра 2018. године Сходно томе, таксу за 
јавни медијски сервис наплаћује обједињено и истовремено са наплатом испоручене електричне 
енергије привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца ЕПС 
Снабдевање д.о.о., Београд (у даљем тексту: Снабдевач). Висина таксе јединствена је на целој 
територији Републике Србије и утврђена је у месечном износу од 150 динара. 
 
У складу са тим, ЈМУ РТС и Јавна медијска установа „Радио Телевизија  Војводине“ (у даљем 
тексту: ЈМУ РТВ) закључиле су Уговор о наплати таксе за јавни медијски сервис 28. јануара 2016. 
године којим је предвиђено да  ће средства по основу таксе која Снабдевач фактурише на 
територији Републике Србије ван територије АП Војводина бити пренета ЈМУ РТС-у у потпуности, 
док ће средства по основу таксе фактурисане на подручју АП Војводина бити подељена између 
ЈМУ РТВ и ЈМУ РТС у сразмери од 70%:30%. 
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6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (наставак) 
 
Дана 2. фебруара 2016. године закључен је и Протокол о начину преноса података о 
обвезницима плаћања таксе и контролним механизмима између ЈМУ РТС, ЈМУ РТВ и 
Снабдевача. 
 
Приходи од продаје рекламног времена највећим делом се односе на приходе од рекламних 
спотова по основу уговора о оглашавању у редовним рекламним терминима ЈМУ РТС и на 
приходе по основу спонзорства спортских догађаја, културних и уметничких манифестација. 
Приходи по основу спонзорства представљају приходе од реклама оглашивача који су, на основу 
уговора, спонзори преноса спортских догађаја, културних и уметничких манифестација и који 
добијају право да се оглашавају као спонзори наведених догађаја у периоду трајања њиховог 
преноса на ЈМУ РТС. 

 
Приходи од продаје робе и услуга на иностраном тржишту у највећем делу се односе на приходе 
од мрежне дистрибуције, закупа телевизијског времена и рекламних спотова оглашивача, продаје 
програма и др. 

 
 
7.  ПРИХОДИ ИД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 

 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
   Кориговано 
 
Приходи од субвенција 3,100,000  3,100,000 
Приходи од условљених донација  28,994  138,278 
    
 3,128,994  3,238,278 

 
 Приходи од субвенција у износу од 3,1 милијарде динара у целости се односе на уплате 

Министарства културе и информисања Републике Србије током 2017. године по основу Уговора о 
финансирању. 

 
 
8.  ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
   Кориговано 

 
Трошкови основног материјала 43,608  37,910 
Трошкови режијског материјала 40,925  31,354 
Трошкови резервних делова 30,593  37,405 
Трошкови алата и инвентара 38,409  52,166 
    
 153,535  158,835 

 
9. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
   Кориговано 

 
Трошкови горива 82,371  69,445 
Трошкови електричне енергије 81,905  87,923 
    
 164,276  157,368 
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10. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
   Кориговано 

 
Трошкови бруто зарада и накнада зарада 2,450,650  2,486,396 
Доприноси на терет послодавца 437,648  444,730 
Трошкови накнада по ауторским уговорима, уговорима о делу 

и ауторским хонорарима 430,711  284,430 
Пивремени и  повремени послови 46,170  30,889 
Накнаде трошкова запослених за превоз на посао 105,578  109,900 
Дневнице и трошкови службеног пута у земљи 42,405  36,671 
Дневнице и трошкови службеног пута у иностранству 37,497  66,835 
Накнаде члановима Управног одбора 6,523  6,674 
Накнаде члановима Програмског одбора 4,116  - 
Трошкови закупа од физичких лица 2,627  2,428 
Отпремнине за добровољни раскид радног односа 127,657  - 
Једнократна помоћ запосленима и њиховим породицама 19,632  20,110 
Остали лични расходи 14,529  14,390 

 
 

3,725,743  3,503,453 
 
 
11.  ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
   Кориговано 

 
Транспортне услуге, ПТТ и интернет 83,494  98,917 
Трошкови услуга одржавања 96,916  96,724 
Закупнине 45,979  67,948 
Оглашавање, реклама и пропаганда 23,965  25,340 
Трошкови купљених права:    
  - приказивања спортских преноса 866,493  1,608,282 
  - приказивања другог телевизијског програма 42,100  41,297 
Трошкови пружања техничких услуга од стране ЈП ЕТВ-а 336,106  350,960 
Трошкови лиценцних права за филмове до једне године 65,438  108,646 
Трошкови услуга других организација на снимању  
   филмова/емисија 809,721  505,104 
Трошкови по основу расподеле заједничког прихода 53,020  27,554 
Трошкови преноса сателитског програма 70,454  84,029 
Трошкови програма и ТВ услуга из иностранства 48,537  46,835 
Трошкови за услуге чувања имовине 60,329  53,619 
Трошкови услуга информативних агенција 23,365  27,010 
Накнаде ЕПС-у за услуге наплате РТВ таксе 180,783  187,629 
Накнаде у стварима учесницима у програму  
   према пропозицијама 23,200  27,814 
Трошкови провизије маркетиншких услуга 2,786  3,311 
Трошкови осталих производних услуга 43,552  36,726 
    
 2,876,238  3,397,745 
 
Трошкови купљених права приказивања спортских преноса и другог телевизијског програма 
односе се на купљена права приказивања која трају до једне године, у складу са уговорима. 

 
Трошкови пружања техничких услуга у износу од 336,106 хиљада динара односе се на накнаде за 
услуге преноса и емитовања сигнала које ЈП ЕТВ пружа ЈМУ РТС. 

 
Трошкови снимања и продукције телевизијског програма односе се на трошкове које ЈМУ РТС 
има као продуцент или копродуцент у производњи и приказивању серија, филмова и других 
програмских садржаја, а који су дефинисани појединачним уговорима. 



ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА 
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, БЕОГРАД 

 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2017. године 

42 

 
12. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
   Кориговано 
Трошкови амортизације нематеријалних улагања  
   (напомена 21) 1,020,816  876,393 
Трошкови амортизације основних средстава 
   (напомена 22) 

 
289,284  292,131 

    
 1,310,100  1,168,524 

 
13.  ТРОШКОВИ  ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
   Кориговано 

 
Јубиларне награде 70,943  68,630 
Отпремнине за одлазак у пензију 11,603  15,865 
    
 82,546  84,495 

 
14.  НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
   Кориговано 

 
Трошкови услуга маркетиншких агенција 45,479  37,779 
Трошкови чишћења и одржавања просторија 48,848  52,135 
Репрезентација 13,068  10,950 
Премије осигурања 27,505  30,470 
Платни промет 16,473  15,166 
Чланарине 35,957  31,781 
Индиректни порези и доприноси 85,082  84,661 
Трошкови накнаде за развој кинематографије  31  42 
Трошкови ауторских накнада СОКОЈ-у  128,078  195,564 
Трошкови ауторских накнада за фонограме  59,124  27,825 
Административне таксе и остале накнаде 13,994  10,937 
Трошкови програмерских услуга 18,286  41,001 
Трошкови привременог уређења зарада 207,585  212,159 
Остале непроизводне услуге 37,138  39,192 
    
 736,648  789,662 

 
15.  ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
   Кориговано 

 
Приходи од камата 1,782  1,705 
Позитивне курсне разлике и ефекти валутне клаузуле:    
 - курсне разлике 118,564  15,980 
 - ефекти валутне клаузуле 74,072  2,416 
 192,636  18,396 

Остали финансијски приходи 
 

31,825  1,331 
    
 226,243  21,432 
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16. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
   Кориговано 
Расходи камата по основу:    
  - купопродајних односа у земљи 175  217 
  - купопродајних односа у иностранству -  47 
  - кредита у земљи 80,841  112,804 
  - кредита у иностранству 4,949  7,045 
  - затезних камата 16,779  34 
  - камате на порезе 325,332  5,372 
  - камате на дозвољен минус 49  429 
 428,125  125,948 
Негативне курсне разлике и ефекти валутне клаузуле:    
 - курсне разлике 78,478  59,840 
 - ефекти валутне клаузуле 10,828  36,699 
 89,306  96,539 
Остали финансијски расходи 20,109  32 
    
 537,540  222,519 

 
 
17. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
   Кориговано 

 
Приходи од наплаћених обезвређених потраживања од:    
 - купаца у земљи и иностранству 2,113  6,405 
    
Исправка вредности потраживања од:     
 - купаца у земљи и иностранству (5,020)  (8,313) 
    
 (2,907)  (1,908) 

 
Исправка вредности потраживања исказана у укупном износу од 5,020 хиљадa динара односи се 
на трошкове обезвређења потраживања за купце маркетиншко комерцијалних услуга у земљи 
која су на дан 31. децембра 2017. године била старија од 60 дана (648 хиљада динара) и на 
трошкове обезвређења потраживања за купце маркетиншко комерцијалних услуга у иностранству 
која су на дан 31. децембра 2017. године била старија од 90 дана (4,372 хиљаде динара). 

 
 
18.  ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
   Кориговано 

 
Приходи од смањења и отписа обавеза 9,428  26,496 
Добици од продаје некретнина, постројења и опреме 1,082  398 
Добици од продаје и вишкови материјала и робе 515  432 
Приходи по основу накнаде штете 31,934  10,582 
Приходи од усклађивања обавеза 7,748  8,274 
Приходи од укидања резервисања 52,531  - 
Остали приходи 6,560  8,092 
    
 109,798  54,274 



ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА 
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, БЕОГРАД 

 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2017. године 

44 

 
 
19.  ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
   Кориговано 

 
Губици од продаје и расходовања некретнина и опреме 7,354  2,825 
Трошкови по основу накнаде штете 255,600  184,746 
Остали расходи 6,950  1,768 

    
 269,904  189,339 

 
Трошкови по основу накнаде штете последица су изгубљених спорова и накнада по том основу. 

 
 
20. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК И ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА  
 

а)  Компоненте пореза на добитак 
 У хиљадама динара 

 31, децембар 
2017. 

 31, децембар 
2016. 

   Кориговано 
 
Порески расход периода   259,127  47,313 
Одложени порески расходи   -  - 
  

259,127 
  

47,313 
 

б)  Усаглашавање износа пореза на добитак у билансу успеха и производа добити пре 
опорезивања и прописане пореске стопе 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 
 
Добитак пре опорезивања   1,794,889  1,307,325 
    
Порез на добитак пре опорезивања обрачунат  
   по законској стопи од 15%    269,233  196,098 
Порески ефекат усклађивања расхода у пореском билансу   117,122  49,325 
Порески ефекат усклађивања прихода у пореском билансу 402  6,055 
Порески ефекат искоришћених пореских губитака из 

претходних периода -  (211,906) 
Порески ефекат искоришћених пореских кредита из 

претходних периода (127,630)  (23,304) 
Остало -  31,045 
Порески расход периода 259,127  47,313 
 
Ефективна пореска стопа  

 
14,44%  3,62% 

 
в)  Одложена пореска средства и обавезе 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 
Одложена пореска средства    
Привремене разлике на некретнинама, постројењима  
   и опреми                                                                                                         339,378  339,378 
    
 339,378  339,378 
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20. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК И ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА (наставак) 
 

в)  Одложена пореска средства и обавезе (наставак) 
 

Кретања на рачуну одложених пореских средстава/(обавеза) исказаних у нето износу са стањем 
на дан 31. децембра 2017. и 2016. године приказана су у следећој табели: 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 
 
Стање, 1. јануара                                                                                                 339,378  339,378 
Одложени порески приходи периода -  - 
Одложени порески расходи периода                                                   -  - 
Остало -  - 
 
Стање, 31. децембра                                                                             

 
339,378 

  
339,378 

 
У табели која следи приказана је анализа oдложених пореских средстава/(обавеза) исказаних за 
годину која се завршава на дан 31. децембра 2016, и 2017, године у билансу стања, билансу 
успеха и извештају о укупном резултату:  

     У хиљадама динара 
         2017. 
 
 
 
 
Одложена пореска средства/  
   (обавезе) по основу: 

 
 
 
 

Почетно 
стање 

 Одложени 
приход/ 
(расход) 

признат у 
билансу 

успеха 

 Одложени 
расход 

признат у 
извештају о 

осталом 
резултату  

  
 
 
 
 

Остало 

  
 
 
 

Крајње  
стање 

 
Некретнине, постројења  
   и опрема                                               

 

339,378  -  -  -  339,378 
   

339,378  -  -  -  339,378 
 
     У хиљадама динара 
         2016. 
 
 
 
 
Одложена пореска средства/   
   (обавезе) по основу: 

 
 
 
 

Почетно 
стање 

 Одложени 
приход/ 
(расход) 

признат у 
билансу 

успеха 

 Одложени 
расход 

признат у 
извештају о 

осталом 
резултату  

  
 
 
 
 

Остало 

  
 
 
 

Крајње  
стање 

 
Некретнине, постројења  
   и опрема 

 

339,378  -  -  -  339,378 
   

339,378  -  -  -  339,378 
 

Одложена пореска средства у износу од 339,378 хиљада динара призната су по основу 
опорезиве привремене разлике која се јавља као ефекат различитог вредновања основних 
средства по основу пореске у односу на рачуноводствену регулативу. Ефекат обрачунатих 
одложени пореских средстава по наведеном основу износи 440,862 хиљаде динара, док је на дан 
31. децембра 2017. године, признат износ од 339,378 хиљаде динара, имајући у виду процену 
руководства (на бази будућих резултата) да је конкретан износ могуће рализовати. 
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20. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК И ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА (наставак) 
 
г)  Преглед неискоришћених пренетих пореских губитака 

 
Друштво закључно са 31. децембром 2017. године, има право коришћена преосталог износа 
пореског кредита оствареног по основу улагања у основна средства у износу од 261,668 хиљада 
динара. У наставку је приказан преглед износа укупно стеченог пореског кредита, период 
истицања права коришћења као и износи преосталог кредита расположивог у циљу умањења 
обрачунатог пореза будућих периода: 

У хиљадама динара 
Период стицања 
пореског кредита 

Износ пореског 
кредита 

Период истицања 
права коришћења 

Искоришћено 
пореског кредита 

Преостали износ 
пореског кредита 

 2013 37,985 2023 - 37,985 
2012 37,739 2022 - 37,739 
2011 6,637 2021 - 6,637 
2010 9,432 2020 - 9,432 
2009 241,542 2019 71,668 169,874 
2008 138,681 2018 138,681 - 

 
Укупно: 472,016 

 
210,349 261,668 

 
 
21. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 
 

Промене на нематеријалној имовини у току 2017. и 2016. године приказане су у следећој табели: 
 

       
У хиљадама динара 

     
       Остала 

    

 
Лиценце 

 
Софтвери 

 

нематерија
лна 

имовина  

Нематеријалн
а имовина  

у припреми 
 

   Укупно 
Набавна вредност 

         Стање, 1. јануара 2016. године 1,052,926  131,768  4,361,670  397,394  5,943,758 
Директне набавке -  16,137  739,990  1,507,414  2,263,541 
Преноси  486,609  -  -  (1,238,142)  (751,533) 
Истекле лиценце (339,070)  (379)  (4,595)  -  (344,044) 
Стање, 31. децембра 2016. године 1,200,465  147,526  5,097,065  666,666  7,111,722 
          
Директне набавке -  -  -  1,506,235  1,506,235 
Преноси  422,906  6,201  837,529  (1,277,303)  (10,667) 
Активирање из претходног периода 3,089  -  7,578  -  10,667 
Истекле лиценце (421,979)  (379)  (19,262)  -  (441,620) 
Смањење вредности лиценци (27,878)  -  -  -  (27,878) 
Стање, 31. децембра 2017. године 1,176,603  153,348  5,922,910  895,598  8,148,459 
 
Исправка вредности          
Стање, 1. јануара 2016. године  410,122  92,408  3,347,959  -  3,850,489 
Амортизација (напомена 12) 420,358  14,085  441,950  -  876,393 
Истекле лиценце (337,127)  (379)  -  -  (337,506) 
Стање, 31. децембра 2016. године 493,353  106,114  3,789,909  -  4,389,376 
          
Амортизација (напомена 12) 516,139  15,208  489,469  -  1,020,816 
Истекле лиценце (421,979)  (208)  (19,263)  -  (441,450) 
Амортизација претходне године 257  -  126  -  383 
Амортизација - смањење  
   вредности НУ (1,273)  -  -  -  (1,273) 
Стање, 31. децембра 2017. године 586,497  121,114  4,260,241  -  4,967,852 
 
Садашња вредност          
31. децембра 2017. године 590,106  32,234  1,662,669  895,598  3,180,607 
31. децембра 2016. године 707,112  41,412  1,307,156  666,666  2,722,346 

 
Лиценце садашње вредности 590,106 хиљада динара на дан 31. децембра 2017. године односе 
се на права приказивања купљеног серијског и филмског телевизијског програма. 
 
Остала нематеријална имовина и нематеријална имовина у припреми исказана на дан 31. 
децембра 2017. године у износима од 1,662,669 хиљада динара односно 895,598 хиљада динара, 
у целини се односе на серијски, филмски и документарни телевизијски програм. 
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22. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  
 
Промене на некретнинама, постројењима и опреми у току 2017. и 2016. године приказане су у 
следећој табели: 

У хиљадама динара 

 
Земљиште 

 

Грађевински 
објекти 

 

Постројења
  и опрема   

 

Остале 
некретнине, 
постројења 

и опрема 
 

Некретнине, 
постројења 
и опрема у 

припреми и 
аванси 

 

Улагања на 
туђим 

основним 
средствима  

 
Укупно  

Набавна вредност 
  

  
         Стање 1. јануара  

   2016. године 147,098  4,741,177 
 

5,679,960  12,719  12,227  67,577  10,660,758 
Директне набавке  -  21,894  323,116  111  725,978  6,387  1,077,486 
Преноси  -  -  -  -  573  -  573 
Затварање аванса -  -  -  -  (543)  -  (543) 
Отуђења и расходовања -  -  (65,153)  (15)  (716,939)  -  (782,107) 
Oстало -  -  -  -  (30)  -  (30) 
Стање 31. децембра 2016. 

године 147,098  4,763,071 
 

5,937,923  12,815  21,266  73,964  10,956,137 
              
Директне набавке  -  -  -  -  1,550,922  -  1,550,922 
Преноси  303,600  952,970  242,293  -  (1,501,134)  2,271  - 
Затварање аванса -  -  -  -  (5,445)  -  (5,445) 
Отуђења и расходовања -  (1,177)  (133,572)  -  -  -  (134,749) 
Остало -  1,177  3,959  -  -  -  5,136 
Стање 31. децембра  
   2017. године 450,698  5,716,041 

 
6,050,603  12,815  65,609  76,235  12,372,001 

 
Исправка вредности    

 
         

Стање 1. јануара  
   2016. године -  1,562,720 

 
5,195,530  -  -  50,289  6,808,539 

Амортизација (напомена 12) -  86,133  202,405  -  -  3,593  292,131 
Отуђења и расходовања -  -  (66,910)  -  -  -  (66,910) 
Остало -  -  -  -  -  -  - 
Стање 31. децембра  
   2016. године -  1,648,853 

 
5,331,025  -  -  53,882  7,033,760 

              
Амортизација (напомена 12) -  93,595  191,711  -  -  3,978  289,284 
Отуђења и расходовања -  (735)  (127,716)  -  -  -  (128,451) 
Амортизација при поновном 
укључењу -  730 

 
3,101  -  -  -  3,831 

Стање 31. децембра  
   2017. године -  1,742,443 

 
5,398,121  -  -  57,860  7,198,424 

 
Садашња вредност    

 
         

31. децембра 2017. године 450,698  3,973,598  652,482  12,815  65,609  18,375  5,173,577 
31. децембар 2016. године 147,098  3,114,218  606,898  12,815  21,266  20,082  3,922,377 

 
Влада РС је Закључком 05 Број 464-4938/2017 од 29. маја 2017. године  одредила ЈМУ РТС као 
носиоца права коришћења на непокретности у својини Републике Србије, КО Стари град (зграда 
Радио Београда). Непокретност је призната по процењеној вредности у укупном износу од 
1,214,400 хиљада динара (земљиште под објектом 303,600 хиљада динара и објекат - зграда 
910,800 хиљада динара). 
 
Руководство ЈМУ РТС је поднело захтев катастру непокретности за упис наведених права, а 
поступак је у току на датум усвајања ових финансијских извештаја. 
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23. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 
 У хиљадама динара 

 
% 

учешћа 
 31. децембар 

2017.  
31. децембар 

2016. 
     Кориговано 
 
Учешћа у капиталу зависних правних лица 

 
90% 

 
30  30 

      
Учешћа у капиталу повезаних и  
   придружених правних лица: 

  
   

 - ЈП ТВ Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка 40%  95  95 
      
Учешћа у капиталу банака:      
 - Интеркомерц банка д.д., Београд   295  295 
 - Привредна банка а.д., Београд   934  934 
 - JИК банка а.д., Београд, у стечају   33  33 
   1,262  1,262 
Учешћа у капиталу осталих правних лица:      
 - Регионални ТВ центар Суботица д.о.о.,  
     Суботица  

 
103  103 

 - Инвестстан а.д., Београд   767  767 
   870  870 
Исправка вредности учешћа у капиталу:      
 - повезаних и придружених правних лица   (95)  (95) 
 - банака   (1,262)   (1,262)  
 - осталих правних лица   (870)  (870) 
   (2,227)  (2,227) 
      
   30  30 

 
 

24. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 У хиљадама динара 

 31, децембар 
2017. 

 31, децембар 
2016. 

   Кориговано 
Стамбени зајмови дати запосленима:    
 - за куповину, изградњу или реконструкцију  
       стамбеног простора 59,828  62,136 
 - за откуп станова од ЈМУ РТС 25,799  27,655 
 85,627  89,791 
    
Остали дугорочни финансијски пласмани 12,635  12,635 
Исправка вредности осталих дугорочних финансијских 

пласмана (12,635)  (12,635) 
    
 85,627  89,791 

 
Стамбени зајмови одобравани су запосленима за потребе изградње или куповине стамбеног 
простора, односно побољшања услова становања на период од 10 до 40 година. Зајмови су 
одобрени у периоду од 1994. до 2000. године. Месечна рата бескаматног зајма се полугодишње 
усклађује са кретањем цена на мало у Републици Србији, а највише до висине раста просечне 
месечне зараде у Републици Србији, у складу са одредбама Закона о становању Републике 
Србије. Зајмови су осигурани административним забранама на примања запослених и хипотеком 
над одговарајућом некретнином. 

 
У исто време, запосленима су од стране ЈМУ РТС одобравани дугорочни кредити за 
финансирање откупа станова од ЈМУ РТС, у складу са одредбама Закона о становању Републике 
Србије и Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица,  
корисника  средстава у државној својини. 
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25. ЗАЛИХE 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 

 
Материјал 77,337  81,187 
Резервни делови 8,814  7,292 
Алат и ситан инвентар у употреби 451,129  419,701 
Недовршена производња и недовршене услуге 12  18 
Готови производи 9,565  7,198 
Роба 13,058  12,239 
 559,915  527,635 
Исправка вредности:    
Алат и ситан инвентар у употреби (451,129)  (419,701) 
Материјал (36,439)  (43,665) 
 72,347  64,269 
Плаћени аванси за залихе и услуге:    
  28,731  19,258 
 - добављачима у иностранству 411  - 
Исправка вредности (13,025)  (12,431) 
 16,117  6,827 
    
 88,464  71,096 

 
26. ПОТРАЖИВАЊА 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 
Потраживања по основу продаје:    
Купци у земљи:    
 - купци у земљи 904,728  743,853 
 - потраживање од купаца за таксу ЈМС 842,844  838,084 
 - исправка вредности (469,843)  (472,021) 
 1,277,729  1,109,916 
Потраживања за РТВ претплату:    
 - правна лица 465,299  465,977 
 - исправка вредности (465,299)  (465,977) 
 - физичка лица 62,471,347  62,473,004 
 - исправка вредности (62,471,347)  (62,473,004) 
 -  - 

Купци у иностранству: 
 

22,458  615,937 
 - исправка вредности (14,591)  (10,625) 
 7,867  605,312 
    
 1,285,596  1,715,228 
    
Потраживања из специфичних послова 283  270 
    
Друга потраживања:    
    
Потраживања од запослених 41,364  40,768 
 - исправка вредности (37,333)  (37,333) 
Потраживања за штету насталу у рату 3,820,845  3,820,845 
 - исправка вредности (3,820,845)  (3,820,845) 
Потраживања за више плаћене порезе и доприносе 178  178 
Потраживање за накнаде зарада које се рефундирају 30,780  26,779 
Остала потраживања 71,336  72,136 
 - исправка вредности (71,149)  (71,149) 

 
 

35,176  31,379 
    
Укупна потраживања 68,671,462  69,097,831 
 - укупна исправка вредности (67,350,407)  (67,350,954) 
    
 1,321,055  1,746,877 
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26. ПОТРАЖИВАЊА (наставак) 
 

Преглед промена на исправкама потраживања у току 2017. и 2016. године приказан је у следећој 
табели: 

У хиљадама динара 

 

 Купци у 
земљи и 

иностранству 
 

РТВ 
претплата 

правна и 
физичка лица  

 

Друга 
потраживања 

 
Укупно 

Стање 1. јануара 2016. године 
 

519,515  62,942,555  3,927,515  67,389,585 
Трошкови исправке вредности 

(напомена 17) 8,313  -  -  8,313 
Приходи од наплате отписаних 

потраживања -  (1,015)  -  (1,015) 
Отпис (39,675)  -  -  (39,675) 
Остало (5,507)  (2,559)  1,812  (6,254) 
Стање 31. децембра  
   2016. године 482,646  62,938,981  3,929,327  67,350,954 
        
Трошкови исправке вредности 

(напомена 17) 4,994  26  -  5,020 
Приходи од наплате отписаних 

потраживања (33)  (2,473)  -  (2,506) 
Отпис (2,671)  (390)  -  (3,061) 
Стање 31. децембра  
   2017. године 484,936  62,936,144  3,929,327  67,350,407 

 
 
27. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 
Текући рачуни:    
  - у динарима 942,786  19,128 
  - у страној валути 20,122  2,038 
Благајна 224  214 
Остала новчана средства  17  5 
    
 963,149  21,385 

 
 
28. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 

 
Обрачунати (укалкулисани) приходи 47,197  24,483 
Унапред обрачунати трошкови:    
  - права емитовања телевизијског програма 388,681  186,563 
Унапред плаћени трошкови:    
  - премије осигурања 13,013  12,568 
  - права емитовања телевизијског програма 518,844  261,797 
    
 967,735  485,411 



ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА 
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, БЕОГРАД 

 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2017. године 

51 

 
 
28. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (наставак) 
 

Унапред обрачунати трошкови за права емитовања телевизијског програма у износу од 388,681 
хиљаду динара највећим делом се односе на унапред обрачунате трошкове ТВ права за UEFA 
лигу шампиона и UEFA лигу Европе у фудбалу за сезону 2017/2018, ТВ права за Светско 
првенство у фудбалу 2018. године и на остале спортске догађаје и права преноса која ће бити 
остварена у току 2018. године. 
 
Унапред плаћени трошкови за права емитовања телевизијског програма у износу од 518,844 
хиљаде динара највећим делом се односе на унапред плаћене трошкове по основу права за 
емитовање телевизијског програма, од чега се највећи део односи на права преноса светског 
првенства у фудбалу 2018. године, права преноса зимских олимпијских игара и на остале 
догађаје и права преноса који ће бити остварени у току 2018. године. 

 
 
29. КАПИТАЛ 

 
Државни капитал 

 
Основни капитал ЈМУ РТС је у државном власништву и на дан 31. децембра 2017. износи 
3,737,468 хиљада динара и обухвата почетни капитал увећан за aкумулиране ревалоризационе 
резерве, које су настале као резултат примене индекса цена на мало до 31. децембра 2003. 
године и кориговане приликом прве примене нових рачуноводствених прописа Републике Србије 
на дан 1. јануара 2004. године, односно за ефекте разграничења средстава, права и обавеза 
између ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ приликом статусне трансформације ЈП РТС у две радиодифузне 
установе (напомена 1), капитал настао конверзијом дуга према Влади Републике Србије у току 
2008. године и капитал настао увођењем у евиденцију зграде Радио Београда. 

 
У складу са Уговором о конверзији потраживања између ЈМУ РТС и Републике Србије од 14. маја 
2008. године, а на основу Закона о буџету Републике Србије за 2008. годину, извршен је отпис 
обавеза ЈМУ РТС по основу кредита Министарства финансија и Министарства за рад и социјална 
питања Републике Србије и њихово конвертовање у државни капитал. ЈМУ РТС имала је обавезу 
према Влади РС у укупном износу од 1,888,036 хиљада динара, по основу бескаматних кредита 
одобрених у току 2003. године. Трговински суд у Београду донео је 20. маја 2008. године Решење 
о упису повећања капитала ЈМУ РТС у износу од 1,888,036 хиљада динара, а по основу 
наведеног Уговора о конверзији.  
 
На основу Одлуке Владе Републике о оснивању Јавног предузећа за развој и унапређивање 
информисања путем електронских медија на српском језику у АП Косово и Метохија “Мрежа-
Мост”, Београд (“Сл. гласник РС” број 38/10), средства за оснивање и рад ЈП “Мрежа-Мост”, чине 
средства којима је пословала ЈМУ РТС, а која су од стране Владе Републике Србије унета као 
део основних средстава, у имовину ЈП Радио-телевизија Приштина, утврђена интерном 
књиговодственом евиденцијом и пописом основних средстава у оквиру ЈМУ РТС са стањем на 
дан 31. децембра 2009. године. ЈМУ РТС је на дан 22. јула 2010. године извршила пренос 
средстава и обавеза на ЈП “Мрежа-Мост” и евидентирала смањење државног капитала, у износу 
од 2,987 хиљада динара. Наведена промена није праћена формалном одлуком оснивача о 
смањењу капитала. 

 
На основу Одлуке Владе Републике Србије о издвајању емисионог система из састава ЈМУ РТС у 
засебно јавно предузеће од 25. децембра 2008. године (“Сл. гласник РС“ бр. 84/09) ЈМУ РТС је на 
дан 1. јануара 2011. године извршила пренос средстава и обавеза на ЈП ЕТВ, и евидентирала 
смањење државног капитала, у износу од 194,018 хиљада динара. Наведена промена смањењa 
основног капитала није праћена формалном одлуком оснивача о промени основног капитала. ЈП 
ЕТВ уписано је у Регистар привредних друштава Агенције за привредне регистре Републике 
Србије 16. фебруара 2010. године, али почело је са радом од 1. јануара 2011. године. 
 
Последица напред наведених промена је неусаглашено стање капитала у пословним књигама 
ЈМУ РТС и код Привредног суда, Београд. ЈМУ РТС је ангажовала независног правног саветника, 
да изврши припремне радње, припреми адекватну документацију  и спроведе усаглашавање. 
Окончање овог посла очекује се током 2018. године. 
 
Управни одбор ЈМУ РТС је 19. априла 2011. године донео одлуку о покрићу губитка на терет 
капитала у износу од 4,117,511 хиљадa динара, од чега је из основног капитала пренето 
4,004,876 хиљадa динара, а из осталог капитала 112,635 хиљада динара. 
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29. КАПИТАЛ (наставак) 
 
Државни капитал (наставак) 
 
Влада РС је Закључком 05 Број 464-4938/2017 од 29. маја 2017. године  одредила ЈМУ РТС као 
носиоца права коришћења на непокретности у својини Републике Србије, КО Стари град (зграда 
Радио Београда). Процену фер вредности непокретности у укупном износу од 1,214,400 хиљада 
динара (земљиште под објектом 303,600 хиљада динара и објекат - зграда 910,800 хиљада 
динара) извршио је назависни проценитењ, а усвојио УО ЈМУ РТС /31. августа 2017. године. На 
бази наведеног ЈМУ РТС је извршила признавање земљишта и грађевинског објекта, односно 
увећање државног капитал у истом износу. 

 
Остали капитал 

 
Остали основни капитал исказан на дан 31. децембра 2017. године у износу од 70,960 хиљада 
динара односи се на сопствене ванпословне изворе, који су пренети приликом прве примене 
нових рачуноводствених прописа Републике Србије на дан 1. јануара 2004. године. 

 
Промене на капиталу у току 2017. и 2016. године приказане су у следећој табели: 

        У хиљадама динара 

  

Основни 
капитал 

 
Резерве 

 
Губитак 

 

Нераспоређени 
добитак 

 

Актуарски 
добици 

или 
губици 

 

Укупан 
капитал 

 
Стање на дан 1. јануара 2016. године 

 
2,594,028 

 
32,105 

 
(6,103,479) 

 
469,142 

 
20,996 

 
(2,987,208) 

Покриће губитка ранијих година 
 

- 
 

- 
 

469,142 
 

(469,142) 
 

- 
 

- 
Добитак текуће године 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,466,972 

 
- 

 
1,466,972 

Ефекти на остали свеобухватан  
   резултат 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(4,359) 

 
(4,359) 

Стање на дан 31. децембра  
   2016. године 

 
2,594,028 

 
32,105 

 
(5,634,337) 

 
1,466,972 

 
16,637 

 
(1,524,595) 

             Корекције пошетног стања  
   (напомена 5) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(206,960) 

 
- 

 
- 

Кориговано стање на дан  
   31. децембра 2016. године 

 
2,594,028 

 
32,105 

 
(5,634,337) 

 
1,260,012 

 
16,637 

 
(1,731,555) 

             Пренос некретнина по закључку Владе  
   (зграда Радио-Београда)    1,214,400  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,214,400 

Покриће губитка ранијих година 
 

- 
 

- 
 

1,466,971 
 

(1,466,971) 
 

- 
 

- 
Рекласификације за корекције  
   почетног стања 

 
- 

 
- 

 
(206,960) 

 
206,960 

 
- 

 
- 

Добитак текуће године 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,535,762 
 

- 
 

1,535,762 
Ефекти на остали  
   свеобухватан резултат 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(3,651) 

 
(3,651) 

 
Стање на дан  
   31. децембра 2017. године 

 
3,808,428 

 
32,105 

 
(4,374,326) 

 
1,535,762 

 
12,986 

 
1,014,955 

 
 
30. РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 

 
Резервисања за отпремнине запосленима 192,325  188,692 
Резервисања за јубиларне награде 367,751  361,687 
    
 560,076  550,379 
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30. РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ (наставак) 
 

На дан 31. децембра 2017. године извршен је актуарски обрачун обавеза по основу резервисања 
за дугорочне бенефиције запослених, при чему су коришћене следеће основне методолошке 
претпоставке обрачуна: 
 
-  дисконтна стопа: 7.0%; 
-  номинална стопа раста зарада: 3.0%; 
-  пројектована номинална стопа инфлације: 3.0%. 

 
За потребе одређивања дисконте стопе као основ је коришћена стопа приноса на државне 
хартије од вредности чији је гарант Република Србија од 4%, с обзиром на то да тржиште 
дугорочних хартија од вредности у Републици Србији није развијено. Ова стопа је увећана, јер су 
наведене хартије од вредности емитоване са краћим роком у односу на период за који се врши 
обрачун обавеза према запосленима. 
 
Претпоставка обрачуна јесте да је услов за одлазак у пензију 40 година радног стажа за 
мушкарце, односно 37 до 40 година за жене (сходно динамици, по годинама, промене услова која 
је предвиђена актуелним законским прописима). 

 
Промене на резервисањима у току 2017. и 2016. године приказане су у наредној табели: 
 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 
 
Стање на почетку године 550,379  547,050 
Трошак текуће године (напомена 13) 82,546  84,495 
Актуарски добици  3,651  4,359 
Исплате запосленима (76,500)  (85,525) 
    
Стање на крају године 560,076  550,379 
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31. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 
 

Каматна стопа 
 

Валута 
 Одобрен 
износ у валути 

 31. децембар  
2017. 

 31. децембар  
2016. 

        Кориговано 
 

3М EURIBOR + 3.10% годишње 
 

EUR 
 

1,879,054 
 

61,220 
 

87,004 
5.38% годишње  USD  889,152  53,098  68,393 
3.50% годишње  EUR  818  -  25,250 

3М EURIBOR + 7.50% годишње  EUR  1,900,000  -  104,265 
1M BELIBOR+3.00% годишње  РСД  122,000,000  -  113,867 
1M BELIBOR+3.00% годишње  РСД  122,000,000  -  105,733 

3M eurobor+2.5% годишње  EUR  1,000,000  118,473  - 
3M eurobor+2.5% годишње  EUR  1,000,000  118,473  - 
3M eurobor+2.5% годишње  EUR  1,000,000  118,473  - 
3M eurobor+2.5% годишње  EUR  1,000,000  118,473  - 
3M eurobor+2.5% годишње  EUR  1,500,000  177,709  - 

3М EURIBOR + 3.30% годишње  EUR  2,000,000  64,621  112,248 
6.50% годишње  рсд  250,000,000  -  250,000 

3М EURIBOR + 7.50% годишње  EUR  1,000,000  -  61,736 
3М EURIBOR + 6.50% годишње  EUR  1,000,000  -  74,083 

2.4% годишње   рсд  123,000,000  -  123,000 
3М EURIBOR + 2.20% годишње  EUR  1,900,000  14,069  43,987 
3M EURIBOR + 2.25% годишње  EUR  192,934  1,429  4,467 
3М EURIBOR + 2.20% годишње  EUR  1,554,892  11,513  35,997 
6М EURIBOR + 2.22% годишње  EUR  907,066  6,716  21,000 

7.42% годишње  EUR  1,445,108  10,700  33,456 
6М EURIBOR + 6.95% годишње  EUR  1,800,000  -  29,633 
6М EURIBOR + 7.15% годишње  EUR  1,100,000  -  22,637 
6М EURIBOR + 7.35% годишње  EUR  1,750,000  -  57,620 
6М EURIBOR + 7.50% годишње  EUR  1,100,000  -  40,746 

2.94% годишње  ЕУР  1,500,000  114,242  185,208 
2.94% годишње  ЕУР  1,500,000  126,935  185,208 

2%  eur  2,000,000  236,944  - 
1М БЕЛИБОР +2.60%  РСД  120,000,000  -  120,000 
1М БЕЛИБОР +2.60%  РСД  120,000,000  -  120,000 
1М БЕЛИБОР +2.60%  РСД  120,000,000  -  120,000 

3М EURIBOR + 5.50% годишње  EUR  1,000,000  -  74,083 
3М EURIBOR + 6.07% годишње  EUR  1,000,000  -  37,042 
3М EURIBOR + 6.54% годишње  EUR  1,000,000  -  61,737 

         1,353,088  2,318,400 
         (816,037)  (1,327,147) 

  
 

  
 

  
  

537,051 
 

991,253 
 
Као средство обезбеђења обавеза по основу кредита одобрених од стране банака у земљи, ЈМУ 
РТС положила је одређени број сопствених меница и меничних овлашћења. 
 
Доспеће обавеза по основу дугорочних кредита приказано је у следећој табели: 
 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 
 
 - до 1 године (напомена 34) 816,037  1,327,147 
 - од 1 до 2 године 490,095  883,499 
 - од 2 до 3 године 12,717  53,039 
 - од 3 до 4 године 8,188  14,252 
 - од 4 до 5 година 9,377  9,677 
 - преко 5 година 16,674  30,786 
     
  1,353,088  2,318,400 
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32. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 

 
Остале дугорочне обавезе 859,461  612,966 
Текућа доспећа (напомена 34): (176,547)  (256,072) 
     
  682,914  356,894 

 
Остале дугорочне обавезе у укупном износу од 859,461 хиљада динара на дан 31. децембра 
2017. се односе на: 

• Обавезе према СОКОЈ-у у складу са Споразумом о репрограму дуга од 13. јуна 2017. 
године.  Обавезе су  репрограмиране тако да прва рата доспева 1. фебруара 2018. 
године, а последња 1. августа  2021. године. 

• Oбавезе према ЈП Емисиона техника и везе у складу са Споразумом о регулисању 
међусобних права и обавеза од 3. јануара 2018. године, по основу накнаде за услуге 
преноса и емитовања радио и телевизијског програма. Ове обавезе су  репрограмиране 
на 60 рата од којих прва рата доспева 1. јула 2018. године, а последња 1. јула 2023. 
године.  

• Обавезе према Организацији произвођача фонограма Србије (ОФПС) у складу са 
Споразумом о регулисању међусобних права и обавеза од 26. децембра 2017. године, по 
основу накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација. Ове 
обавезе су  репрограмиране су на 24 рате од којих прва рата доспева у децембру 2017. 
године, а последња у новембру  2019. године.  

 
С обзиром на то да су ове дугорочне обавезе некаматоносне,  у складу са захтевима МРС 39 
“Финансијски инструменти”, извршено је усклађивање вредности ових обавеза по основу 
прерачуна амортизоване вредности обавезе применом просечне камате стопе на позајмљена 
средстава од 3.5%, која кореспондира ефективној каматној стопи. 

 
 
33.  КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ  
     У хиљадама динара 
 Каматна  

стопа 
 Одобрен износ 

у валути 
 31. децембар 

2017. 
 31. децембар 

2016. 
       Кориговано 
 - Министарство финансија 

Републике Србије - 
 

RSD  
 

4,294,446  3,059,446 
     

 
  - 

 - Београдска банка а.д., 
Београд, у стечају 8% годишње  RSD 25,336  -  25,336 

 - пословне банке у земљи 
3М EURIBOR 

+ 4.85% годишње  EUR 1,810,000  -  100,013 
        
    

 
4,294,446  3,184,795 

 
Кредити одобрени од стране Министарства финансија Републике Србије су додељени ЈМУ РТС 
због континуираног недостатка финансијских средстава из периода буџетског финансирања и по 
преласку на финансирање из ртв претплате и ртв таксе. 

 
Кредити су намењени су за одржавање текуће ликвидности и финансирање обртних средстава, а 
обезбеђени су сопственим меницама.  
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34.  ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 У хиљадама динара 

 31, децембар 
2017. 

 31, децембар 
2016. 

   Кориговано 
 

Остале краткорочне финансијске обавезе 359  635 
Текућа доспећа дугорочних кредита (напомена 31) 816,037  1,327,147 
    
Текућа доспећа осталих дугорочних обавеза (напомена 32): 176,547  256,072 
 
 992,943  1,583,854 

 
 
35. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ И ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 

 
Примљени аванси, депозити и кауције:    
 - у земљи 127,271  256,320 
 - у иностранству 6,256  1,429 
    

 133,527  257,749 
Обавезе из пословања:    
Добављачи у земљи:    
 - у земљи 831,429  1,110,113 
 - за нефактурисане набавке у земљи 374,227  454,884 
 1,205,656  1,564,997 
Добављачи у иностранству:    
 - у иностранству 389,191  252,849 
 - за нефактурисане набавке у иностранству -  66,925 
 389,191  319,774 
Остале обавезе из пословања:    
Обавезе по основу неискоришћених годишњих одмора 45,884  42,150 
Остало 1,604  1,604 
 47,488  43,754 
    
 1,642,335  1,928,525 
 

36. ОСТАЛE КРАТКOРOЧНE OБАВEЗE 
 У хиљадама динара 

 31, децембар 
2017. 

 31, децембар 
2016. 

   Кориговано 
 

Обавезе за нето зараде 150,209  139,460 
Порези и доприноси на зараде на терет запосленог 58,457  54,741 
Доприноси на зараде на терет послодавца 36,953  34,719 
Обавезе према запосленима за отпремнине 40,865  408 
Обавезе према запосленима за јубиларне награде 3,941  7,135 
Обавезе за накнаде по уговору ауторском делу 20,707  21,118 
Обавезе према члановима Управног и Програмског одбора 668  307 
Обавезе за камате:    
 - по основу кредита у земљи 1,505  28,465 
 - по основу пореза 431,119  128,713 
 - по основу обавеза према добављачима у земљи 9  15 
 - по основу кредита у иностранству 1,102  1,482 
Остале краткорочне обавезе 16,486  19,270 
    
 762,021  435,833 
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36. ОСТАЛE КРАТКOРOЧНE OБАВEЗE (наставак) 
 

Обавезе за камате по основу пореза, исказане на дан 31. децембра 2017. године у износу од  
431,119 хиљада динара односе се на обавезе према Пореској управи), које су у целини 
конвертоване у капитал у 2018. години (напомена 43). 

 
 
37. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПДВ, ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ 

ДАЖБИНЕ 
 У хиљадама динара 

 31, децембар 
2017. 

 31, децембар 
2016. 

   Кориговано 
 

Обавезе за порез на додату вредност 221,631  190,582 
    
Обавезе за остале пореезе, доприносе и друге дажбине:    
Обавезе за порез на добит 193,568  47,313 
Обавезе за порез на имовину 389  395 
Обавезе по основу накнаде за развој кинематографије 674,475  674,438 
Обавезе за остале порезе, накнаде и доприносе 127,409  120,772 
    
 995,841  842,918 

 
Обавезе за порез на додату вредност, исказане на дан 31. децембра 2017. године у износу од  
221,631 хиљаду динара, укључују и обавезе по основу пореза на додату вредност по основу 
решења Пореске управе из претходних година у износу од 141,152 хиљаде динара, које су у 
целини конвертоване у капитал у 2018. години (напомена 43). 
 
Обавезе за остале порезе, накнаде и доприносе, исказане на дан 31. децембра 2017. године у 
износу од 127,409 хиљада динара, укључују и обавезе за порез по одбитку по основу решења 
Пореске управе из претходних година у износу од 65,627 хиљада динара, које су у целини 
конвертоване у капитал у 2018. години (напомена 43). 
 
Обавезе по основу накнаде за развој кинематографије у износу од 674,475 хиљада динара, 
настале су у претходним периодима, по основу Закона о радиодифузији. У складу са одредбама 
наведеног закона, ЈМУ РТС је имала обавезу да плати накнаду за развој домаће кинематографије 
од 1.5% од износа наплаћене претплате. Као што је обелодањено у напомени 6, даном ступања 
на снагу Закона о јавним медијским сервисима, престале су да важе одредбе Закона о 
радиодифузији којима је РТВ претплата дефинисана као један од извора финансирања јавног 
медијског сервиса. Руководство ЈМУ РТС се континуирано обраћа надлежним државним 
институцијама да се призна допринос ЈМУ РТС развоју  домаће кинематографије кроз програмске 
пројекте у оквиру своје делатности и да се ова обавеза отпише. 

 
 
38. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 
Обрачунати трошкови:    
 - израда сценографије за Песму Евровизије 
     (обавезе према EBU, Procon и Sundin) -  589,745 
 - за ауторска права према СОКОЈ-у 2,992  112,692 
 - за књижна одобрења по основу уговора са купцима 103,195  - 
 - за неуплаћене порезе и доприносе 26,000  24,000 
 - за остале судске спорове 42,936  22,067 
 - остало 13,990  4,789 
Oдлoжeни прихoди по основу примљeних дoнација 93,506  54,553 
    
 282,619  807,846 
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38. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (наставак) 
 

Укалкулисани трошкови у износу од 103,195 се односе на књижна одобрења према медијским 
агенцијама по основу одобрених годишњих супер рабата у складу са званичним ценовником ЈМУ 
РТС. 
 
ЈМУ РТС је током претходних година примала средства на име финансијске и техничке помоћи 
од Владе Републике Србије, земаља Европске уније и међународних организација која су 
иницијално призната као одложени (разграничени) приход. Признавање прихода финансијских 
донација врши се по реализацији средстава, док се приходи од донација примљених у виду 
опреме признају истовремено са признањем трошкова амортизације, у корисном веку трајања 
опреме. 

 
Преглед одложених прихода по основу примљених донација приказан је у следећој табели: 
 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 
 
Министарство трговине и телекомуникација 31,107  37,774 
The European commision 15,427  - 
Остали 7,494  - 
Донације у опреми 2,468  16,779 
Примљене донације по основу серија 37,010  - 
    
 93,506  54,553 

 
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација (садашњи назив: 
“Министарство трговине, туризма и телекомуникација”) је, у складу са Законом о буџету 
Републике Србије за 2012. годину ("Службени гласник" бр. 101/11 и 93/12) и Закључком Владе 
Републике Србије број: 401-7292/2012 од 25.октобра 2012. године, пренело на рачун ЈМУ РТС 
наменска средства за финансирање пројеката за дигитализацију аудио система, студијску видео 
опрему, архивирање, дописничку мрежу и припрему емитовања ХД сигнала, у укупном износу од 
500,000 хиљада динара. 

 
Износ од 15,427 хиљада динара се односи на Уговор са Делегацијом Европске Уније којим је 
одобрена донација у износу од 174,731 евра.  
 
Промене на одложеним приходима по основу примљених донација приказане су у следећој 
табели: 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 
 
Стање на почетку периода 54,553  191,433 
Донације у току године 74,406  1,398 
Пренос у приходе  (35,453)  (138,278) 
    
Стање на крају периода 93,506  54,553 

 
 
39. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

 У хиљадама динара 
 31, децембар 

2017. 
 31, децембар 

2016. 
   Кориговано 

 
Туђа роба и материјал на складишту 1,487  1,487 
Средства уништена у НАТО бомбардовању 11,042,106  11,042,106 
    
 11,043,593  11,043,593 
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40.  ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 
 

Управљање ризиком капитала 
 

Циљ управљања капиталом је да ЈМУ РТС задржи способност да настави са својим пословањем 
у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувала оптималну структуру 
капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а власницима обезбеди принос на капитал. 
Структура капитала ЈМУ РТС састоји се од дуговања, укључујући дугорочне и краткорочне 
кредите и остале дугорочне обавезе, готовине и готовинских еквивалената и капитала који се 
приписује власницима, а који укључује државни и остали капитал, резерве и акумулирани губитак. 
 
Показатељи задужености ЈМУ РТС са стањем на крају године били су следећи: 
 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

 
31. децембар 

 
2017. 

 
2016. 

 
Задуженост 6,507,354  6,116,797 
Готовина 963,149  21,385 
Нето задуженост 5,544,205  6,095,412 
Капитал 1,014,955  (1,731,555) 
 
Рацио укупног дуговања према капиталу 18%  - 
 
Задуженост се односи на дугорочне и краткорочне финансијске обавезе, док се капитал односи 
на државни и остали капитал, резерве и акумулирани губитак. 

 
Категорије финансијских инструмената 
 
Детаљи значајних рачуноводствених политика, као и критеријуми и основе за признавање 
прихода и расхода за све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањени су у напомени 3 
уз финансијске извештаје. 
 
Категорије финансијских инструмената на дан 31. децембра 2017. и 31. децембра 2016. године; 
 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

 
31. децембар 

 
2017. 

 
2016. 

Финансијска средства 
  

 
Дугорочни финансијски пласмани 85,657  89,821 
Потраживања од купаца, потраживања за РТВ претплату  
   и друга потраживања 1,321,055  1,746,876 
Готовина и готовински еквиваленти 963,149  21,385 

 

 
2,369,861  1,858,082 

 
Финансијске обавезе  

 
 

Дугорочни кредити и зајмови у земљи 461,582  876,299 
Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 75,469  114,954 
Остале дугорочне обавезе 682,914  356,894 
Краткорочни кредити 4,294,446  3,184,795 
Остале краткорочне финансијске обавезе 992,943  1,583,853 
Добављачи у земљи 1,205,656  1,564,997 
Добављачи у иностранству 389,191  319,774 
Остале краткорочне обавезе 2,616  29,962 
Остале обавезе 2,992  723,869 

 

 
8,107,809  8,755,397 

 
Основни финансијски инстументи ЈМУ РТС су готовина и готовински еквиваленти, потраживања, 
краткорочни финансијски пласмани, дугорочне и краткорочне финансијске обавезе и обавезе 
према добављачима чија је основна намена финансирање текућег пословања ЈМУ РТС.  
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40.  ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Категорије финансијских инструмената (наставак) 
 
Циљеви управљања финансијским ризицима 

 
У нормалним условима пословања ЈМУ РТС је изложена ниже наведеним ризицима. 

 
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик 
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се 
избегавају смањењем изложености овим ризицима. ЈМУ РТС не користи никакве финансијске 
инструменте како би се избегли утицаји финансијских ризика на пословање из разлога што такви 
инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у 
Републици Србији. 

 
Тржишни ризик  

 
У свом пословању ЈМУ РТС је изложена ризицима од промена курсева страних валута и промена 
каматних стопа. 

  
Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било значајних 
промена у изложености ЈМУ РТС тржишном ризику, нити у начину управљања или мерења ових 
ризика. 

 
Девизни ризик 

 
ЈМУ РТС је изложена девизном ризику првенствено преко потраживања од купаца, обавеза по 
освнову кредита и обавеза према добављачима који су изражени у странима валутама. ЈМУ РТС 
не користи посебне финансијске инструменте као заштиту од ризика.  

 
Стабилност економског окружења у којем ЈМУ РТС послује, у великој мери зависи од мера Владе 
у привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира. 

 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у страним валутама на 
датум извештавања ЈМУ РТС, била је следећа:  
 
      У хиљадама динара 
  Средства   Обавезе 

  
 31. децембар 

2017.   
 31. децембар  

2016.   
 31. децембар 

2017.   
 31. децембар  

2016.  
 

EUR   21,469  24,357  2,092,003  2,445,920 
USD  378  53  63,074  84,316 
CHF  760  591,221  13,588  4,873 
SEK  230  296  43  46 
GBP  329  10  -  - 
HRK  -  -  9  - 
         

  23,166  615,937  2,168,717  2,535,155 
 
ЈМУ РТС је у значајној мери осетљива на промене девизног курса страних валута у којима има 
исказана потраживања и обавезе. Следећа табела представља детаље анализе осетљивости на 
пораст и смањење од 10% курса динара у односу на дате стране валуте. Стопа осетљивости од 
10% се користи при интерном приказивању девизног ризика и представља процену руководства 
разумно очекиваних промена у курсевима страних валута. Анализа осетљивости укључује само 
ненаплаћена потраживања и обавезе исказане у страној валути и усклађује њихово превођење 
на крају периода за промену од 10% у курсевима страних валута. С обзиром на то да ЈМУ РТС 
има нето обавезе у страним валутама, негативан износ из табеле указује на смањење резултата 
периода пре пореза у случајевима када динар слаби у односу на валуту у којој су исказане 
позиције. У случају јачања динара од 10% у односу на страну валуту, утицај на  резултат био би 
супротан, односно позитиван. 
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40.  ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Тржишни ризик (наставак) 
 

Девизни ризик (наставак) 
  У хиљадама динара 
  2017.  2016. 
  Добитак / (губитак)  Добитак / (губитак) 
   +10%    -10%    +10%    -10%  
         
EUR  (207,053)  207,053  (225,156)  225,156 
USD (6,270)  6,270  (8,426)  8,426 
CHF (1,282)  1,282  58,635  (58,635) 
SEK 19  (19)  25  (25) 
GBP   33  (33)  1  (1) 
HRK (1)  1  -  - 

Укупно 
 

(214,554)  214,554  (174,921)  174,921 
 

Ризик од промене каматних стопа  
 
ЈМУ РТС није изложена ризику од промене каматних стопа на финансијска средства, док се 
дугорочни финансијски пласмани ревалоризују у складу са растом цена на мало у Републици 
Србији. Значајно већа изложеност ризику промене каматних стопа јесте на страни обавеза, пошто 
су дугорочни и краткорочни кредити и остале краткорочне финансијске обавезе везани за 
варијабилне каматне стопе. Овај ризик зависи од финансијског тржишта, тако да ЈМУ РТС нема 
на располагању инструменте којим би ублажило његов утицај. 
 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода дата 
је у следећем прегледу: 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2017. 
 31. децембар 

2016. 
Финансијска средства    
Некаматоносна    
Дугорочни финансијски пласмани 85,657  89,821 
Потраживања од купаца и друга потраживања 1,321,055  1,746,876 
Готовина и готовински еквиваленти 963,149  21,385 
    
 2,369,861  1,858,082 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Остале дугорочне обавезе 682,914  356,894 
Краткорочни кредити 4,294,446  3,059,446 
Текућа доспећа осталих дугорочних обавеза 176,547  256,072 
Добављачи у земљи 1,205,656  1,564,997 
Добављачи у иностранству 389,191  319,774 
Остале краткорочне обавезе 2,616  29,961 
Остале обавезе  2,992  723,869 
 6,754,362  6,311,013 
Фиксна каматна стопа    
Дугорочни кредити 199,964  630,087 
Краткорочни кредити -  25,336 
Текућа доспећа дугорочних кредита 331,256  240,430 
 531,220  895,853 
Варијабилна каматна стопа    
Дугорочни кредити 337,087  361,166 
Краткорочни кредити -  100,013 
Текућа доспећа дугорочних кредита 484,781  1,086,717 
Остале краткорочне финансијске обавезе 359  635 
 822,227  1,548,531 
    
 8,107,809  8,755,397 
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40.  ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Тржишни ризик (наставак) 
 

Ризик од промене каматних стопа (наставак) 
 

Анализе осетљивости приказане у наредном тексту су успостављене на основу изложености 
променама каматних стопа за недеривативне инструменте на датум биланса стања. За средства 
и обавезе са варијабилном стопом, анализа је састављана под претпоставком да је преостали 
износ средстава и обавеза на датум биланса стања био непромењен у току целе године. 
Повећање или смањење од 1% представља, од стране руководства, процену реално могуће 
промене у каматним стопама. Да је каматна стопа 1% виша/нижа, а све остале варијабле остале 
непромењене, резултат ЈМУ РТС би за годину која се завршава 31. децембра 2016. године био 
мањи/већи за износ од 8,222 хиљадa динара (2016. година: 15,485 хиљадa динара), као резултат 
већег/мањег нето расхода камата. Оваква ситуација се приписује изложености ЈМУ РТС која је 
заснована на варијабилним каматним стопама које се обрачунавају на обавезе по кредитима и 
остале краткорочне финансијске обавезе. 

 
Кредитни ризик 

 
Управљање потраживањима од купаца 

 
ЈМУ РТС је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да дуговања према ЈМУ РТС измире у потпуности и на време, што би имало за 
резултат финансијски губитак. Изложеност ЈМУ РТС овом ризику ограничена је на износ 
потраживања од купаца на дан биланса. 

 
Структура потраживања од купаца и потраживања за РТВ претплату на дан 31. децембра 2017. 
године приказана је у табели која следи: 
 
   У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка  

вредности 
 Нето 

изложеност 
      
Недоспела потраживања од купаца 1,099,100  -  1,099,100 
Доспела, исправљена потраживања  
   од купаца 63,421,080  (63,421,080)  - 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 186,495  -  186,495 

 64,706,675  
 

(63,421,080)  1,285,595 
 
Структура потраживања од купаца и потраживања за РТВ претплату на дан 31. децембра 2016. 
године приказана је у табели која следи: 
   У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка  

вредности 
 Нето 

изложеност 
      
Недоспела потраживања од купаца 1,042,257  -  1,042,257 
Доспела, исправљена потраживања  
   од купаца 63,421,628  (63,421,628)  - 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 672,970  -  672,970 

 
 

65,136,855  (63,421,628)  1,715,227 
 

Недоспела потраживања 
 
Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2017. године у износу од 1,099,100 
хиљада динара (31. децембар 2016. године: 1,042,257 хиљаде динара), највећим делом се 
односе на таксу на електрично бројило 842,844 хиљаде динара и потраживања по основу продаје 
рекламног времена од 242,008 хиљаде динара.. 
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40. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Кредитни ризик (наставак) 
 

Управљање потраживањима од купаца (наставак) 
 
Доспела, исправљена потраживања 
 
ЈМУ РТС је у претходним периодима извршила обезвређење потраживања од купаца за доспела 
потраживања у износу од 63,421,080 хиљада динара (2016. године: 63,421,628 хиљада динара) 
на основу старосне анализе купаца, а у складу са рачуноводственом политиком обелодањеном у 
напомени 3, према којој се потраживања од купаца у земљи исправљају уколико купац касни са 
плаћањем дуже од 60 дана, а потраживања од купаца из иностранства у случају кашњења дужег 
од 90 дана од доспећа на наплату.  

 
Доспела, неисправљена потраживања 
 
ЈМУ РТС није извршила обезвређење доспелих потраживања исказаних на дан 31. децембра 
2017. године у износу од 186,495 хиљада динара (31. децембар 2016. године: 672,970 хиљаде 
динара), с обзиром на то да код наведених потраживања купци не касне са наплатом дуже од 60 
дана, односно дуже од 90 дана у случају потраживања од купца из иностранства. 
 
Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања представљена је у следећој табели: 

 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2017. 
 31. децембар 

2016. 
 
Мање од 30 дана 75,218  62,545 
31 – 60 дана 45,900  19,278 
61 – 90 дана 905  1,402 
Наплата у 2018. 64,472  589,745 
    
 186,495  672,970 
 
Доспела неисправљена потраживања на дан 31. децембра 2016. године у потпуности су се 
односила на потраживања од купца European Broadcasting Union (“EBU“) по основу фактурисања 
котизације, док ЈМУ РТС у истом износу има и укалкулисане трошкове према добављачу по 
основу продукцијских услуга, а све  за манифестацију "Песма Евровизије 2008" у износу од 
589,745 хиљада динара. У току 2017. године ЈМУ РТС је спровела компензацију наведених 
потраживања и обавеза.  

 
Управљање обавезама према добављачима 
 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2017. године исказане су у износу од 
1,594,847 хиљадa динара (31. децембра 2016. године: 1,884771 хиљадa динара), при чему се 
највећи део односи на обавезе према добављачима из земље и иностранства по основу набавки 
права емитовања телевизијског програма.  
 
Ризик ликвидности 
 
ЈМУ РТС управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве 
континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног 
односа доспећа финансијских средстава и обавеза. 
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40. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Ризик ликвидности (наставак) 
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика  

 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза ЈМУ РТС. Приказани 
износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталих на основу финансијских 
обавеза на основу најранијег датума на који ће ЈМУ РТС бити обавезна да такве обавезе измири.  
 
      У хиљадама динара 
        31. децембар 2017. 
 

 
До 3 

месеца  

Од 3 месеца 
до једне 

године  
Од 1 до 5 

година  
Преко  

5 година  Укупно 
           
Некаматоносна  1,578,814  4,450,188  725,360  -  6,754,362 
Фиксна каматна стопа  83,036  258,877  203,885  6,097  551,895 
           
Варијабилна каматна 

стопа  52,055  448,618  340,599  -  841,272 
           
  1,713,905  5,157,683  1,269,844  6,097  8,147,529 
 
      У хиљадама динара 
        31. децембар 2016. 
 

 
До 3 

месеца  

Од 3 месеца 
до једне 

године  
Од 1 до 5 

година  
Преко  

5 година  Укупно 
           
Некаматоносна  2,385,732  3,568,387  356,894  -  6,311,013 
Фиксна каматна стопа  24,012  275,618  471,335  181,068  952,033 
Варијабилна каматна 

стопа  377,784  860,220  369,573  -  1,607,577 
           
  2,787,528  4,704,225  1,197,802  181,068  8,870,623 
 
 

41. ФЕР ВРЕДНОСТ 
 
Фер вредност нефинансијских средстава 
 
ЈМУ РТС на дан 31. децембра 2017. године ни на дан 31. децембра 2016. године не евидентира 
нефинансијску имовину која се одмерава по фер вредности. 

 
Фер вредност финансијских инструмената 
 
ЈМУ РТС на дан 31. децембра 2017. године ни на дан 31. децембра 2016. године не евидентира 
финансијска средства ни финансијске обавезе која се одмеравају по фер вредности. 
 
Фер вредност финансијских инструмената који нису вредновани по фер вредности обрачуната је 
само за потребе обелодањивања, без ефеката на позиције биланса стања и биланса успеха. 
Додатно, с обзиром на то да нема активног трговања овим инструментима, одређивање њихове 
фер вредности захтева коришћење процена руководства у значајној мери. 
 
Фер вредност је цена која се може примити за продају неког средства или платити за пренос неке 
обавезе у уобичајеној трансакцији на главном (или најповољнијем) тржишту на датум 
одмеравања под текућим тржишним условима без обзира на то да ли је цена директно утврдива 
или процењена коришћењем неке друге технике вредновања.  
 
Међутим, не постоје доступне тржишне цене за финансијске инструменте у портфолију ЈМУ РТС, 
који су према томе класификовани у ниво 3 хијерархије фер вредности. У условима у којима нема 
доступних тржишних цена, фер вредност се процењује применом модела дисконтовања новчаних 
токова или других модела.  
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40. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Фер вредност финансијских инструмената (наставак) 
 
Руководство ЈМУ РТС сматра да нема материјално значајних разлика између књиговодствене и 
фер вредности финансијских средстава и обавеза узимајући у обзир да следеће: потраживања 
од купаца, друга потраживања, готовина и готовински еквиваленти, као и обавезе према 
добављачима, краткорочни кредити, текућа доспећа дугорочних кредита и остале краткорочне 
обавезе доспевају на реализацију у периоду до једне године; значајан износ дугорочних кредита 
је вреднован по варијабилним каматним стопама; фиксне каматне стопе које су уговорене за 
одређене дугорочне кредите не одступају значајно од варијабилних каматних стопа које ЈМУ РТС 
плаћа на дугорочне кредите; остале дугорочне обавезе које су бескаматне су дисконтоване 
ефективном каматном.  
 

 
42. СУДСКИ СПОРОВИ 
 

На дан 31. децембра 2017. године, против ЈМУ РТС се води одређени број судских поступака. На 
основу процена правне службе, за одређени број судских поступака нема основа за правне 
поступке, док за преостале спорове није могуће са сигурношћу предвидети њихов коначан исход. 
На основу навeдених процена, руководство процењује да потенцијални одливи по основу 
негативних исхода судских спорова неће имати материјално значајне ефекте на приложене 
финансијске извештаје. 
 
 

43.  ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 
 
Као што је обелодањено у напоменама 36 и  37, обавезе по основу јавних прихода у укупном 
износу од 637,898 хиљада динара са стањем на дан 31. децембра 2017. године, у 2018. години 
конвертоване су у капитал у укупном износу од 639,481 хиљада динара (колико су износиле 
обавезе у 2018. години), сходно потписаном  уговору између Владе РС 05 број 023-189/2018 од 
18. јануара 2018. (закључак Владе РС број 023-189/2018) и ЈМУ РТС број 0422 од 16. јануара 
2018. године. 
 
У складу са Законом о буџету РС за 2018. годину Министарство културе РС и ЈМУ РТС су  
потписали уговор о финансирању делатности од општег интереса у области јавног информисања 
током 2018. године, број 401-01-33/2018-04 од 22. јануара 2018. године у износу од 3,100,000 
хиљада динара. Пренос средстава из буџета у корист РТС врши се у једнаким месечним 
износима од 258,333 хиљада динара. 
 
Крајем децембра 2017. спроведен је програм добровољног одласка стално запослених радника. 
Из РТС је отишло 55 радника, а трошак који је настао овим поводом у износу од  50 милиона 
динара и измирен је у јануару 2018. године. 
 
У другој половини 2017. основни развојни пројекат био је припрема и реализација ОТТ 
платформе РТС Планета. 
 
Појава нових, нелинеарних и мобилних медијских платформи налаже РТС истовремени развој 
нових услуга уз транзиционо задржавање и унапређење програмског садржаја „класичних“ медија 
радија и телевизије. Развој сопственог дистрибутивног система - ОТТ сервиса, представља 
решење за будућност, у којој ће сваки гледалац-корисник моћи да прати садржаје РТС-а. РТС 
намерава да у 2018. години  учини свој програм доступнијим на свакој тачки земљине кугле, 
развијајући своју ОТТ платформу. Тако ће се лакше стизати до младих што је изузетно важно јер 
истраживања која су радиле комерцијалне телевизије показују да млади највише верују РТС-у. 
РТС пласира програм који је убедљиво најгледанији и најпопуларнији у земљи, а архива 
формирана током 60 година представља једну од најбогатијих европских ризница тв програма. 
 
До краја 2017. године на  платформи је било доступно око 2,000 емисија из Програмског архива 
Радио-телевизије Србије.  

 
Развојем ОТТ сервиса РТС је у прилици да понуди најразноврснији програм на тржишту у земљи 
и иностранству. Припрема се и реализује 7 тематских канала РТС-а (РТС 3, РТС Живот, РТС 
Драма, РТС Музика, РТС Трезор, РТС Коло и РТС Полетарац). Пуни комерцијални потенцијал 
очекујемо да ће се исказати у 2018. години. 
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43.  ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА (наставак) 

 
Серија о крунисању Стефана Првовенчаног „Немањићи - рађање краљевине“ је највећа и 
најобимнија ТВ серија коју РТС ради у својој историји. Серија доноси историјске турбуленције 
везане за рану српску државу крајем 12. и почетком 13. века, у време које је претходило 
устоличењу династије Немањића. Припреме за снимање су започеле у току 2016. године,  
снимање је релизовано у току 2017. године а серија је емитована у 2018. години. Ангажовано је 
преко 200 глумаца и око 2,700 статиста. 

 
 
44. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ  

 
Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности ЈМУ 
РТС могу се разликовати од тумачења руководства ЈМУ РТС. Као резултат изнетог, трансакције 
могу бити оспорене од стране пореских власти и ЈМУ РТС може бити одређен додатни износ 
пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи 
да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од 
када је обавеза настала.  

 
 
45.  ДEВИЗНИ КУРСEВИ 
 

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за 
прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи: 
 
  у динарима 
 31. децембар 

2017.  
31. децембар 

2016 
   

 

 
EUR  118.4727 123.4723 
USD  99.1155 117.1353 
GBP  133.4302  143.8065 
CHF  101.2847  114.8473 

 
 
46. АУТОРИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 
Финансијски извештаји за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године (укључујући 
и упоредне податке) су одобрени од стране руководства ЈМУ РТС на дан 28. маја 2017. године. 
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