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Реrуубnика~Србија. . 
АгенциЈа·за nриЕ!атизациЈу 

Агенција за приватизацију, са седиштем у Београду, Теразије 23, коју заступа 
председник Управног одбора проф. др Mya!vlep Реџовић по Решењу Владе 24 број 119-
11 01'48/2015 од 6. октобра 2015. године ("Службени гласник РС", број 84/15) (у даљем 
тексту:_ .Агенција") 

Радоица (Топлица) Милосављевић 

даљем тексту: "Купац"). 

закључују 

УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ НОВИ 

КНЕЖЕВАЦ 

Датум: 15.10.2015. године . 



.~ УВОДНЕНАПОМЕНЕ 

. ./~ ;;':'<Ъl\. У складу са Законом о приватизацији (.Службени гласник РС", бр. 83/14 и 46115) 
·:,. ·•:с • · ("Закон"), Законом о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", 
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бр. 83114 и 58115), Уредбом о условима, nостуnку и начину продаје каnитала и 
имовине методом јавноГ nрикуnљања nонуда са јавним надметањем G.Службени 
гласник РС", бр. 122114 и 61115) ("Уредба"), Законом о Агенцији за приватизацију 
("Сilужбени гласник РС", бр. 38/01, 135104, 30110и 115/14) и Одлуком Скуnштине 
Општине Нови Кнежевац о моделу и методу , број 1-020-98 од 24.06.2015. године, 
Агенција је организовала nостуnак јавног nрикуnљања понуда са јавним 
надметањем ("Поступак") за продају 1 ОО% каnитала Јавног nредузећа центар за 
информисање Нови Кнежевац, Нови Кнежевац, МБ: 08758069! ("Субјект 
приватизације") , шифра nоступка : ЈР 81/15. 

Б. У складу са nоступком проnисаним у З'акону и Уредби, одлуком Агенције број 10-
2511/15·46/06 од 04.08.2015. године која је измењена Одлуком број 10-2776/15-
46/06 од 14.08.2015. године, образована је Комисија за сnровођење nостуnка 
јавног прикуnљања nонуда са јавним надметањем (.,Комисија"). 

В. Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације уписан је у Регистру 
привредних субјеката, који се води код Агенције за привредне регистре , и то: 

уписан/уплаћен новЧани капитала у износу од 99.999,95 РСД на дан 08.04.2002. 
године (словима:деведесетдеветхиљададеветстотинадеведесетдевет 
951100 динара). 

Г. У складу са Уредбом Комисија је учесника Радоицу Милосављевића
nрогласила за Купца . 

Д. Купац је као средство обезбеђења понуде коју је поднео за куповину капитала 
4--Pf/ Субјекта . приватизације, уплаtио износ 23,50 евра на име Депозита (у даљем 
/ lJ ' тексту: .Депозит") . 

Ђ. Управа за спречавање прања новца доставила је мишљење број ОП-000281-

00/2015 од 01 . 09.2015.године, о непостојању сметњи на страни Купца за 
закључење Уговора. 

Е. Акције које стиче Купац из нових емисија по основу повећања капитала Субјекта 
приватизације за време извршења уговорених обавеза сматрају се сопственим 
акцијама Субјекта приватизације које су у потпуности плаћене (.,Сопствене 
акције"). Повећање капитала Субјекта приватизације из нових емисија од стране 

трећих лица за време важе~а уговорних обавеза није дозвољено. 

Ж. Регулаторно тело за електронске медије доставила је мишљење број 05-2550/15-
1 од 01.10.2015. године, о неriостојању сметњи на страни Купца за закључење 
Уговора. 

.1._ 



Члан 1. 

Предмет 

Агенција ·ПродаЈе а Купац купује 1 ОО% укупног регистрованог капитала Субјекта 

приватизације (у даљем тексту: "Предметни капитал"), заједно са свим правима и 

обавезама, и без залоге или каквих других терета и оптерећења, под условима 

наведеним у овом Уговору. 

Члан 2. 

Цена 

За Предметни капитал Купац ће платити укупан износ од 480,00 евра 

(четристотинеседамдесет евра) (у даљем тексту: "Продајна цена") у року од 8 дана од 
дана закључења Уговора. 

Уколико је Купац домаће правно или физичко лице износ Продајне цене ће платити у 

динарској противвредности евра рачунато по званичном средњем курсу НБС на дан 

плате на рачун Агенције број 840-1327721-76, позив на број ЈР 81/15, (у даљем тексту: 
"Уплатни рачун"). 

Уколико је Купац страно правно или физичко лице, износ Продајне цене ће платити· у 

еврима, у складу са инструкцијама добијеним од Агенције. 

Уколико је уплатио Депозит, Купац се обавезује да у року од 8 дана од дана закључења 
Уговора уплати износ Продајне цене умањен за износ Депозита. 

Уколико је положио Банкарску гаранцију на име Депозита, Купац се обавезује да у року 

од 8 дана од дана закључења Уговора, на Уплатни рачун Агенције уплати целокупан 
износ Продајне цене. 

Дан уплате Продајне цене је дан прилива средстава на Уплатни рачун, сходно датим 

инструкцијама Агенције. 

Агенција ће у року од 5 (пет) радних дана од дана уплате Продајне цене извршити 
повраћај Банкарске гаранције на име Депозита банци издаваоцу гаранције. 

Свака Уговорна страна сама сноси своје трошкове, укључујући, а не ограничавајући се 

на, ангажовања саветника, провизија, припадајућих пореза, као и друге трошкове. 

Члан 3. 

У року од 15 радних дана од дана уплате Продајне цене биће одржана Скупштина 
чланова Субјекта приватизације на којој ће бити донети следеће одлуке: 

(1) о промени правне форме Субјекта приватизације и 

(2) о именовању нове управе Субјекта приватизације. 



упац се обавезује да без одлагања предузме све потребне активности како би се 

идентирале у надлежним регистрима промене настале сходно одлукама из става 1. 
г члана Уговора и о томе обавести Агенцију. 

Члан 4. 

Изјаве и гаранције Куnца 

Купац изјављује и гарантује Агенцији да нема сметњи из члана 12. Закона да постане 
Купац Предметног капитала. 

Купац изјављује и гарантује Агенцији да није правно лице кога је непосредно или 
посредно основала Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне 

самоуправе, односно установа, предузеће и друго правно лице које је у целини или делом 

у јавној својини, или правно лице које се у целини или делом финансира из јавних 

прихода. 

Купац изјављује и гарантује Агенцији да му је омогућено да изврши испитивања и 

провере Субјекта приватизације и његове имовине и финансијског пословања, те да се у 
потпуности ослања на извршена сопствена испитивања и провере приликом куповине 

Предметног капитала. 

Агенција не даје, нити по било ком основу може да даје било какве гаранције или изјаве 

директне или имплициране у погледу Субјекта приватизације и/или Предметног 

капитала. 

Члан 5. 

Закључење и стуnање на снагу 

Овај Уговор се сматра закљученим и ступа на снагу на дан потписивања и овере потписа 

овлашћених лица Уговорних страна код надлежног органа. 

Трошкове овере Уговора сноси Купац. 

Члан 6. 

Забрана располагања имовином 

Купац се обавезује да у периоду од 5 (пет) година од дана закључења Уговора неће 
извршити нити дозволити спровођење следећих радњи: 

без претходне писане сагласности Агенције отуђити или заложити сталну 

имовину Субјекта приватизације преко 1 0% од укупне вредности сталне имовине 
Субјекта приватизације према билансу стања на дан З 1.12. ~а годину која 

претходи години у којој се врши предметно располагање; 

Под отуђењем у смислу ове одредбе се подразумева и принудно извршење на 

неnокретним или покретним стварима Субјекта приватизације. 

без претходне писане сагласности Агенције отуђити или· заложити предмет 

инвестирања; 



\ 
доношење одлуке о ликвидацији Субјекта приватизације. 

имовине Субјекта приватизације за обезбеђење обавеза трећих лица није 

Уз захтев за прибављање сагласности из става 1. алинеја 1. овог члана Купац је дужан 
да достави документацију у складу са актима Агенције. 

Члан 7. 

Забрана располагања капиталом 

Купац се обавезује да у периоду од 5 (пет) година од дана закључења Уговора неће 
отуђити или заложити Предметни капитал или Сопствене акције Субјекта приватизације. 

Под забраном из става 1. овог члана сматрају се и све статусне промене Субјекта 
приватизације у смислу закона којим се уређује положај привредних друштава. 

Члан 8. 

Инвестиција 

Купац се обавезује да ће, у периоду од 2 (две) године од дана закључења Уговора, из 
сопствених средстава извршити инвестирање у .основна средства Субјекта 

приватизације (у даљем тексту: Предмет инвестирања), и то улазима у стварима и/или 

новцу којима се повећава основни капитал Субјекта приватизације, у укупном износу од 

3.000,00 евра (словима: трихиљада евра) и то: 

износ од 1.500,00 евра (хиљадупетстотина евра) најкасније у року од 12 месеци 
од дана закључења Уговора (прва инвестициона година), и 

износ од 1.500,00 евра (хиљадупетстотина евра) најкасније у року од 24 месеци 
од дана закључења Уговора (друга инвестициона година). 

Предмет инвестирања мора бити активиран и мора бити у функцији пословања Субјекта 

приватизације за време трајања овог Уговора. 

Члан 9. 

Обавеза обезбеђивања континуитета пословања 

Купац се обавезује да ће у периоду од 5 (пет) година рачунајући од дана закључења 
Уговора, обезбедити континуитет у производњи медијских садржаја од јавног интереса у 
складу са Законом о јавном информисању и медијима и Прилогом З Уговора који чине 

Програмска шема Субјекта приватизације у периоду од 12 месеци-пре ступања на снагу 
Закона о јавном информисању и медијима, важећи Програмски елаборат са оквирном 

програмском шемом и изјава одговорног лица Субјекта приватизације о уделу 

програмског времена на појединим језицима националних мањина, односно уделу 

информативних, образовних, научних, културно-уметничких, дечијих, забавних, 
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спортских и других програмских садржаја од Јавног интереса на појединим језицима 

националних мањина у укупном програмском времену Субјекта приватизације у периоду 

12 месеци пре ступања на снагу Закона о јавном информисању и медијима . 

1 Ј:::; 1\\Ј\ ц је дужан да до сваког 15. у месецу почев од дана закључења уговора доставља 
.-... -'::-- ~ латорном телу за електронске медије снимке, у стандардним ДВД форматима, 

.. ''.·· *~ г целокупног програма емитованог од 1-7. претходног месеца. 
v(:~-:)·1, Х..~ (ј 
·,__<•lд.ГРд].\G 
~~-~·:: __ -=:;...-~ се обавезује да у року од 5 (пет) година у континуитету почевши од дана 

закључења Уговора доставља Регулаторном телу за електронске медије годишњи 

извештај о уделу програмског времена на појединим језицима националних мањина, 

односно уделу информативних, образовних, научних, културно-уметничких, дечијих, 

забавних, спортских и других програмских садржаја од јавног интереса на појединим 

језицима националних мањина у емитованом програму пружаоца медијске усЛуге за 

претходну годину. 

Купац се обавезује да извештај из става З. овог члана Уговора достави Регулаторном 

телу за електронске медије у року од 15 дана од истека релевантног периода за који се 
извештај подноси. 

Агенција ће утврђивати испуњење обавезе из става 1. овог члана на сваких 12 месеци 
од дана закључења Уговора, искључиво на основу писаног акта,_ односно извештаја 

Регулаторног тела за· електронске медије. 

Ради избегавања било које сумње одузима~е дозволе за пружање медијске .услуге, као 

и брисање медија из Регистра медијских услуга, сматраће се повредом уговорне обавезе 

Купца из става 1. овог члана Уговора. 

Члан 10. 

Обавеза одржавања броја запослених 
који су у радном односу на неодређено време 

Купац се обавезује да у периоду од 2 (две) године од дана закључења Уговора, обезбеди 
да Субјект приватизације неће смањивати.број запослених који су у радном односу на 

неодређено време на дан закључења Уговора, чији списак је дат у Прилогу 1 Уговора. 

Под наведеном забраном сматра се престанак радног односа због технолошких, 

економских или организационих промена, у смислу закона којим се уређују радни односи. 

Агенција ће контролисати испуњење обавезе из става 1. овог члана на сваких четири 
месеца почев од дана закључења Уговора. 

Члан 11. 

Обавеза редовне исплате зарада 

Купац се обавезује да у периоду од 2 (две) године од дана закључења Уговора, обезбеди 
да Субјект приватизације редовно исплаћује зараде запосленима које доспевају у 

периоду важења ове уговорне обавезе. 

Обавеза из става 1. овог члана сматраће се извршеном ако је Субјект приватизације 

истеком контролисаног периода извршио исплату зарада које су у контролисаном 

периоду доспеле. 
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Агенција ће контролисати испуњење обавезе из става 1. овог члана на сваких четири 
месеца почев од дана закључења Уговора. 

Члан 12. 

·.· ј Обавеза достављања Ревизорског Извештаја 
. / .. ''& 

.· +о;..~Р'г r..r:i-~ се обавезује да у року од 5 (пет) година у континуитету почевши од дана 
11Д-ГР(\"' . . . 

закључења Уговора подноси АгенциЈИ извештаЈ КОЈИ ће о трошку Купца припремити 

ревизорска фирма која је уписана у надлежни регистар предузећа за ревизију 

(.Ревизорски извештај"), а којим се потврђује да ли Купац испуњава обавезе доспеле у 

релевантном периоду из чл. 6, 7, 8, 1 О. и 11. Уговора. 

Купац се обавезује да Ревизорски извештај достави Агенцији у року од 15 дана од истека 
релевантног периода за који се извештај подноси. 

Купац се обавезује да уз Ревизорски извештај достави и процену вештака за предмет 

инвестирања. 

Купац се обавезује да на писани захтев Агенције достави ванредни Ревизорски извештај, 

у року који Агенција одреди. 

У случају да Купац не достави Ревизорски извештај и/или процену вештака за предмет 

инвестирања за утврђивање испуњености уговорних обавеза из чл. 6, 7, 8, 1 О. и 11. 
Уговора је меродаван налаз Агенције. 

Члан 13. 

КонтроЛа извршења Уговора 

Уговорне стране сагласно констатују да Агенција контролише испуњење уговорних 

обавеза Купца које су предвиђене овим уговором. 

Купац је дужан да на ·писани позив Агенције достави сву неопходну документацију 

којом доказује испуњење уговорних обавеза. 

Купац се обавезује да Агенцији, на њен захтев и у било које време, омогући приступ 

пословним књигама и документацији, с тим што се Агенција обавезује· да најави 

намеравану проверу најмање З (три) дана унапред. 

Агенција контролише испуњење обавезе Купца из члана 9. Уговора на основу 

одговарајућег писаног акта, односно извештаја Регулаторноr: тела за електронске 

медије. 

Агенција ће утврђивати испуњење обавезе из члана 9. Уговора, искључиво на основу 

писаног акта, односно извештаја Регулаторног тела за електронске медије.Купац је 

дужан да на писани позив Регулаторног тела за електронске медије достави сву 

неопходну документацију (укључујући и снимке) којом доказује испуњење уговорне 

обавезе из члана 9. Уговора. 



Члан 14. 

Гаранција за добро извршење посла 

ц се обавезује да достави Агенцији независну, неопозиву, безусловну банкарску 

нцију наплативу на први позив, у форми и са садржином као у ПрИлогу 2А, односно 
0 илогу 25 Уговора, издату у корист Агенције од стране пословне банке коју је Агенција 

1' ~ 
.' РАД-ГРf'.\\с,'t! добрила, као обезбеђење Купчевих обавеза из чл. 8 - 12. Уговора (у даљем тексту: 

"Гаранција за добро извршење посла"), и то 5 гаранција у износима, под условима и на 
начин како је то предвиђено у табели која следи: 

Гаранција за Гаранција за Гаранција за Гаранција за Гаранција за 

добро добро добро добро добро 

извршење извршење извршење извршење извршење 

посла бр. 1 посла бр. 2 посла бр. З посла бр. 4 посла бр. 5 
Захтеван За период од За период од За период од За период од За период од 
период петнаест (15) 15 15 15 15 
покрића/Важења календарских календарски х календарских календарских календарских 

односне месеци месеци након месеци након месеци након месеци.након 

Гаранције за почев од датума датума датума датума 

добро закључења истека истека истека истека 

извршење Уговора. Гаранције за Гаранције за Гаранције за Гаранције за 

посла добро добро добро добро 
изврше'ње извршење извршење извршење 

лослабр. 1 посла бр. 2 посла бр. З посла бр. 4 
Захтевана , као у као у •. као у као у као у 

форма и Прилогу 2А Прилогу 2А Прилогу 25 Прилогу 25 Прилогу 25 
садржина Уговора Уговора Уговора Уговора Уговора 
Гаранције за 

добро 
извршење 

посла 

Обавезе Купца Чланови: Чланови: Чланови: Чланови: Чланови: 
које Гаранција 8, 9, 1 О, 11, 8, 9, 10, 11' чл. 8. ст.2, чл. 8. ст.2, чл. 8. ст.2, 
за добро 12. 12. чл.9. и чл.9. и чл.9. и 

извршење чл.12. чл.12. чл.12. 

посла 

обезбеђује (по 

члановима 

Уговора) 

Максимални 1.500,00 .евра 1.500,00 евра 1.500,00 евра 1.500,00 евра 1.500,00 евра 
гарантовани 

износ ,. 

Захтеван датум У року од 5 Пре истека Пре истека Пре истека Пре истека 

издавања/ радних дана 30. ЗО. ЗО. ЗО. 

Достава од дана календар ског календарског календарског календарског 

односне заКЉучења дана дана дана дана 

Гаранције Уговора. непосредно непосредно непосредно непосредно 

за добро пре датума пре датума предс:,тума пре датума 

извршење посла истека истека истека истека 

Агенцији Гаранције ГаранцИје Гаранције Гаранције 
за добро за добро_ за добро за добро 
извршење извршење извршење извршење 

посла бр. 1 посла бр. 2 посла бр. З посла бр. 4 



Купац је дужан да на захтев Агенције достави анекс Гаранције за добро извршење посла 

>". којим ће продужити важност трајања исте, уколико се због остављања накнадног рока за 

•, испуњење појави потреба за продужењем важења гаранције. 

[:1 ава Агенције по основу издате Гаранције за добро извршење посла су независна, 
r§ мулативна и без утицаја у односу на сва остала права по основу овог Уговора или 

'"'Aд-rPt-1\c,'\-~ Меродавног nрава, која би могла настати услед кршења одредаба овог Уговора од стране 
Купца. 

Члан 15. 

Раскид уговора 

Уговор се сматра раскинутим због неиспуњења уговорних обавеза ако, ни у накнадно 

остављеном рокх од стране Агенције за исnуњење уговорне обавезе, Купац не отклони 

следеће повреде уговорних обавеза: 

1. неnлаћање Продајне цене, у складу са Уговором; 

2. располагање имовином Субјекта nриватизације суnротно одредбама Уговора, 

З. располагање капиталом субјекта nриватизације суnротно одредбама Уговора, 

4. недостављање Гаранције за добро извршење посла у складу са Уговором. 

Купцу се могу оставити највише три узастоnна накнадна рока за испуњење једне уговорне 

обавезе, ако се оцени да је Куnац у претходно остављеном накнадном року доставио 

. доказе да је nредузео активности у циљу извршења уговорне обавезе. 

У случају неплаћања Продајне цене у складу са Уговором, накнадни рок из става 2. овог 
члана је З (три) радна дана од дана пријема.обавештења о остављању накнадног рока. 

У случају да у периоду од 5 (nет) година од дана закључења Уговора буде донето решење 
о отварању стечаја над Субјектом приватизације, сматраће се да је Куnац расnолагао 

имовином и каnиталом супротно одредбама овог Уговора, а Уговор ће се сматрати 

раскинутим без остављања накнадног рока за испуњење. 

Члан 16. 

Последице раскида уговора 

У случају раскида Уговора због неисnуњења уговорних обавеза Куnца, Купац губи право 

на: 

повраћај Продајне цене, и 

целокупан каnитал Субјекта приватизације који је Купац посредно или 

неnосредно стекао по основу обавеза из Уговора, као и било какву накнаду или 

обештећење по основу истих, осим акција стечених куповином на организованом 

тржишту хартија од вредности. 

У случају раскида Уговора због неплаћања Продајне цене, Купац губи право на враћање 

Деnозита, односно Агенција ће напЛатити Банкарску гаранцију на име Депозита. 

Средства остварена од продаје сопствених акција неће се исnлатити Купцу са којим је 

Уговор раскинут, а Купац губи право и на било какву накнаду или обештећење по основу 

унетих ствари и права у Субјект приватизације којим је повећан каnитал Субјекта 

приватизације. 



------- ----· 

Ради избегавања било које сумње став 3. овог члана се примењује и у случају када је 
инвестиција из члана 8. Уговора извршена у новцу. 

Члан 17. 

Наплата Гаранције за добро извршење посла 

Агенција ће наплатити Гаранцију за добро извршење посла у пуном износу уколико Купац 

ни након истека једног накнадно остављеног рока од 30 дана не изврши било коју од 
обавsза из чл. 8, 1 О, 11. и 12. Уговора. 

У случају поступања супротно члану 9. Уговора Агенција наплаћује Гаранцију за добро 
извршење посла без остављања накнадног рока за испуњење. 

Наплатом Гаранције за добро извршење посла у складу са овим чланом сматраће се да 

је обавеза у посматраном периоду по основу које је гаранција наплаћена извршена. 

Агенција ће обавестити Купца о наплаћеном износу Гаранције за добро извршење посла, 

а Купац је дужан да, у сЛучају да преостале обавезе које су обезбеђене предметном 

гаранцијом нису доспеле или је остављен накнадни рок за испуњење у складу са ставом 

1. овог члана, у року од 15 дана од дана пријема обавештења достави Агенцији Гаранцију 
за добро извршење посла у пуном износу. 

Члан 18. 

Залога 

Уговорне стране сагласно констатују да даном закључења Уговора Агенција стиче 

законско заложно право на Предметном капиталу. 

Агенција ће у року од 15 дана од дана издавања потврде Агенције о извршењу последње 
уговорне обавезе Купца обавестити надлежни регистар ради брисања законског 

заложног права из става 1. овог члана. 

Купац се обавезује да до дана издавања потврде Агенције о извршењу последње 

уговорне обавезе Купца без претходне писане сагласности Агенције неће променити 

правну форму Субјекта приватизације, осим промене правне форме из члана 3. Уговора. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 

Поверљивост 

До дана истека најдужег рока прописаног Уговором, Купац се обавезује да држи у 

тајности све информације и документацију коју је примио од Агенције или Субјекта 

приватизације (изузев оних информација и документације које су већ јавно доступне). 

Купац прихвата обавезу да никоме не открива информације и документацију (осим 

запосленима, односно заступницима и представницима којима су оне потребне ради 

испитивања и провере Субјекта приватизације и његове имовине и финансијског 

пословања у циљу учешћа у поступку продаје капитала). 



Члан 20. 

. Целовитост уговора 

.iJ говор са прилозима (који чине његов саставни део) сачињава целокупан Уговор који се # ~дноси на ову трансакцију. 

Овај Уговор се може изменити само у писаној форми. 

Члан 21. 

Ништавост одредби 

Уколико су поједине одредбе Уговора или његових прилога неважеће, односно ако 

постану неоствариве, то неће имати утицаја на остале његове одредбе. Уговорне стране 

су сагласне да неважеће или неоствариве одредбе замене другим које су по свом 

резултату правно и економски најближе неважећим или неостварљивим одредбама. 

Овај Уговор представља основ за вршење права од стране уговарача, њихових правних 

следбеника и лица којима су уступљена права, у складу са овим Уговором. 

Члан.22. 

Одрицање 

Одрицање било које Уговорне стране од св-ојих права, која произилазе из повреде било 

које одредбе овог Уговора, неће имати дејства нити ће бити тумачено као одрицање од 

права на позивање на друге одредбе овог Уговора. 

Продужетак рока за испуњење било које обавезе или предузимање било које радње 

предвиђене овим Уговором, неће се сматрати као продужетак рока за испуњење других 

обавеза или предузимање других радњи, утврђених Уговором. 

Члан 23. 

Трошкови 

Осим у случајевима предвиђеним овим Уговором или законом, свака од Уговорних 

страна сноси своје трошкове који се односе на трансакцију утврђену овим Уговором, 

укључујући, између осталог, хонораре и накнаде за издатке својих правних и 

финансијских саветника. 

Члан 24. 

Обавештења 

Сва обавештења, захтеви и други облици комуникације из овог Уговора достављају се у 

писаном облику, препорученим писмом или курирском поштом, на адресе Уговорних 

страна које су наведене у Уговору (или на неку другу адресу о којој су Уговорне стране 

обавестиле једна другу, у складу са овим ставом). 



~· · 

Члан 25. 

ПрИмерци и језик Уговора 

·ј;ј Уговор сачињен је на српском језику, у 9 (девет) примерака од којих за Купца и 
~ нцију по 2 (два), а остали за надлежни орган овере, министарство надлежно за 

s..,.,~~a ослове финансија, Регулаторно тело за електронске медије и Агенцију за привредне 
регистре . 

Члан 26. 

Меродавно nраво и надлежност 

Овај Уговор се тумачи и регулише у складу са прописима Републике Србије. 

Сви спорови који настану из овог Уговора или поводом њега биће коначно решени пред 

Привредним судом у БеоГраду. 

Потписали у Београду, дана 15.10.2015. године : 

Купац 

12 ~ ~ 

~\\} 



------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------
Потврђује се да је МУ АМЕР 

у својству председника правног одбора,са овлашћењима---

директора Агенције за приватизацију,са седиштем у Београду у ул. Теразије бр.23-----------

(двадесет три) ,у присуству јавног бележника својеручно потписао ову исправу.---------

Ид титет именованог утврђен је увидом у пасош број-који је издат дана--------
27~ 1.2008 (двадесет седмог једанаестог две хиљаде осме) године од стране РЕПУБЛИКЕ-
~ И.ЈЕ------~---------------------·---------------------------------------------------------------------------

-~~~ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' влашћење за заступање је утврђено увидом у решење бр.119-6629/20 14 које је донела----
Влада РС 26.06.2014 године и службени гласник број 84 од 06.10.2015 .-------------------------

- . . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------~-------------------------------------------------------~-----------------
Идентитет именованог утврђен је увидом у личну карту број -која је издата----
дана 18.06.2013 (осамнаестог шестог две хиљаде тринаесте) године од стране ПУ У--------

·КРУШЕВЦУ.--------"'---'-----------------------------------------'---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исправа је потписана у 9 (девет) примерака,од чега 1 Gедан)задржавајавни бележник------

Накнада за оверу 8, (осам) примерака је наплаћена у укупном износу од 12.960,00 динара-
(дванаест хиљада деветсто шездесет) и об)тхвата износ награде од 10.800,00 динара---------
(десет хиљада осамсто) и износ обрачунатог IiДB по стопи од 20% од 2.160,00 ----'"---------
динара (две хиљаде сто шездесет) -----------------"-------------------------------------------------------

УОП: 146/2015 
У Београду, дана 15/10/2015 у 11 часова 



Прилог: 

1. Списак запослених на неодређено време у Субјекту приватизације 

2. Нацрти Гаранције за добро извршење посла (Прилог 2А и Прилог 2Б) 

З. Програмска шема, елаборат и изјава одговорног лица о уделу nрограмског 

времена на појединим језицима националних мањина 



• 

ПРИЛОГ1 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

НА ДАН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 



·:Аг~)...ција за приватизацију, Република Србија 
; ~: Теразије 23, 11000 Београд 
·~ r.:· 

,; 

.; 

Предмет: Достава података о броју заnослених у предузећу на дан 18.09.2015. 
··~ ~· 

Пошто вани, 

'(~ r ' 

Јавно предузеће "Центар за информисаље Нови Кнежевац" на дан 18.09.2015. 
године нема запослених. Свим запосленима је 31.08.2015. године престао радни 
ОДНОС. 

С поштовањем, 

~ 

-::, 
~ .. 

д 

~i 

,. 
; 
,; 

~~§ 
-~ ... 

В.д. директор 

РобертОтот 

diJIМ/ 



ПРИЛОГ 2 

НАЦРТИ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

(Прилог 2А и Прилог 2Б) 

'· 



Прилог2А 

НАЦРТ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

[меморандум • банке] 

Корисник: Агенција за приватизацију, Република Србија 

Београд, Теразије 23 («Агенција))) 

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

Банка ("Гарант"l је обавештена да се, у вези са Уговором о продаји капитала 
______ ("Уговор"), број __ закљученим дана између Агенције 

и ("Купац"), Купац обавезао да, према члану 14. Уговора, преда Гаранцију 
за добро извршењепосла ("Гаранција"), ради обезбеђења Купчевих обавеза из чл. 8-12. 
Уговора. 

На захтев Купца, Гарант издаје ову безусловну, неопозиву и на први позив наплативу 
Гаранцију у износу од ЕУР ( • ) ("Максимални гарантовани износ"), [који је платив у РСД 
по званичном средњем курсу НБС важећем на дан плаћања.) 1 

Одмах по пријему вашег првог писаног захтева у коме изјављујете да Купац није извршио 
било коју од обавеза из чл. 8-12. Уговора, извршићемо уплату било ког износа који не 
прелази Максимални гарантовани износ на банковни рачун наведен у вашем захтеву, без 

потребе да доказујете правни основ вашег захтева. 

Гаранција ће бити пуноважно вучена само ако се обавештење о вучењу упути на адресу: 

[адреса Банке] 

Гаранција важи до 1 тачан датум/ __ закључно. По истеку рока важности, Гаранција ће 
бити враћена Гаранту. 

(У случају да је Банка Гарант резидент Републике Србије): На ову Гаранцију примењује 
се материјално право Републике Србије. У случају спора биће надлежан Привредни суд у 

Београду. 

(У случају да Банка Гарант није резидент Републике Србије): На ову Гаранцију примењују 

се Једнообразна Правила за Гаранције_на први позив број 758, Међународне привредне 
коморе у Паризу, Ревизија 201 О. У 'случају спора биће надлежна Спољнотрговинска 
арбитража при Привредној комори Србије. Језик арбитраже буће српски. • 

1 Речи у загради користе се само ако је Банка Гарант резидент РС 
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НАЦРТ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

[меморандум • банке} 

Корисник: Агенција за приватизацију, Република Србија 

Београд, Теразије 23 («Агенција») 

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

Банка ("Гарант"} је обавештена да се, у вези са Уговором о продаји капитала 
______ ("Уговор"), број _~_ закљученим дана између Агенције 

и ("Купац"), Купац обавезао·да, према члану 14. Уговора, преда Гаранцију 
за добро извршење посла ("Гаранција"), ради обезбеђења Купчевих обавеза из чл. 8. ст. 
2, 9. и 12. Уговора. 

На захтев Купца, Гарант издаје ову безусловну, неопозиву и на први позив наплативу 

Гаранцију у износу од ЕУР ( •) ("Максимални гарантовани износ"), [који је платив у РСД 
по званичном средњем курсу НБС важећем на дан плаћања.] 2 

Одмах по пријему вашег првог писаног захтева у коме изјављујете да Купац није извршио 

било коју од обавеза из чл. 8. ст. 2, чл. 9. и/или чл. 12. Уговора, извршићемо уплату било 
ког износа који не прелази Максимални гарантовани'износ на банковни рачун наведен у 

вашем захтеву, без потребе да доказујете правни основ вашег захтева. 

Гаранција ће бити пуноважно вучена·само ако се обавештење о вучењу упути на адресу: 

(адреса Банке] 

Гаранција важи до 1 тачан датум/ __ закључно. По истеку рока важности, Гаранција ће 
бити враћена Гаранту. 

(У случају да је Банка Гарант резидент Републике Србије): На ову Гаранцију примењује 

се материјално право Републике Србије. У случају спора биће надлежан Привредни суд у 
Београду. 

(У случају да Банка Гарант није резидент Републике Србије): На ову Гаранцију примењују 

се Једнообразна Правила за Гаранције на први позив број 758, Међународне привредне 
коморе у Паризу, Ревизија 201 О. У случају спора биће надлежна Спољнотрговинска 
арбитража при Привредној комори Србије. Језик арбитраже буће српски. 

2 Речи у загради користе се само ако је Банка Гарант резидент РС 
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ПРИЛОГ З 

ПРОГРАМСКА ШЕМА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 12 МЕСЕЦИ ПРЕ 
СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ, 

ВАЖЕЋИ ПРОГРАМСКИ ЕЛАБОРАТ СА ОКВИРНОМ ПРОГРАМСКОМ ШЕМОМ 

ИЗЈАВ.А ОДГОВОРНОГ ЛИЦА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ О УДЕЛУ ПРОГРАМСКОГ 

ВРЕМЕНА НА ПОЈЕДИНИМ ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 



Јавно щхщузеliе. ''Центар·за информисаље Нови Кве:жевац" 
23330 НовИ КВеЖевац, Трг Mome Пијаде 11 

Телефон и факс: 0230/831918 
Рачун: 840-0000030606845-84 Мпrични број: 08758069 

Шнфра дела:Рiосзи: 5813 
e-mail: ~unet.r8 · . PenyonиJ<aд~d~яЬie.net 

, щ · . < • ,,Агенција за приВаТИТс!цйЈу 
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ--· , Лримtьено: ,ОЧ ;s'-. 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ' ; ' Ј · ,Број nредмета Ор г. јед . 

. :"~ . -

Пошrовани, _ . ~·- ~··· ЧGf'Dt; 1-11... Ч9k'L 
Достављамо Вам програмску шему т ' ентар за иНфОрми r>еltов1гКне евац", која је важила 
у периоду од 12 месеци пре 13.08. 201( годИне, када је ступио на снагу Закон о јавном 
информисаљу и медијима. · · 
ЈП "Ценrар за информисаље Нови Кнежевац" обухвша два медија: "Инфо канал", који емитује 
двадесеrчетворочасовни програм посредством једног канала кабловског дистрибутивног 

система у Новом Кнежевцу и "Новокнежевачке новине", које излазе једНом месечно. Садржај 

оба медија подразумева извештаваље на српском и мађарском језику. Заступљеност садржаја на 
мађарском језику на "Инфо каналу" је 50 оДсто, док је у "Новокнежевачким новинама" мађарски 
језик заступљен са најмаље 35 одсто. 
''Инфо канал'' емитује двадесетчетворочасовни програм сваког дана у виду телетекста. 
Програмском шемом у оквиру телетекста емтују се: обавештења на српском и мађарском језику, 
вести о актуелним збиваљима у општин.и Нови Кнежевац емитују се на оба језика, спортске 
вести· на оба језика, временска проrноз~- на оба! језика, презентација_кљиrа Народне 
библиотеке "Бранислав Нушић" - на срПском и мађарском језику, мали огласи и рекламе на 
језику који бира оrлашивач. '-r,

1
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У склопу "Инфо канала" емитује се, ДвЭ:путанедељно, емисија "Мозаик", као телевизијска 
продукција МЕtrеријала који је снимљен(камерама 'пр_едузећа. "Мозаик" се емитује у премијерном 
термину сваког петка, почев од 14,00. часова,:до с~оте у 12,00 часова, а у репризном термину 
сваког уторка, почев од14,00 часова,до'.С:реДе у 8,00 часова. "Мозаик" обухвата актуелне 
догађаје о раду локалне самоуправе, зб~F~ у сфери културе, образовне прилоге, спортске 
догађаје, рад невладиног сектора и друг~ актуелности на територији општине Нови 
Кнежевац. Телевизијски прилози се емиТују на српском и мађарском језику, а заступљеност 

~ е •, 'Ч~ј О •- "" -:: 

прилога на мађарском језику варира и ниКада није :Нижа од 35 одсто. Редакција Ш "Центар за 
информисаље" реализовала је на мађарd:Комјезик}r,-у оквиру емисије ''Мозаик", у временском 
интервалу од l.јуна 2013. до 30. децембра 2оiз. Године, пројекаг под називом "Приче из 
проШлости", који је финансирало М,и.ниqарсрю културе и информисаља Републике Србије. 
"Новокнежевачке новине" су гласило _које ЈП:"Центар за информисаље Нови Кнежевац" издаје 

једном месечно. Новине се, по пра~IЩу.~#r.~пају на 20 страна и објављују информације о раду 
локалне самоуправе, збивањима у .сФ.~:РИ~Културе' и образоваља, раду невладиних организација, 
спортским актелностима, обј8вљ~УtФi.Ф;?.Рм,ације ? сеоским месним заједницама, репортаже, 
фељтоне и друге садржаје.Тесктовй ~·r?бјаБ:Њују·'йа·српском и мађарском језику, а заступљеност 
текстова на мађарском језику никада,ниј_е НЈiЖа од 35 одсто. Национални савет мађарске 
националне маљине финансирао је'реа.Лй:заЦију пројекта_"Приче из прошлости", на мађарском 

: •'fC. ... ,1 

језику, у "Новокнежевачким новинама", у~ п~риоД); од 1. јуна до 30. новембра 2013. године. 
Проје:каr на мађарском језику "Приче ,~~)1р9'трлости", у "Новокнежевачким новинама" 
финансирала је, у времеснком ии{ервiЧ6-::1Јд ·1 .. ~рИла 2013. до 28. фебруара 2014. године 
Фондација "Ласло Секереш" из cy(}On;til;e;' к.~ју qi:ИНансира Фондација "Габор Бетлен" из 
Републике Мађарске. Посредством Ј,еазЏfза.Цйје "riрича из прошлости" пЛасиран о је, у новинама, 
уКупно 16 текстова посвећених бо1ьећi~Щозн8Ва.Њу.са· народном традицијом мађарског живља. 
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Јавно предузеliе ''Центар~ информисаље Нови Кнежевац" 

23330 Но:Ви Кнежевац, Трг Mome Пијаде 11 
Телефон Йфаrrе: 0230/831918 

. Рачун: 840-0000030606845-84 Ма:rични број: 08758069 
. · . Шнфр~ делаiНосзи: 5813 

. . ., ~mаП: cink@eunetrs f PenyonиP-a ДfAiiitdAd~яЬie.net 
· .. ·. ·· :Агенција за прив1ffИЭЗцйЈу 

АГЕIЩИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ · Примљено: · ,о Ч ~ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Број nредмета Орг. јед. Дел. бр .. 

Поштовани, · · 4G/'Dy '111... Ч9k"L 
Достављамо Вам програмску шему т ' ентар за инфОрмис ьеi!о-виКне евац", која је важила 
у периоду од 12 месеци пре 13.08. 2014. roдиiie, када је ступио на снагу Закон о јавном 
информисаљу и медијима. ·- ~ 
ЈП "Ценrар за информисаље Нови Кнежеmщ~· обухвата два медија: "Йнфо канал", који емитује 
двадесеrчетворочасовни програм посредством једног канала кабловског дистрибутивног 

система у Новом Кнежевцу и "НовокнежевачКе.новине", које излазе једном месечно. Садржај 
оба медија подразумева изв~штаваље на српсkqм и мађарском језику. Заступљеност садржаја на 
мађарском језику на "Инфо каналу" је,50 одстО, док је у "Новокнежевачким новинама" мађарски 
језик заступљен са најмаље 35 одсто~ , : ·- Ј · · 
"Инфо канал" емитује двадесетчетворочасо:Вни програм сваког дана у виду телетекста . 

. ,, 1 .. • .. 

Програмском шемом у оквиру телетекс;rа·емтују ~е:.обавештеља на српском и мађарском језику, 
вести о актуелним збиваљима у општ~:И: НовИ '.I<нежевац емитују се на оба језика, спортске 
вести ·на оба језика, временска riporнoзh • на оба'језика, презентација кљига Народне 
библиотеке "Бранислав Нушић" ·на српском~и мађарском језику, мали огласи и рекламе на 
• • 1 .•• t-! 

Језику КОЈИ бира оглашивач. · 1 \' : 
У склопу "Инфо канала" емитује се, двkпуiа недељно, емисија "Мозаик", као телевизијска 
продукција материјала који је снимљен кaм~pih..ta ·предузећа. "Мозаик" се емитује у премијерном 
термину сваког петка, почев од 14,00 Часова,;;до сУботе у 12,00 часова, а у репризном термину 
сваког уторка, почев од 14,00 часова, дс:iЬредеу·s:оо часова. "Мозаик" обухвата актуелне 
догађаје о раду локалне самоуправе, Зб~а·~ сфери културе, образовне прилоrе, спортске 
догађаје, рад невладиног сектора и Щ,уiе акfУелН:осm на територији општине Нови 
Кнежевац.Телевизијски прилози Се е~иfflуЈна~рПском и мађарском језику, а заступљеност 
прилога на мађарском језику варира и ~.юсi(нИје нижа од 35 одсто. Редакција т "Центар за 
информисаље" реализовала је на мађарскО~ језИкУ, у оквиру емисије "Мозаик", у временском 

• '} ., o;fi Ј ·>·:;, i • 
интервалу од 1.Јуна 2013. до 30. децембра 20,13. rодине, проЈекаг под називом "Приче из 
прошлости", који је финансирало ~ниФ'аЈ>рх:во.:r<уЛтуре и информисаља Републике Србије. 
"Новокнежевачке новине" су гласl;сi.о. које ЈР.t''Це~тар за информисаље Нови Кнежевац" издаје 
једном месечно. Новине се, по прав.Ио/,:ihтаЦ.п~У,,на 20 страна и објављују информације о раду 
локалне самоуправе, збИВ8Ј!>ИМа у сф~н:кулtуре·и образоваља, раду невладинИХ организација, 
спортским актелностима, објављују" IЏI~~J»1~je о·сеоским месним заједницама, репортаже, 
фељтоне и друге садржаје. Тесктови се· објавЉују на српском и мађарском језику, а заступљеност 
тексrова на мађарском језику никада није нижа од .З5 одсто. Национални савет мађарске 
националне маљине финансирао је ~а.Јi~зац'нју nројекта "Приче из проmлосm", на мађарском 
језику, у "Новокнежевачким новинама" у пе])и~Ду од 1. јуна до 30. новембра 2013. године. 
Проје.кагна мађарском језику "Пр~е;~З щ:>~ЧЬ.ос:п"• у "Новокнежевачким новинама" 
финансирала је, у времеснко.м инт~~ваДУ.:рдЧ:· ,iпP.!fJia 2013. до 28. фебруара 2014. године 
Фондација "Ласло Секереш":из сУ,б,~~~~соЙ~'ф'ЙНансира Фондација "Габор Бетлен" из 

1 {-ч . ~···~ !·~'- •·.'· ~ . . ,<t 

Републике Мађарске. ПосреДство~1ре~ац~је::Ђ.Рича из прошлости" пласирано је, у новинама, 
укупно 16 текстова посвећених б~~м-УџозЦа.БаЊу',са народном традицијом мађарског живља. 
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РЕГУ/\АТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕАИ]Е 

Број: 05-876115 ·- 5 
Датум: 30.04.2015. године 
Београд 

АГЕНЦИ.Ј А ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Теразије број 23 
11000 Београд 

Ло што вани, 

Поступајући по Вашем допису С1 - 2404/15 од 24.04.2015. године достављамо Вам 
програмске елаборате·.са оквирном програмском шемом за следеће пружаоце медијских 

услуга. 

з 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 ТВ Uарибро,ц 

Јавно предузеће Радио телевизија Врање (РГ

тв -43 
Јавно предузеће за информисаље Нови Пазар 

-ТВ 

Трг Николе Пашића 5 • 11000 Београд • Србија • тел: 011/2028 700, 011/3033 245 ·факс: 011/2028 7 

www.rem.rs • e-mail: office@rem.rs • ПИБ: 102945724 • Матични број: 17488554 

- ' 
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12 1 ТВ Тvтин Ј авио информативно предузећс Информативни 

центар Тутин (Л 58) 

13 ! тв Бис Јавно предузеће радио телевизија Брус (Л51) 

14 ТВ Ј аго~шш Јавно информативно п_редузеће Нови пут (Л76) 

15 ТВ Пожега ! Јавно__!!l)_едузеће Телевизија Пожега (Л 113)_ 

16 i ТВ Панчево Јавно радиодифузно предузеће регионална 

' 
адиотелевизијска станица РТВ Панчево (Л85) 

-
1 

17 ок тв 1 Јавно предузеће за информативну делатност 
i ! Радио телевизија општине Ковачица (Л75) 

18 Новосаl!СКа ТВ 
- -- Ј.П градски информативни центар Аполо (Л 53) 

19 ТВ Бачка 

20 1 нтn 
! 

21 1 Т~Ј2р&ачка бања 
22 \ТВ Бап 

Ј----

?" --' TI3 Трстеник 

24 тв сд 

25 ТВ Кпагујев<щ 

26 
TI3 Ћvпщriа 

27 
ТВ Младеновац 

28 тв ПИ\)ОТ 

29 
ТВ ПQешево 

2 

3 Радио ·крушевац 

4 Радио Шvмадија 

5 Радио Јагодина 

6 Радио Панчево 

Јавно предузеће за информисаље Врбас (Л 27) 

i Јавно предузеће за радио и телевизијску 
делатност Нишка телевизија (Л 91) 

Јавно предузеће Радио телевизија Врњачка 

бања (Л 108) 

Јавно информативно предузеће радио 

телевизија Бачка Паланка (Лп 42) 

Јавно предузеће "Радио и телевизија Трстеник" 

са п.о. (Л п 12/08) 

; Јавно предузеће Телевизија Смеде_рево (Лп 5) 

Јавно предузеће Радио телевизија Крагујевац 

Јавно предузеће радио телевизија Ћуприја 

(Лпб) 

Радио Телевизија Младеновац д.од, 

Младеновац 

Привредно друштво ТВ Пирот (РГ-ТВ -20) 
Информативно јавно предузеће Прешево (Т л 

1/1 О) 

Јавно информативно предузеће Нови пут. (РГ

Р-1 

Јавно радиодифузно предузеће регионална 

радиотелевизијска станица РТВ Панчево 

·----·- . ' ' -----------------------------------~ 



1 

(РГР60) 

1 7 Радио 3Qељанин Јавно предузеће Радио Зрењанин (РГР 34) 

8 Радио ВQбас 
i Јавно предуз"еће за информисаље Врбас (РГР 

86) . 

9 1 Рацио Шн,ц Јавно предузсће Радио Шид за радиодифузну, 

! новинску и издавачку делатост (РГ-Р-30) 

10 Радио Алт 
Јавно новинско-издавачко, радио-дифузна и ТВ 

предузеће Реч радника са П.О. (Лр 256) 
1 

13 Радио Цаgибgоn 1 
Јавно инфор!'.штивно предузеће Радио 

i телевизија Цариброд {Лр 333) 
·-

14 Ра,gио Пиgот 1 Јавно предузеће Радио Пирот (Лр 240) 

15 Рап;ио Прешево Информативно јавно предузеће Прешево 

16 1 Ра,цио Хан Јавно предузеће Информативни Прес центар 

1 
општине Хан (Лр 174) 

17 
ј РаЈЈ:ИО Нови 

Јавно предузеће за информисаље Нови Пазар 
Пазар 

18 Радио Рашка 
Јавно предузеће радио станица Радио Рашка 

(Лр 4) 
19 

1 

Рап;ио БQус Јавно предузеће радио телевизија Брус (Лр 705) 

20 Рап;ио Паgаћин 
Радио-новинско јавно предузеће Параћин (Лр 

130) 

21 Радио Иван>ички 
Јавно информативно предузеће Ивањички 

радио (Лр 225) 

23 Радио Пожега 
Јавно информативно предузеће Радио 

Пожега (Лр 351) 

24 ~иоПQvга 
Јавно предузеће за информисаље, издаваштво и 

маркетинг РТВ Пруга (Л р 26) 
1 
1 
1 

' 

25 Радио Ковачица 
Јавно предузеће за информативну делатност 

радио телевизија општине Ковачица (Лр 262) 

26 Радио Нови Бечеј 
Јавно предузеће за радиодифузне делатности 

Радио Нови Бечеј (Лр 421) 

27 Ра,!!ио Сечањ 
Јавно предузеће радиодифузне делатности 

Радио Сечаљ (Л р 161) 

28 Ра,цио Бачка 
Јавно предузеће радиодифузне делатности 

Радио Бачка (Лр 177) 

29 Ра,!!ИО Лазаgевац 
Јавно предузеће за информисаље Радио 

Лазаревац са потпуном одговорношћу (Лр 114) 

30 Ра,!!ИО Ћићевац Јавно предузеће Радио Ћићевац (Лр 18) 

Jl Ра,!!ИО ПетQовац 
Јавно радиодифузно и ТВ предузеће Петровац 
на Млави (Лр 38) 

32 Радио Трстеник Јавно предузеће Радио и телевизија Трстеник 
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! 
(Лр181) 

33 
Ра,цио Вrњачка Јавно предузеће Радио телевизија Врњачка 

бања бања (Лр 338) 

34 Радио Шабап 
Јавно предузеће радио телевизија Шабац (Лр 

243) 

35 1 Радио Ваљево Јавно информативно предузеће Радио Ваљево 

(Лр 239) 
' ! Јавно информативно предузеће БЦ Инфо i 36 1 Ращш __ Бела Ilрква 

1 (JI}~27) 

i 

37 Радио Бап 95.1 
! Јавно информативно предузеће радио 
телевизија Бачка Паланка (Л р 290) 

38 РаЬјИО Регије 
Јавно информативно предузеће Бачка Топола 

(Лр 257) 

39 Еадио J1!illllli! 
Јавно предузеће за информисаље радио 

телевизија Инђија (Лр 31) 

40 Рашю Оr,шuи 
Јавно предузеће за информисаље 

Информативни центар Оџаци (Лр 88) 

41 
Рап:ио СтаQа Јавно предузеће за инфор:'v1исаље Радио 

Пюова телевизија Стара Пюова (Лр 160) 

42 РаЬ~ИО СУботица 
Јавно предузеће Радио Суботица, Szbatkai radio 
Kozvallalat T.F. (Лр 123) 

44 Радио Ме.Q;всђа Јавно предузеће Радио Медвеђа (Лрп 6) 1 
ј 

45 Радио Лесковаu Јавно предузеће Радио Лесковаu (25-3) i 
1 

46 Радио КикинЈ.Ј,а 
Јавно предузеће Информативни центар i 

; Кикинда (Лрп 7) 

47 Радио КQагујеваu Јавно предузеће Радио телевизија Краг)јевац 

48 РЩ!ИО ПожаQевац 
Јавно радио-дифузна предузеће Радио 

Пожаревац (РР 28-2) ! 
Јавно преузеће "Штампа, радио и филм" 1 

49 Ра~ио ЬоQ 
! 

(РГР 21) ! 
Радиодифузно предузеће Радио Обреновац 

1 

50 i Радио ОбQеновап д.о.о 

51 Радио Сомбор Радио Сомбор а.д. 

52 
Радио Радио Телевизија Младеновац д.о.о., 

Мла,ценоваu Младеновац (Лр 138) 

53 Радио ДQИНа Радио Дрина д.о.о 

54 i У становац информативни центар Бачки 

i РаЈ.Ј,ио ПетQовеu Пет_ровец (Лр 340) 

55 
Предузеће за информисаље и културу Радио 

Радио БаQајево Б;:tQ_ајево д.о.о (Лр 42) 

56 
Радио 

Радио станица Деспотовац д.о.о (Лр 281) 
Ьlеспотоваu 

57 Радио Бviановаu Јавно преузеће Радио Бујановац (Р л 68) 



ЈавнО,\! прсдузећу ТВ Љиг из Љига и ЈП Центар за инфор:-.1исање Нови Кнежевац из 

Новог Кнежевца издате су дозволе за емитовање програма путем електронских 

комуникационих мрежа за дистрибуцију медијских садржаја. 
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ПРОГРЛМАСКИ ЕЛАБОРАТ ''ИНФО" КАНАЛА ИЗ НОВОГ 
КНЕ?ЈСЕВЦА 

У еквиру Јашюг предузсhа "Центар за информисаље Нови Кнсжевав" 

~тзн_стирају "Новокнежевачке новине" (са тралнцнјом из.лажења дугом 

3:5 гощ-ша, на српском и мађарском језику) и '~ИНФО" канал. Од lO. 
октобра 1999. годнипе канал емитује сопстеви прога,.\1 и то посредством 
кuбловског ди:стрибутивног система. 

"ИНФt..)" канал је електронски медиј" који је у почетку био заснован 

на смитовању вести, обавештења, реклама, у виду телетексrа везаних за 

олштину Нови Кнежевац. 

Вr.,емснш.'! је графички дизајн телетескта "ИНФО" юшала подигнут на 

виши ниво и поред вести на каналу су се емитовале занимљивости из 

различитих делатности, од кулинарства, здравља, лековитог биља до 

_-;.(О ;>О -:::копа и другог. 
i 

У послелње четиrи године продукција "ИНФО" канала је другачија 

нсЈ о претходних година. Много више има сопстевене продукције, 

информативног програма анrажовањем запослених новинара и 

ХОН('!рарннх сарадника. У програмској концешщ:ји су на графички 

обр<.it}еном телетексту: вести, обавештен>П, ммн огласи, рекламе, 

:iШШЈviГьивости., тв прилози сопствене nродукције и све се то емитује на 

српском и мађарском језику, јер у нашој средини живи 60 посто Срба и 
око 40 одсто Мађара. Сви nрограми имају музичку подлогу. Проrра.11.1 се 
ем1пује 24 сата. 
Сопственом тв продукцијом обухватамо локалне :информаиије које су 

од виталног заначаја за заједницу, од политичких доrађања, 

и::шешпшања са седница Скупштине оrшrтине, са седюща месних 

з.::~еднн ца и других пол1пичких догађања. У центру информисаља су и 

догађања везана за цивилни сектор и њихове <:LКтнвности, за разна 

удружсља. као и спортске организације. Посебна паж.ња се посвећује 
деци и љиховом nасшпању и образоваљу. Посвећује се релевантна 

n:~;.y:ыt u..ркР..сн:им заједницама, њиховим активностима, празницима, како 

rЈраRослшше, та.ко и римокат01шчке цркве. Прате се н сва културна 

доrађљ-.:.ьа, раде се интервјуи са релевантни.l\1 rостима и емитују се 
конц~рn1 класичне музике, као и предавање о здрављу. Раде се и 
пепсuтаже са зашпvш"нвим људима из средине. Такође, се раде и . . . 
кшп:шст Сl\А:исије на актуелна догађаља и теме са друштвено 

. тю:!итичким .н ку лтурннм радшщима. 



.. -,;: :-
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Циљна група су млади и њихово образоваље н информисање, као и 

обав~штал~н,е и утицање на позИЈивнс ставове и размишљаља, као и 

старија популација, како би они схатили своју корисност у друштву и 

иепохо;пюсr и отриrн се од лоших утицаја старачке демен::ције_ 

"ИНФО'' канал има исту редакuију као и "Новокнежевачкс новине"- пет 

новинара на српском и мађарском језику и два техничка дизајнера која 

нрипрс;."~ају телоnе, снимају ТВ прилоге и монтирају С!'.Шсијс. 

Изузетно нам је жао што наш "ИНФО" канал нс моrу. да виде и други 
- - -

житељи наше опшпше КОЈИ не .живе у месту, Јер Је просек година 

становништва преко 52 roдm1e и пр•шично времена проводе поред ТВ 
екрана. "ИНФО" канал је, поред новине, једино средство локалног 

ннформисања. 

ПРОГРАМСКИ КОНЦЕПТ "ИНФО~' КАНАЛА 

Пршгам се емитује 24 сата .на српском и мађарском језику 
Састоји се се од : 

вести датих у теЈюпима (око 15 телопа) које се мељају сваког 
другог дана 

машr огласи 

пословни оrласи 

рекламе 

33НИ!\iЉИВОСТИ 

разонода 

временска прогноза 

обавештења 

двочасовна ТВ емисије "Мозаик" и "Лицем у лще" које се 

е:-/iитују јещюм недељно, а два nута седмично се репризирају 
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Агенција за nривредне регистре, на основу ч11ана 4. Закона о Агенцији за привредне рсгистре 
("Службени гласник РС", број 55/04) и члана 146. Закона о јавном информисаљу ("С1ужбени 
гласник РС", број 43/03,61/05 и 71/09), nостуnајући ло репrстрационој nријави за упис јавног 
гласила у Регистар јавних гласила nоднетој од стране ЈА VNO PREDUZECE CENT AR ZA 
INFORМJSANJE NOVJ КNEZEVAC NOVl КNEZEVAC, ТRG МО~Е PIJADE ll са матичним 
бројем OS758069 nреко пуномоћника Данице Квежевић Попов доноси: 

~ЕШЕЊЕ 

УПИСУЈЕ СЕ у Регистар јавних гласила јавно гласило са следећим подацима: 

На.1ив јавног гласила: NOVOKNEZEV ЛСКЕ NOVrNE 
Рсrистарски број: NV000298 
Година осниваља: 1976 
Адрес.атлавне редаКlШје: Трг Моше Љ~аде 11, Нови Кнежевац 

Подаци о каталогизацији: 

UDKбpoj: 32+659(497.113)+ 
JSSN број: 1451-2556 
COBISS број: 213931015 
Издата од стране: Народна библиотека Србије 

Податак о интернет, електронској или другој форми јавног гласила: 

1 . Интернет и друга електронска издања 
Интсрне:т i.щpeci:i: W\V\v.novoknczcvuckenovine.rs 

Територијална дистрибуција: Нови Кнсжевац 

Динамика издаваља: Полумесечно 

Контакт подаци главне редакције: 
Телефон 1: 0230/83918 
Факс: 0230/&3918 
Е лошта: cink@eunet.rs 
Интернет адреса.: wv.rc,v .novoknezevackenovine.rs 

: ~- · :_:!~:'• г. ~-\~н~tн:.::;с.· 1:~ннz·;i· !--:~:-~:!!Ла: 
i ;, 1;. !:·_.:-.к11·,i 1 . __ .: ,;"1 ~: ji\ \ i\!.1 PREDlJZECE CENTAR ZA INFORМ1SANJF. NOVJ K1\'EZEVAC 

\( t\ -~ :< \Tif-:\IAC. Т!Z(i ,t..IO::;J: PIJADE !l 
Мс.тични број: 0&758069 

Страна 1 од 2 
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Новчани капитал 
1 

Уnисан новчани 1,456.04 USD 
Уплаiiсн новчани 1,456.04 USD 

Преглед свих осталнх јавних гласила •ш ји је осюшач: 

Ј. INFO КANAL 

Пс-.цнс.z:;mLЩ реп;страшюш: пријаве поднео је рсrистрациону пр:жјнну зr1 упЈ.Јс јавног глас;та у 

Ј'~rж:тар јавних гласила. 

Постуnајуliн по реrистрационој Пријави извршен је упис јавног гласила у Регистар јавних 

гласила, са подацима као у дисrюзитиsу рсшења, у складу са nодацима из регистрационе 

пријаве и nрююжене документације, сходно одредбама члана 5. став 1. и члана 6. Правилника о 
начину вођеља РеmстрајаsiШХ.rласила ("Службени гласник РС", број 82109). 

Поука о правном ()редству: 

Проmв ов.оr решеља може се изјавити жалба 
Министру надлежном за послове јавног информисања, 

у року од 15 дана од дана пријема решеља, 
а преко АгеНIЏiје за привредне регистре. 
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UGOVOR О REEMITOVANJU t< 1\ ; О Р О L i. 

Zakljuceп dana, 03.05.2011, u Beogradu, izmedju: 

1. Privrednog drustva za telekomunikacije SAT ТRАКТ d.o.o. Backa 
Topola sa sedistem u ulici Marsala Tita 111, 24 300 Backa Topola 
koga :;.:astupa Ilija Stjepanovic па mesttJ Generalnog direktora, u 
•:1aljcrп tekstLJ "Drustvo". 

2. ЈР "CENTAR ZA INFORMISANJE NOVI KNEZEVAC" sa sedistem u 
Ulicr Trg Mose Pijade 11, 23330 Novi Knezevac, koga zastupa 
direktor preduzeca Deze Cejtei, u daljem tekstu ЈР 'TINK" . 

Ugovorne straпe su se sporazumele о sledecem: 

PREDMET UGOVORA 

CL 1. 

Predmet ovog ugovora је regulisanje prava i obaveza ugovornih 
strana, koje nastaju povodom reemitovaпja televizijskog programa 
putem kaЬiovskog distributivnog sistema (u daljem tekstu "KDS"). 

ZAJEDNICKE ODREDBE 

CL 2. 

Privredno drustvo za te!ekomunikacije Sat Trakt d.o.o. Backa Topola, 
(u daljem tekstu "Drustvo''), је Drustvo koje se bavi reemitovanjem 
televizijskog programa putem kaЫovskog sistema. 

ЈР "CINK" је javno pгeduzece koje se bavi izdavanjem novina i 
proizvodnjom i emitovanjem televizijskog programa u skladu sa 
Zakonom о radiodifuziji. 

CL з. 

Ugovor se zaklj~cuje па neodredjeno vreme. 

PRA VA I OBAVEZE 
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CL 4. 

Ugovorne strane sag/asno konstatuju da се "Drustvo", putem "KDS"-a 
reemitovati televizijski program ЈР "CINK" iz Novog Kпezevca u svemu 
prema Zakonu, utvrdjenim standardima i tehnickim normativima. 

Reemitovanje programa се otpoceti· nakon potpisivanja ovog Ugovora i 
obezbedji,;anja -s-vih tei1nickih us!o,;a. 

Ugovorne strane su saglasne da reemitovanje programa otpocne cim 
se steknu tehnicke mogucnosti . 

"Drustvo" ne snosi odgovornost za nekvalitetno reemitovanje 
programa ili prekida u reemitovanju programa u slucaju vise sile ili 
tehnickih razloga koji se ne mogu. pripisati krivici "Drustva" ili su 
prouzrokovani od strane treclh lica. 

CL 5. 

ЈР "CINK" se obavezuje da na ime reemitovanog programa, "Drustvu" 
omoguCi besplatno emitovanje reklama i to 4 puta dnevno u trajanju 
od ро 30 sekundi. Reklama mora Ьiti emitovana u dogovorenim 
reklamnim blokovima izmedju Drustva i ЈР "CINK" . Sadrzinu reklame 
odredjuje "Drustvo" i vezano је za poslovanje "Drustva" 

CL б. 

ЈР "CINK" се placati sve obaveze koje bude odredila RRA 

CL 7. 

Opremu potrebnu za reemitovanje се obezbediti ЈР "CINK" ili 
Aneksom ugovora ako se tako dogovore "Drustvo" i ЈР "CINK" . 

CL 8. 

ЈР "CINK" је u cilju kvafitetnog reemitovanja programa preko"KDS"-a, 
duzan da obezbedi kvalitetan signa! prema svim tehnickim 
standardima. 

CL 9. 



ЈР "C!NK" se obavezuje da program koji daje па reemltovanje preko 
"KD5" -з, bude u skladu sa zakonom i javnorn poretku i moratu 1 svim 
zakonima kojc је propisala ili zahteva RRA о 

CL iOO 

"DrLJSt\•c" ovirn ugovorom zadrzava pravo da bt::z. prethodпog 
u;:юzo;-enja, ЈР "CINK" odmah iskljuci sa sistema "KDS" u svako doba 
u s!ucaju da Је reemltovani program suprotan odredЬi clana 90 ovog 
Llgovorao 

tL 11° 

lJ slucaju ne pridrzavanja ёlапа 9 о ovog Ugovora, Ugovor se ima 
smatrati automatski raskinutim. 

"D~ustvo·o ovaj ugovor moze jednostrano raskinutl 1 zbog tehпickih 
raztoga odnosno neodgovarajuceg tehniёkog kvaliteta. 

CL 12 о 

Ugovorne strane ovaj Ugovor mogu raskinuti i spoгazumn1m putem uz 
postovanje otkaznog roka od 30 danao 

ZAVRSNE ODREDBE 

П. 110 

Uqovorne strcme ovaj ugovoг potpJsuju u duhu dobrih posJovnih 
oblcaja i obavezuju se da sve nesporazume koji mogu nastati u toku 
realizacije istog, resavaju mirnim putem. 

u siLJёaju da ugovorne strane ne mogu nastale nesporazume resiti 
rнir"Пin; 'Jutem, ugovaraju nadleznost Trgovinskog suda u Suboticio 

CL 140 

Ugovor је sacinjen u 4 istovetna primerl<~ od kojih ро dva primerka 
ormadaju svakoj ugovornoj strani. 

ЈР "CINK" 
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