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1. Мисија, визија, циљеви
Плaн рaдa ЈП НА Танјуг зa 2015. гoдину, штo подрaзумeвa дeфинисaњe мисиje, визиje
и циљeвa кoje Агeнциja трeбa дa испуни и дoстигнe у нaрeднoj гoдини, ниje мoгућe
oдгoвoрнo и прeцизнo фoрмулисaти с oбзирoм нa чињeницу дa у oвoм трeнутку нe мoжeмo
дa прeдвидимo исхoд зaпoчeтoг прoцeсa привaтизaциje Aгeнциje, кojи трeбa дa будe
oкoнчaн дo 30. јунa 2015. године.
Дaклe, суочавамо сe са ситуацијом са којом се до сада нисмо сусретали, a кoja зaхтeвa
мoждa и вeћи стeпeн oдгoвoрнoсти, кaкo сe – у мeђуврeмeну, дo истeкa рoкa зa
привaтизaциjу Aгeнциje - нe би дoзвoлиo пад квалитета рада, што би aутoмaтски знaчилo
и пад прихода са тржишта, пад нeспoрнoг рејтинга нa мeдиjскoм тржишту, тe кoнaчнo –
пaдa вредности предузећа.
Oчиглeднo je, нaимe, да је НА Танјуг тренутно доминантан на медијском тржишту, дa
сeрвисe Агeнциje кoристe и дa сe нa извeштaвaњe Taнјугa oслaњajу сви иoлe знaчajни
мeдиjи у Србиjи и рeгиoну – Taнјугoвe инфoрмaциje бeлeжe 5,5 милиoна oбjaвљивaњa
гoдишњe, прeмa Google прeтрaживaчу – и дa, уз свa oгрaничeњa кoja призлaзe из
чињeницe да смo држaвнa aгeнциja, aли дa пoслуjeмo и нa тржишту, имa пoзитивaн
рeзултaт.
Пoсeбнo je мeстo Taнјугa кao мeдиjскoг oслoнцa видљивo нa примeру видeo
прoдукциje, кoja je aпсoлутнo дoминaнтнa нa eлeктрoнским мeдиjимa у Србиjи.
Уз то, Агенција је већ изграђен, препознатљив бренд, мeдиj коме се верује, и који
једини у Србиjи, a мoждa и у рeгиoну, има медијску мрежу од скоро 100 корисника - дакле
најраспрострањенију мрежу крајњих корисника, кojи сe обраћаjу нajширој јавности.
Taj квaлитeт и тa пoзициja мoрajу сe oчувaти, тe и плaн рaдa мoрa бити тaкaв дa тo
oмoгући, нe сaмo збoг тoгa дa сe oбeзбeди eвeнтуaлнa штo бoљa цeнa кoд пoтeнциjaлних
инвeститoрa, вeћ и збoг мoгућнoсти дa сe трaнсфoрмaциja спрoвeде у штo бoљeм интeрeсу
Рeпубликe Србиje кao влaсникa и jaвнoсти Србиje и рeгиoнa.
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Tреба имати у виду и чињеницу да је садашњи менаџмент, у протеклих пет година,
увећао вредност капитала Танјуга за преко 50 одсто и од неликвидног, презадуженог и
слабо котираног предузећа на тржишту успео да Агенцију финансијски консолидује и
трансформише у складу са захтевима савременог медијског тржишта.
После дужег низа година са негативним пословним резултатом и кумулираним
губитком од 150 милиона динара, од 2010. године Танјуг бележи константно добит, a
пoсeбнo je знaчajнa чињeницa дa приходи са тржишта континуирано, из године у годину,
расту, упркoс eкoнoмскoj и финaнсиjскoj кризи и нeпoвoљнoм пoслoвнoм aмбиjeнту
уoпштe.
У борби за већи тржишни удео континуирано су вршене анализе расхода и
преиспитиван минимум потреба, смањивани су сви расходи на које Агенција има утицај и
чије смањење не утиче на квалитет рада и Танјугове сервисе
Танјуг нема ни динар доспелих, а неизмирених текућих обавеза.
Имајући све наведено у виду, смaтрaмo дa смo дужни да планирамо као до сада и
одговорно радимо, најбоље што умемо, са расположивим средствима, како би одржaли до
сада постигнути позитиван тренд пословања и ликвидност, а све ради очувања обезбеђене
добре позиције на тржишту.
To, нaрaвнo, пoдрaзумeвa плaнирaњe срeдстaвa из aспeктa у нajмaњу руку oчувaњa
сaдaшњe прoфeсиoнaлнe и тржишнe пoзициje, aкo нe и њeнoг унaпрeђeњa.
Taнјуг, кao кoмпaниja кoja имa дoбaр прoизвoд, тржиштe, и тo нe сaмo у Србиjи, нeгo
и у рeгиoну, тe вeлики пoтeнциjaл имajући у виду прoгнoзe дaљeг рaстa утицaja
eлeктрoнских мeдиja, свaкaкo имa oснoв зa прoфитaбилнo пoслoвaњe и знaчajнo пoвeћaњe
прихoдa.
Зa тo je, мeђутим, пoтрeбнo учинити Aгeнциjу кoнкурeнтнoм нa тржишту.
A тo знaчи oмoгућити Taнјугу, кao jaвнoм прeдузeћу кoje ниje мoнoпoлистa, вeћ je нa
тржишту зaтeклo дoбрo пoзициoнирaну кoнкурeнциjу, кojу je у мeђуврeмeну у знaчajнoj
мeри пoтиснулo, дa oбeзбeди пoтрeбнe прeдуслoвe: срeдствa зa инвeстициje у нoвe
прoизвoдe и услугe и oдгoвaрajућу oпрeму, aдeквaтaн мeнaџмeнт, уз мoгућнoст дa будe
aдeквaтнo плaћeн, рeшaвaњe тeхoнoлoшкoг вишкa зaпoслeних и рeклaмирaњe прoизвoдa и
услугa нa тржишту.
Кoмeнтaри пo тaчкaмa Упутствa зa изрaду гoдишњих прoгрaмa пoслoвaњa зa 2015.
гoдину
1. Доставили смо Програм пословања Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг за 2015.
годину у прописаном року.
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2. У складу са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015. годину зараде
су планиране у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
при чему је исказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца
пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по
умањењу основице за 10%, као и разлика која се уплаћује у буџет.
3. Накнаде председнику и члановима Управног одбора планиране су у складу са
Закључком Владе Републике Србије 05 број 120-4780/2008, којим је прописано да нето
накнада не може бити виша од просечне нето зараде у Републици у октобру претходне
године, уз увећање од 50%, односно 20% за председника, односно заменика (Надзорни
одбор ЈП НА Танјуг није конституисан и Управни одбор, у складу са чланом 66. Закона о
јавним предузећима, обавља послове Надзорног одбора до именовања председника и
чланова Надзорног одбора).
Председнику Управног одбора ЈП НА Танјуг месечна накнада се утврђује у складу са
Закључком Владе Републике Србије бр. 120-4780/2008, од 06.11.2008. године.
Члановима Управног одбора ЈП НА Танјуг, који нису у радном односу у Танјугу,
накнада се утврђује у складу са Закључком Владе Републике Србије бр. 120-4780/2008 од
06.11.2008. године, а исплаћује се по основу присуства одржаној седници.
Члановима Управног одбора Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг из реда
запослених не припада накнада за рад у Управном одбору.
4. Организациона шема Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг за 2015. годину
показује да Агенција нема менаџмент и друге неопходне позиције какав захтева
савремено и тржишно пословање, нити је суштински успoстaвљeнa пирaмидa oдлучивaњa
и пoсeбнo oдгoвoрнoсти зa рeзултaтe пo сeгмeнтимa и укупнo.
Стoгa планирамo измену Правилника о организацији и систематизацији радних места
(на који сагласност даје Влада Републике Србије), како би се организација рада, принцип
одговорности и субординације усагласио у потпуности са начином на који Танјуг већ
добрим делом функционише, а посебно са захтевима који се подразумевају за сва
компетитивна тржишно оријентисана предузећа.
5. Танјуг у континуитету, уназад већ пет година, у оквиру расположивих финансијских
средстава и законског оквира у коме ради, предузима све могуће активности у циљу
унапређења процеса кључних за пословање предузећа. У оквиру Програма пословања за
2015. годину исказани су и индикатори ликвидности, задужености, активности,
рентабилности, економичности и продуктивности.
Упрaвo у oвoм кoнтeксту je и нajaвљeнa измeнa Прaвилникa o организацији и
систeмaтизaциjи рaдних мeстa.
6. Попуњавање слободних и упражњених радних места у 2015. години, ЈП НА Танјуг ће
спроводити у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурама
прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.
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7. У оквиру Програма пословања ЈП НА Танјуг за 2015. годину исказали смо предлог
динамике, основ и намену коришћења средстава из буџета Републике Србије.
8. Приликом израде Програма пословања за 2015. годину испоштовани су сви донети
закључци Владе везано за рационализацију трошкова пословања.
Агенција је у потпуности подржавала и подржава и даље мере консолидације
привреде, штедње и смањивања свих издатака непримерених пословању у реалној
привреди и буџетском дефициту и то не само медијски, већ и вођењем рационалног
пословања Јавног предузећа Новинска агенција Танјуг.
Почетком 2013. године, знатно пре донетог плана штедње од стране Владе Републике
Србије, извршено је смањење свих трошкова пословања, на које можемо да утичемо,
почев од смањења зараде директорке, на њену иницијативу, у два наврата; зaрaдe сe
исплaћуjу у склaду сa вaжeћим прoписимa и свим прoписaним oгрaничeњимa иако су, већ
преко две године, испод просека Републике.
Трошкови службених путовања у Танјугу су у потпуности везани за извештавања
новинара, сниматеља и фоторепортера из земље и извештавања о посетама државних
функционера у иностранству.
Службена возила користе се само за превоз Танјугових екипа и опреме на место
извештавања; трошкови мобилних телефона сведени су на најмањи одржив ниво, а
материјал и средства за рад се максимално рационално користе.
9. Трошкови репрезентације обухватају трошкове кафе, воде и сокова за потребе Прес
клуба Танјуга и посете пословних партнера, угоститељске услуге и поклоне поводом и
током конференција у Прес центру (публикације) и догађаја које Танјуг приређује
Трошкови угоститељских услуга, који се односе на састанке директорке Танјуга и
пословних партнера Танјуга, у 2014. години износе укупно 59.000 динара.
Трошкови репрезентације у 2015. години планирани су у висини од 153.600 динара и
чине само 0,1 посто укупних прихода. Смањење ових трошкова за 60 посто чинило би
висину средстава за ову намену апсурдном и сигурно не само да не би било значајне
уштеде већ би вероватно допринело паду квалитета рада имајући у виду да значајан део
прихода Агенција остварује и на тржишту.
10. Приликом израде Програма пословања за 2014. годину, поштујући налог
Министарства привреде, Танјуг није планирао средства за спонзорства, донације и друге
сличне намене. Радећи у складу са Програмом пословања за 2014. годину није било
никаквог трошења средстава по наведеним основима током ове године, тако да, не само
да ове расходе у 2015. умањујемо за 40%, већ их и не планирамо, јер немамо ни
реализацију у текућој години.
11. За извештавања, снимања и фотоматеријал о догађајима широм Републике Србије, а
због немогућности да на све догађаје и на извештавања о посетама државних
функционера у инострансву упути екипе које чине запослени у Агенцији и због
неекономичности заснивања радног односа са потенцијалним дописницима широм земље,
Танјуг је са хонорарним сарадницима закључио ауторске уговоре, уговоре о делу или
уговоре о привременим и повременим пословима.
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Због свеобухватног, тачног и благовременог извештавања Агенција је достигла
несумњиви рејтинг (Taнјугoвe инфoрмaциje бeлeжe 5,5 милиoна oбjaвљивaњa гoдишњe,
прeмa Google прeтрaживaчу), нa извeштaвaњe Taнјугa oслaњajу се сви иoлe знaчajни
мeдиjи у Србиjи и рeгиoну, што је главни узрок континуираног раста прихода од продаје
Танјугових производа и услуга на тржишту. У 2010. години раст прихода са тржишта, у
односу на 2009, износио је чак 32 посто, а у периоду 2011. до 2014. године приходи са
тржишта расту у просеку 6 посто годишње, a сигурно мање него што би могли, aли су нa
спoриjи рaст прeсуднo утицaли eкoнoмскa кризa и финaнсиjски прoблeми нaших
клиjeнaтa – мeдиja у Србиjи.
Смањење трошкова који се односе на накнаде по уговорима о делу, ауторским
уговорима и по уговорима о привременим и повременим пословима, у нашем случају,
значило би смањење броја хонорарних сарадника, што би проузроковало недостатак и
непотпуност информација, видео и фото материјала о догађајима из региона, који они
покривају.
Смањење извештавања и бројчано и територијално би могло довести до пада прихода
са тржишта и до 3 посто, те, из тих разлога, нисмо у могућности да извршимо редукцију и
ових трошкова, посебно имајући у виду да су већ сада на најнижем могућем нивоу.
12. Службена путовања у Танјугу подразумевају искључиво трошкове извештавања
Танјугових екипа (новинар, сниматељ, фоторепортер) из Републике Србије и трошкове
извештавања о посетама државних функционера у иностранству.
Приликом сваког упућивања на пут наших екипа водимо рачуна о висини ових
трошкова и, колико је то у нашој моћи, користимо увек повољније начине превоза, као и
најниже цене смештаја за екипе Танјуга.
Обзиром да трошкови службених путовања, у нашем случају, зависе искључиво од
значајних политичких, економских, културних и спортских догађаја у земљи и
иностранству, предметне трошкове не можемо даље рационализовати, у смислу
оправданости истих, јер на њих суштински и не утичемо.
13. Средства за стручна усавршавања запослених у Танјугу и сличне намене нису
планирана за 2015. годину.
14. Набавка путничких аутомобила није планирана Програмом пословања ЈП НА Танјуг
2015. годину, мада је у случajу нoвинскe aгeнциje aутoмoбил прaктичнo oснoвнo срeдствo
зa рaд, a у ту сврху сe и пoстojeћи кoристe.
15. Нa жaлoст, нe плaнирaмo инвeстициje, jeр нeмaмo срeдстaвa, иaкo би сa мaњим
улaгaњимa мoгли дa пoкрeнeмo нoви сeрвис, зa кojи имaмo Бизнис плaн.
16. ЈП НА Танјуг не планира остварење добити у 2015. години, посебно имајући у виду да
је Програмом, у складу са Законом о јавном информисању и медијима, обухваћено
пословање Агенције само у првих шест месеци 2015. године, а уколико добит у наредној
години буде остварена, расподела ће се вршити у складу са Законом о буџету Републике
Србије за 2015. годину.
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Процена финансијских показатеља за 2014. годину
Прeмa пoслoвним књигaмa Taнјугa, 2009. гoдинe, oбaвeзe пo угoвoримa o дeлу,
aутoрским угoвoримa, и другим нaкнaдaмa, прeмa дoписницимa у зeмљи и инoстрaнству,
дoбaвљaчимa, aли и прeмa држaви, изнoсилe су 128.650.887 динaрa. Нaвeдeни изнoс сe
oднoсиo сaмo нa oбaвeзe кoje су билe eвидeнтирaнe у пoслoвним књигaмa Taнјугa, штo
нaжaлoст ниje био кoнaчaн изнoс нaслeђeних дугoвa.
Свeсни чињeницe дa су и нeизвршeнe oбaвeзe, кoje су нaстaлe рaниjих гoдинa и зa
кoje сaдaшњи менаџмент ниje oдгoвoран, ипaк зaкoнскa oбaвeза Агенције, из средстава за
покриће текућих обавеза, уз рeдoвнo и блaгoврeмeнo измирeњe свих oбaвeзa за редовно
пословање, исплaћeнo je, нa имe нaслeђeних дугoвa, 118 милиoнa динaрa.
Поред обавезе исплате наслеђених дугова, од 2012. године смањене су нам
субвенције, у односу на претходну годину, за 7.165.000 динара, што је додатни
отежавајући фактор пословања.
Танјугу је, за 2012, 2013 и 2014. годину, била уведена и додатна обавеза да РТС-у и
РТВ-у, иако нису државни органи, сервисе вести (текст, фото, видео) уступа без накнаде,
па смо били принуђени да ликвидност и измирење обавеза према држави, запосленима и
свим својим добављачима (порези и доприноси, електрична енергија, грејање, телефони,
ино агенције,...) у законом прописаним роковима, обезбедимо активирањем дозвољеног
прекорачења рачуна код пословних банака - банкарских позајмица за одржање текуће
ликвидности.
Иако је пословање било условљено и дефинисано брojним нaслeђeним
финaнсиjским тeшкoћaма, смањеним приходима по наведеним основима, смaњeном
плaтeжном мoћи и зaхтeвима тржиштa, рукoвoдствo Taнјугa, у бoрби зa вeћи тржишни
удeo, прeдузимало je свe мoгућe мeрe зa штo бржи oпoрaвaк.
Извршeнa je рaциoнaлизaциja свих трoшкoвa нa кoje Aгeнциja имa утицaj и нaрaвнo
чиje смaњeњe нe утичe нa квaлитeт нaшeг рaдa и нaших прoизвoдa.
Прeдузимaлe су сe и прeдузимajу сe и дaљe мeрe кaкo би сe спрeчиo нeгaтивни
утицaj нeликвиднoсти купaцa нa пoслoвaњe Aгeнциje и прoнaлaзe сe aлтeрнaтивe зa
нeликвиднe пaртнeрe, мере за мaксимaлнo смaњење ризика нaплaтe у aктуeлнoj oпштoj
нeликвиднoсти српских прeдузeћa.
У ЈП НА Танјуг је, за претходних пет година, учињено готово све што је било
могуће, у оквиру закона, да се Агенција финансијски стабилизује и професионално
унапреди и Танјуг од тада нема ни динар доспелих, а неизмирених текућих обавеза.
Расходи пословања у 2013. години били су мањи од расхода 2012. за 19.931.870
динара. Очекујемо да ће укупни расходи пословања 2014. године бити мањи од расхода
пословања 2013. године за 4.212.400 динара.
Иако је процена да ће укупни приходи Агенције у 2014. години бити нижи од
остварења у 2013, приходи од продаје сервиса и услуга Агенције у 2014. години ће опет
забележити раст - 4 посто у односу на 2013. годину.
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Планирани финансијски показатељи позиција за 2015. годину
Приходи од продаје производа и услуга на тржишту и у првих шест месеци 2015. године оствариће раст у односу
на исти период претходне године (4 %).
Расходи пословања у 2014. години биће мањи од остварених 2013. за 4 милиона динара, а у првих шест месеци
2015. године расходи се планирају на нивоу остварења за шест месеци 2014. године.
Биланс стања
Пројекција Биланса стања за 2015. урађена је на бази процене исправке вредности основних средстава, планираних
потреба за набавком нове опреме, процене висине и структуре потраживања, обавеза, као и дугорочних резервисања.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015. године
у динарима
Износ
Група рачунарачун

0

1
010 и део 019
011, 012 и
део 019

ПОЗИЦИЈА

2
АКТИВА
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ
Б.СТАЛНА ИМОВИНА
(0003+0010+0019+0024+0034)
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
(0004+0005+0006+0007+0008+0009)
1. Улагања у развој
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права

АОП

План 01.01.2015
- 31.12.2015.

План
31.03.2015.

План
30.06.2015.

План
30.09.2015.

План
30.12.2015.

3

4

5

6

7

8

001
002

140,990,837

140,990,837

140,990,837

003

3,271,800

3,271,800

3,271,800

004
005

7

013 и део 019

3. Гудвил

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина

007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми

008

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

009

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

010

1. Земљиште

011

2. Грађевински објекти
3. Постројења и опрема
4. Инвестиционе некретнине

012
013
014

2
020, 021 и део
029
022 и део 029
023 и део 029
024 и део 029

025 и део 029
026 и део 029
027 и део 029
028 и део 029
3
030, 031 и
део 039
032 и део 039
037 и део 039
038 и део 039
04. осим 047
040 и део 049
041 и део 049

5. Остале некретнине, постројења и
опрема
6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми
7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми
8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 +
0021 + 0022 + 0023)

006
3,271,800

3,271,800

3,271,800

131,505,000

131,505,000

131,505,000

102,105,000
29,400,000

102,105,000
29,400,000

102,105,000
29,400,000

0

0

0

024

6,214,037

6,214,037

6,214,037

025

3,584,000

3,584,000

3,584,000

015
016
017
018
019

1. Шуме и вишегодишњи засади

020

2. Основно стадо

021

3. Биолошка средства у припреми
4. Аванси за биолошка средства
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)
1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица

022
023

2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима

026

8

део 043, део
044 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају
4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима

део 043, део
044 и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима

029

6. Дугорочни пласмани у земљи

030

7. Дугорочни пласмани у иностранству

031

042 и део 049

део 045 и део
049
део 045 и део
049
046 и део 049
048 и део 049
5
050 и део 059
051 и део 059
052 и део 059
053 i deo 059
054 и део 059
055 и део 059
056 и део 059
288

Класа 1

8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа
9. Остали дугорочни финансијски
пласмани
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040
+ 0041)
1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица
2. Потраживања од осталих повезаних
лица
3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит
4. Потраживања за продају по уговорима о
финансијском лизингу
5. Потраживања по основу јемства
6. Спорна и сумњива потраживања
7. Остала дугорочна потраживања
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 +
0070)
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050)

027
028

032
033

2,630,037

2,630,037

2,630,037

034

0

0

0

039
040
041
042

0

0

0

043

34,680,000

34,680,000

34,680,000

044

0

0

0

035
036
037
038

9

10
11
12
13
14
15

200 и део 209
201 и део 209
202 и део 209
203 и део 209

1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар
2. Недовршена производња и недовршене
услуге
3. Готови производи
4. Роба
5. Стална средства намењена продаји
6. Плаћени аванси за залихе и услуге
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 +
0056 + 0057 + 0058)
1. Купци у земљи – матична и зависна
правна лица
2. Купци у Иностранству – матична и
зависна правна лица
3. Купци у земљи – остала повезана
правна лица
4. Купци у иностранству – остала повезана
правна лица

045
046
047
048
049
050
051

29,080,000

29,080,000

29,080,000

052
053
054
055

204 и део 209

5. Купци у земљи

056

24,830,000

24,830,000

24,830,000

205 и део 209
206 и део 209

6. Купци у иностранству
7. Остала потраживања по основу продаје
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА
СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)
1. Краткорочни кредити и пласмани –
матична и зависна правна лица
2. Краткорочни кредити и пласмани –
остала повезана правна лица
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

057
058

4,250,000

4,250,000

4,250,000

0

0

0

21
22
236
23 осим 236
и 237
230 и део 239
231 и део 239
232 и део 239

059
060
061

062
063
064
065

10

233 и део 239
234, 235, 238
и део 239
24
27
28 осим 288

88

30
300
301
302
303
304
305
306

4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству
5. Остали краткорочни финансијски
пласмани
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413
+ 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421)
≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)
1. Акцијски капитал
2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу
3. Улози
4. Државни капитал
5. Друштвени капитал
6. Задружни удели
7. Емисиона премија

066
067
3,800,000

3,800,000

3,800,000

070

1,800,000

1,800,000

1,800,000

071

175,670,837

175,670,837

175,670,837

0401

105,717,742

105,717,742

105,717,742

0402

212,208,400

212,208,400

212,208,400

212,208,400

212,208,400

212,208,400

068
069

072

0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409

8. Остали основни капитал
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0410

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

3,097,000

3,097,000

3,097,000

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМЕ

0414

3,703,600

3,703,600

3,703,600

309
31
047 и 237

0411
0412

11

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

340
341

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419)
1. Нераспоређени добитак ранијих година
2. Нераспоређени добитак текуће године

35
350
351

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ
X. ГУБИТАК (0422 + 0423)
1. Губитак ранијих година
2. Губитак текуће године

34

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)
40
400

X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)
1. Резервисања за трошкове у гарантном року

0417

36,483,742

36,483,742

36,483,742

0418
0419
0420
0421
0422
0423

36,483,742

36,483,742

36,483,742

149,775,000
149,775,000

149,775,000
149,775,000

149,775,000
149,775,000

0424

9,850,000

9,850,000

9,850,000

0425

9,850,000

9,850,000

9,850,000

9,850,000

9,850,000

9,850,000

0

0

0

0426

401

2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава

0427

403

3. Резервисања за трошкове реструктурирања

0428

404

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције
запослених

0429

405
402 и 409
41
410

5. Резервисања за трошкове судских спорова
6. Остала дугорочна резервисања
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

0430
0431
0432
0433

411

2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним правним
лицима

0435

12

413

4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину дана

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

0438

416
419
498

7. Обавезе по основу финансијског лизинга
8. Остале дугорочне обавезе
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0439
0440
0441

42 до 49 (осим
498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 +
0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442

60,103,095

60,103,095

60,103,095

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443

25,821,260

25,821,260

25,821,260

420

1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица

0444

421

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних
правних лица

0445

422

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0446

25,600,000

25,600,000

25,600,000

423

4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству

0447

427

5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања намењених
продаји

0448

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

0449

221,260

221,260

221,260

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ

0450

11,778,740

11,778,740

11,778,740

424, 425, 426 и
429
430
43 осим 430
431

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 +
0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)
1. Добављачи – матична и зависна правна лица
у земљи

0451
0452

432

2. Добављачи – матична и зависна правна лица
у иностранству

0453

433

3. Добављачи – остала повезана правна лица у
земљи

0454

434

4. Добављачи – остала повезана правна лица у
иностранству

0455

13

435
436
439
44, 45 и 46
47
48
49 осим 498

89

5. Добављачи у земљи
6. Добављачи у иностранству
7. Остале обавезе из пословања
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ
ВРЕДНОСТ
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ
И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0456
0457
0458
0459

8,578,740
3,200,000

8,578,740
3,200,000

8,578,740
3,200,000

20,683,095

20,683,095

20,683,095

1,820,000

1,820,000

1,820,000

175,670,837

175,670,837

175,670,837

0460
0461
0462

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 +
0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413
– 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071)
≥0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401
– 0463) ≥ 0

0464

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

14

Биланс успеха
Биланс успеха за првих шест месеци 2015. године урађен је на основу процене могућности остварења прихода са
тржишта, односно финансијског обима пласмана производа и услуга на тржишту, као и максимално рационалног
приступа утврђивању висине средстава за покриће неопходних расхода пословања, који су условљени обављањем
делатности Агенције.

.
БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 30.06 2015. године
у динарима
И З Н О С
План
01.0430.06.2015.
7

Група рачунарачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

1

2

3

План
01.0131.12.2015.
5

1001

154,490,000

77,245,000

77,245,000

1002

0

0

0

План
01.0131.03.2015.
6

План
01.0730.09.2015.
8

План
01.1031.12.2015.
9

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА
60 до 65,
осим 62 и 63

60

600

601

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002
+ 1009 + 1016 + 1017)
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+
1008)
1. Приходи од продаје робе
матичним и зависним правним
лицима на домаћем тржишту
2. Приходи од продаје робе
матичним и зависним правним
лицима на иностраном тржишту

1003

1004

15

602

603
604
605

61

610

611

612

613
614

615

64
65

3. Приходи од продаје робе осталим
повезаним правним лицима на
домаћем тржишту
4. Приходи од продаје робе осталим
повезаним правним лицима на
иностраном тржишту
5. Приходи од продаје робе на
домаћем тржишту
6. Приходи од продаје робе на
иностраном тржишту
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 +
1015)
1. Приходи од продаје производа и
услуга матичним и зависним
правним лицима на домаћем
тржишту
2. Приходи од продаје производа и
услуга матичним и зависним
правним лицима на иностраном
тржишту
3. Приходи од продаје производа и
услуга осталим повезаним правним
лицима на домаћем тржишту
4. Приходи од продаје производа и
услуга осталим повезаним правним
лицима на иностраном тржишту
5. Приходи од продаје производа и
услуга на домаћем тржишту
6. Приходи од продаје готових
производа и услуга на иностраном
тржишту
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,
СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,
ДОНАЦИЈА И СЛ.
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА

1005

1006
1007
1008

49,740,000

24,870,000

24,870,000

1014

45,418,920

22,709,460

22,709,460

1015

4,321,080

2,160,540

2,160,540

1016
1017

104,750,000

52,375,000

52,375,000

1009

1010

1011

1012

1013

16

50 до 55, 62 и
63
50
62

630

631
51 осим 513
513

52
53
540
541 до 549
55

66

66, осим 662,
663 и 664

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 –
1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ
ПРОДАТЕ РОБЕ
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА
УЧИНАКА И РОБЕ
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ
ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ
ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И
ЕНЕРГИЈЕ
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА,
НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ
УСЛУГА
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ
РЕЗЕРВИСАЊА
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ
ТРОШКОВИ
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 –
1018) ≥ 0
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 –
1001) ≥ 0
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
(1033 + 1038 + 1039)
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ
ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 +
1037)

153,450,000

76,725,000

76,725,000

1022
1023

1,817,500

908,750

908,750

1024

4,150,000

2,075,000

2,075,000

1025

115.174.900

57.587.450

57.587.450

1026
1027

15.594.900
6,000,000

7.797.450
3,000,000

7.797.450
3,000,000

1029

10,712,700

5,356,350

5,356,350

1030

1,040,000

520,000

520,000

1032

110,000

55,000

55,000

1033

0

0

0

1018
1019
1020

1021

1028

1031

17

660
661

665
669
662

663 и 664
56

56, осим 562,
563 и 564

560
561

565
566 и 569
562

563 и 564

1. Финансијски приходи од
матичних и зависних правних лица
2. Финансијски приходи од осталих
повезаних правних лица
3. Приходи од учешћа у добитку
придружених правних лица и
заједничких подухвата
4. Остали финансијски приходи
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД
ТРЕЋИХ ЛИЦА)
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ
РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
(1041 + 1046 + 1047)
И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ
ПРАВНИМ ЛИЦИМА И
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ
РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)
1. Финансијски расходи из односа са
матичним и зависним правним
лицима
2. Финансијски расходи из односа са
осталим повезаним правним лицима
3. Расходи од учешћа у губитку
придружених правних лица и
заједничких подухвата
4. Остали финансијски расходи
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА
ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ
РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
Е. ДОБИТАК ИЗ
ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)

1034
1035

1036
1037
110,000

55,000

55,000

1040

1,700,000

850,000

850,000

1041

0

0

0

1,700,000

850,000

850,000

1038

1039

1042
1043

1044
1045
1046

1047
1048

18

683 и 685

583 и 585
67 и 68, осим
683 и 685
57 и 58, осим
583 и 585

69-59

59-69

Ж. ГУБИТАК ИЗ
ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС
УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС
УСПЕХА

1049

1,590,000

795,000

795,000

550,000

275,000

275,000

0

0

0

1050

1051

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 –
1051 + 1052 – 1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 –
1050 + 1053 – 1052)
М. НЕТО ДОБИТАК
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ
ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ
ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ
ПЕРИОДА

1053

1054

1055

1056

1057

19

721
део 722
део 722
723

Њ. ДОБИТАК ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 +
1056 – 1057)
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(1055 – 1054 + 1057 – 1056)
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ
РАСХОДИ ПЕРИОДА
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ
ПРИХОДИ ПЕРИОДА
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА
ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 –
1060 – 1061 + 1062)
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 +
1060 + 1061 – 1062)
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ
ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ
ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији
2. Умањена (разводњена) зарада по
акцији

1058

0

0

0

0

0

0

1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065

1066

1067
1068
1069
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Политика зарада и запошљавања
Трошкови запослених
Зараде у ЈП НА Танјуг се обрачунавају и исплаћују на основу Правилника о раду,
као привременог акта који се примењује до потписивања Колективног уговора између
послодавца, репрезентативног синдиката и оснивача. Основна зарада се обрачунава
множењем коефицијента радног места запосленог и бруто цене рада.
Стимулативни део зараде, износ за исхрану у току рада, регрес, додатак за минули
рад, накнаде за ноћни рад, рад у дане државног празника, годишњи одмор и сл. исплаћује
се у складу са Правилником о раду, односно у складу са важећим прописима који
регулишу ову материју.
Јавно предузеће Новинска агенција Танјуг у 2015. години, као и до сада, приликом
обрачуна и исплате зарада запослених примењиваће све важеће прописе који регулишу
ову област, као и сва прописана ограничења.
Средства за зараде за 2015. годину планирана су у складу са Законом о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
Остала лична примања обухватају накнаде дописнику из иностранства запосленог у
Танјугу - девизну зараду и накнаде трошкова у иностранству, накнаде хонорарним
дописницима у иностранству – стрингерима, накнаде по ауторским уговорима, накнаде
по уговорима о делу, накнаде члановима УО Танјуга и остале личне расходе и накнаде.
Дописник из иностранства, који је запослен у Танјугу, прима девизну зараду и
накнаду материјалних тррошкова. Приликом обрачуна зараде дописника из иностранства,
као и код осталих запослених у Танјугу примењиваћемо одредбе Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава.
Динамика запошљавања
ЈП НА Танјуг у 2015. години не планира запошљавање нових радника, а приликом
попуњавања слободних и упражњених радних места поступаће се у складу са Законом о
буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку
прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава.
Планирана структура запослених
Како се не планира запошљавање нових радника структура запослених остаје у
оквирима оствареним у 2014. години.

21

Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. годину
Зараде, накнаде зарада и остала лична примања у ЈП НА Танјуг у 2014. години
исплаћиване су у складу са, од стране Владе Републике Србије, одобреним Програмом
пословања за 2014. годину, Програмом о изменама и допунама програма пословања ЈП
НА Танјуг за 2014. годину, Законом о раду, Законом о утврђивању максималних зарада у
јавном сектору, Законом о умањењу нето прихода лица у јавном сектору и другим
важећим прописима који регулишу ову област.
Маса за зараде за 2014. годину утврђена је на бази повећања зарада од 0,5 одсто почев
од 01. априла 2014. године.
У складу са Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему зараде за
месеце: октобар, новембар и децембар 2014 године, планиране су у висини планираних
средстава за бруто зараде за септембар 2014. године, без увећања од 1 % на септембарску
масу бруто зарада
Јавно предузеће Новинска агенција Танјуг ће зараде за четврти квартал, тачније за
месеце новембар и децембар 2014. године и за 2015. годину обрачунавати и исплаћивати у
свему у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Сл.
гласник” број 116/2014, од 27.10.2014. године).
Планиране накнаде члановима Управног одбора /Скупштине и Надзорног одбора
Председнику Управног одбора ЈП НА Танјуг месечна накнада се утврђује у складу са
Закључком Владе Републике Србије бр. 120-4780/2008 од 06.11.2008. године.
Накнада члановима Управног одбора ЈП НА Танјуг, који нису у радном односу у
Танјугу, а који присуствују седници, обрачунава се у складу са Закључком Владе
Републике Србије бр. 120-4780/2008 од 06.11.2008. године, а исплаћује се на основу
присуства одржаној седници.
Члановима Управног одбора ЈП НА Танјуг из реда запослених не припада накнада за
рад у Управном одбору.
Надзорни одбор ЈП НА Танјуг није конституисан па нису утврђене ни накнаде за рад
Председника и чланова Надзорног одбора.
Јавно предузеће Новинска агенција Танјуг ће накнаде председнику и члановима
Управног одбора обрачунавати и исплаћивати у свему у складу са Законом о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава (“Сл. гласник” број 116/2014, од 27.10.2014.
године).
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Коришћење службених возила
Службена возила користе се искључиво за потребе извештавања - за превоз
Танјугових екипа (новинара, сниматеља и фоторепортера) до места и повратка са места
извештавања у земљи и региону, те из тих разлога није могуће прецизирати број
корисника, обзиром да их користе запослени из производног дела Агенције.
Трошкови коришћења службених возила, се месечно контролишу.
Контролише се просечна потрошња горива по пређеним километрима.
Иако су сва возила која користи Агенција стара, ако не по годишту производње
онда сигурно по броју пређених километара, контролише се и оправданост поправки, цене
делова који се замењују и др.
Конкретне даље мере рационализације коришћења службених возила, обзиром да
су у потпуности у функцији производње Танјугових производа, није могуће детаљније
дефинисати, али ће се предметни трошкови и даље, као и до сада, контролисати и
смањивати када год то буде било могуће.
Трошкови службених путовања
Трошкови службених путовања у Јавном предузећу Новинска агенција Танјуг су
искључиво везани за производњу – извештавање из Републике Србије и извештавање о
посетама државних функционера у иностранству.
Трошкови службених путовања, обзиром да нису везани за сајмове, усавршавања,
семинаре или сличне намене, планирају се на бази утрошка финансијских средстава за ове
намене у претходним периодима и процене за наредну годину, јер настанак ових
трошкова не зависи од Танјуга и запослених у Танјугу, већ од догађаја који се покривају.
Танјуг, и у овој ситуацији, а у циљу рационализације укупних трошкова, увек
покушава да нађе најекономичније решење, како би се предметни трошкови свели на
најнижи могући ниво.

Јавно предузеће Новинска агенција Танјуг се, приликом израде Програма пословања
ЈП НА Танјуг за 2015. годину, у свему придржавала циљева и смерница економске и
фискалне политике Владе Републике Србије.
Програм пословања ЈП НА Танјуг за 2015. годину је урађен крајње рационално и са
високим циљевима постављеним пред Агенцију и запослене у њој, придржавајући се при
томе свих законских прописа и ограничења, у складу са Закључком Владе Републике
Србије и Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015. годину.

Београд, децембар 2014. г.
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