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Ч Агенција за приватизацију, са седиштем у Београду, Теразије 23, коју заступа 
председник Управног одбора проф. дР. Муа1-1ер Реџовић, по овлашћењу из Решења Владе. 
2А број 119-10748/2015 одQ6. октобра 2015. године ("Службени гласнИк РС", броЈ 84/15) 
(у даЉем тексту : "Агенција") 

и 

Милосављевић (Топлица) Радоица 
-(у даљем тексту : ''Купац") 

закључују 

УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО- ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ, КРАГУЈЕВАЦ 

Датум: 15.10.2015. године 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Б. 

в. 

Г. 

Д. 

1f:J--
Ђ. 

У складу са Законом о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. f!.311:4 у 46/15) 
("Закон"), Законом о јавном Информисању и меДијима{ .. ёлужбени глас-ник РС", .. 
бр. 83114 и 58/15), Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и 
имовине методом јавног прикупљања nонуда са јавним . надметањем ("Службени 
гласник РС", бр. 122114 и 61/15) ("Уредба"), Законом о Агенцији за nриватизацију 
( .. Службени гласник РС', бр. 38/01 , 135/04, 30110 и 115114) и Одлуком Скупштине 
града Крагујевац Број : 023-71/15-1 од 10.06.2015. године о моделу и и методу 
приватизације, Агенција је организовала поступак јавног прикупљања понуда са 

јавним надметањем ("Поступак") за продају 1 ОО% капитала Јавног предузећа 
Радио ·- телевизија Крагујевац , Крагујевац, матични број : 06875793 ("Субјект 
приватизације"), шифра поступка : ЈР 62/15. 

У складу са поступком прописаним у Закону и Уредби, одлуком Агенције ·бр. 10-
2445/15-29/04 од 31.07.2015. године и 10.-2682/15-29/04 од 12.08.2015. године, 
образована је Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са 
јавним надметањем ( .. КомИсија"). 

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације уписан је у Регистру 

привредних субјеката, који се ·води код АГенције за привредне регистре, и то: 
уписан/уnлаћен новчани капитал у износу од 7.165.200,00 РСД на дан 31.12.1998. 
године (словима . седаммилионастошездесетпетхиљададвеста динара) и 

уписан/уплаћен новчани капитал у износу од 793.000,00 РСД на дан 01 .05.2003. 
године (словима :седамстотинадеведесеттрихиљаде динара). 

са Уредбом Комисија учесника Милосављевић "Радоицу
прогласила за Купца. 

Купац је као средство оЬезЬеђења понуде коју је поднео за куповину капитала 
Субјекта приватизације, уплатио износ од 8.538,30 евра 
(словима:осамхиљадапетстотинатридесетосам 301100 евра) на име 

Депозита. 

Влада Републике Србије је Закiьучком 05 Број: 023-10176/2015 од 24.09.2015. 
године донела одлуку о условном отпису . дуга . 

Е. Управа за спречавање прања новца доставила је мишЉење број ОП-0003281-
0013/2015 од 21 .08.2015. године, о непостојању сметњи на страни Купца за 

закључење Уговора. 

Ж. 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 важења уговорних обавеза није дозвољено. 

З . Регулаторно тело за електронске медије доставила је мишљење број 05-2173/15-
7 од {)9.09.2015. године , о непостојању сметњи на страни Купца за закључење 

Уговора. 



ОДРЕДБЕ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет 

;~ ~ 
( · ;.~· -~~ Агенција продаје а Купац купује 100% капитала Субјекта nриватизације у власништву 

.. - ~s . 
•· '~ Града Крагујевца што представља 100%- укупноr-капитала Субјект-а-.лрива'Т"Изациј~ (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 85.500,00 евра 

(осамдесетпетхиљадапетстотина 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 

нарској противвредности евра рачунато no званичном средњем курсу НБС на дан 
ате на рачун Агенције број 840-1327721-76, позив на број ЈР 62/15 (у даљем тексту: 
латни рачун"). 

Уколико је Купац страно правно или физичко лице, износ Л рода ј не 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 уплrпи износ Продајне цене умањен за износ Депозита . 

.Уколико је положио Банкарску гаранцију на име Депозита, Куnац 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 З. 

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. 

Купац се обавезује да без одлагања предузме све потребне активности како би се 
евидентирале у на.цЈ 1~жним ре1ис1·рима промене настале сходно одлукама из става 1. 

овог члана Уговора и о томе обавести Агенцију. 

~----------~~~ 
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Члан 4. 

Изјаве и гаранције Купца 

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

Купац ..изјављује и _гарантује Агенцији да.- није правно- лице-: кога: је· непосредно:~иrwг 

посредно основала Реnублика 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 изв(Јшена 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 ступање 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 nисане сагласности Агенције отуђити или заложити сталну 

имовину Субјекта приватизације преко 10% од укупне вредности сталне имовине 
Субјекта приватизације nрема билансу стања на дан 31.12. за годину која 

претходи години у којој се врши предметно располагање; 

Под отуђењем у смислу ове одредбе се nодразумева и nринудно извршење на 

непокретним или покретним стварима Субјекта приватизације. 

без претходне n·исане сагласности Агенције отуђити или заложити предrЈlет 

инвестирања; 

доношење одлуке о ликвидацији Субјекта приватизације. 

Залагање имовине Субјекта приватизације за обезбеђење обавеза трећих лица није 

дозвољено. 

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

од забраном иэ става 1. овог члана- сматрају се:·и све-· стату<;Ае- п-pol\lieHe Субјекта:. 

риватизације у смислу закона којим се уређује·положај nривредних 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 

275.000,00 евра (словима: двестотинеседамдесетпетхиљада евра), и то: 

износ од 150.000,00 евра (стопедесетхиљада евра) најкасније у року од 12 
месеци од дана закључења Уговора (прва инвестициона година), и 

износ од 125.000,00 евра (стодвадесетпетхиљада 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. 

Обсшеза 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, 

спортских и других програмских садржаја од јавног интереса на појединим језицима 

националних мањина у укупном програмском времену Субјекта приватизације у периоду 

од 12 месеци пре ступања на снагу Законао јавном информисању и медијима.- · ··-·- ·-- - __ .. ____ ..... - · 

Купац је дужан да до сваког 15. у месецу почев од дана закључења уговора достављ<О 
Регулаторном телу за електронске медије снимке, у стандардним ДВД форматима, 

свог целокупног програма емитованог од 1-7. претходног месеца. 

Купац 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. 

~,.: ~ 
-:~:'#.. нција ће утврђивати испуњење обавезе из става 1. овог члана на сваких 12 месеци 
~s . . 
~ дана закључења Уговора, искључиво на основу писаног акта, односно извештаЈа 

r-
1 ;>~ улаторног тела за електронске медије. . ..... -- ----------. --z,~ L . --- -- ---··- ---·-

" /;с;Јддсv..'~< о~ ади избегавањ_а било које сумње ~дузимање 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 riрилогу 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. 

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

-"' 

------• • • ----а--------------.----"'.-...!'-::.·~ 



Члан 12. 

Обавеза достављања Ревизорског извештаја 

~-~ 
,Купац се обавезује да у року· од 5 (пет) година у континуитету почевши од дана 

,~,;1Ј~ . кључеЊа Уговора nодноси Агенцији извештај који ће о трошку Куnца припремити 
::·! 5Er,~,~ изорска фирма која је уnисана у надлежни регистар предузећа. за ревизију 

. ?<v - --· -· ·- -·-··-· --·- --· -··-···--·- - . --···-- .. . 
- ',.>:: . .~ изорски извештај"), а којим се потврђује да ли Купац испуњава обавезе доспеле у· 

.. У::";~ ... ;' t-
·,-::::;.'":;.,;; pe'f'l вантном периоду из чл. 6, 7, 8, 10. и 11. Уговора. 

·= ~'I~:==~?.c~1 l 
ац се обавезује да Ревизорски извештај достави Агенцији у року од 15 дана од истека 

елевантног периода за који се извештај подноси. 

Куnац 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, 10. и 11. 
Уговора је меродаван налаз Агенције. 

Члан 13. 

Контрола извршења Уговора 

Уговорне стране сагласно констатују да Агенција контролише испуњеt-t>е уговорних 

обавеза Куrща које су предвиђене овим уговором. 

Купац је дужан ,ца ·нсt IIИt:ctни IIO:iИI:J 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 Регулаторног 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 доста·вvl сву 

неопходну документацију (укључујући и снимке) којом доказује испуњење уговорне 

обавезе из члана 9. Уговора. 

Члан 14. 

Гаранција за добро извршење nосла 

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

гаранцију напЈiативу на први позив, у форми и са садржином као у Прилогу 2А, односно 

Прилогу 2Б Уговора, издату у корист Агенције од стране пословне банке КОЈУ Је Агенција 

одобрила, 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: 
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Гаранција Гаранција· Гаранција Гаранција Гаранција 

за добро за добро за добро за добро за добро 

извршење извршење извршење извршење извршење 

посла бр. 1 посла бр. 2 посла бр. посла бр. посла бр. 

з 4 5 
Захтеван За период За период За период За период За период 

lh~риод од петнаест ОД 15 ОД 15 ОД 15 од 15 
окрића/Важ~ (15) - календарск _ . календар.ск . календарск .. календар-ск 

-- - - ·-- -. 
ња календарск их месеци их месеци их месеци их месеци 

односне их месеци након након након након 

Гаранције за· почев од датума датума датума датума 

добро закључења истека истека истека истека 

извршење Уговора. Гаранције Гаранције Гаранције Гаранције 

посла за добро за добро за добро за добро 

извршење извршење извршење извршење 

послабр. 1 посла'бр. 2 посла бр. З посла бр. 4 
Захтеван а као у као у као у као у као у 

форма и Прилогу 2А Прилогу 2А Прилогу 25 Прилогу 2Б Прилогу 2Б 
садржи на Уговора Уговора Уговора Уговора Уговора 
Гаранције за 

добро 

извршење 

посла 

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

добро чл.12. чл.12. чл.12. 
извршење-

посла 

обезбеђује 

(по 

члановима 

Уговора) 

Максимални 150.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 
гарантовани евра евра евра евра евра 

износ 

Захтеван У року од 5 Пре истека Пре истека Пре истека Пре истека 
датум радних ЗО. ЗО. ЗО. ЗО. 
издавања/ дана од календарск календарск календарск календарск 

Достава дана ог ог ог ог 

односне закључења дана дана дана дана 

Гаранције Уговора. непосредно непосредно непосредно непосредно 

за добро пре датума пре датума пре датума пре датума 

извршење истека - . -- истека истека ... истека 

посла Гаранције Гаранције Гаранције Гаранције 

Агенцији 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. 

Права Агенције по основу издате Гаранције за добро извршење посла су независна, 

кумулативна и без утицаја у односу на сва остала права по основу овог Уговора или 

\~ 
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Меродавног права, која би могла настати услед кршења одредаба овог Уговора од стране 
Купца. 

Члан 15. 

Раскид уговора 

вор се сматра рас~инутим због неи:спуњ-ења·уговорнйЈСобаве:щ ако~·н-и·у накнадно · 
ављеном року од стране Агенције за испуњење уговорне обавезе, Купац не отклони 

едеће повреде уговорних обавеза: 

1. неплаћање Продајне цене, у складу са Уговором; 

2. располагање имовином Субјекта приватизације супротно одредбама Уговора, 

З. располагање капиталом субјекта приватизације супротно одредбама Уговора, 

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

Куп цу се могу остав_ити највише три узастопна накнадна рока за испуњење једне уговор не 

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

доказе да је предузео 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 (пет) година од Дана за,кључења Уговора буде донето решење 

о отварању стечаја над Субјектом приватизације, сматраће се да је Купац располагао 

имовином и капиталом 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 неиспуњења уговорних обавеза Купца, Купац губи право 

на: 

повраћај Продајне цене, и 

целокупан капитал Субјекта приватизације који је Купац посредно· или 

непосредно 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 

Депозита, односно Агенција ће наплатити l?анкарску гаранцију на име Депозита. _ 

Средства остварена од продаје сопствених акција неће се исплатити 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 капитал· Субјекта 

приватизације. 

Ради избегавања било које сумње став З. 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 

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

након истека једног накнадно оставЉе-НОr рокз-~од зо:-:дщ-ја не~~изврй(и биЛо коју оД~--,._ 
':ј;~ l веза из чл. 8, 1 О, 11. и 12. Уговора. 

, - ~о~{-;. случају поступања супротно члану 9. Уговора Агенција наплаћује Гаранцију за добро
":~l\С:~-~ 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 оба~::~ес 1 и 1 и 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 З. Уговора. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 

Поверљивост 

До дана истека најдужеr рока nрописаног Уговором, Купац се обавезује да држи у 

тајности све информације и документацију коју је примио од Агенl,\ије 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). 

-... ----: 1 



Члан 20. 

Целовитост уговора 

Уговор са прилозима (који чине његов саставни део) сачињава целокупан Уговор који се 

односи на ову трансакцију. 

Ништавост одредби 

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 својих 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 ооавезе или предузимање било 1юјс p<:~дlt.C 

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· 

. ·Qвај Уговор сачињен је на српском језику, у 9 ·(девет) примерака од којих за Купца и 

... ::. енцију по 2 (два), а остали за надлежни орган овере, министарство надлежно за 
-~ слов е финансија, Регулаторно тело за електронске медије и Аг_енц~ју _за _ПР.V!ВР.едне _ 
::с: ...... .. ........ ---·"- ·---- . ._ ..... . 

гистре. 

Члан 26. 

Меродавно право 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. 

._ 



своЈству председника Управног одбора,са ов.rшrпfiс~ЊЈИМ<а--·-

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

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

Идентитет именованог утврђен је увидом у Iiacoш број-који је издат дана--------
27 .11.2008 (двадесет седмог једанаестог две хиљаде осме} године од стране РЕПУБЛИКЕ-
<:РБИ~---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Овлашћење 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 Y--------
KJ»YliiEill(Y.-----------------------------------------~--------------------------------------------------------

- - . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 обухвата износ награде од 10.800;00 динара---------
(десет хиљада осамсто) и износ обрачунатог ПДВ по стопи од 20% од 2.160,00 --------------
динара (две хиљаде сто шездесет) ---------------------"--------------------------------------------------

УОП:149/2015 

У Београду, дана 15/10/2015 у 11 часова ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК 



Прилог: 

1. Списак запослених на неодређено време у Субјекту приватизације 

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

з. Програмска шема, елаборат и :~зјаваодговорно·г лица о уделу-проГрамског 

времена на појединим језицима националних мањина 



ПРИЛОГ1 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ Нд НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

Нд ДАН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 



Dostava trazenih podataka 

AGENCIJA ZA PRIVд:т'rz~:Jtr'~~~ .... -:?~~cl.o:~~ 
В Е О G R·A D 

U Jav_nom preduzecu "Radio- televizija KragUjevac" na dan 14.10.2015. godine zaposleno је 
ukupno 66 izvrsilaca na neodreaeno vreme i to: 

IME 1 PREZIME JMBG Strucna sprema Radno mesto 

).П. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРЛСУЈЕВЛЈ~ 

Србнја, 34000 i\pai·yjcu;щ, yJt . Браш.:а l .'аанчевнћа 9 тел. +381. 34 200 360, wyt .~Џссо.~s 

----------- ----



РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
КРАГУЈЕВАЦ 

lzjavljujem da се ovaj spisak zaposlenih па neodredeпo . vrenie biti isti i па dan 
15. 1 О. 2015. godine. · 

Ј.П. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ , 

Срб11ја. 34000 l{раЈ'ујен<щ, )'!1 . Бранка Ра;tичеюiђ~l 9 т~л. +38Ј 34 200 360, WYv.>v.г .co.rs 

--· 



ПРИЛОГ2 

НАЦРТИ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
1 

1_ 

1 

(ПриЛог 2А и Прилог-2Б) 



Прилог 2А 

НАЦРТ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

(меморандум • банке] 

Корисник: Агенција за приватизацију, Реnублика 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. 8-12. 
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 званичнnм r.Ј1Р.f1н-.ем 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 биће српски. 

' Речи у загради користе се само ако је Банка Гарант резидент РС 



Прилог 2Б 

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, .nреда Гаранцију 
за добро извршење посла ("Гаранција"), ради обезбеђења Куnчевих обавеза из чл. 8. ст. 
2, чл. 9. и чл. 12. Уговора. 

На захтев Купца, Гарант издаје ову безусловну, неоnозиву и на nрви позив наnлативу 

Гаранцију у износу од ЕУР ( • ) ("Максимални гарантовани износ"), [КОЈИ Је платив у РСД 
по званичном средњем курr.у HnC 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 гарантова~и 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 ранка Гарант резидент Републике Србије): На ову Гаранцију примењује 
се материјално право Републике Србије~ У случају спора биће надле>кан Прiili::феДнИ ёуд·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 2010. У случају спора биће надлежна Спољнотрговинска 
арбитража при Привредној комори Србије .. Језик арбитраже биће српски. 

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



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 

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ОУДЕЛУ ПРОГРАМСКОГ 
ВРЕМЕНА НА ПОЈЕДИНИМ ЈЕЗИЦИ!"'А НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

1 
1 



_а РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА V КРАfУЈЕВАЦ 

AGENCUA ZA PRIV ATIZACIJU 
REPUBLIК.A SRВIJA 

Terazije 23 
Beograd 
n/r Dragana Ugreica 
Direktora Centra za privatizaciju 

Postovani, 

Јавно npeдyзetie 

"Р~~НО-ТЕ~ЕВНЗИЈ~ 
.. КРО.ГУ JEBO.II" 

ПРЈ?.!14.1RЕНО-ПРЕДАТО- "f7 2{)(~ 
~аој:~'јО 1 Датум:~/· { 

1(1" 1\ гу ,11:~д1 1 

Obracamo Vam se u vezi Va8eg zahteva za dostavu programske seme i Izjave о udelu 
programskog vremena na pojedinimjezicima nacionalnih manjina, od 05.05.2015.god. 

IZJAVA 

Na programu Televizije Кragujevac u periodu od 12 meseci pre stupanja na 
snagu Zakona о javnotp infonnisanju i medijima, emisije na jezicinla .iiacionalnih manjina, 
kako iпfoпnativnih,obrazovnih, naucnih, kulturnoщn,~tnickih, deeijih, zabavnih, sportskih, 
tako i dn1gih programskih sndr:Zaja, .дis1.1 · emitovane niti sr(i.rnaiё :udela u kieiranju 

. ··.·· . .. . . 

programske seme. 
Na talasima Radio Кraguj~vca u pomenutom periodu eiЩtovanoje 20 emisija na 

romskom i srpskom jeziku (kombinovano) u traj~j~ od 60 ~uta u terminu od 18:00 'do .. 
19:00, svakog drugog utorka u mesecu. · . . . 

U Кragujevcu 09.07.2015. 

ЈП РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУТ.ЕВАЦ 
34000 Краrујевш:.:t;, уп. Бранка Р?дичеnиlџi9 т~п:. 034/200 360, www.rtk.co.rs 

~ 
\ 



Јавно riредуЗёt\е 
"Pt\f.\HO-Т€t\'€ВИ3ИЈd 

КР!1.ГУ JEBt\U" .. ~ 
&poП~1ifQ?ta~~~~т~Q•· fJ:,. ·2tNS.I. 

'Cf'ArYJF.BAЦ~·" ···~ 

ТВ КРАГУЈЕВ~Ц ПРОГРАМСКА. ШЕМА 2013. 

Понедељак 

07:00 Јутарњи програм 
08:30 Цртани фиЈ1м· 
09:00 Вести 
09:05 Музички програм.р. 
10:оо серија р. 
11:00 СерИја р. , · 
11:55 РТК ХИтдана 
12:00 Вести-· · 
12:05 КухиЊица 
12:35 Стакliено ЗВоно. ·р. 
13:00 Музички програм 
14:00 Shopping avantura р. 
15:00 Цртани филм р. 
15:30 G.E.t. Report· 
15:55 РТК Хит дана 
16:оо вестИ 
16:05 Серија р. 
17:00 Мозаик 
18:00 Серија 
18:50 РТК ХИт дана 
19:00 Хрони'ка i 
19:30 црта нИ~ филм 
20:00 Сnортска галаксија 
21:00 Серија · 
21:50 РТК ХИт· дана 
22:00 Хроника 
22:30 Сер~ја 
23:30 Нокауf 
оо:оо ВестИ, 

00:05 хит· Д~на, наставак програма тв Крагујевац. 
".--1-

~ ll"lilll ··-·~----
.... _ __............__ 

! 

t 



Уторак 

07:00 Јуrарњи програм 
08:30 Цртани ~филм 
09:00 Вести· 
09:05 МузичкИ профам р.. . 
10:00 Сер~·Ф~~ р._ 
11:00 Серија р. 
11:55 РТК Хит· дана 
12:00 Вести 
12:05 Кухињица 
12:35 Агродневни·к р~ 
13:00 Музички програм 
14:оо· Спортска галаксија р,, 
15:00 Цртани фИлм р. 
15:30 G.E.T. Report, 
15:55 РТК Хит дана 
16:00 Вести 
16:05 серија р. 
17:00 МОЗАИК 
18:00 Серија 
18:50 РТК Хит дана 
19:00 Хроника 1 
19:30 Цртани филм 
20:00 Здравље је лек 
20:30 Суграђани 
21:00 Серија 
21:50 РТК Хит дана 
22:00 Хроника 2: 
22:30 серија_, 
·23:30 докумёнтарни програм 
00:00 Вести~: · · 
00:35 Хит Данз, наставак програма тв Крагујевац. 

Jl, ..... 

ј. •• 

Ј • 



Среда -~.i 
~· 

~~~ 

. ..~ . 
07:00 Јутар~и програ.м 
08:30 Црт~iн~ филм· 
09:00 Весtи·~.~- _ 
09:0.5 музиЧки програм р. 
10:00 Серија· р. · 
i1:00 Доку~ентарни програм 
11:55 РТК Хит дана 
12:о·о ВеСти 
12:05 Кухињица· 
12:35 Кулiура р. 
13:00 Музички лрограм 
14:00· Здравље је лек р. 
14:30 Суграђани р. 
15:00 Црт~ни филм р .. 
15:30 Fashion files. r. 
15:55 РТК Хит дана 
16:00 Вести 
16:05 . Серија_ р. 
17:00 МОЗАИК 
18:00 Серија· 
18:50 РТК хит дана 
19:00 Хроника i 
19:30 Цртани филм 
20:00 К<;>мунални серв~с 
21 :ОО Сер~ја . 
21:55 · РТК Хит дана 
22:00 Хроника··2 
22:30. Серија_ 
23:30 Вино и виноградарство 

.. f' ~ ' 

00:00 Вести~~ 
00:05 хит дана, наставак"проrрама тв Крагујевац . 

. :r· 
-~~·1 

\1f2 . ... 
;,:,". 

t •' • 

~·1 

' . -
f \' 

k ' 
.~(· ~ 
~- ~ . ' ._, ...... 



ЧетВртак 

07:00 Јутарњипроrра~ 
08:30 Цртани р. 
09:00 Вести 
09:05 МузичкИ програм 
10:00 Серија:р. · 
11:00 СерИја р. ·> 
11:55 РТК хит'~дана 
12:00 Вести с,, 
12:05 Кухињица 
12:35 Кућица у цвећу Р• 
13:00 МузиЧки програм 
14:00 Комунални сервис р. 
15:00 Цртани р. 
15:30 Вино и виноградарство р. 
15:55 РТК Хит дана' 
16:00 Вести 
16:05 сер~Ја .р. 
17:00 Мозаик. 
1$:00 .Сер!1ја., 
18:50 РТК Хит дана 
19.00 Хроника:l 
19:30 Цртани:филм 
2о:оо Pac~pwha 
20:30 Музиуки програм 
21:00. Серија 
22:00 Хроника 2 
22:30 Сери.ја 
23:30 Атлас. 
оо: оо Вести. .~ 
00:05 ·хит дана, наставак програма тв Крагујевац 

f,; 
ј; 



Петак 

'· 

07:00 Јутарњи .проГрам 
os:30 цртан~ .. р;. 
09:00 Вести : · . 
09:05 Музи.~.~и ·!Јрограм 
10:00 Серија р. 
11:00 Серија р. 
11:55 РТК Хит Д()На 
12:00Весrи 
12:05 Кухињица 
12:35 дБС фоу р. 
13:00 Музич~И: nрограм 
14:00 РаскрШћа р~ 

. ' ~ 

14:30 МузиЧкИ програм 
15:00 Цртани филм 
15:30 Атлас р. 
15:55 РТК:ХИт дана 
16:00 Весrи : 
16:05 Серија р. 
17:00 Моја ШумаДија 
18:00 СерИја 
18:55 РТК ХИт дана . . 
19:00 Хроника 1 
19:30 ЦрТаf.:iи.Филм 
20:00 Акција. 
20:30· нокаут 
21:00 Серија , 
21:55 РТК Хит дана 
22:00 Хрони·ка 2 
22:30 Серија 
22:30 Megafon Music 
00:00 Весrй ·. 
00:35 Хит дана, наставак програма ТВ Крагујевац. 

;· ~~
(} 
~~~
':1 
~·'i<;; 
-~ ~· . · .. , .. --~ 
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, . .. 
~-·· 

::..""~ 

~-Субота ·' ' Ј • 

09:00 Вести .. 
09:05 Цртани филм 
10:00 Megaf~n Music р. 
11:00 Документарни nрограм р. 
11:55 РТК Хит дана .. _ 
12:00 Вести . 
12:05 Шумадијски nраг р .. 
13:оо Кућица у цвећу 
13:30 Fashion files 
14:00 Shopping avantura. 
15:00 Документарни nрограм 
15:55 Р1К Хит дана · 
'16:00 Вести ·· 
16:05 Филм · 
18:00 Акција р. 
18:30 Нокаут р. 
18:55 РТК Хит··даНа· 
19:00 Хроника 
19:30 цртан~ филм 
20:00 Лек из ·nрироде 
20:30 ИлузиониСта 
21:00 Концерт 
21:55 РТК Хит дана 
22:00 _Хрон~ка 2 
22:30 АБС шоу 
23:00 Филмс: 
00:00 вестиt ·· · · 

,_ 

01:00 Хит дана, наСТавак nрограма тв Крагујевац. 
. . ~. -.. - -

-r:. 

, . 
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Недеља 

09:00 Вести 
./' .. ~ . 

09:05 Црта~и филм_ 
09:35 Најс.~:ешније}жи~отиН:?е р~ 
10:00 докУментарни nрограм 
11:00 Кућица у цвећу р. 
i1:30 лек из nрироде р. 
11:55 РТК Хит дана 
·12:00 Веqи 
12:05 Шумадијски nраг 
13:00 Агродневник 
13.30 Кућица у цв'ећу · 
14:00 Филм 
1~:55 РТК ~ит дана 
16:00. ~ 
16:05 Филм 
18:00 документарни nрограм 
18:50 РТК Хиt·дана · 
1~:00 Хрон:Ика 1 
19:30 Цртани ·фил~ 
20:00 Стаклено звоно 
20:30 Најсм~шније Животиње· 
21:оо концерт 
21:55 РТК x~r дана 
22:00 ХронИка 
22:30 КултУра 
23:00. Филм. 

' ~~· 
00.00 Вести1 

01:00 Хит.Дана1 настав.ак nрограма ТВ Крагујевац. .. . 

,, 

. 
t~ .. 



Недеља 

1:. 

~i' 
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~ ':. 

,,( 
09:00 Вести. 
0~:05 ЦртаАИ фи[! М. 
09:35 Најс~ешније животиње р; 
10:00 докУментарни .nрограм 
11:00 ~ућиЦа у цвећу ·р. 
11:30 Лек' 'ИЗ' природе р. 
11:55 РТК хит дана 
12:00 Вести 
12:05 ti.ЈумtiДијски nраг 
13:00 АгроДневнИк 
13.30 Кућица у цвећу 
14:00 Филм 
15:55 РТК ·хит дана 
iб:ОО Вести 
1&:о5 ФиЛм 
18:00 Докумеl:fГарни nрограм 
18:50 РТК Хит дана 
19:00 Хроника 1 
19:30 Црта ни :Филм 
20:00 Стаклено звоно 
20:30 Најсмешни)е животиње 
2i:oo концерт . ·· 
21:55 РТК~·хит·дана .. 
22:00 Хр6~ика 
22:30 Ку;пура 
23:00 ФиЛм 
00.00 Вести 
01':00 Хит. дана, наставак nрограма тв Kpifryjeвaц . 

•. · ~- 'i 
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RТI< I<RAGUJE\JAC Р.О2 
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1 О lt ~-~N 1 :yNJI< o·nipr·cma i cita Цilј:ша Vcljkovic 1 kr·ntkc \'Csti) 
1 1- 1., ''' lt ( ltн-:t(s\·aBJC (Маја Внkшнiюvi(:, kolazлi 1·adio тщџ.11i11) 
!')·;·· 1 '~ lt 1,.- ~!1:1\'L: (Mir·oslav Miktil:) 
1: \, 1')~~1 VNII< ((il<~ П•щ~tJlirt Ma•l.:o"·i(· 1 l"atkc vcsti) 
IH IIJ la Pl11~. н;r рlљ (l)ra1~<11ta Mill'ltt'·) 
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Теразије број 23 
11000 Београд 

Поштовани, 

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

услуга. 
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11 ТВ L(арибро,ц 

Јавно предузеће Радио телевизија Врање (РГ

ТВ -4 
Јавно предузеће за информисаље Нови Пазар 

-ТВ 

Јавно информативно предузеће Радио 
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1 

12 1 TI3 Тvтин Јавно информативно предузеће Инфор!'>rативни 

цента2 Тутин (Л 58) 

13 ! TI3 Б"Qvё-- -- Јавно предузеће радио телевизија Брус (Л51) 

14 ТВ Јагодина _Јавно_~шформативно _!!Еедузеће Нови пy:r_U!Z_~}_ 
-

15 TI3 Пожега ! Јавно предузеће Телеви:шiа Пожега (Л 1 1 3) 
··-

16 ! TI3 Панчево Јавно радиодифузно предузеће регионална 
~-· адиотелевизијска станица РТЂ Гfанчево (Jl85) 

~~(ЖТD 1 
i ' 
ј Јавно предузеће за инфорыативну делатност 

1 1 1 Радио телевизија општине Ковачица (Л75) 

18 I Iовосадска ТВ Ј.П градски информатшши центар Аполо (Л 53) 

19 TI3 Бачка Јавно предузеће за информисаље Врбас (Л 27) .. 

20 HTI3 ' Јавно предузеће за радио и телевизијску 

! д~латност НИшка телевизија (Л 91 ) ____ 
--·~ 

Јавно предузећеРадио телевизија Врљачка 
21 i TI3 В12љачка баља 

i . баља (JI 1 08) 

22 1 ТВ Бап 1----
1 

?" _:) ТВ ТQстеник 

24 ТВ Cll 
;~ _) ТВ Kparvieвaц" 

26 
ТВ Ђуприја 

27 
ТВ \1ладеноВаЈо! 

28 ТВ Пиоот 

29 
ТВ ПQешево 

2 

3 Радио Крушевац 

4 Радио Шvмадија 

5 Радио Ј агодин а 

6 Радио Панчево 

Јавно.информативно предузеће радио 

телевизија Бачка Паланка (Лп42) 

Јавно предузеће "Радио и телеви:шја Трстеник" 

са п.о. (Лп 12/08) 

! Јавно предузеће Телевизија Смедерево (Лп 5) 

Јавно предузеће Радио телевизија Крагујевац 

Јавно предузеће радио телевизија Ћуприја 

(Лпб) 

Радио Телевизија Младеновац д.о.о., 

Младеновац 

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

1/10) 

Јавно информативно предузеће Нови пут (РГ
Р-

Јавно радиодифузно предузеће регионална 

радиотелевизијска станица РТВ Панчево 



(РГР60) 

1 

i 7 Радио 3Qељанин ·Јавно предузеће Радио Зрељанин (РГР 34) 1 

8 l Радио ВQбас 
; Јавно предузеће за информисаље Врбас (РГР 

86) 

9 ! Рацио Ш1щ Јавно предузеће Радио Шид за радиодифузну, 

i 1 новинску и издавачку делатост (Pf-P-30) 
Ј 

10 Радио Алт 
Ј Јавно новинско-издавачко, радио-дифузна и ТВ 
предузеће Реч радника са П. О. (Лр 256) 

""~_Ра~ио UaQИбi'QlJ 
! Јавно информативно предузеће Радио 
ј телевизија Цариброд (Лр 333) ! 

14 РаЈ!ИО ЉIQOT Ј Јавно предузеће Радио Пирот (Лр 240) 

15 Радио ПQешево Информативно јавно предузеће Прешево 

16 
1 Јавно предузеће Информативни Прес центар 
:Радио Хан 

општине Хан (Лр 174) ! 

i 17 
! Радио Нови 

Јавно предузеће за информисаље Нови Пазар 
~ 1 ПазаQ 

18 Радио Рашка 
Јавно предузеће радио станица Радио Рашка 

(Лр 4) 
19 Ра;шо Бgус Јавно предузеће радио телевизија Брус (Лр 205) 

20 Рашю Пщ:шћин 
Радио-новинско јавно предузеће Параћин (Лр 

1 130) . 

21 Радио Иваљички 
Јавно информативно предузеће Иваљички 

радио (Лр 225) 

'')'' Радио Пожега 
Јавно информативно предузеће Радио 

_.) 

Пожега (Лр 351) 

24 Ради:о Пgvra 
Јавно предузеће за информисаље, юдаваштво и 

маркетинг.РТВ Пруга (Лр 26) 1 
! 
1 

ј 

25 Рщџю Ковачица 
Јавно предузеће за информативну делатност 1 

радио телевизија општине Ковачица (Лр 262) 

26 Радио Нови Бечеј 
Јавно предузеће за радиодифузне делатности 

Радио Нови Бечеј (Л р 421) 

27 РаЬЈ:ио Сечаљ 
Јавно предузеће радиодифузне делатности 

Радио Сечаљ (Лр 161) 

28 РаЈ!и о Бачка 
Јавно предузеће радиодифузне делатности 

. Радио Бачка (Лр 177) 

29 . Радио Лазаgевац 
Јавно предузеће за информисаље Радио 

Лазаревац са потпуном одговорношћу (Л р 114) 

30 РаЬЈ:ИО Ћићеваu Јавно предузеће Радио Ћићевац (Лр 18) 

31 Ра,цио Пе:шовац 
Јавно радиодифузнои ТВ предузеће Петровац 

на Млави (Лр 38) 

32 Ра,цио Тgстеник Јавно предузеће Радио и телевизија Трстеник 



l 

(Лр 181) 

"''"' 
Ра,!!ио Вgњачка Јавно предузеће Радио телевизија Врњачка 

.).) - бања бања (Лр 338) · 

34 Ралио Шабан 
·!авио предузеће радио телевизија Шабац (Лр 

243) 

35 1 Рашю Ва.љево 
Јавно информативно прелу1еће Радио Ва.љево 

! (Лр 239) 

i 36 Радио Бела 1 Ipкua 
Јавно информативно предузеће БЦ Инфо 

(Лр27) 
1 

1 
i 

37 Радио F>ап 95.1 
; Јавно информативно предузеће радио 
телевизија Бачка Паланка (Лр 290) 

38 Радио Регије 
Јавно информативно предузеће ьачка Топола i 
(Лр 257) 

39 Ралио Инђија 
Јавно предузеће за информисаље радио 

телевизија Инђија (Лр 31) 
-·· 

40 Ра,;;~;ио Оцаци 
Јавно предузеће за информисаље 

Информативни центар Оџаци (Лр 88) 

41 
Радио Стаuа Јавно предузеће за инфор:.шсање Радио 

Пазова телевизија Стара Пазова (Jip 160) 

42 Радио Суботица 
Јавно предузеће Радио Суботица, Szhatkai radio 
Kozvallalat T.F. (Лр 123) 

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

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

46 Радио Кикинда 
Јавно предузеће Информативни центар 

Кикинда (Лрп 7) 

47 Рашю Кuагујевац Јавно предузеће Радио телевизија Крагујеваu 

48 Радио Пожаревац 
Јавно радйо-дифузно предузеће Радио 

Пожаревац (РР 28-2) 

49 Радио Боg 
Јавно преузеће "Штампа, радио и филм" 

. (РГР 21) 

50 
! Радиодифузно предузеће Радио. Обреновац 

Радио Об:Qеновац ! д.о.о 
51 Радио Сомбор 1 Радио Сомбор а.д. 

52 
Радио Радио Телевизија Младеноваu д.о.о., 

Мла,ценовац Младеновац (Лр 138) 

53 Ра,цио Дрина Радио Дрина д.о.о 
' У становац информативни центар Бачки 

54 ! 
! Ра,цио Петровец Петровец (Лр 340) 

55 
Предузеће за информисаље и културу Радио 

Радио Баuаiево Барајево д.о.о (Лр 42) 

56 
Радио 

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

57 Ра,цио Бvјановац Јавно преузеће Радио Бујановац (Р л 68) 



Јавном предузећу ТВ Љиг из Љига и ЈП Центар за инфор~шсање Нови Квежевац из 

Новог Кнежевца издате су дозволе за емИтоваље програма путе:-.1 електронских 

. комуникационих ~1режа за дистрибуцију медијских садржаја. 
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Републичкој радиодифузној агенцији 

ПРОГРАМСКИ ЕЛАБОРАТ 

ТЕЛЕВИЗИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ 

Јун 2008. године 



·t. 

1. 1v1исија 
2. L~иљсви 
З. Задаци 

4. Вредности 

САДРЖАЈ: 

5. Власничка структура 
6. Органи управљаља 
7. Историја Радио телевизије Крагујевац 
8. "Лична карта" ТеЛевизије Крагујевац 
9. Гlрограмска оријентација Телевизије Крагујевац 
1 О. Преглед емисија Телевизије Крагујевац 

11. Преглед екстерне продукције на програму ТВ 

Крагујевац 

12. Програмска шема Телевизије Крагујевац 

13. Концепција регионаЈтног информативног 

програма РТК 

14. Истраживања гледаности 



МИСИЈА 

Сврха Радио телевизије Крагујевац је да обезбеди квалитетне 
и релевантне програмске садржаје, који информишу, 

забављају и помажу публици да боље разуме окружеље. 
Својом дугом традицијом постојаља, борбом за слободу и 

независност, РТК као медиј продубљује демократску дебату о 

важним питаљима. 
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ЦИЉЕВИ 

Наша визија је да будемо регионални медијски сервис, који 

брзо реагује на промене и одговорно комуницира са 
. . 

друштвеном заЈедницом у КОЈОЈ радимо и емитуЈемо програм. 

Да на медијском тржишту успешно продајемо своје програме 

и услуге и остварујемо најбоље финансијске резултате. Да 

запосленима обезбедимо заnидан материјални положај и 

задовољство у раду 
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ЗАДАЦ11 

Радио телевизија Крагујевац програмске циљеве оствариће: 

1 ------- ~<d>-Y., е) и--' <:? : , ':Ј 1\ 
\~учним · и преданим радом свих запослених и 
\ ..... .../ti'оштовањем професионалних и етичких стандарда у 

обављању посла 

- уважавањем демократских тековина и савремених 

демократских вредности КОЈИМа тежи наше друштво 

- одговорним. односом према средствима рада, колегама и 

предузећу 

- поштоваљем права грађана да буду правовремено, 

објективно И потпуно информисани о· свим питањима од 
Јавног интереса 

' ' 

\ 

с__.Ј-1.;:'::'("\ ,(ј t, L-u 



ВРЕДНОСТИ 

1. Независност, непристрасност и објективност 

2. Обезбеђиваље квалитетних и поузданих информативних 
програма 

З. Подстицаље друштвене одговорности и образоваља 



,• 

ВЛАСН11ЧКА СТРУКТУРА 

Јавно предузеће Радио телевизија Крагујевац; основано је 

Одлуком Скупштине града Крагујевца бр. 642-1/93-02 од 16. 
07. 1993. године, под фирмом Јавно предузеће Радио 

телевизија Крагујевац Крагујевац. Предузеће је уписано у 

регистар код Привредног суда у Крагујевцу. Основни капитал 

предузећа састоји се од државног капитала. (видети Статut 

Предузећа и Извод из привредног регистра, достављене о 

прилогу) 



ОРГАНИ УПРАВЉАЉА 

1 . У правни одбор 

2 .. Директор 

3. Надзорни одбор 
(видети Статут) 

• 



ИСТОРИЈА Р АДИ_О ТЕЛЕВИЗИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ 

Директниrл преносом свечане приредбе, одржане 18. јануара 
1970. године у Градској дворани Пlумадија у Крагујевцу, 

званично је почео да ради Радио Крагујевац, као први 

електронски медиј у региону централне Србије. Формиран је у 

оквиру новинске и радио информативне куће Светлост, која је 

до тада cal\,IO издавала истоимени лист. Прву реченицу- Овде 

Радио Крагујевац- изговорила је Марија Милојевић, једна од . . . 
осморо спикера КОЈИ су положили аудицИЈУ организовану ЈОШ 

половином 1969. године. Први главни одговорни уредник 

програма био је Живота Марковић Пушкин, а студио се 

налазио у згради легату професора Мирковића, у У лици 

Милована Гушића. Радио Крагујевац се оглашавао на таласној 

дужини 312 метара, а како смо ометали једну радио станицу 
Тllведској, која је била носилац права коришћеља на поменутој 

фр~кв~нцији, убрзо је промељена таласна дужина на 292 
метра. 

Време је испоставило и захтев за специјализацијом, те су 1980. 
године у до тада заједничкој редакцији за новину и радио, 

формирани специјализовани тимови за оба поменута медија, 

да би до раздвајаља редакција дошло 1984. године~ Радио 

Крагујевац се доказивао и доказао као гласило које објективно 

информише на подручју које је покривао, знатно је 
доприносио љиховој забави, а успешно је остваривао и 

едукативну функцију и то у мери у којој је био у стању да 

пред микрофон до:еЈ}ДЙе~ii~Ir.ентне струшљаке из свих области . 
..-/ .. ·.. ·.;-=~>-~--
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Вреди истакнути, по питаљу концепциЈе информативног 

програма, који је уосталом као основни профил медија 
дефини·сао· и оснивачки акт, да је од сrюг осниваља до 

данашњих дана Радио Крагујевац~ једина радио станица која 

има информативни програм по модерни!\·I продукционим 

правилима - агенциЈске и сопствене вести из града, у3 

снимљене и монтиране ау дио-прилоге новинара. Поменутом је 

допринела и чињеница да је Радио Крагујевац био у 'Истој 

радној организацији са листом Светлост, који је· био стожер 

инфор:мисања у Шу:мадији, још од 1935. године. 
У своЈОЈ, наменски грађеној згради средствима 

самодоприноса, Радио Крагујевац налази се од 1987. године. 

СКупштина општине Крагујевац 16. јула 1993. године оснива 
Јавно предузеће Радио телевизија Крагујевац, али ће ТВ 

Крагујевац, из сопственог студија и сопственом техником, у 

домове Крагујевчана послати слику тек 1996. године. За тај 
период забележена ј е и велика борба, како редакције, тако и 

грађана Крагујевца за независно информисаље. Након победе 

тадашње коалиције "Заједно", републички ор1-ани доносе 

одлуку о припајању Радио телевизије Крагујевац тадашњем 

РТС-у. После великих демонстрација Крагујевчана одлука је 

поништена, наша :медијска кућа остаје граду, а први директор 

ј е познати српски писац Видосав Стевановић. 

Радио телевизија Крагујевац од локалне :медијске куће 

временом је нарасла на станицу која обухвата регионалну- не 

по статусу - већ по посвећености одговорном новинарству и 

друштвеним променама~ радијску и ТВ станицу, као и ЊЕБ 

сајт. Основне активности РТК данас су три :медија: 

телевизијска станица која бележи највећи расрт међу градским 

регионалним каналима у Шумадији, радио и портаЈi. 



ЛI1Чf-IA КАРТА ТВ КРАГУЈЕВАЦ 

По оснивачким актима, ТВ Крю уј е в ац ј с локална, а по 

развојним плновима и амбицијама, регионална мрдијска кућа. 

Програ:wr емитује од осам сати до један сат иза поноћи, и то из 

сопствене продукциЈе и из других независних и 

комерц1~алних продукција. ТВ Крагујевац производи и 

емитује информативни, документарни, драмски, културно

забавни и уметнички програм. Већ неколико година 

најгледанија емисија је Хроника 1 и 2, у 19 и 22 сата, у којој 
извештавамо о ·актуелним догађајима у граду и региону. 

(видети истраживања гледаности у прилогу) 

Телевизија Крагујевац користи систем ВЕТА и DV САМ. 
Програм је емитовала на каналима 21 и 31 са предајника на 
Жежељу и Авали (предајник на Авали више није у 

функицији). Сада је у функцији предајник на Жежељу. 

Телелвизија Крагујевац чланица је Асоцијације независних 

електронских медија (АНЕМ), а од недавно и Нове мреже, к~ја 

је објединила локалне ТВ станице у Србији. 

О ква.Ј1итету продукције ТВ Крагујевац своју реч су дали и 

најеминентнији стручњаци из области филмског и 

телевизијског стваралаштва. Године 2002. РТК је добила 

награду југословенског Фестивала документарног и кратког 

играног филма. Исте године, документарни филм "Једини" 

награђен је на осмом Интернационалном фестивалу у 

Кошицама. 



Всћина новинара ТВ Крагујевац прошла је бројне тренинге и 

семинаре кој е су из разних области организовали Независно 

удружење новинара Србиј'е,- ~Асоцијација независних 

електронских медија, IREX и друге медијске организације и 
ас о ц иЈ ациЈ е. 

Међу заnосленима на ТВ Крагујевац већина су чланови 
Независног удружења новинара Србије (НУНС), као и АСНС. 

• .. ",, .... 

-----------------



__ 1Jf?OГP!\l\1Ct(I\.OP:Ид~Н:TAЦI'IJi\ ТВ КР/\ГУЈЕВАЦ 

Телевизија Крагујевац остварује, руководећи се принципима 

јавног сервиса, на шта је и закон обавезује, уређивачку 

политику, бази рану на стандардима 11рофесионалног 

новинарства. Таква уређивачка политика подразумева 

афирмисаље, али и критичко сагледаваље вредности 

Крагујевца и Шумадије, као једне од четири велике регије у 

Србији. Посебна пажља посвећује се такозваним 

транзиционим искушељима кроз КОЈа пролазе привреда и 

друштво. То, међутим, не подрзумева занемариваље 
европских вредности, већ љихову афирмацију, као део 

свеобухватног стремљења друштва да се успоставе модерни 

демократски стандарди. 

Најзначајнији ___ .... део двадесетчет~9РQ,~_~соьн:ш.с ___ ,._Ј!RОграма . 
:с~йр1~"ltстаiiЉ_а_li~ф~р-матИ~-иИ---~р-оiра~, који је фокусираii~на··· 
праћеље догађаја у свим сферама јавног живота. 

Информисаље, наравно, подразумева и анагажовано праћеље 

градске политичке сцене и равноправно презентоваље 

различитих идеЈа и мишљеља, што не значи и некритично 

преношељ~fишљеrь.а и ставова, који вређају позитивне 
друштвене вред~о.~ти .... 

/?·:~;·:': :с:.·.. . _:. 
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':.. ..... """_: . .,.~-.: .. -~ .· 

.-·~ 
"..· 



/ 

Информативни програм реализује се кроз: 

- вести 

- централне информативне емисије 

- сервисне информације 

- репортаже и извештаЈ е 
. . 

- пол:емичке емисиЈе и интервјуе 

Напомиљемо да је у реализацији информативног програма 

обавезна употреба језика према стандардима јавног сервиса. 

ТВ Крагујевац негује и културне вредности града и региона, 

па су у нашем програму застушъени готово сви догађај и у 

култури, кроз специЈализоване емисије, али и свакодневни 

информативни програм. 

ТВ Крагујевац редовно прати спортске догађаје , а у њене 
активности спада и креираље забавних програмских садржаја. 

. . ·~. 

Наша визија је да будемо флексибилна медијска кућа, која је 

способна да брзо реагује на промене око нас и одговорно 

комуницира са друштвеном заЈедницом у КОЈОЈ радимо и за . . 
КОЈУ емитуЈ ем о програм. 

------------- ---·--------
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ПРЕГЛЕД Е1viИСИЈА ТЕЛЕВИЗl'ПЕ_КРАГУЈЕВАL~ 

ХРОНИКА (l и 2) 

Централна информатиюi:::: смис:ијеt ТВ Крагујевац. Емитује се 

уживо, а садржи l О ВТР прилога о најзначајнијим дневним 
догађајима у Крагујевцу и Шумадији из свих оqласти--ја,вног 

живота. Основни новинарски израз је извешта}(m догађаЈи су 
често покривени и бацкгроунд причама ( оби4\!.? пакетИ:а, као 
кратком формом истраживачког новинарства). 

Емитује се сваког дана у 19 и 22 сата. 
Трајање: 25' 

ВЕСТИ 

Емитују се сваког дана уживо у 9, 12 и 1 б сати 
Трајање: 5' 

МОЗАИК 

Емисија колажног типа, забавног карактера, емитује" се сваког 

дана од 17 до 18 часова. Обрађује занимљиве теме из града и 
региона. Интервјуи са саговорницима илустровани су и ВТР · 
прилозима сниrvџЬейiЉtЈ!а терену. 

• ' .. ! ·~--о~"-
Трајање: 55 :,>- , . ) ":?.\', 
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. _.: ;_~:::f]3c&/S: JoVC>tJcviJ 
.-.: .. ··'·:~i-; . 
. . ~ ,_..·· 



СПОР' Г 

ЕмисЈс~ја уживо о крагуЈевачком спорту, -·-информише о 
н~iначајнијим догађајима у граду, као и резуiпЋтима 

краrујепачких спортиста протеклог викенда, остварених на 

гостоваљима. Осим табеларног прегледа резултата, ВТР 
. . 

прилога са терена, емисиЈа има и госте у студиЈу. 

Емитује се понедел,когл у 20 сати, а репризира уторко~vi у 13. 

Трајаље: 50' /l __ / _/ -.{С. С) с_· . :·- с:-:Ј 
.r- .:'!' 

. (_~ { ·/ 1 
. .__ ... ~·· 

ПАТРОЛА 92 

Бави се темама из области безбедности и борбе против 

криминала. Осим актуелних догађаја, Патрола 92 тематски 
обрађује поједине сегменте из рада полиције на сузбијаљу и 

превенциЈИ криминаЈiитета, као и подизаљу нивоа сигурности 

грађана и заједнице. 

Емитује се уторком у 20 сати, а ренризира сред~LЗ~~ :С ,LCJ:'J:'·-:;, 
1 ' ' •-' 

.,_.. А "-( 
СУГРАЂАНИ 

Говоре о Крагујевцу и Крагујевчанима, крагуЈевачким 

улицама насељима. 

На програму уторком од 20 и 30, реприза средом у 13 сати. " , ј 
Трајање: 25' 

1
/ 1 ..л {) 

1 
\) UV ._/ 

1 i ј,Х_...-

КОМУНАЛНИ СЕРВИС 

Обрађује теме из комуналне области. Емитује се уживо. Свака 
епизода је тематски опредељена. Поред гостоваља . 

. :;·-~": ... .".__ 

представника вц~стй ил)t:;институција из области коју емисија 
"'. 1 "-.,." .;.:) -~-~-

обрађује, емиђ'ј-у с~ ·:В.Т~ прилози са терена који гледаоца 
.\ .·· . ' . :·· .. :':.\ ;· ___, /} / 

~. , ... ··'::··,Ј__) с!?Ј.г сд-Ам//исi '\ 
_.:\·'.>~~- \._ 1 
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уводе у тему. Последљих 15 минута посвећено је питаљима 
гледалаца телефоноr-л_ (цена позива је као у редовнолr ПТТ 

саобраћају ). 
Емитује се средом од 20 сати, а репризира четвртко~~ у 13. 
Трајање: 55' Л 1 n_.'i'J 

/l '-/ ::./-1-.> 
-· '~ ( 

СТАЈЪЕ СТВАРИ 

Талк- схоу ужива, који се бави темама из области полтике, 
~питањима од јавног интереса за Крађ·јевац·-и-···--· 
Шума;щју. Концепција емисије заснива се на сучељавању 

супротстављених ставова гостију, а гледаоцима је омогућено 

да преко питања постављених теле_фоном (цена позива као у 

редовном ПТТ саобраћају ), утичу на дискусију о задатој теми. 
Емитује се четвртком од 20, а репризира петком у 13 сати. 

Трајање: 55' /t; _.-:~---~---·-, 
/ .• · Ј Ј 

1 • \ { ..... L--".._ .. 

КУЛТУРА 

Емисија (ВТР) се бави темама из области културе у 

Крагујевцу, обрађује назанимљивије и најзначајније догађаје и 

представља ствараоце из свих сфера уметности,. Колажног је 

типа, али у тренутку када аутор, или тема, то завређују, свих 

25' минута посвећено је једној теми. 
Емитује се петком у 22 и 30, а репризира недељом од 13 и 30 
сати. 

Трајање: 25' 

' \ \ \ ', '-\--'i ' 
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ВИКЕНД ПРОГРАМ 

- -· 

Суботљи магазин, резимира културна, забави а и друга 
• r' • 

друштв~на дешавања у граду, коЈа су оослежила недељу коЈа 

је на измаку. Циљ овог магазина је да информише и забави. 

Емитује се суботом у 14 сати. 
Трајаље: 90' 

СУБОТОМ УВЕЧЕ 

Емисија (ВТР) се бави животним причама маље познатих, или 

Iuиpoj јавности непознатих, али интересантних Крагујевчана, 

чије су сфере интересоваља различите. Одлази се у њихов 

домове, на радна места, посећују се њихова омиљена места ... 
Емитује се суботом од 22 и 30, а репрц::зиfа понедељком. 

;U ; ----~~ о -1- А -с /.,_)<Ј -- ·- ---- ,:, t ~ ·Тt- ...... ~ ~-· ?- .. ·- \ !:.' о '( (: '·-'i' i (_ , __ _ f) (LSJ/Ч '-lQ \/.<ё.: ID . 1 ·. - -.. : .. \ -

ШУМАДИЈСКИ ПРАГ 

Емисија говори о селима Шумадије. О настанку села, 

досељавању првих фамилија, пореклу имена насеља, 

знаменитим људима овог места. Гледаоци имају прилику да . . 
сазнаЈу какви су природни потенцИЈали локалитета: извори, 

каменоломи, рудници, лековите воде ... 
Шумадијски праг је емсисија која се на РП{ приказује седам 

година, 

.\ .--; < 
(. \ 
----Ј 

Емитује се недељом од 12 сати, а репризира наредне суботе у ,_ 
подне. U 1:, t»L( l -~Q____ .-6{) /-{; }Ј / 
Трајаље: 55' ~--'---·~ 

{~~;,;-~':,'i~~\~ Jмnd}J 
~.~/:_,-;/ .. -~-·· ~::~~-::~~;;1;;~ 



АГРОДНЕВНИК 

Еl'лисија је вођена уживо, састоји се од пет-шест ВТР прилога 
са терена. Стручне коментаре дају гости у студију (агроно:.ш 

или ветсринари). 

Намсреа Агродневника је да проr.ювише напредне 

пољопривредне произвођаче, како у кЈrасичноЈ, тако и у 

алтернативној производљи. ((--г_ ; -.-::.>._~.,~~..-· 
Емитује се недељом у 13, а репризира уторкоЈ\·I у 13 и 30 сати. 

Трајаље: 25' \ . /'\ \ \ ,.,.-- 1 
/(\ r· u\-\0 , (о/[) 7 ~ 

"' '• А_/ . {___/ 

СТАКЛЕНО ЗВОНО 

Емисија о екологији, покушава· да одговори на питаља како 

сачувати и унапредити животну средину. Теме су и планови и . . 
реализациЈа проЈеката здравог човековог окружеља, нове 

производне технологИЈе, еколошке производље, здраве хране, 

а све у циљу очуваља људског зДравља, биодиверзитета и 

природне равнотеже. 

Емитује се недељом у 20, а репризира уторком од 13 и 30 сати. 
Трајаље: 25' uпt_A_.f\ ··\r:'J , ) Y·;O.t::-::.1,.? .. :(--.. _·c;('" \ ,, :1 i_/ . 

/ ~~ ј*-• ' _)<.......... '._•v·.,....· '1-.<,_,,;L,:.- ~ :'......,'-, • /-) ,L..J Q . .-{/ .. r':.<J ~~ ;. . .,.~.• ~ 

· t , -'r r·Г1 · / 1 •. ") 1.--\ !._) ~_,?~г.'." ,t'"l \ ... - ' •. : .. -· v '· l:_) '• ._. 'L-- 1.:.--' • . -у;' ;Ј./ 

ЉУДИ ОД СТО ПЕТЉИ 

У емисији се представљају позоришни посленици, који су у 

протекле две деценије добили статуету "Јоаким Вујић", 
. . . 

престижно признаље КОЈе за изузетан допринос развоЈу 

позоришне уметности у Србији додељује Књажевско српски 

Театар у Крагујевцу. Највише простора у емсији имају 

позоришне теме и кратки телевизијски и филмски исерти из 

различитих фаза стваралаштва, од раних радова до најновијих 

оствареља. 

Емитује се петком од 20_, репризира суботом од 18 сати. 



ДI1PEKTI П'f ПРЕНОСИ 

ТВ Крагујевац је у претходном периоду значајно подигла ниво 
. . . 

продукциЈе реализацијом директних преноса од значаЈа за 

живот града. Поред већ рутинских преноса заседаља 

Скупштине града, РТК је била прва телевизија у Србији, која 

је директно преносила утаклтице америчког фудбал а првенства 

југоисточне Европе. РТК, такође, преноси манифестације, као 

што су: Спортиста године, свечане концерте (Новогодишњи, 

Ђурђевдански, Дан града ... ) 
РТК је у директном преносу реализовала и хронике Јоаким 

феста и Јоаким интерфеста (крагујевачки позоришни 

фестивал) 

ПРЕГЛЕД ЕКСТЕРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ НА ПРОГРАМУ РТК 

(ЕМИТУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ УГОВОРА) 

Серије 

Документарне серије: Иза камере и Пут змаја- Кина 

Путописпа серија: Дестинације. 

Играна серија: Опчињени 

Омладинска серија: Саинт Тропез 

Акциона серија: Нухватљиви 
Хумористичка серија: Бени Хил 

Филмски програм: М:и:ми металац, Пад римског царства~ 

Талентовани госп~~~'Р,;~: Шинипг њуз (јун, 2008.) 

« ТС;\~Ј;п:;л )'Ј /! 
\~ПY:'~(fiJV',Ii"' tl Ј. /. 
\~;_ .. -~~~- c;!I:A!Jc!/11r 
'\\.<~ 'ir_·!. ·::': 5/ 

~ ···.· .. 
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КОНЦЕПЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ lП-IФOPJ\!IA ТИВНОГ 

ПPOГPAl\lfA ТЕЛЕВИЗИЈ.t: КРАГУЈЕВАЦ 

Локација: Србија, регион IЈЈумадија. Градови: Крагујевшх, 

Топола, Рача, Баточина, Лапово, I\1арковац, Рековац. 

ЦИЈЬЕВИ 

Општи циљеви 

- развој медијског сектора у IЈlумадији 

Специфични циљеви: 

- развој јавног информисаља у региону Illумадије 

- побољшање квалитета информативног програма и 

истрживачког новинарства у региону 

- апимирање јавности у правцУ. проблема угрожених група 
(незапослени, самохране Ivнijкe, деца без родитељског 
старања, избегла и расељена лица) 

- промоциЈа предузетништва, инвестициЈа и других 

компоненти економског развоЈа 

- анимирање грађана за учешће у процесу одлучивања у 

локалним заЈедницама, у смислу подизаља квалитета 

живота 

- подизање свести о значаЈу очувања природне средине 

подизање свести о борби против корупције у свим 

сегментима друштва 

- подизање свести о значщу процеса евроинтеграцИЈа у 

региону 

Идентификоваље уочених потреба 



l-iрограми јавноr· сервиса и других националних телевизија на 

повртпан начин прате дешавањо ван великих центара, док се о 

појединим општинама (са респектабилним бројем житеља) 

готово уопште, или јако ретко говори. Како је у току поступак 

регулације медијске сфере, .Радио телевизија Крагујевац, као 

дугогодюлњи лидер у регионалном информисаљу, очекује 

велику празнину која ће настати престанком рада већег броја 

локалних смитера, с TИi'vJ што треба напоменути да локације 

обухваћене конкурсом и до сада нису имале изворне локалне 

медије, односно регионалне медије који су се бавили темама 

које су локалне и блиске грађанима овог подручја_ 

Зато ће ствараље регионалног информативног програма, који 

неће бити последица централизације, већ заједничке 

партиципације· локалних субјектата, који ће пуноправно 

учествовати у љеговом креираљу, омогућити као побољшаЊе 

квалитета програма и истраживачког новинарства у овом делу 

Србије, тако и повећати прис1уп информацијама од јавног 

инт~р~t,;а у р~t·иuну и локалним темама, које ће r:рађани 

Шумадије препознати као своје блиске. 



Опис активности 

Радио телевизија Крагујевац Је у претходном периоду већ 

остварила активности КОЈе иду у правцу регионалног 

i'Ледијског позиционираља. То се, пре свега, односи на 
"- . {-' . 

задооиЈаље повереља ширег ороЈа гледалаца путем 

информативног програма, што је у периоду од 1997. године до 
данас и представљено у редовним истраживањима гледаности. 

Уређивачка политика је до сада практиковапа редовно 

nраћеље битних догађаја у региону, а са појединим општинама 

(Лапово, Баточина, Рековац) био је чак успостављен и 

дописнички сервис. Резултати ове активности представљени 

пре свега у чинњеници да постОЈИ, не само локална, него и 

регионална гледаност и интересоваље грађана у региону· за 

формираљем информативног програма, који ће пратити, не 

само локалне догађаје (посебно тамо где у оквиру локалног 

медиЈског простора не постОЈИ алтернатива), него и 

региона..тше теме. 

Поводом припреме за реализацију овог програма, менаджмент 

РТК је 23. 08. 2006. године одржао састанак са 

представницима градова и општина шумадИЈског региона. 

Поред градоначелника Крагујевца, састанку су присуствовали 

и председници општина Лапово, Баточина, Кнић, Рача и 

Рековац, док је председник општине Топола пружио подршку 

идеји. Предствници поменутих средина истакли су важност 

формираља регионал:ног медијског програма у смисЛу потребе 
за бољим информисањем и изнели предлоге и сугестије који . . 
су директно укључени у дизаЈнираље проЈекта. 
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ТV Kragujevac 

ТVК9 - 17% 

Nedeljnlk Svetlos~ ~ 9% 

ТVIn ~~~Ј8% 

Nijedan ~7% 

Radio Kragujevac 12% 
Ne zлa\odblja 12% 

Drugo <1% 5% 

~ 

Kom lokalnoiТI izvoru inforrпisaпja najvise verujete 

Baza: UkL1pna ciljna populacija 
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Koji је vas glavni izvor informacija о vasem gradu (lokalni mediji)- svi pomenLJti 
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ТV Kragujevac 

ТVК9 

ТV ln 

Nedeljnik Svetlost 

• 
Radio Kragujevac 

Koji је vas glavni izvor informacija о vasem gradu (lokalni mediji)- prvi pomenut 
Baza: Llkupna ciljna populacija 
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Koji је vas glavni izvor informacija о vasem gradu (lokalni mediji)- svi pomenuti 

ТV Kragujevac 

ТVК9 

Nedeljnik Svetlost 36% 

ТV ln 25% 

Rac!io Kragujevac IJIIt 11% 
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~ 

Radio 034 t 1% 

' 
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Dгugo <1% • 10% 

Visestгuki odgovori: Baza: UkLtpna ciljna populacija 
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U kojoj meri u sledece medije imate poverenje- Nepoverenje ( 1 + 2 ) 
Visestгuki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija 
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Press 
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U kojoj meri u sledece medije imate poverenje- Nepoverenje ( 1 + 2 ) 
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TV Kragujevac 

TVRTS 

TV 892 

TV К9 

TV Pink 

V~ernje ПO'JOsti 

Nedeljnik Svet~ost 

B'ic 

TVIN 

Radio Kгagujevac 

Radio f392 

Politika 

Radio Beo;Jrad 

Kuri: 

Press 

Danas 

:} 

U kojoj meri u sledece medije imate povereпje 

~ Nepoverenje ( 1 + 2) 111 Poverenje ( 4 + 5 
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U kojoj meri u sledece medije imate poverenje- Poverenje ( 4 + 5 ) 
Visestruki odgo•юri; Baza: Llkupna cil.na populacija 
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U kojoj meri u sled.ece medije imate poverenje- Poverenje ( 4 + 5 ) 
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U kojoj Пleri LJ sledeci Пledij iПlate poverenje? 
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Ocenite rad javnog preduzeca u Kragujevcu 

ЈР Radio- Televizija 
Kragujevac 

ЈР Srюrtskl centar Mladost 

D.O.O ~umadija Sajam 

ЈР Preduzece za izgradnju 
grada Kragujevca 

ЈР Direkcija za urbanizam 

ЈР Javno stambeno preduzece 
Kragujevac 

ЈР Gгadska stambena agencija 
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14% 

1 =~~1о 

17% 

\,· 

StrategicPu!s Grouo 

• Pozltivno (4+5) 

44% 

26% 

18% 

17% 

15% 

1:
--ј 

( ---(!Ј./ fг-
./ ·---

... '\ 

•• 

------------------

ј 

iJ! !! ! 

1 

1 ,. 

.;=;---ј /': 
_ј- . •. ' ·. - 1 • t7' : 

"-------. '~.:...:o}:.;! __ ''I.Jr.: 



,, 

_:ј 

ЈР Radio- Televizija l<ragujevac 

ЈР Sportski cenlar Mladost 

D.O.O Sumadi]a Sajam 

ЈР Preduze<:e za izgradnju grada 
Kragujevca 

ЈР Direkcija za urbanizam 

ЈР Javno stambcno prcduzece 
Kragujevac 

ЈР Gradska stambena agencija 

.. \ 

·-------------------·-·--·-·-·-----------------

Ocenite rad javnog preduzeca u Kragujevcu- Pozitivno ( 4 + 5 
Visestruki odgovori; Baza. Ukupna ciljna pop1Jiacija 
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Ocenite rad javnog preduzeca u Kragujevcu- Pozitivno ( 4 + 5 
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ЈР Oirekcija za urbanizam 

ЈР Javno stambeno preduzece 
Krag•;jevac. 

ЈР Gradska stambena agencija 

ЈР Preduzece za izgradnju grada 
Kragujevca 

0.0.0 Sumadi]a Sajam 

;.~.ј~:~~сЊ~i cent~t· /yil~dь~i 
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ЈР Radio- Televizija Kragujevac. 

Ocenite rad javnog preduzeca u Kragujevcu- Negativno ( 1 + 2 
VisestrL1ki odgovori; Baza: Ukupna ciljna ppulacija 
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Ocenite rad javnog preduzeca u Kragujevcu- Negativпo ( 1 + 2 ) 
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Anaiysls: DayParts 
7 of 7 days incltJdcrJ; 

Reported date{s): 05.05.2008- 11.05.2008; 
Selected date(s): 05.05.2008- 11.05.2003; 
Selected Channel{s): RTS 1; RTS 2; AVALA: PINK; TV 8-92; FШ 
Sclcctcd day purt(з): 02:00:00- 25:59:S9 Cuitl!Jit:lc: Timo Band S 
Selected variaЫe(s): AMR; AMR %; RCH [Not сопs. - ТН: Omin. )[Not cons. - ТН: Omin. ]; 
Selected target(s): 
Region(Central Scrbia) [Region(Central SerЬia)] Universe: 741,: 

· : None· 
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AGB Niclsen !t.t:dia Rcso~rch 

Analysis: DayParts 
7 of 7 days included; 

Reportcd date(s): 05.05.2008 -1·1 .05.2008; 
Selectcd date(s): 05.05.2008 -11.05.2008; 
Sclected Channcl(s): RTS 1; RTS 2; PINK; ТV.В-92; AVALA; FOX; Kragujovac; K9K_G; INKG; 
Sclected day part(s): 02:00:00- 25:59:59 30 MinutC>s Srlit(-~~,ПWTFS); 
Setected variaЫe(s): AMR; AMR %; SHR %; 
Selected target(s): 
Region(Central Serbla) [Region(Centrar Serbla)] U11i'1erso: 741,287 Cases: 261 

Ranki 



AGB Niclsen Mcdi3 Rcsc;нcl' 

Analysis: DayParts 
7 of7 days incltJdcd; 

Rcported datc(s}: 05.05.2003- 11.05.200R; 
,Selected date(s): 05.05.20СЗ- 11.05.2008; 
Selectcd Channel(s): RTS 1; RTS 2; PINK; ТV В-92; AVI 
Selected day part(s): 02:00:00- 25:59:59 30 Minlltes Sp 
Selected_variaЫe(s): AMR; AMR.%; SHR %; 
Selected targe!(s): 
Region(Central Serbla) [Rogion(Cenlral Serbla)J Unive1 



ЛGВ Niclscn Mcdia Rcscarct1 

Aпalysis: Dayf'arts 
7 of 7 days included; 

Roported date(s): 05.05.2003 -11.05.2008; 
Selected date(s}: 05.05.2008 · 11.05.2008; 
Selected Channel(s}: RTS 1; RTS 2; PINK; ТV В-92; AVJ 
Selected day part(s}: 02:00:00-25:59:59 30 Minutes Sp 
Selected variaЫe(s): AMR; МЛ Г<%; SHR %; 
Selected target(s}: 
Regioп(Ceпtral Serbla) [Region(Cenlral Serbla)] Unive1 
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.д.(;t.: !"Jieiscn Media Rcscarch 

. .;~.clysis: DayParts 
7 of7 days includcd; 

r<-oported date(s): 05.05.2003- 11.05.2008; 
S~IQc!ed date(s}: 05.05.2003- 11.•)5.2006; 
Soi<:>ctcd Channcl(s}: kl S 1; k 1 S 2; 1-'INK; TV В-Э2; AVALA; FUX; Kragujcvac; K9KG; INKG; 

_ _sнlected day part(s}: 02:00:00 - 25:59:59 30 Minutcs Split(SMТWTFS); 
Sclected variablc(s}: AMR; AMR %; SHR %; 
Sclected target(s }: 
Region(Central Scrbla) [Region(Centrai·Serbla}] Universe: 74-1,237 Cascs: 261 

None· 

• 

4 



дGВ f--Jialscn Mec1ia Rcscarcћ 

Analysis: DayParts 
7 of 7 r!,,ys inciLJdecl; 

R<>portcd date(s): 05.05.2008 - 11.05.2008; 
Svlcctec1 date(s): 05.05.2008- 11.05.2008; 
Selectгd Ch11nnel(s): RТЗ 1; RT:> 2; PIIЖ; ТV 0-92; AVI 
Se!ect~d day part(s): 02:00:00- 25:59:59 30 Minutes.Sp 
Selactcct variaьte{s): AMR; А М Г: '/,; .SHR %; 
Sel~ctod target(s}: 
Rcgion(Centraf Scrbla} [Rcgioп(Central Serbla)) Unive1 

Ranki : None; 

: · '·'· Ji (+Zco.J г 
,Ј.ј ~ ~~ 

:<>/ 
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дaзl:rsis: DayParts 
7 oi 7 days included; 

Reportcj date{s): 05.05.2003 -11.05.2008; 
SeicGt~d date(s): 05.05.2008- 11.05.2008; 
Seiected Channel(s): RTS 1; RTS l; PINK; ТV В-92; AVJ 
Soler,t:)d ctay part(s): 02:00:00- 25:59:59 30 Minutos Sp -
Selectecf variaЬ!e(s): AMR; AMR %; SHR %; 
Selactcd targeЦs): 
Regior.(C~ntral ScrЫa) [Region(Ccntr<JI ScrЬia)] Unive1 

Ranki None· 

-:: 



• 
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Aпa!Jsi<;: UayParts 
7 of 7 (!<:ys ff1clнded; 

RepcrtNI <latc{s): US.OS.2008- 11.05.2003; 
Sei~cti,,l <l~te{s): 05.05.2008 - 11.05.2008; 
SelectC'<I Chaпnel(s): RTS 1; RTS 2; PINK; Т'/ 8-92; AVALA; FOX; Kr~glljC·IJc: K9KG; INKG: 
ScleG!ed day part(s): 02:00:00- 25:59:59 30 1~inutcs Split(SMТVnFS); 
S<>icctcd 'I:Jri~Ьie(s): AMR; AMR %; SIIR %; 
Selectcd tзrgct(s): 
Regiao(Ccntral Scrbia) [Rcgion(Central ScrЬia)J Uni·1orso: 741,287 Cases: 251 
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h 
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AGO U~t:!'3t:п Media Reso.:~rch 

An.:1:y::;is: OayParts 
7 oi 7 d.1y5 included; 

Reportcd clate(s]: 05.05.2008 -11.05.<008; 
Selcckc1 dotc(s): 05.05.2008- 11.05.2003; 
t:;e!;o,ct,.,j Citanлcl($): RTS 1; RTS 2; PINK; : V В-92; AVAl.д 
Sc!ccten н.,у џ"гt(&): O;!:UO:OO- 25:59:5'1 ~.о Mirшtc~ Split(S 
Selcct"cl variaЫe(s): AMR; AMR %; SHR %: 
Selected target(s): 
Region(Central Serbla) [Regioл(C~ntral ~ccbia)] Uпivcrsc: 

-1 
-. \ . ! '';СЈ 
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Лt~OiJ'~--.i:;: D,J'JParts 
7 of 7 сЈэуs ir1cludщl; 

кcporc~<l :IJte(s): 05.05.2008- 11.05.2003; 
Solcctctl <lэ:c(s): 05.05.2008 -11.05.2008; 
Soloctrd Сћсн:нсl(s): RTS.1; RTS 2; PINK; ТV S-92; AVALA; FOX; KraglJjc;oc; K9KG; INKG; 
Srlccte<l doy pэr1(s): 02:00:00-25:59:59 30 Minutes Split(SM1VffFS); 
Selec:C!!i \1 <:ЈпаЫе(s}: AMR; AMR "tO; SHR ~/:.~ 
Sekcted tc.rgeЦ>): ----
Region(Centcal Serbia) [Region(Central Scrbla)] Universe: 741,287 Cases: 2б1 
R 
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ЛntJ!ysis iJ•JyPtиts 

7 U( 7 t!ays tr!CiiJdCt.f~ 
Rcporicd da:c(s): 05:05.2003- 11.05.2008, 
Seleclecl Фl·c(s): 05.05.2003- 11.05.ZOOG: 
Seloctacl Chonc.el{3): RTS 1, RTS 2; PINK; 1 v L1-'Jc; AVALA 
Setected di!y part(s): 02:00:00- ZS:59:S9 30 ~.;i:шtos Split(S 
SeJected 'JJriah!c{s): AMR; AMR '%; SHR 7о; 
Selected t~:g"t[s): · -
Region(Cei\tral Sarbla) [Rcgion(Central ScrЬia)] lJпi•;crse: 

Rankin : Nor1~; 

r--c=c··_: __ ._-_:_~_· ---~~Т;}}~~:t;:{9~:~!Г ___________ _ 
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AGS Nic!:;~a M~c!ia Research 

Allalysis: DayParts 
7 of 7 t!иу~ lncludcd; 

Reported dзlc(s): 05.05.2008. 11.05.2008: 
Sclccted dctc(s): 05.05.2008 -11.05.2008; 
Selected Ci1arшel(s): RTS 1; RTS 2; PINK; TV 8-32; AVALA 

___ Selected day part(s): 02:00:00- 25:59:59 30 Miпutcs Split(S 
Selected variaЫe(s): AMR; AMR %; SHR %; 
Selected target(s): 
Re<:Jior>{C:entral Serbia) [Region(Ceotral SеrЫг)ј Uпiverse: 

.... 
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Програмска директорка 

Јованка Маровић 



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

:.лгGWлц" 
1 '8 · О { 2009. rод. 
КРАГУЈЕВАU 

Агенција за приватизацију 

Теразије 23, 11 900 Београд 

ПРЕДМЕТ: Одговор на допис бр. 29/04-1912 од 19.12.2008. године 

Поштовани, 

Постуnајући по напред наведеном допису, у прилогу достављамо Вам изјаву о 

емитовању програма на језику националних маљина. 

,,.: 



ЈАВНО 
ПРЕДУЗЕЂЕ"РАдИО-

ТЕЛЕВ~:.ИЈ~УЈЕВАЦ" 

/3 . (!!),f • 2008. ГОД. 
КРАГУЈЕВАЦ 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
КРАГУЈЕВАЦ 

Агенција за приватизацију 

Теразије 23, 11 000 Београд 

Дана 13.01.2009 .године директор Јавног предузећа "Радио -телевизија Крагујевац" 
даје следећу: 

ИЗЈАВУ 

Изјављујем, под кривичном, материјалном и моралном одrоворношћу, да Јавно 
предузеће "Радио - телевизија Крагујевац'' у сарадњи са НВО " Асоцијација ромске 
солидарности" под покровитељством Министарства културе, емитује програм на ромском 
језику. 

--.·.· ...... __ ..... 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КР~~ 
Србија и Црна Гора, 34000 Крагујевац, ул. Бранка Радичевића 9, тел: +381 34 335579, www. ~ . \ 


