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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ 
ЈИП „СИМ“ БИЈЕЉИНА 

 
 

УВОД 
 

        Програмом рада Скупштине Града Бијељина, у оквиру 
разматрања активности у прошлој и плана рада за наредну годину, 
предвиђено је и разматрање Извјештаја о раду у 2016. и План рада за 
2017. годину Јавног информативног предузећа „СИМ“ Бијељина. Циљ 
подношења извјештаја је да се размотре резултати рада у претходној 
години и одобри план рада за наредну годину у области информисања 
грађана на простору Града и регије, а и шире, издавањем и уређивањем 
Семберских новина, јединог штампаног медија на подручју Града 
Бијељина. 
       ЈИП „СИМ“ у овом организационом облику, као јавно предузеће од 
локалног значаја, дјелује од 1996. године, а до тада је предузеће било у 
саставу РНИРО „Бијељина“, која је имала Радио-Бијељину, једину 
локалну радио-станицу и Семберске новине.  Након гашења Радио-
Бијељине остало је јавно предузеће које издаје локалне новине, а оне су 
од 2005. године излазиле из штампе једном седмично, четвртком. Од 
24. септембра 2013. године Семберске новине из штампе излазе 
уторком у колору и са низом нових рубрика. Повремено, у зависности 
од потреба оснивача, на додатном броју страна штампају се посебни 
додаци, у боји и у црно-бијелој техници, као што су разне одлуке, 
пројекције и нацрти буџета, одборничка питања и томе слично. 
      Посебан значај Семберске новине имају за мјесне заједнице на 
подручју града, јер доносе локалне животне теме о којима други медији 
не пишу и не говоре.  
     Информисање је данас можда и најважнија страна људског живота, а 
Семберске новине представљају кључну димензију друштвених односа 
у локалној заједници, оне су и свакодневна хроника и прозор у свијет, 
пратилац и биљежник свих значајнијих догађаја и ризница 
информација о животу у заједници, али и аналитичар, критичар и 
путоказ у бурном времену у којем живимо. 
 
 
 
 



БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У „ЈИП“ СИМ 
 
       Тренутно је у ЈИП „СИМ“ запослено 13 радника на неодређено 
вријеме, плус директор и једно на позицији приправника,  што укупно 
броји 15 запослених. Осим директора, те главног и одговорног 
уредника, на пословима новинара ангажовано је шест (6) радника (од 
тога једно као приправник), три (3) радника обављају послове графичке 
припреме и прелома новина, израду фотографије један (1), маркетинга 
и дистрибуције новина два (2) и књиговодства један (1). 
 
        Редни број                     Стручна спрема                    Број радника 

 
1. ВСС    9 
2. ВШС    2 
3. ССС    4 

Укупно    15 радника 
 

   Захваљујући оснивачу, Скупштини Града и градоначелнику, који 
пажљиво прате рад и пословање ЈИП „СИМ“, Семберске новине излазе 
континуирано, без прекида, од почетка до данас, што је риједак случај 
кад су у питању локалне новине на подручју РС и БиХ. 
 
 

СТАЊЕ ОПРЕМЕ 
 
   ЈИП „СИМ“ располаже са тринаест (13) рачунара, два штампача. 
Неколико рачунара је својевремено набавила градска управа, а остало 
ЈИП „СИМ“, из властитих средстава. Постојећа опрема се користи већ 
дужи период тако да смо принуђени вршити одређене поправке, јер с 
обзиром на тренутну финансијску ситуацију, нема услова за набавку 
нове опреме. Опрема је тренутно у врло лошем стању, на поправку или 
набавку новог фотоапарата (који смо добили на коришћење од 
општине) се чека већ дужи временски период, а то представља основно 
средство за рад. Редакција тренутно нерасполаже са скенером за 
скенирање фотографија и копир апаратом, јер стари није у функцији и 
није могућа поправка.У предходној години је акценат био на уштеди 
средства , тако да сада тренутно имамо проблем и неопходна су 
улагања у опрему  да би се обезбједило издавање и уређивање 
Семберских новина. 



АКТИВНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА 
У 2016. ГОДИНИ 

 
         У 2016. години одржане су четири  сједнице Управног одбора, на 
којима су разматрана најважнија питања из рада и пословања ЈИП 
„СИМ“ : остварење финансијског плана за текућу годину, анализа 
тромјесечног, шестомјесечног и деветомјесечног пословања у 2016. 
години, као и проблема у пословању и раду, начину уређивања новина, 
као и о финансијском плану, те плану рада за 2017. годину. 
 
 
 

ПРОБЛЕМИ У ФУНКЦИОНИСАЊУ ПРЕДУЗЕЋА 
 
     Оснивач, Скупштина Града, финансијски значајно помаже рад и 
функционисање ЈИП „СИМ“, исплатом гранта и повременим 
пословима објављивања огласа, извјештаја и других текстова. Ипак, 
утицај економске кризе је све присутнији у остварењу властитих 
прихода предузећа, а поред економске кризе, на финансијску ситуацију 
утиче и доступност одређених информација путем интернета. Тираж 
новина је у благом паду, прије свега условљен непотписивањем новог 
уговора о пласману Семберских новина према мјесним заједницама са 
Кабинетом градоначелника, а и  број оглашивача се непрекидно 
смањује. Све мање новаца фирме и организације издвајају за услуге 
рекламе и информисања, несташица новца и економска криза су 
евидентни, па се то одражава свакодневно и на рад ЈИП „СИМ“. Око 
700 примјерака новина продаје се предузећима, установама и 
појединцима, тако да је приход од продаје  недовољан за садашње 
потребе.  
     Од укупног прихода, највећи дио се одваја за исплату бруто-плата и 
надокнада, па нема могућности за обнављање опреме, повећање броја 
страна или неке нове активности.  
     Од маја 2016 године, дошло је до промјене директора, као и 
запошљавање једног приправника што је изазвало додатне  трошкове 
бруто плата и оставило утицаја на пословање фирме, а наведени 
трошкови се преливају и у наредни период.                                      

 
 
 



ПРИЈЕДЛОЗИ МЈЕРА 
 

        Једно од важних пословних и уређивачких питања и у 2017. 
години биће мјере штедње и рационализације са једне и повећање 
прихода са друге стране . Мјере штедње су већ евидентне у потрошњи 
горива, телефона, канцеларијског материјала, односно у свим 
сегментима гдје смо то могли учинити. На додатно смањење трошкова 
се још једино може утицати директним смањењем бруто плата, а 
тренутне плате запослених су међу најнижима у јавним предузећима на 
овом подручју. Неопходне су  константне  активности на повећању 
броја купаца новина и броја оглашивача, у ту сврху је покренут  и сајт 
Семберских новина, а да бисмо били на услузи читаоцима, активна је и 
фаце-боок страница.  
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ  
АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ 

 
      У 2016. години у континутитету је одштампано 50 бројева 
Семберских новина, у укупном тиражу од 75.000 примјерака. На тај 
начин је остварен основни програмски задатак и зацртани плански циљ 
предузећа. Семберске новине су тако наставиле да благовремено и 
објективно информишу читаоце о најзначајнијим дешавањима на 
подручју Бијељине, Угљевика и Лопара у области привреде, 
пољопривреде, политике, здравства, културе, спорта и свакодневног 
живота. На страницама новина нашли су се сви важни догађаји у 
протеклој години, као и преглед привредних, друштвених, културних, 
спортских и других дешавања од значаја за друштвену заједницу. 
   Посебан акценат, као и раније, стављен је на извјештавање о раду 
Скупштине града и административне службе, на челу с 
градоначелником и његовим кабинетом. Наша оцјена је да су 
Семберске новине максимално озбиљно и професионално обавиле свој 
задатак, извјештавајући уравнотежено и непристрасно о свим 
активностима Скупштине, политичких странака, удружења, 
институција и радних и других организација. Пратили смо све 
политичке, привредне, културне и друге актуелности, а посебно 
пољопривреду и село, невладин сектор, школство и спорт. 
   У овој години посебна пажња ће бити посвећена да  наш лист поново 
дође у сваку мјесну заједницу, у сваку институцију и радну 
организацију, а повећање броја читалаца није само економски 
приротет, већ  и основни задатак медија какав су Семберске новине. 



ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ 
ПОСЛОВАЊА У 2016. ГОДИНИ 

 
       Пословање ЈИП „СИМ“ у 2016. години, протекло је без већих 
проблема у измиривању свих обавеза предузећа, а све вријеме су 
присутне мјере штедње и рационализације.  
    Укупан приход у 2016. години износио је 357.931 КМ,  а укупан 
расход 363.117 КМ. Остварен губитак је 5.185 КМ, што показује да смо 
пословали у врло тешким условима, да смо успјели смањити трошкове 
испод планираних и поред новог запошљавања, зато нам је трпила 
опрема у коју није улагано, али дошло је и до пада прихода у односу на 
планирани , прије свега смањени су приходи од продаје Семберских 
новина и приходи од рекламе. Исказани губитак ће се намирити из 
нераспоређене добити из претходних година.  
Од укупних прихода, приход по снову гранта из буџета Града износи 
233.000 КМ, остало је властити приход. 
       Пословна година је започета са 15 радника,  па услед промјене 
власти на мајској сједници Скупстине Града дошло је до промјене 
директора , те је на постојећи број запослени повећан за још једног 
извршиоца (директора) , а потом и једног приправника .  
       Ево и неколико значајнијих финансијских показатеља који могу 
послужити за стицање увида у пословање током 2016. године. 
       Приход од продаје новина, реклама и огласа, као и закупнина  
износио је 116.497 КМ. 
       Што се тиче расхода, највећи расход односио се на плате 
запослених. Бруто плате запослених износиле су 232.348 КМ, расходи 
за топли оброк и регрес  износили су 45.411 КМ, а за зимницу и огрев 
није било издвајања. Накнаде члановима Управног одбора су износиле 
8.358 КМ . 
       Трошкови штампања Семберских новина износили су 44.376 КМ, 
трошкови превоза новина 4.125 КМ, трошкови телефонских услуга 
1.088 КМ, трошкови за сајт, интернет и фискалну касу  778 КМ, 
трошкови текућег одржавања 5.828 КМ, трошкови амортизације 3.887 
КМ, трошкови горива и воде  1.785 КМ, трошкови електричне енергије  
3.469 КМ, трошкови за привремене послове 4.254КМ,  итд.  
     У прилогу достављамо преглед материјално-финансијског стања по 
завршном рачуну. 
        
 
 



                            ПЛАН РАДА ЗА 2017.GODINU 
 

      План је да и у 2017. години ЈИП „СИМ“ настави са испуњавањем 
свог основног задатка и програмског циља – информисања грађана о 
најзначајнијим догађајима из друштвено-политичког, привредног, 
културног и спортског живота наше средине, на темељу 
неспристрасног и објективног информисања. 
      Грађани ће бити редовно упознати са новостима које се односе на 
инфраструктурне пројекте на цијелом простору Града, о новим 
пројектима и рјешавању старих тешкоћа, о свим важним културним 
дешавањима и спортским дешавањима, а посебна пажња биће 
посвећена активностима младих. 
  

Најважнији задаци у наредном периоду су: 
a) Оснажити повјерење јавности и јачати новинарску 

професију: савременим, квалитетним, локалним садржајима од 
интереса за грађане, јачањем угледа, новинарске професије и 
постицањем истраживачког новинарства. 

  

b) Проводити савремену културу пословања  на начелима 
транспарентности : поштивањем закона, прописа и етичких 
правила 

 

c) Водити програмску политику која  ће се прије свега истицати 
квалитетом   

 

Планирано је да у наредном периоду ЈИП "СИМ" настави са 
информисањем грађана и да обезбједи довољан приход за подмирење 
текућих обавеза и бруто плата, кроз следеће: 
-Утврдити стање људских ресурса и користити механизме који ће 
континуирано и транспарентно оцијењивати рад сваког појединца и на 
темељу добивеног налаза подузети одговарајуће  промјене. У наредном 
периоду треба настојати да се тренутни број запослени смањи кроз 
природни одлив запослених, јер са тренутним бројем запослених 
систем није одрзив. Неопходно је акценате ставити на маркетинг и 
дистрибуцију новина и у том правцу искористити расположиви кадар. 
-Рационализација, реорганизација и модернизација пословања , јер 
у вријеме кризе писаног медија и све већег броја друштвених мрежа , 
веома је важно да Семберске новине сачувају своје мјесто у локалној 
заједници , које су стекле током три ипо деценије, тако да је неопходно 
омогућити да Семберске новине живе , раде и биљеже све оно значајно 
за грађане Семберије и шире. 




