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Агенција за приватизацију, са седиштем у Београду, Теразије 23, коју заступа 

председник Управног одбора проф. др Муамер Реџовић, по овлашћењу из Решења 
Владе 24 број 119-10748/2015 од 06. октобра 2015. године ("Службени гласник РС", број 
84/15) (у даљем тексту : .Агенција") · 

и 

~ица(Топлица)Милосавльевић 

... (у даљем тексту : "Купац") 

закључују 

УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА БРУС, БРУС 

Датум: 15. октобар 2015. године 

·' .;.-• ..._ ж 
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У складу са Законом 6 приватизацији G,Службени гласник РС", бр. 83114 и 46115) 
("Закон"), Законом о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", 
бр, 83114 и 58115}, Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и 
имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ("Службени 
гласник РС", бр. 122114 и 61115) ("Уредба"), Законом о Агенцији за 

приватизацију ("Службени гласник РС', бр. 38101, 1351о"4, 30110 и 115114) и 
Одлуком Скупштине општине Брус о моделу и методу приватизаЦије, бр. З45-
4/2015-1 од 25.06.2015. године, Агенција је организовала поступак јавног 
прикупљања понуда са јавним надметањем ("Поступак") за продају 1 ОО% 
капитала Јавног предузећа Радио-телевизија Брус, Брус, матични број: 
17214217, ("Субјект приватизације"), шифра поступка: ЈП 57/15. 
У складу са поступком прописаним у Закону и Уредби, Решењем Агенције бр. 
1 О-2707/15-З5/15 од 1 З.О8.2015. године, образована је Комисија за спровођење 
поступка јавног прйкупiьања 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/уплаћен новчани каnитал у износу од 10.000 РСД на дан 26.06.201 З. 
године (словима: десетхиљада динара). 

У складу са Уредбом Комисија је учесника·Радоицу (Топлица) Милосављевића 

- прогласил.а за Купца. 
~уп ац је као средство обезбеђења понуде,, коју је поднео за куповину капитала 
Субјекта приватизације, уплатио износ 1.005,1 З ЕУР (хиљадупет и 1 З/1 ОО евра) 
на име Депозита. 

Управа за спречавање прања новца доставила је мишљење број оп~ооО281-
002З/2015 од 01.09~2015. године, о непостојању сметњи на страни Купца за 
закључење Уговора. 

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. 

Регулаторно тело за елеКТронске медије доставила је мишљење број 05-
2215/15"4 од 09:09.2015. године; о непостојању. сметњи на страни Купца за 
закључење Уговора. 
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ОДРЕДБЕ УГОВОРА 

·'-lr'f?~ Члан 1. 
::. -7/~"-

1 -~·- .,р~ 
"'~~::;:·:г; . ~ предмет 
.:јр,· f5'q_ нција продаје, а Купац купује 100% укупног .рег~строваног капитала Субјекта 

. ~·~?'lfl\:)'1~ ~~«-(П ватизације (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 10.200,00 евра 
(десетхиљададвестотине евра) (у даљем тексту: "Продајна цена") у року од 8 (осам) 
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 

. nnaтe на рачун Агенције број 840-1327721-76, позив на број ЈП 57/15, (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 (осам) 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 (осам) 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 (петнаест) радних дана од дана уплате Продајне цене биће одржана 
Скупштина чланова Субјекта приватизације на којој ће бити донете следеће одлуке: 

(1) о промени правне форме Субјекта приватизације и 

(2) о именовању нове управе Субјекта приватизације. 



. ....,...-~--~-- ··~--. 

с .. 

u 
u 
u Ј, 

~ 
. 
r. 

..г 

[Ј 

·О 

о 

о 

о . f 

~ 

n 
~ 

~ 

~ 

о 

D 

ю 

u 
о 

Q 

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

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

,,~v~~~ 
~"''~- :.• v~\ Члан 4. 

.... /:t:ч~~ \ 
~: (j:f.~{!/ ~ $ Изјаве и гаранције Купца 

.;. '\ Yz.'!J Ј? f: 
~ c.-}/.tf.!o; \~ ~. .• зјављује и гарантује Агенцији да нема сметњи из члана 12: Закона да постане 
"""-~9~\Ј ·· 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 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 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 31.12. за годину 
која претходи години у којој се врши предметно располагање; 

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

непокретним или покретним стварима Субјекта приватизације. 

без претходне писане сагласности Агенције отуђити или заложити предмет 

инвестирања; 
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доношење одлуке о ликвидацији Субјекта приватизације. 

Залагање имовине Субјекта приватизације за обезбеђење обавеза трећих лица није 

<"'-" дозвољено. 
-итvь 

'"' , ·.:>, д- захтев за п~ибављање сагласности. из става 1. алинеја 1. овог члана Купац је дужан 
./~?'• .Ф остави документацију у складу са актима Агенције. 

'~?bl1~1 }ј 
~'<Ј 

~--~,'--cw,~~e;-<i <:· .1 ., ~. '--, ... "1Ј с. 

''.::'1/i/З ,, 1.)"?> 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 улозима·у стварима и/или 

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

30.000,00 евра (тридесетхиљада евра), и то: 

износ од 15.000,00 евра (петнаестхиљада евра) најкасније у року од 12 месеци 
од дана закључења Уговора (прва инвестициона година), и 

износ од 15.000,00 евра (Петнаестхиљада евра) н~јкасније у року од 24 месеца 
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 

програмс<ог времена на појединим језицима националних мањина, односно уд~ 
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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 Закона о јавном информисању и медијима. 

Купац је дужан да до сваког 15. у месецу почев од дана закључења уговора 

,1; ,, доставља Регулаторном телу за електронске медије снимке, у стандардним ДВД 
/у 

. :Ь~ орматима, свог целокупног програма емитованог од 1-7. претходног месеца. 
··~\ : ~ 

·\ -.:;' • ~~ ац се обавезује да у року од 5 (пет) година у континуитету почевши од дана 
.З' .· f?JJ кључења Уговора доставља Регулаторном телу за електронске медије годишњи 

.<:e=<1i"·(:><-~"'<1 звештај о уделу програмског времена на појединим језицима националних 
~~·uзi\'U~ 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 одузимање 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. 
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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 . .. 

Члан 12. 

~ .... ,~;~~ Обавеза достављања Ревизорског извештаја 
.. , t;t 
:;~:·:. ~ ац се обавезује да у року од 5 (пет) година у континуитету почевши од дана 

~~ . 

&Ј-:.~-- ~ учења Уговора подноси Агенцији извештај који ће о трошку Купца приnремити 
. . - "' . "'Q,~-. lsизорска фирма која је уписана у надлежни регистар предузећа за ревизију 
' ь-~3;/.="':;~~о · " евизорски извештај"), а којим се потврђује да ли Купац испуњава обавезе доспеле у 
-~~~~~~,, релевантном периоду из чл. 6, 7, 8, 10. 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 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 

достави сву неопходну документацију (укључујући и снимке) којом доказује 

испуњење уговорне обавезе из члана 9. Уговора. 



fl 
IU 

. [ 

r-' . 

о 

о 

D 
D 

., 

Члан 14. 

Гаранција за добро извршење посла 

:~tь 
' ·, 

-~:~-: 

Купац се обавезује да достави Агенцији независну, неопозиву, безусловну банкарску 
__ ,;,., '•[Н 

rap~ ију наплативу на први позив, у форми и са садржином као у Прилогу 2А, односно 

_:_A~pиJt.t 2Б Уговора, издату у корист Агенције од стране пословне банке коју је Агенција 
'_}Q'дoW~~· као обезбеђење Купчевих обавеза-из чл. 8- 12. Уговора (у даљем тексту: 
:;·:_{.ГаР,Р,~ ја за добро извршење посла"), и то -5 гаранција у износима, под условима и на 
н~~ко 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 б__Е_. З посла 62_. 4 посла бр. 5 
Захтеван За перИод од За период од За период од За период од За период од 
период 15 15 15 15 15 
покрића/Важења календарских календарских календарских календарскlllх календарских 

односне месеци месеци након месеци након месеци након месеци након 

Гаранције за почев од датума датума датума истека датума 

добро закључења истека истека Гаранције за истека 

извршење Уговора Гаранције за Гаранције за добро Гаранције за 
посла добро добро извршење добро 

извршење извршење посла бр. З извршење 

посла бр. 1 посла бр. 2 посла бр. 4 
Захтева на као у као у као у као у Прилогу као у 

форма и Прилогу 2А Прилогу 2А Прилогу 2Б 2Б Уговора ПриЛогу 2Б 
садржи на Уговора Уговора Уговора Уговора 

Гаранције за 
добро 
извршење ' 
посла 

Обавезе Купца Чланови: Чланови: Чланови: Чланови: Чланови: 

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

извршење чл.12. чл.12. 

посла 

обезбеђује (по 
члановима 

Уговора) 

Максимални 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ЕУР 15.000,00 
гарантовани ЕУР ЕУР ЕУР ЕУР 

износ 

Захтеван датум У.року од 5 Пре истека Пре истека Пре истека 30. Пре истека 

издавања/ радних дана 30. 30. календарског 30. 
Достава од дана календарског календарског дана календарског 

односне закључења дана дана непосредно дана 

Гаранције Уговора непосредно непосредно пре.датума непосредно 

за добро пре датума пре датума истека пре датума 

извршење истека истека Гаранције истека 

посла Агенцији Гаранције Гаранције за добро Гаранције 

за добро за добро извршење за добро 

извршење извршење посла бр. з извршење 

посла бр. 1 посла бр. 2 посла б!)_. 4 
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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 

. Меродавног права, која би могла настати услед кршења одредаба овог Уговора од 

'q!~ане Купца. Члан 15 . 

• .У' .Ј:/9 --. ~ ALJ5 
,1-, с:, .. } ,,, 

'""~~··' :>}> 
' ',. -о '3 "\> 

Раскид уговора 

-:~· 
говор се сматра раскинутим због неиспуњења уговорнИх обавеза ако, ни у накнадно 

остављеном року од стране Агенције за испуњење уговорне обавезе, Купац не отклони 

следеће 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. 

Купцу се могу оставити највише три узастопна накнадна рока за испуњење једне 

уговорне обавезе, ако се оцени да је Куnац 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 закључења 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 Банкарску 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. 
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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 
· .. ~. 

1,\te ција ће наплатити Гаранцију за добро извршење посла у пуном износу уколико 
' ~~ ц ни након истека једног накнадно остављеног рока од ЗО дана не изврши било коју 

' .>$~? бавеза из чл. 8, 1 О, 11. и 12. Уговора . 
. ·v 

.~~'t;-
y 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 З. 

Уговора. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 

Ловерљивост 

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). 
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Члан 20. 

Целовитост уговора 

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

односи на ову трансакцију. 

Члан 21. 

Ниwтавост одредби 

су поједине одредбе Уговора или његових прилога неважеће, односно ако 

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

стране су сагласне да неважеће или неостварљиве 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 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 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) . 
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Члан 25. 

Примерци и језик Уговора 

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

Агенцију по 2 (два), а остали за надлежни орган овере, министарство надлежно за 

.. егистре. 

)

. ·nослове фина~сија, Регулатор но тело за електронске медије и Агенцију за привредне 

() 

' 
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. 

Радоица Милосављевић 

ј [ТЕкс=гиri'ЕЧА т""OвEPEHA.iifiEЖнdfo?гAR'AГ-··-····-------------------, 

' 

l ______________________ , ...... ________________________ ............ _________________________________ .... ,_. _____________ , .. 1 
·········~--~-------1 

12 
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у своЈству председника правног oдiCIOt>a.c~a VDJH1.LUJL1~roп, .... -·--

диpeктopa Агенције за nриватИзацију,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 пасош број -који је издат дана--------
27 .11.2008 (двадесет седмог једанаестог две хиљаде осме) године од стране РЕПУБЛИКЕ-
<:ЈЈБИЈГЕС---------------------------------------------------------------~-----------------~-----------------------

----------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------
Овлашћење за заступање је утврђено увидом у решење бр.119-6629/20 14 које је донела---
Влада РС 26.062014 године и службе ни 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--------

KJJ~IIIEIJI(Y.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Исправа је потnисана у 9 (девет) примерака,од чега 1 Gедан)задржавајавни бележник------

Накнада за оверу 8 (осам) примерака је наплаћена у укупном износу од 14.760,00 динара-
(четрнаест хиљада седамсто шеЗдесет} и обухвата износ награде од 1'0.800,00 динара-------
(десет ХИЉада ОСаМСТО) И ИЗНОС обрачунатог f1ДВ ПО СТОПИ ОД 20% ОД 2.160,00 --------------
динара (две хиљаде сто шездесет) и награду за обављање посла изван -------'""'----------------
јавнобележничке канцеларије' у износу 1.800,00 динара (хиљаду осамсто ) и обухвата------
износ наГраде од 1.500,00.динара (хиљаду петсто) и износ обрачунатог ПДВ по стопи од---

2 0% од З ОО, ОО динара( три ста )------------------------------------------------------------------------------

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

УОП:143/2015 
У Београду, дана 15/10/2015 у 11 часова 

- ----··-··--- -·- ·-
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При:Пог: 

1. Списак запослених на неодређено време у Субјекту приватизације 

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

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

времена на појединим језицима националних мањина 
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ПРИЛОГ1 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ Нд НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

Нд ДАН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 
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НИБ: 10114В940 

:'\iат. бр. 17214117 
ћч: бр. 6l155090 1 О 
Шиф. Јt.'Л. 922iiO 
Ж.Р 840-2t)IJ6X84:\-!IO 

{'(•л; +381 37 827 027 
Факс: +381 37 826 066 

e-rnu.H: radioћпts@b~:.'(}tel.net 

\V "'"·· rtYbrus.co.l·!i 

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

i 
! 
1 

1 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

БЕОГРАД l 
1 L __ 

ИЗЈАВА 

; ; 

i<\:Јјављујем да нн· дан rютшкивања купопродајног уговора, 15.октобра 

20 Ј 5.годнне. ЈП "Радио телt:nи:шја Брус'' нема 3апослених на неодређено време, који 
•:Ји би.;1и део поменутог Уговора. 
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ПРИЛОГ2 

НАЦРТИ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

(Прилог 2А и Прилог 26) 
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Прилог 2А 

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. 8-12. Уговора. 

На захтев Купца, Гарант издаје ову безусловну, неопозиву и на први позив наплативу Гаранцију 
у износу од ЕУР ( • ) ("Максимални гарантовани износ"), [који је ллатив 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 
вр~ћена 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 Ср_бије): 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. 

1 Речи у загради користе се само ако је Банка Гарант резидент РС 
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Прилог2Б 

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 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 ч.П. 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 биће српски. 

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

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

ВАЖЕЂИ ПРОГРАМСКИ ЕЛАБОРАТ СА ОКВИРНОМ ПРОГРАМСКОМ ШЕМОМ 

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ О УДЕЛУ ПРОГРАМСКОГ 

ВРЕМЕНА НА ПОЈЕДИНИМ ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
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' PROGRAMSКA SЕМА RADIO BRUSA 

PONEDELJAK- РЕТАК 

08-10 JUTARNЛ PROGRAМ - servisne informacije, vesti .... 

10-12 PREPODNEVNI PROGRAМ- aktuelne informacije, dogadjajii gosti 

12-18 POPODNEVNГ PROGRAМ - aktuelne info~~6iif~ ~~laz program 

18-20 VECERNJIPROGRAM - servisne informacije .... 

SUBOTA- NEDELJA 

9- 1 О PREPODNEVNI PROGRAМ - servisni raport, najava sportskih dogadjaja 

12-18 POPODNE SA.... - gostu studiju;·'iф&f~)d:~r~gram 
18-20 VECERNJI PROGRAM - najava dogadjaja za narednu nedelju, sportski pregled 
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RADIO TELEVIZIJA_BRUS 
Programska i~ma za PONEDELJAK 

NAJAVA PROGRAМA 

CRTANI FILM Mэrketing 2 , oglasi 

TALK SHOW marketin, oglasi, 

SLIKE ZIVOTA- Slepi misevi marketing 1·, oglasi 

TURISTICКA BELEZNICA 

AUTO SPRtNT epizode marketin, oglasi 

:ZRNO РО ZRNO 

PRJCE SA dStRVA 

ZAPIS DUSE, mai'kёting. oglasi, 

.. ~ · .. _ ... ·~ :.: . 

NAJAVA PROGRAMA 

DOBRO VECE informativna emisija,maф~ting ,oglasi; .. 

CRTANI FILM, Marketing 1, oglasi 

DOBRO VECE repriza Marketing 2, oglasi 

E.MISIJA "ZAPIS",marketing oglasi 

BEZCENZURE 

DOBRO VECE info repriza 

~- ... ·.· .. 

VODITEU 

. ' 
: '! 

~·· 
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RADIO TELEVIZIJA QRUS 
Programska .sema za Ul'QRAK 

NAJAVA PROGRAМA 

DOBRO VECE info ·~prlza Marketing 2 • oglasi 

CRTANI FtLM repriza Marketing З , oglas! 

FOLK SHOW marketin 1, oglasi, 

SLIKE ZIVOTA - marketing 2, oglasi 

"ZAPIS" 10 repriza marketing З,oglasi 

PRlCE SA OSTRVA marketing 1, oglasi, · 

MANASTIRI RUSIJE· marketing·З, oglasi; 

NAJAVA PROGRAMA 

DORO VECE - ihtormativna emisija 

Crtani film - Marketing 2, oglasi 

DOBRO VECE info - repriza 

KULTURNI MOZAIK reprza 

SrЬqa Koju Votim 

DOBRO VECE - repriza,Marketing 2, oglasi 
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RADIO TELEVIZIJA BRU$ 
Prograrnska sema za SREDU 

NAJAVA PROGRдMA 

DOBRO VECE repriza Marketing 2 , ogJasi 

CRTANI FILM, 

VISE OD SPORTA marketin, oglasi, 

SLIKE ZIVOTA marketing З; oglasi 

KULTURNI MOZAIK repriza 

. VINO 1 VINOGRADARSТVO marketing1, oglasi, 

PRICESAOSTRVA, 1 epizode 

ABS SHOW 

BEZ·CENZURE 

NAJAVA PROGRAMA 

DOBRO VECE - infotmativna emisija 

CRTANI F!LM- Marketfng 1, oglasi 

DOBRO VECE - repriza 

STEТOSKOP-

Ivlv ... нvl SELOM SE DICIM 

DOBRO VECE - repriia,Marketing 2, ogtasi 

. . -.~ •::· ·--.·:-- r.-:: .. ,._:' .· .. 

·.'. 

-:·, :· •.' 
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RADIO TELEVIZIJA. BRUS 
Programska sema za CEТVRTAK 

NАЈдVд PROGRдMд 

DOBRO VECE repriza Marketing 2 , oglasi . . 

CRTANI FILM Marketing,oglasi. 

TALK SHOW marketin, oglasi; 

SLIKE zrvoтд marketing 1. oglasi 

STETOSKOP r.marl<etlng 2,oglasi 

SVET POLJOPRIVREDE marketing, oglasi, 

. ZRNO РЬ ZRNO r . 
NASA SELA marketing, oglasi, 

VEZE repriza 

NAJAVA PROGRAMA 

DOBRO VECE- informativna emisija 

Crtani fitm - Marketing 2, oglasi 

DOBRO VECE- repriza 

GULIVE~ 

DOBRO VECE- reprlza.Мarketing 2, oglasi 

LANDSCAPE 

GLAVNI UREDNIK 

Цfb~i 

... ·,·, ... 
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RADIO TELEVIZIJA BRUS 
Programska sema za. РЕТАК 

NAJAVA PROGRAMA 

DOBRO VECE repriza Marketing 2 , oglasi 

CRTANI FILM, marketing, oglasi 

FOLK SHOW г marketin, З oglasi, 

SLIKE ZIVOTA marketing .. 1. oglщ;i 

EMIS!JA О TURIZMU r marketing 2,oglasi 

VEZE marketing З. oglasi, 

PRiёE SA OSTRVA, 2 epizode · · :. :·.:''· 

POLJOPRiVREDA DUGA marketing1. oglasi, 

PIPI SHOW rpriza 

NAJAVA PROGRAMA 

OQBRO VECE info 

Crtani film - Marketing 2, oglasi 

OOBRO VECE info ёmisija 

TURISTICКA BELEZNICA repriza 

ABS SHOW Marketing З ,oglasi ... , 

DOBRO VECE info Marketing 1, ogi~ti< ; . 

CANDSCAPE 

.·. •: .. 

VODITEU GLAVNIUREDNIK 

(V/fMa· 

:- ~ 

. ;·-·. 
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Prograinska'iema za ·SUBOTU 

NAJAVA PROGRAMд 

DOBRO VECE repriza. Mзrketing_ ,aglasi 

CRTANf FILM. marketing 2 , oglasi 

_,,_ ... 

SVET POLJOPRJVREDE repriza, makreting, og\~$i;· 

EMISIJA О TURIZMU repriza 

VEZE Mart<eting,_ oglasi, 

VOS marketing З,oglasi 

MERIDIANI 2 markeeting 1, oglasi, 

SL1KE ZIVOTA .marketing 2,oglasi; 

CRTANl FJLM Marketing З, oglasi 

NAJAVA PROGRAMA 

PREGLEDNEDELJJ;: Marketing 1 ,09lasi 
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VODJТELJ GLAVNI UREPNТK 

/Af/l;&f'' 
о 

u 
n 
n 
Е] 

а 
Q 



[; 

u 
lu 
lu 
n 
u 
~~ 

~l 

RADIO TELEVIZI..JA BRUS 

PrograrпSka iema za NEDELdU 

NAJAVA PROGRAMA 

CRTANI FILM , marketfng 2, oglasi 

POLJOPR!VREDADUGA repriza, marketing, oglasi 

REPRIZE EMISIJA { Zdravstvo, Kultrni mozai!{,Tu.risticka beleznic;ai ... itd) 

VEZE г., marketin, oglasi, 

MERIDIANIMA 2 repriza, marketing, oglasi,· 

SLIKE ZIVOTA marketing 1,ogla$i 

CRTANI FILM 

NAJAVA PROGRAMA 

PREGLED NEDELJE repriza marl(eting '2,oglasi 

· VODIТELJ 
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rЕПУБЛИКА CrБV\JA 

~;J=[t~i 
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕАИ)Е 

Број: 05-876/15 ·- 5 
Датум: 30.04.2015. године 
Београд 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Поштовани, 

Теразије број 23 
11000 Београд 

Поступајући по Вашем допису Cl - 2404/15 од 24.04.2015. године достављамо Вам 
програмске елаборате са оквирном програмском шемом за следеће пружаоце медијских 
услуга. 
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11 ТВ Цариброд 

Трг Николе Пашића 5 • 11000 Београд • Србија • тел: 011/2028 700, 011/3033-245 • факс: 011/2028 745 

wwwxom.,., • o-m•il' offioo@rem." • ПИБ' 102945724 • М•тиЧ><и број' 17488554 ~ 



.. rl. u 

f' 
IJ 

12 

13 
14 
15 

16 

17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 

26 

27 

28 

29 

2 

3 

4 

5 

6 

ТВ Т~тин 

! ТВ Брус 

ТВ Јаго.цина 

ТВ Пожега 

ј 

:ТВ Панчево 

ок тв 

Новоса.цска ТВ 

ТВ Бачка 

нтв 
i 

1 
1 ТВ Вgњачка бања 

ТВ Бап 

ТВ ТQстеник 

тв сп 

ТВ KDaгvieвau 

ТВ ЋvпРиiа 

ТВ Младеновац 

ТВ Пиоот 

ТВ ПQешево 

Радио Кр~шевац 

Радио Шvма.ција 

Радио Ј агодин а 

Ра.цио Панчево 

Јавно информативно предузеће Информативни 

центар Тутин (Л 58) 
Јавно предузеће радио телевизија Брус (Л51") 

Јавно информативно предузеће Нови пут (Л76) 

i Јавно предузеће Телевизија Пожега (Л 113) 

Јавно радиодифузно предузеће регионална 

радиотелевизијска станица РТВ Панчево (Л85) 

Јавно предузеће за информативну делатност 

Радио телевизија општине Ковачица (Л75) 

Ј .П градски информативни центар Аполо (Л 53) 
Јавно предузеће за информисаље Врбас (Л 27) 

1 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. (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 

1/1 О) 

Јавно информативно предузеће Нови пут (РГ

Р-1 

Јавно радиодифузно предузеће регионална 

радиотелевизијска станица РТВ Панчево 
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(РГР60) 

РаЈЈ,ио Зыењанин Јавно предузеће Радио Зрењанин (РГР 34) 

Радио Выбас 
' Јавно предузеће за информисање Врбас (РГР 

86) 

Радио Шид 
Јавно предузеће Радио Шид за радиодифузну, 
новинску и издавачку делатост (РГ-Р~30) 

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

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

Радио UаQибыод 
Јавно информативно предузеће Радио 

телевизија Цариброд (Лр 333) 

Радио Пиыот Јавно предузеће Радио Пирот (Лр 240) 
Радио П.Qешево Информативно јавно предузеће Прешево 

Радио Хан 
Ј авио предузеће Информативни Прес центар 

општине Хан (Лр 174) 
, Радио Нови 
Пазар 

Јавно предузеће за информИсаље Нови Пазар 

~оРашка 
Јавно предузеће радио станица Радио Рашка 

(Лр 4) 
Радио Бgус Јавно предузеће радио телевизија Брус (Л р 205) 

РаЈЈ,ио Па.Qаћин 
Радио-новинско јавно предузеће Параћин (Л р 

130) 

Ралио Иваљички 
Ј авио информативно предузеће Иваљички 
радио (Лр 225) 

Ралио Пожега 
Јавно информативно предузеће Радио 

Пожега (Лр 351) 

, Ра,цио ПQvra 
1 Ј авио предузеће за информисаље, издаваштво и 

! i маркетинг РТВ Пруга (Лр 26) \ 
1 i 
Раl);ИО Ковачица 

Јавно пре.tr.узеће за информативну делатност 

радио телевизија општине Ковачица (Л р 262) 

Рмио Нови Бечеј · 
Јавно предузеће за радиодифузне делатности 

Радио Нови Бечеј (Л р 421) 

Рмио Сечаљ 
Јавно предузеће радиодифузне делатности 

Радио Сечањ (Лр 161) 

РаЈЈ,ио Бачка 
Јавно предузеће радиодифузне делатности 

Радио Бачка (Лр 177) 

Ра,цио ЛазаQевац 
Јавно предузеће за информисаље Радио 

Лазаревац са потпуном одговорношћу (Лр 114) 

Ра,цио Ћићевац Јавно предузеће Радио Ћићевац (Лр 18) 

Ра,цио ПетQОВЩЈ 
Јавно радиодифузно и ТВ предузеће Петровац 
на Млави (Лр:·38). 

Ра,цио Т.Qстеник Јавно предузеће Радио и телевизија Трстеник 
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52 

53 

54 

55 

56 

57 

Ра,цио Вgњачка 

бања 

Ра,цио Шабац 

Ра,цио Ваљево 

Ра.цио Бела I,.{gква 

Радио Бап 95,1 

Ра.цио Регије 

Ра,цио ИнЬија 

Ра.цио Оцаци 

Ра,цио Стаgа 

Пазова 

Ра,цио С)lботица 

Радио Ме,цвеЬа 

Ра,цио Лесковац 

Ра.цио Кикин,ца 

Ра.цио Кgагујевац 

Ра.Цио Пожаgевац 

РаЈ:(ио Боg 

Ра.Цио Обыеновац 

Радио Сомбоо 

Ра.цио 

Млаленоваu 

Ра.цио ДQИНа 

1 

i Радио Петровец 

Радио Бараiево 

Ра.цио 

Деспотовац 

Ра,Цио Бујановац 

(Лр 181) Ј 
Јавно предузеће Радио телевизија Врњачка 

i 
i 

бања (Лр 338) 
Јавно предузеће радио телевизија Шабац (Лр 
243) 
Јавно информативно предузеће Радио Ваљево 

(Лр 239) 
Јавно информативно предузеће БЦ Инфо 

(Лр27) 
i 
1 ' Јавно информативно предузеће радио 
телевизија Бачка Паланка (Лр 290) 

Јавно информативно предузеће БачкаТопола 

(Л_2_257) 

Јавно предузеће за информисање радио 

телевизија Инђија (Лр 31) 

Јавно предузеће за информисање 

Информативни центар Оџаци (Лр 88) 

Јавно предузеће за информисање Радио 

телевизија Стара Пазова (Лр 160) 

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

Јавно предузеће Радио Медвеђа (Лрп 6) 
Јавно предузеће Радио Лесковац (25-3) 1 

1 
1 

1 Ј~вно предузеће Информативни центар i 
Кикинда (Лрп 7) 

Јавно предузеће Радио телевизија Крагујевац 

Јавно радио-дифузна предузеће Радио 
Пожаревац (РР 28-2) 
Јавнопреузеће "Штампа, радио и филм" 

! (РГР 21) 
' Радиодифузно предузеће Радио Обреновац 
д.о.о 

Радио Сомбор а.д. 

Радио Телевизија Младеновац д.о.о., 

Младеновац(Лр 138) 
Радио Дрина д.о.о 

У стан о в ац информативни центар Бачки 

Петровец (Лр 340) 
Предузеће за информисање и културу Радио 

Барајево д.о.о (Лр 42) 

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

Јавно преузеће Радио Бујановац (Рл 68) 
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Јавном предузећу ТВ Љиг из Љига и ЈП Центар за информисаље Нови Кнежевац из 
Новог Кнежевца издате су дозволе за емитоваље програма путем електронских 

комуникационих мрежа за дистрибуцију медијских садржаја. 

(h. 
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ЈП «РАДИО БРУС» БРУС 

0 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЉА ПРЕДУЗЕЋА 
0 . , ЗА 2007. ГОДИНУ 
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~ .. ) ОСНИВА Ч: СО Брус 

. НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Б р у с 
ДЕЛА ТНОСТ:Радио-телевизијске активности 

МАТИЧНИ БРОЈ: 17214217 
СЕДИШТЕ: Б Р У С, ул.Братиславе Петровић бр.15 
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!.ПРОФИЛ- ЈП «Радио Брус)) основано је одлуком одборника СО Брус, 1998.годинс 

ради. обављаља радидифузнс делатностИ и ради јавноиг информисаља од посебног 
интереса за опmтину Брус. Програм Радио Бруса обухвата информисаље, привредне, 
културне, образовне, забавне, спортске и друге садржаје. ЈП Радио Брус се уписује у 

судски регистар. Уписом у судски регистар стиче статус правног лица. 

Делатност Радио Бруса је: 

!.Емитоваље сопственог прогфрама и преузимање,односно учествоваље у 

програмима других радио станица у СрЏији. 

· . 2.:Културно-забавна, спортска и уметничка делатност. 
З.Услуга, реклама и економска пропаганда 

Радио Брус обавља делатност независно и самостално на основу нестраначки 

конципиране програмске ~ријентације у складу са Уставом и Законом. 

Органи Радио Бруса су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор. 

Директор заступа и представља Радио Брус, организује и руководи 

процесом рада и води пословаље предузећа, обезбеђује и одговара за законитост рада, 
пословаље предузећа, предлаже основе програмске-и пословне политике, програма 

рада, план развоја, извршава одЛуке Упрnnпог одбора и врши друге послове одређене 

Законом и Статутом. На основу члана 8.0длуке о осниваљу ЈП Радио Брус Управни 
одбор јавног предузеliа Радио Брус на седници одржаној 10.04.1998.године, донео је 

Статут т «Радио Брус» по коме се руководимо и данас. На основу члана 24, 25. и 
37.Статута m «Радио Брус», Управни одбор је донео Правилник о унутраmњој 
организацији и систематизацији радних места. 

Собзиром на делатност у свакодневном раду cycpelieмo се и придржавамо следећих 

закона: Закон о телекомуникацијама, Закон о инфоирмисаљу, Закон о финансијском 
пословаљу и Законом о јавним набавкама. 

Организациону структуру, односно. Програмску ш~му, достављамо у 

прилогу. 

Средства за оснива~е и почетак рада Радио Бруса обезбедила је СО Брус 
као оснивач.Поред средстава"осниваџа(буџет) средства за рад Радио Бруса обезбеђују 
се непосредно од корисника услуга( сопствени приход) и других извора у складу са 

законом. 

2.0СНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2007.ГОДИНЕ 

-У 2006години све што је запланирано Планом и програмом рада m Радио Брус то је 
и остварено.Новина је прошириванје делатности и отваранје Телевизије Брус·а први 
кораци учиљени су управо у овој години сређиванјем студија. 
Beliиx разлика између планираних и остварених резултата нема. 

-Собзиром да је привреда у Брусу изузетно слаба стога је и тржиште, и продајно it: 
набавно, за по·словање јавног предузећа лошије него што је ~ланирано.Профили 
грана у којој предзеће послује су микроекономска. · 
-У ресурссе јавног nредузећа спадају некретнине, објекти,опрема,запослени и 

информациона технологија. У 2006.годнни набављен је значајан део опреме како за 

рад технике тако и за .рад информативне редакције. 

'' 

·.:· .. 
... :;:;.=~.;-'; .. •·:'r.-:..-
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З.МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА 
ПОСТИГНЕ У ПЛАН СКОМ ПЕРИОДУ . 

. У складу са политиком пројектованог ·раста цена коју је Влада утврдила за 

2007.rодину цене производа и услуга јавних предузећа чији је оснивач локална 

самоуправа и предузећа, односно зависна друштва капитала чији су оснивачи та 

јавна предузећа, моrу да расту кумулативно за целу годину 7,5 %.Пра.КТично, за 
сваку услуrу појединачно цене моrу да расту 7,5 посто, а кумулативно 7,5 у односу на· 
цене из децембра 2006.године. 

Собзиром да је т «Радио Брус» локална радио станица финансијским планом за 

2007. нису планирана средства за посебне маркетинг активности. 
Критеријуме за кориmћење средстава за помоћ, спортске активЈшсти, пропаганду и 

презентацију, као и средства по овом основу одређује оснива ч, односно Скупmтина 

општине Брус. 

5.КАДРОВИ - Програмом пословаља у 2007.години предвоиђено је д.а се поред 16 
стално запослених радника упосле још 5(пет) собзиром да је у току припрема 

отвараља Телевизије Брус која ће радити у саставу већпостојећег јавног предузећа. 

ТАБЕЛА КАДРОВА ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ 

Степен стручне спреме назив Број радника 

Шести степен Ак.лепих уметности 1 

Четврти степен 

Трећи степен 

Први степен 

Правни факултет 1 
Тех.конт.жив.средине 

Гимназија 

Кул.језичка струка 

Језичка школа 

Металостругар 

ОбрађиваЧ метала. 

Електротехничар 

Лаборант 

·тех.mкола кројач 

Основна школа 

1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ТАБЕЛА СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 30.11.2006.ГОД. 

19~7.годиmте -1- 59 г. 
1960. год. -1-46.г. 

1961.rод.- 1- 45.r. 
1964.rод.- - 1- 42.год. 

1967.rод.-- 1- 39:год. 

1969.год. 1 - 37.rод. 
1970.rод. 2- 36.rод. 

1971.rод. 2- 35.rод. 

1974.год. 2-32. год. 
1975.rод. 1- 31.rод. 
1977.rод. 2- 29.rод. 

1980.rод. 1- 26.rод. 

. ,·. :•.: ~:с А!.! Је t111'.!J uрепис Иt;;na;c'"''' 

. . ..-..· ?N!им nростпw преписс.., ·" ·.,, 

: •. ~ :".:с,м машrtноы, о.лс~~G!.1 

. _____ м ~:о}и с~ ~.sст-ој~-~ ... 
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ПРОГ.РАМСКА UJEMA ЗА 2007. ГОДИНУ 

6.00-6.15 
6.15-9.00 

9.0D-12.00 

ПОНЕдЕЉАК: 

УТОРАК: 

СРЕДА: 

ЧЕТВРТАК: 

РАДНИМ ДАНИМА 

ЈУТ АРЊИ ДНЕВНИК (Радио Београд) 
ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ РАДИО БРУСА: 
-најавна шпица и сигнал 
-сер'висни рапорт 
-добро јутро 
-музички бу дилник 
-на данашњи дан 

-оком штампе 

-данас у Брусу 
-данас у Расинском округу 
-обичај ник 
-кратке сервисне и друге информације ... 

(народна музика) 

РАДИО РАЗГЛЕДНИЦА (тематски програм по 
данима) 

- У ГРО ПЛАНУ - Најзанимљивији догађаји из 
претходне седмице из свих_ области живота· и 
рад·а са акцентима на догађањима у опwтини 
Брус. По потреби, зависно од карактера 
догађаја доводити госте у ету дио. 

• КАКО СТЕ ШТА РАДИТЕ • пензионери, 
полљопривредници, доманице, радници. Жива 
реч, похвале, критике, контакт програм. 
Претходно спремљена акта на задату тему по 
имену емис.ије. 

- ЛИЦЕ И НАЛИЧЈЕ - ставови и мишљења 
слуwалаца о програму Радио Бруса. Сугестије, 
предлози. Реч грађана у односу на токове 
живота и свеукупног рада. Брус-могунности. и 
садржај и. Жигосати лепе и ружне ствари ... 

- ГРАДСКЕ МЕНЕ - проблематика урбаних 
среДина, култура . становања, комуник~ције 
дивља градња, услужне делатности, социјала, 
депоније, монденски'живот. Гости који о томе 
говоре аргументом струке и укључивања 
слуwалаца. 
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ПЕТАК: 

12.00-15.00 

ПОНЕДЕЉАК: 

УТОРАК: 

СРЕДА: 

ЧЕТВРТАК: 

ПЕТАК: 

15.00-15.30 

16.00-17:00 

- ИН МЕДИА ПРЕСС - преглед збивања 
посредством штампе и јавних сервиса. Зона 
интересовања: општина, округ, република, 
бивwе републике. 

- ПРЕТЕЖНО ВЕДРО - помало необавезан део 
програма са-лаганом музиком, лаганим темама и 
рубриюiма које Ђе изазвати пажњу слушалаца. 
Контакт са њима на теме које они предлажу. 
Изабрати једну или више, дати сопствену 
иницијативу, осмислити исту~ 

СВЕТ СПОРТ А акценти са дома'kих 
такмичења, такмичења у Расинском округу, 
савезним лигама, спортски прилози, разговори 

са спортистима, флеw спорт у свету. Размена 
информација са .gругим радио станицама 
(nрилози). 

-ОГЛЕДАЛО- емисија која у свом веt\ем делу 
треба да буде посве'kена жени. Жени научнику, 
ж~ни стручњаку, жени дома11Иц~ .. Емис~а која 
треба да третира, истим ритмом, и питање 
муwке популације, са истих асnеката. 
Занимљивости из тих и таквих односа у свету и 
коД нас. 

- СТЕТОСКОП - емисија посве'kена меДицини и 
здрављу са · обавезним гостима из света 
медицине или алтернативне медицине. 

tретирање актуелних здравствених питања. 
Практично - радио ординација. ( У недостатку 
"живих" rостовања снимљени прилози, 
литература ... ) 

- ШТА БИ МИ БЕЗ. ШКОЛЕ - емисија· посве'kена 
образовању на свим нивоима. Адекватни гости 
или снимљен материјал из wкола са подручја 
целе опwтине. Други садржаји из· образовања: 
проблеми, успеси, размишљања и жеље 
ученика. Врти11 ... 

- ЧЕКАЈУЋИ ВИКЕНД -туризам, музика, преглед 
за викенд, заnажања о туристичким эбивањИма 
у ближој и даљој околини. Приче о Брусу и 
Копаонику као туристичкој дестинацији са 
посебним освртом на ТЦ Бела Река, дакле мали 
туристички водич ... 

НОВОСТИ ДАНА РАДИО БЕОГРАДА 

- ПУТОПИС - r;-tредстављање градова, земаља, 
планина, једном речју разних предела и разних 

•. ~ .·, '·.;,htt> 
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17.00-17.30 

17.30-20.00 

20.00-24.00 

ПОНЕДЕЉАК: 

УТОРАК: 

СРЕДА: 

ЧЕТВРТАК: 

ПЕТАК: 

крајева.. Мало речи а више музике. Све је 
ускла'lјено са адекватном музиком. 

- ДНЕВНИК РАДИО БРУСА - централна 
информативна емисија која прожима дан у свим 
сегментима живота и рада. Централне теме 

општина и само "флеш" дога'lјаји из региона и 
земље. 

• МУЗИЧКА. ЖЕЉОТЕКА - жеље слуwалаца, 
поздрави, комерцијални програм. Искључиво 
народна музика, када нема довољно жеља или 
плаtених чест~тки. Може бити и закупљен 
програм у зависности од комерцијалног 
ефекта: представљање производа, предузеЋа, 
организација или слично. (народна музика) 

• БОЈЕ НОЋИ - ноtни nрограм конципиран према 
захтевима слушалаца. Kpete се са нашим 
предлогом, а време te показати шта и колико 
ваља мењати. 

- НОСТАЛГИЈА - адекватна забавна музика, 
евергрин, нежне ноте и текстови, љубав на 
радио таласима према лепој књижевности
поезија, поетскИ записи, конта к програм ... 

- ПОНОЋНИ РИТАМ - музика по избору 
слушалаца који саопштавају своје музичке 
жеље. Значи -·коктел у rrравом смислу те речи. 
Тема емисије: аутомобилизам, свет компјутера 
и друге по иницијативи аутора емисије. Од 23.00 
до 24.00 -ЧАРОЛИЈА.- озбиљнљ музика. 

РАДИО ЕКСГIРЕС -ноt посвеtена искључиво 
младима и њиховим жељама, њиховим 

питањима и интересовањима као и проблемима, 
то Ће иницирати и концепцију емисије. Аутор 
емисију осмишљава и уз евентуално yчewte 
гостију. 

- КАРНЕВАЛ НАРОДНЕ МУЗИКЕ • свет естраде и 
шоу бизниса. Искључиво народна музика свих 
жанрова, сем екстремног шунда. Дакле, без 
nре јаког "турцизма"' источњачких варијација и 
музике типа "Гара, гара" и слично. Контак 
програм. (народна музика) 

-КРАТКИ РЕЗОВИ- емисија посвеtена филму, 
позоришту; уметности са адекватном музиком, 

филмском на пример. Текстуални, односно 
тенатски део, у сагласности са називом 

емисије. Актуелности из света филма и 

; . 
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СУБОТА: 

6.00-6.15 

6.15-9.00 

9.00-10.00 

10.0Q-15.00 

15.0Q-15.30 
15.ЗQ-17.00 
17.00-17.10 
17.10-20.00 

20.0Q-24.00 

НЕДЕЉА: 

6.00-9.00 

-·--·· ""~~~~ 

позоришта. Занимљива казивања по 
могуtiности људи из ове области стварања. 

-ЈУТАРЊИ ДНЕВНИК РАДИО БЕОГРАДА • 

- ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ РАДИО БРУСА- прилика 
за емитовање радио репортажа, тонских 

записа из жИвота и рада у свим областима. 

- КАРНЕВАЛ ДЕ.ЧИЈЕ МАШТЕ - емисија за 
најмлађе. 

- РАДИО СКЕНЕР - забавни програм са 
мноштвом сервисних информација које не 
оптереtiују вeti само информишу. Временска 
прогноза, стање на nутевима. Емисија која се 
слуша необавезно и опуштено што 
подразумева адекватну музичку подлогу. У 
емисији користити материјал у области 
туристичког казивања, кратке белешке о 
дневним догађајима и најавама за наредну 
недељу. Спорт као пратилац догађања. Добра 
з~абавна .музика која се слуша у граду. 
НОВОСТИ ДАНА РАДИО БЕОГРАДА 
ИЗ МУЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ 94,1 
ВЕСТИ РАДИО БРУСА 
- СЕДМИ ДАН - специјална емисија у којој 
гостују полИтичари, привредници ... Емисија у 
оквиру које се емитују и Жеље у зависности од 
броја истих. Народна музика уколико нема 
жеља, занимљивостИ, полигон мишљења. 
Moгytia продаја целокуnног термина, 
маркентишки осмишљеног. Спорт уколико се 
такмичи неки од домаtiих клубова. 

- БОЈЕ НОЋИ - музичка топ-листа, наградне 
сквенце, радио-квиз. Спонзорисаље емисије по 
идеји аутора .и маркетиншке службе. Колаж 
програм .. 

- МУЗИЧКИ БУДИЛНИК РАДИО БРУСА -једна 
врста јутарњег програма, · али без кратких 
програмских обавеза у инфо-програму. 
Опуштено, занимљиво са добром народном 
музиком (искључиво) да се слуша у сваком 
дому док се раде обични послови или пије 
јутарња кафа. Тематски осмислити тако да 
забкуnи пажњу највеЋег броја слушалаца 
општине Брус, пре свега. 

·.:~. 
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9.0D-11.00 

11.00-15.00 

15.00-15.30 
15.30-20.00 

20.00-24.00 

- llPBA БРАЗДА - емисија о селу и за село, 
емисија за пољоrtривреднике. Обавезни 
снимљени прилозИ са села и сеоског живота. 
Гости, савети пољопривредних стручњака, 
проблематика пољопривреде и·села ... 

-ДОК СВИРА РАДИО- једна врста необавезног 
али релаксИ'рају11ег програма који може да се 
прати ·на било ком месту се слушалац налазио. 
Програм са обИтЬем сервисних информација: 
зима: стање на пу.тевима, казивање људи који 
имају шта Да кажу из било које свере занимања 
рада. Потпуно ауторска емисија сваког 
новинара уз обавезан синопсис. 

НОВОСТИ ДАНА РАДИО БЕОГРАДА. 
- СВЕТ СПОРТ А - емисија о спорту и спортским 
дога1јањима у општини, преноси ако се 
утакмице играЈу у том временском интервалу, 

или замена . за термине када се спортски 

сусрети одржавају. 

- ЖЕЉОТЕКА -емисија коју практично ype'ljyjy 
слушаоци. Жеље ако· их има. У одсуству жеља 
м оље и забавна муЗика без наг лашене 
"металике" значи музика за но11. Дозвољено 
"шарање" са народном музиком што 11е 
зависисти искључиво од жеља оних који нас 
слушају. ВодИтељ мора на достојанствен и 
виспрен начин ·да диктира ритам емисије 
избегавају11и замке у које падају ве11ина 
приватних радио-станица у ближем и даљем 
окружењу. 

НАПОМЕНА 

СВАКОГ ДАНА у терминима 12 и 14 часова "флеш" вести (кратке) 
Радио Бруса. Најдуже до пет минута. 

МАЛИ ОГЛАСИ -,емитују се по утврђеним терминима као и 
РЕКЛАМНЕ. ПОРУКЕ и то искључиво одобрене и од надлежног 
уредника програма односно маркетиншке службе. 

ДНЕВНИК И ВЕСТИ - реализују се уживо. Водитељ дневника је 
дужан,· заједно са уредником .информативног програма, да насними 
прилоге које новинари припреме. Вести чита спикер. Обавезан 
синопсис дневника. 

У оквиру Јутарњеr програма за кога сматрамо да треба да 
"отвори" прву страницу дана, без изузетака, емитовати утврi)ене 
садржаје, као што су "на данашњи дан", "оком штамnе" и друге. 
Извршити комплетно преформатирање и утврдити "музичку матрицу" 
од које не може бити одстуnања. Јасно раздвојити послове новинара, 
техничара, маркетинга, водитеља, cn~~fЭpa. Такав став отпоштовати 
без пардона. . .,>!;'':-.::-·:_: 
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МАРКЕТИНШКИ ЗАДАЦИ 

У овом сегменту наше делатности начинили смо, можда и највећи 
искорак. Враћено је повереЊе пословних партнера, измирене су све 
обавезе створене у предходном периоду, а овог тренутка ЈП "Радио 
Б " рус апсолутно нема дуговања према трећим лицима. У исто време све 
своје рачуне исплаћујемо одмах, чак смо и улагали у занављање технике, 
набавку компјутера. 

Циљ у 2007. врло је јасан - наставити истим НI-!Тезитетом, а имајући 
у виду приватизацију, прилагођавање тржишннм трендовима, и повећање 
обима остварених средстава обзиром и на чињеннцу да ће, како се 
очекује, у 2007.годинн· почетн н експериментални програм Телевизије у 
саставу истох предузећа. 

Оцењујемо да је одговарајућа служба која се бавИ маркетингом, 
а:лн не искључиво и само тим послом, спремна и способна да н надаље 
настави у истом ритму комерцијапизацијом програмских садржаја који 
се намећу као неминовност будућег пословања н опстанка. 

ЛИСТ " СТВАРНОСТ" 

Сходно законској обавеэи, а на основу Закона о .јавним предузе
ћнма, Скупштнна општнне Бруса донела је Одлуку о изменама н 
допунама Одлуке о основању Јавног предузећа "Радио Бр,ус", па у члану 
1. стоји следеће " У Одлуци о оснивањ'у ЈП Радио Брус ( 'Службени лист 
општине Брус" број 1/98), у члану 1. став 1. трећн ред после речи Брус 

б " с- " ставаља се тачка и ришу речи и лист тварност • 
Поједностављено, овим је и формално испуњена законска обавеза 

о раздвајању електронских и писаних медија, па тако ЈП Радио Брус 
више нема право штампања листа као што је то до сада био случај. 

ТВ ХРОНИКА БРУСА 
(канал ТВ ·Крушевац) 

Иста се емитује на основу Уговора и споразума кога је Скупштина 
о " б " к општине Брус потписала са ЈП Радио телевизиЈа По еда из рушевца, 

а ми смо само извршиоци посла за рачун општнне, односно поменуте 

телевизије. Сматрамо да у 2007.години такву сарадњу не треба наставити 
обзиром да су у току радови на формирању сопствене телевизије, али то 
је изван домена одлучивања руководства и Управног одбора овог 
предузећа. Нiшомињемо да смо и у предходне две године ове nослове 
извршавали апсолутно без надокнаде. Наша сугестија о коректности 
односа људи Из РТК, прошле године, није донела резултат. Стога н овом 
приликом остајемо на истом станови шту - некоректно је и немоrуће да 
се за рачун РТК послови извршавају бесплатно, уз дужну оnаску да 
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садржј Уговора незнамо па самим тим ни узајамне обавезе у овом 
с " " троуглу. редства предвиђена за Хронику Бруса на каналу ТВ 

l(рушевац ваљало би усмерити у даљи развој локалног система 
и!iформисања, о чему ипак одпучује СО Брус. . 

ТЕЛЕВИЗИЈА Б Р У С 

Прихватајући иниt,ијативу о формирању телевизије која ће радити 
у оквиру постојећег јавноиг предузећа, што је у складу са законским 
определењима, у тренутку реализације овог Прогf'ама рада завршили смо 
радове на изградњи студија (грађевински) па нам сада престоје други 

послови до стварња услова за почетак рада. Један од основних је 
набавке студијске опреме, о чему се преговара, али што lie искљуЧиво 
зависити од средстава Скупштине општинё. Иницијативу за покретање 
активности око телевизије покренуо је председник Општине Милутин 
Јеличић, а званично подржао Савет МЗ Брус актом бе. 86/2006. од 
16.05.2006 .. године у. смислу~ања услова за бољу и 
свеобухватнију информисаност грађана Бруса и општнне. 

Након тога Управни одбор ЈП Радио Брус донео је Одлуку о 
проширењу делатности, односно формирању телевизије и овлаШћен је 

директор да у сарадњи са оснивачем настави попtребне радње до 
стварања услова за емитовање програма. У том контексту Општинско 
веnе, ·а на наш захтев, донело је решење којим се одобрава употреба 
бивше канцеларије Покрета горана која је у склопу Културн.ог центра 
односа Радио Бруса а за изградњу ТВ студија решењем број:Об-21/Об~Ш 
од 09.06.2006. године. По склапању уговора кренули смо у адаптацију 
реченог простора и ту прву фазу привели крају. 

Оно што следи, а без чега нећемо моћи да наставимо започете 
послове јесте ОДЛУКА Скупштине општине као оснивача да се ЈП Радио 
Брус дозволи проширење делатности како би даљи токови могли да се 
реализују. О .томе смо, у два наврата, .обавестили Скупштину, а З. 
новембра. текуће године .писмено и лично председника Општине јер је то 
један од услова да се конкурише за доделу фреквенција, као што су то 
учи н ил е и. неке друге општи не које реализују исте планове као и ми, и уз 

пуну подршку локалне самоуптраве. 
ОПРЕМА - У периоду који је пред нама, ,као минималне услове за 

почетак · реализације ,програма примарно је набавити одговарајућу 
студијску опрему која отприлике износи око 1.100.000 динара, потом 
уредити студио одговарајућим намештајем и другим nотребним 
елементима,. па се процењује да овај посао неће моћи да се реализује 
без најмање 1.500.000 динара. До сада је у радове на ТВ студију уложено 
178.940 динара колико износи вредност уговора за · грађевинске 
(најминималније) радове око адаnтације простора. Ова средства 
обезбеђује Скупштина олштине Брус !"! наменска су за тај посао, 
пласирају се са буџетског рачуна и. у друге сврхе се не могу усмерити. 
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. Студијска опрема, верујемо, биће обезбеђена, до краја 200б.године 
:l,(ако би програм могао да tече. За 2007 •. годину неопходно је начинити 
финансијску конструкцију за набавку ЕМИСИОНЕ технике како би се 
:n'рограм будуће ТВ могао проширити, у смислу гледаности, и на остале 
~рајеве опwтине Брус. Са почетним концептом рада (само студијска 
()Према) програм би могао да се прати једино у градском језгру и у 
кабловском систему. За емисиону опрему потребно је отприлике исто 
средстава као и за студијску. 

ПРОГРАМСКИ ЦИЉ: Телевизија, уз програм радија, треба да 
nостане програм са концептом урбане ТВ станице независне уређивачке 
'nолитике, грађанске и демократске оријентације. Највећи део програма 
чинио би соnствена, жанровски разноврсна продукција. Централно место 
эаузимаће информатицни, документарни, спортски и програм из области 
културе, образовања, пољопривреде ••• 

ПРОГРАМСКА ШЕМА ТВ"БРУС 

Имајући у виду да· је то нови вид медијског иэражавања који се по 
први пут остварује у општини Брус сопственим програмом кренуће се са 

експерименталним програмом у трајању до 240 минута са динамиком 
раста како се уходавају радници и прилагођавају телевизијском начину 
иЗражаоања и саопштавања. Када се преnазиће експериментални 
проицес рада, озбиљна програмска шема захтева пуно саrласје 
упоwљених са потребама грађана, оснивача па на крају И будућег 
власника који не би смео да се оглуши· о основне постулате 
тепевизоијске преЗентације и задатака свеопштег информисања грађана 
у свим жељеним сверама. 

Програмска шема биће концИпирана по данима, најпре у већ 
реченом трајању од 240 минута, а након пар месеци кренуо би н 
целовитн програм који бн·могао да има спедећи садржај. 

РАДНИМ ДАНИМА 

08,00 Јутарњн програм 
10,00 ТВ продаја (рекламе) 
10.30 Филм 
12,30 Време ја за .•• (СМС - музика и љубав) 
13,30 ТВ продаја (рекламе) 
14,00 Музички. таласи 

15,00. Вести 
15,30 МТВ Србије 
16,00 Шта ви кажете? (гост у студију,, све области од политике 

до спорта 

17,00 Бизнис вести 
17,10 Туристичка разгледница 
18,00 ТВ продаја (рекламе). 
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18,30 
18,45 
19,00 
19,30 
20,00 
20,45 
22,45 
23,00 
23,30 

Музички ,интермецо 

Време 
Централне вести 

сме - музика и љубав 
Сријски програм 
Филм 
Вечерње вести 

Спортски преглед 

мтв 

СУБОТА И НЕДЕЉА 

У први мах емитовао би се (већинским делом) свакодневни 
програм са том разликом што би у овим терминима били предвиђени и 
они за област спорта, образовања, културе, пољопривреде и градских 

догодовwтина а у специјалним емисијама. 
Наравно, оно што ће сигурно бити детаљније објаwњено јесу сами 

наслови емисија који ће бити конкретнији и садржајнији у односу н·а 
ставове Уређивачког колегијума и одлука Управног одбора. 

\~··. 
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Уз све ово, када је програм ТВ у питању, а иновације ће се 
односити и на програм радија који несме остати запостављен, 
ПРОГРАМСКОМ ШЕМОМ и једног и другог медија предвиђају се 
специјализоване емисије као што су: 

РАСПРАВЕ - емисија у којој ће се анализирати политички догађаји 
у земљи .и свету са освртом на локалне теме и доrађања, 

ПОШТЕНО ГОВОРЕЋИ - могућност да гледаоци и сЛушаоци своје 

мишљење изнесу јавно и у директном казивању, 

ПЕТД,НОЋ- емисија која ће гледаоцима пружити могућност своје
врсног опуштања,.сваког претка, и у којима гости емисије 
доводе своје госте на теме које сами одаберу, 

АРХИВ ДУШЕ - гости људи богатих биоrр_афија и необичних судби
на, људи којИ имају шта да кажу листајући своју биографију 
уз дискретну помоћ водитеља 

ФОКУС- Догађаји у ·свеетском "џетсету" 

САМО СУБОТОМ - породични магазин, музика, заниfl!љиви гости 
комерцијалне презентације 

ДЕЖУРНА ПРИЧА- занимљиве репортаже о људима и догађајима 
са претежним лоцирањем .на подручје опwтине 

СЕРИЈСКИ-ПРОГРАМ - желимо да будемо телевизија која навија 
за гледаоце обезбеђивањем права.на емитовање породичних 
тинејџерских и трилер серија и филмова који имају значајни 
рејтинг у свету али и у домаћој продукцији. 

КУЛТУРА -класична колажна емисија о културним догађањима 

СМС КОНТАКТ ПРОГРАМ - форма кроз коју се реализује контакт 
са гледаоцима или ·између њих само путем сме порука 

Задатак јесте позамашан, и можда тешко остварљив, али ко нема 

циљ не може до њега ни доћи. 

Ово је задатак који, ипак, мора бити реализован имајући у виду 
број ангажованих људи и нарочито чињеницу да у ТЕХНИЧКОМ сектору 
људство ваља проширити: сниматељима, монтажерима и исте обучити за 
одговоран посао. 

ПРЕДСЕДНИК УО 
Драгана Макрагић 

~J/tf2!/f ~rY 
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садржј Уговора незнамо па самим тим ни узајамне обавезе у овом 
троуглу. Средства предвиђена за "Хронику Бруса" на каналу ТВ 
Крушевац ваљало би усмерити у даљи развој локалног система 
информисања, о чему ипак одлучује СО Брус. 

ТЕЛЕВИЗИЈА Б Р У С 

Прихватајући иницијативу о формирању телевизије која ће радити 
у оквиру постојећег јавноиг предузећа, што је у складу са законским 
определёњима, у тренутку реализације овог Програма рада завршили смо 
радове на изградњи студија (грађевински) па нам сада престоје други 

послови до стварња услова за почетак рада. Један од основних је 

набавке студијске опреме, о чему се преговара, али што ће искљуЧиво 
зависити од средстава Скупштине општине. Иницијативу за покретање 
активности око телевизије покренуо је председник Општине Милутин 
Јеличић, а званично подржао Савет МЗ !Wyc актом бр. 86/2006. од 
16.05.2006.. године у смислу·----ин:тезивирања услова за бољу и
свеОбухватнију информисаност грађана Бруtа и општине • 

Након тога Управни одбор ЈП Радио Брус донео је Одлуку о 
проширењу делатности, односно формирању телевизије и овлашћен је 

директор да у сарадњи са оснИвачем настави поптребне радње до 
стварања услова за емитовање програма. У том контексту Општинско . / 
веће, а на наш захтев, донело је решење којим се одобрава употреба V 
бивше канцеларије Покрета горана која је у склопу Културног центра 
односа Радио Бруса а За изградњу ТВ студија решењем број:Об-21/06-111 
од 09.06.2006. године. По склапању уговора кренули смо у адаптацију 
реченог простора и ту прву фазу привели крају. 

Оно што следи, а без чега нећемо моћи да наставимо започете 
послове јесте ОДЛУКА Скупштине општине као оснивача да се ЈП Радио 
Брус дозволи проширење делатности како би даљи, токови могли да се 
реализују. О томе смо, у два наврата, обавестили Скупштину, а З • 
новембра текуће године писмено и лично председника Општине јер је то 
један од услова да се конкурише за доделу фреквенција, као што су_ то 
учиниле и неке друге општине које реализују исте планове као и ми, и уз 

пуну подршку локалне самоуптраве. 

ОПРЕМА - У периоду који је пред нама, као минималне услове за 
почетак реализације програма примарно је наба!ЈИТи одговарајућу 
студијску опрему која отприлике износи око 1.100.000 динара, потом 
уредити студио одговарајућим намештајем и другим потребним 
елементима, па се процењује да овај посао неће моћи да се реализује 
без најмаЊе 1.500.000 динара. До сада је у радове на ТВ студију уложено 
178.940 динара колико износи вредност уговора за грађевинске 
(најминималније) радове око адаптације простора. Ова средства 
обезбеђује Скупштина општине Брус и наменска су за тај посао, 
пласирају се са буџетског рачуна и у друге сврхе се не могу усмерити. 
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Студијска опрема, верујемо, биће обезбеђена, до краја 2006.године 
како би програм могао да тече. За 2007. годину неопходно је начинити 
финансијску конструкцију за набавку ЕМИСИОНЕ технике како би се 
програм будуће ТВ могао проширити, у смислу гледаности, и на остале 
крајеве општине Брус. Са почетним концептом рада (само студијска 
опрема) програм би могао да се прати једино у градском језгру и у 
кабловском систему. За емисиону оnрему потребно је· отприлике исто 
средстава као и за студијску. 

ПРОГРАМСКИ ЦИЉ: Телевизија, уз програм радија, треба да 
постане програм са концептом урбане ТВ станице независне уређивачке 
политике, грађанске и демократске оријентације. Највећи део програма 
чинио би сопствена, жанровски разноврсна продукција. Централно место 
эаузимаће информатицнИ, документарни, спортски и програм из области 
културе, обраэовања, пољопривреде ... 

ПРОГРАМСКА ШЕМА ТВ БРУС 

Имајући у виду да је то нови вид медијског изражавања који се по 
први пут остварује у општини Брус сопственим програмом кренуће се са 
експерименталним програмом у трајању до 240 минута са динамиком 
раста како се уходавају радници и прилагођавају телевизијском начину 
изражавања и саопштавања. Када се превазиће експериментални 
проицес рада, озбиљна програмска шема захтева пуно сагласје 
упошљених са потребама грађана, оснивача па на крају и будућег 
власника који не би смео да се оглуши· о основне постулате 
телевизоијске презентације и задатака свеопштег информисања грађана 
у свим жељеним сверама. 

Програмска шема биће конципирана по данима, најпре у већ 
реченом трајању од 240 минута, а након пар месеци кренуо би и 
целовити програм који би. могао да има следећи садржај. 

РАДНИМ ДАНИМА 

08,00 
10,00 
10.30 
1Z,ЗО 
13,30 
14,00 
15,00 
15,30 
16,00 

17,00 
17,10 
18,00 

Јутарњи програм 
ТВ продаја (рекламе) 

Филм 
Време ја за ... (СМС - музика и љубав) 
ТВ продаја (рекламе) 
Музички таласи 

Вести 

МТВ Србије 
Шта ви кажете? (гост у студију, све области од 
до спорта 

Бизнис вести 

Туристичка разгледница 

ТВ продаја (рекламе) 

политике 



' 

о 1 

"П/ 

о 

о 

о 

/ 18,30 
18,45 
19,00 
19,30 
20,00 
20,45 
22,45 
23,00 
23,30 

·Музички интермецо 

Време 
Централне вести 

сме - музика и ,љубав 
Сријски програм 
Филм 
Вечерње вести 

Спортски преглед 

мтв 

СУБОТА И НЕДЕЉА 

У први мах емитовао би се (већинским делом) свакодневни 
програм са том разликом што би у овим терминима били предвиђени и 
они за област спорта, образовања, културе, пољопривреде и градских 

догодовштина а у специјалним емисијама. 
Наравно, оно што ће сигурно бити детаљније објашњено јесу сами 

наслови емисија који ће бити конкретнији и садржајнији у односу на 
ставове Уређивачког колегијума и одлука Управног одбора. 
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Уз све ово, када је програм ТВ у питању, а иновације ће се 
односити и на програм радија који несме остати запостављен, 

ПРОГРАМСКОМ ШЕМОМ и једног и другог медија предвиђају се 
специјализоване емисије као што су: 

РАСПРАВЕ - емисија у којој ће се анализирати nолитички догађаји 
у земљи и свету са освртом на локалне теме и догађања, 

ПОШТЕНО ГОВОРЕЋИ - моrућност да гледаоци и слушаоци своје 
мишљење изнесу јавно И· у директном казивању, 

ПЕТА НОЋ - емисија која ће гледаоцима пружити могућност своје
врсног оnуштања, сваког nретка, и у којима гости емисије 
доводе своје госте на теме које сами одаберу, 

АРХИВ ДУШЕ - гости људи богатих биографија и необичних судби
на, људи који имају шта да кажу листајући своју биографију 
уз дискретну nомоћ водитеља 

ФОКУС- Догађаји у свеетском "џетсету" 

САМО СУБОТОМ - породични магазин, музика, занимљиви гости 
комерцијалне презентације 

ДЕЖУРНА ПРИЧА- занимљиве репортаже о људима и догађајима 
са nретежним лоцирањем .на подручје оnштине 

СЕРИЈСКИ ПРОГРАМ- желимо да будемо телевизија која навија 
за гледао це обезбеђивањем nрава на ·емитовање породичних 
тинејЏерских и трилер серија и филмова који имају значајни 
рејтинг у свету али и у домаћој продукцији. 

КУЛТУРА -класична колажна емисија о културним догађањима 

СМе КОНТАКТ ПРОГРАМ- форма кроз коју се реализује контакт 
са гледаоцима или између њих само nутем сме nорука 

Задатак јесте nозамашан, и можда тешко остварљив, али ко нема 

циљ не може до њега ни доћи. 
Ово је задатак који, иnак, мора бити реализован имајући у виду 

број ангажованих људи и нарочито чињеницу да у ТЕХНИЧКОМ сектору 
људства ваља проширити: сниматељима, монтажерима и исте обучити за 
одговоран посао. 

------~ liil l8iliiiП1-.-Г ------тт~-~----"""'--
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ПРОГРАМСКА ШЕМА ЗА 2007. ГОДИНУ 

6.00-6.15 
6.15-9.00 

9.00-12.00 

ПОНЕДЕЉАК: 

УТОРАК: 

СРЕДА: 

ЧЕТВРТАК: 

РАДНИМ ДАНИМА 

ЈУТ АРЊИ ДНЕВНИК (Радио Београд) 
ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ РАДИО БРУСА: 
-најавна шпица и сигнал 
-сервисни рапорт 

-добро јутро 
-музички будилник 
-на данашњи дан 

-оком штамnе 
-данас у Брусу 
-данас у Расинском округу 
-обичајник 
-кратке сервис не и друге информације ... 

(народна музика) · 

РАДИО РАЗГЛЕДНИЦА (тематски програм по 
данима) 

- У ГРО ПЛАНУ - Најзанимљивији догађаји из 
претходне седмице из свих области живота и 
рада са акцентима на догађањима у општини 
Брус. По потреби, зависно од карактера 
догађаја доводити госте у студио. 

- КАКО СТЕ ШТА РАДИТЕ - пензионери, 
полљоприв'редници, домаЋице, радници. Жива 
реч, похваЛе, критике, контакт програм. 
Претходно спремљена акта на задату тему по 
имену емисије. 

- ЛИЦЕ И НАЛИЧЈЕ - ставови и мишљења 
слушалаца о програму Радио Бруса. Сугестије, 
предлози. Реч грађана у односу на токове 
живота и свеукупног рада. Брус-могуЋности и 
садржаји. Жигосати лепе и ружне ствари ... 

- ГРАДСКЕ МЕНЕ - проблематика урбаних 
средина, култура становања, комуникације 
дивља градња, услужне Делатности, социјала, 
деnоније, монденски живот. Гости који о томе 
говоре аргументом струке и укључивања 

слушалац а. 
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ПЕТАК: 

12.00-15.00 

ПОНЕдЕЉАК: 

УТОРАК: 

СРЕДА: 

ЧЕТВРТАК: 

ПЕТАК: 

15.00-15.30 

16.00-17.00 

- ИН МЕДИА ПРЕСС преглед збивања 
посредством штампе и јавних сервиса. Зона 
интересовања: општина, округ, република, 
бивше републике. 

- ПРЕТЕЖНО ВЕДРО - помало необавезан део 
програма са лаганом музиком, лаганим темама и 
рубрикама које Ђе изазвати пажњу слушалаца. 
Контакт са њи·ма на теме које они предлажу. 
Изабрати једну или више, дати сопствену 
иницијативу, осмислити исту. 

СВЕТ СПОРТ А акценти са домаtаих 
такмичења, такмичења у Расинском округу, 
савезнИм лигама, спортски прилози; разговори 
са спортистима, флеш спорт у свету. Размена 
информација са другим радио станицама 
(nрилози). · 

- ОГ ЈIЕДАЛО - емисија која у свом веЂем делу 
треба да буде посвеt;ена жени. Жени научнику, 
жени стручњаку, жени домаt;ици. Емисија која 
треба да третира, истим ритмом, и питање 
мушке популације, са истих аспеката. 
Занимљивости из тих и таквих односа у свету и 
код нас. 

- СТЕТОСКОП - емисија посвеЂена медицини и 
здрављу са · обавезним гостима из света 
медиЦИне или алтернативне медицине. 
Третирање актуелних здравствених питања. 
ПраК:тично - радио ординација. ( У недостатку 
"живих" гостовања снимљени прилози, 
литература ... ) 

- WT А БИ МИ БЕЗ ШКОЛЕ - емисија посвеЂена 
обраЗовању на свим нивоима. Адекватни гости 
илИ снимљен материјал из школа са подручја 
целе општине. Други садржаји из образовања: 
проблеми, успеси, размишљања и жеље 
ученика. ВртиЂ ... 

- ЧЕКАЈ~ЋИ ВИКЕНД- туризам, музика, преглед 
за викенд, запажања о туристичким збивањима 
у ближој и даљој околини. Приче о Брусу и 
Копаонику као туристичкој дестинацији са 
посебним освртом на ТЦ Бела Река, дакле мали 
туристички водич ... 

НОВОСТИ ДАНА РАДИО БЕОГРАДА 

- ПУТОПИС - представљање градова, земаљ.а, 

планина, једном речју разних предела и ~~-зн~их·*'· 
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. 17.00-17.30 

17.30-20.00 

:~) 20.00-24.00 

ПОНЕДЕЉАК: 

УТОРАК: 

СРЕДА: 

.- -
\ ~: 
!_,1 

ЧЕТВРТАК: 

ПЕТАК: 

крајева.. Мало речи а више музике. Све је 
ускла1јено са адекватном музиком. 

ДНЕВНИК РАДИО БРУСА централна 
информативна 'емисија која nрожима дан у свим 
сегментима живота и рада. Централне теме 
оnштина и само "флеш" дога1јаји из региона и 
земље. 

- МУЗИЧКА ЖЕЉОТЕКА - жеље слушалаца, 
nоздрави, комерцијални nрограм. Искључиво 
народна музика, када нема довољно жеља или 

nлаћених честитки. Може бити и закупљен 
програм у зависности од комерцијалног 
ефекта: nредстављање .nроизвода, nредузеtа, 
организација ил"и слично. (народна музика) 

-БОЈЕ НОЋИ - ноћни програм конципиран nрема 
захтевима слушалаца. Kpe'he се са нашим 
nредлогом, а време 'ke nоказати шта и. колико 
ваља мењати. 

- НОСТАЛГИЈА - адекватна забавна музика, 
евергрин, нежне ноте и текстови, љубав на 
радио таласима nрема лепој књижевности
поеЗија, поетски заnиси, контак програм ... 

- ПОНОЋНИ РИТ дМ - музика по избору 
слушалаца који саоnштавају своје музичке 
Жеље. Значи -·коктел у правом смислу те речи. 
Тема емисије: аутомобилизам, свет компјутера 
и друге по иницијативи аутора емисије. Од 23.00 
до 24.00 -ЧАРОЛИЈА - озбиљнљ музика. 

РАДИО ЕКСПРЕС -ноћ посвећена искључиво 
младима и њиховим жељама, Њиховим 
nитањима и интересовањима као и nроблемима, 
то 'ke иницирати и концеnцију емисије. Аутор 
емисију осмишљава и уз евентуално yчew'ke 
гостију. 

- КАРНЕВАЛ НАРОДНЕ МУЗИКЕ - свет естраде и 
шоу .~изниса. Искључиво народна музика свих 
жанрова, сем екстремног wунда. Дакле, без 
nрејаког "турцизма", источњачких варијација И 
музике типа. "Гара, гара" и слично. Контак 
nрограм. {народна музика) 

- КРАТКИ РЕЗОВИ - емисија nосвећена филму, 
nозоришту, уметности са адекватном музиком, 
филмском на nример. Текстуални, односно 
тенатски део, у сагласности са називом 

емисије. Актуелности из:~~~~,}~~~ i 
~~-~.--~~ - \'\ ~ ~ 
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СУБОТА: 

6~оо-6.15 

6.15-9.00 

9.00-10.00 

:t0.00-15.00 

15.00-15.30 
15.30-17.00 
17.00-17.10 
17.10-20.00 

20.00-24.00 

НЕДЕЉА: 

6.00-9.00 

позоришта. Занимљива казивања по 
могуt;ности љу ди из ове области стварања. 

- ЈУТАРЊИ ДНЕВНИК РАДИО БЕОГРАДА-

- ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ РАДИО БРУСА- прилика 
за емитовање радио репортажа, тонских 
записа из живота и рада.у свим областима. 

- КАРНЕВАЛ ДЕЧИЈЕ. МАЦЈТЕ - емисија за 
најмлаi)е. 

- РАДИО СКЕНЕР - забавни програм са 
мноштвом сервисних информација које не 
оптереt;ују веt; само информишу. Временска 
прогноза, стање на путеви-ма. Емисија која се 
слуша необавезно и опуштено што 
подразумева адекватну музичку подлогу. У 
емисији користити материјал у области 
туристичког · казивања, кратке белешке о 
дневним догаi)ајима и најавама за наредну 
недељу. Спорт као пратилац догаi)ања. Добра 
забавна музика која се слуШа у граду. 
НОВОСТИДАНАРАДИОБЕОГРАДА 
ИЗ МУЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ 94,1 
ВЕСТИ РАДИО БРУСА 
- СЕДМИ ДАН - специјална емисија у којој 
гостују политичари, привредниЦи ... Емисија у 
оквиру које се емитују и жеље у зависности од 
броја истих. Народна музика уколико нема 
жеља, занимљивости, полигон мишљења. 

Могуt;а продаја целокупног термина; 
маркентишки осмишљеног. Спорт уколико се 
такмичи неки од домаt;их клубова. 

- БОЈЕ НОЋИ - музичка топ-листа, наградне 
сквенце, радио-квиз. Спонзорисаље емисије по 
идеји аутора и маркетиншке службе. Колаж 
програм. 

- МУЗИЧКИ БУ ДИЛНИК РАДИО БРУСА - једна 
врста јутарњег програма, али без кратких 
програмских обавеза у инфо-програму. 
Опуштено, занимљиво са добром народном 
музиком (искључиво) да се слуша у сваком 
дому док се раде обични послови или пије 
јутарња кафа. Тематски осмислити тако да 
заокупи пажњу највеЋег броја слушалаца 
општине Брус, пре свега. 
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9.00-11.00 

11.0D-15.00 

15.00-15.30 
15.30-20.00 

20.00-24.00 

- ПРВ~ БРАЗДА - емисија о ~елу и за село, 
емисиЈа за пољопривреднике. Обавезни 
снимљени прилози са села и сеоског живота. 

Гости, савети пољопривредних стручњака, 
проблематика пољопривреде И села ... 

-ДОК СВИРА РАДИО· једна врста необавезног 
али релаксирајуtiег програма који може да се 
прати на било ком месту се слушалац, налазио . 
.Програм са обиљем сервисних информација: 
зима: стање на путевима, казивање љуДи који 
имају шта да кажу из било које свере занимања 
рада. Потпуно ауторска емисија сваког 
новинара уз обавезан синопсис. 

НОВОСТИ ДАНА РАДИО БЕОГРАДА 
- СВЕТ СПОРТ А - емисија о спорТу и спортским 
дога'lјањима у општини, преноси ако се 
утакмице играЈу _у том временском интервалу, 

или замена за термине када се спортски 

сусрети одржавају. 

- ЖЕЉОТЕКА -емисија коју практично ype'ljyjy 
слушаоци. Жеље ако их има. У одсуству жеља 
моље и забавна музика без наглашене 
"металике" значи музика за нoti. Дозвољено 
"шарање" са народном музиком што tie 
зависисти искључиво од жеља оних који нас 
слушају. ВодИтељ мора на достојанствен и 
виспрен начин да диктира ритам емисије 
избегавајуtiи замке у које падају веtiина 
приватних радио-станица у ближем и даљем 
окружењу. 

НАПОМЕНА 

СВАКОГ ДАНА у терминима 12 и 14 часова "флеш" вести (кратке) 
Радио Бруса. Најдуже до пет минута. 

МАЛИ ОГЛАСИ • емитују се по утвр'lјеним терминима као ~ 
РЕКЛАМНЕ ПОРУКЕ и то искључиво одобрене и од надлежног 
уредника програма односно маркетиншке службе. 

ДНЕВНИК И ВЕСТИ • реализују се уживо. Водитељ дневника је 
дужан, заједно са уредником информативног програма, да насними 
прилоге које новинари прИпреме. Вести чита спикер. Обавезан 
синопсис дневника. 

У оквиру Јутарњег програма за кога сматрамо да треба да 
"отвори" прву страницу дана, без изузетака, емитовати утвр'lјене 
садржаје, као што су "на данашњи дан", "оком штампе" и друге. 
Извршити комплетно преформатирање и утврдити "музичку матрицу" 
од које не моЖе бити одступања. Јасно раздвојити послове новинара, 
техничара, маркетинга, водитеља, спикера. Такав став отпоштовати 
без пардона. 



[] 

[] 

о 

D 

D 
о 

о 

-о 

D 

f• ( 
u 

·у 

МАРКЕТИНШКИ ЗАДАЦИ 

У овом сегменту наше делатности начинили смо, можда и највећи 
искорак. Враћено је поверење пословних партнера, измирене су све 
б " о авезе створене у предходном периоду, а овог тренутка ЈП Радио 

Б " рус апсолутно нема дуговања према трећим лицима. У исто време све 

своје рачуне исплаћујемо одмах, чак смо и улагали у занављање технике, 
набавку компјутера. 

Циљ у 2007. врло је јасан - наставити истим интезитетом, а имајући 
у виду приватизацију, прилагођавање тржишним трендовима, и повећање 
обима остварених средстава обзиром и на чињеницу да ће, како се 
очекује, у 2007.години почети и експериментални програм Телевизије у 
саставу истох предузећа. 

Оце·њујемо да је одговарајућа служба која се бави маркетингом, 
али не искључиво и само тим посл~м, спремна и способна .да и надаље 
настави у истом ритму комерцијализацијом програмских садржаја који 

се намећу као неминовност будућег пословања и опстанка. 

ЛИСТ " СТВАРНОСТ" 

Сходно законској обавези, а на основу Закона о .јавним nредузе
ћима, Скупштина општине Бруса донела је Одлуку о изменама и 
допунама Одлуке о основању Јавног предузећа "Радио БРtус", па у члану 
1. стоји следеће " У Одлуци о оснивањ'у ЈП РадИо Брус ( 'Службени лист 
општине Брус" број 1/98), у_ члану 1. став 1. трећи ред после речи Брус 

б " " ставаља се тачка и ришу речи и лист Стварност • 
Поједностављено, овим је и формално испуњена законска обавеза 

о раздвајању електронских и писаних медија, па тако ЈП Радио Брус 
више нема nраво штампања листа као што је то,до сада био случај. 

ТВ ХРОНИКА БРУСА 
(канал ТВ Крушевац) 

Иста се емитује на основу Уговора и споразума кога је Скупштина 
општине Брус потписала са ЈП Радио телевизија "Победа" из Крушевца, 
а ми смо само извршиоци посла за рачун општине, односно поменуте 

телевизије. Сматрамо да у 2007.години такву сарадњу не .треба наставити 
обзиром да су у току радови на формирању сопствене телевизије, али то 
је изван домена одлучивања руководства и Управног одбора овог 
предузећа. Напомињемо да смо и у предходне две године ове послове 

извршавали апсолутно без надокнаде. Наша сугестија о коректности 
односа људи из РТК, прошле године, није донела резултат. Стога и овом 
приликом остајемо на истом становишту - некоректно је и немогуће да 
се за рачун РТК nослови извршавају бесплатно, уз дужну оnаску да 
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ПИБ: 101140940 
~а~ бр. 17214217 
Рег. бр. 6115509010 · 
Шиф. дел. 92200 
Ж.Р. 840-29968845-80 

Тел: +381 37 827 027 
Факс: +381 37 826 066 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

БЕОГРАД 

ПРЕДМЕТ:Обавешт~Ње о програму од јавног интереса на језику национални~ 

мањина 

ПоштоваНИ1 

У склаДу са Захтевdм бр. З5/07-0605 одб.маја 2015.године 1 обавештавамо Вас 
да ЈП РТВ Брус матични број 17214217 годину дана пре доношења Закона о јавном 

информисању и медијима у смислу члана 142:став3 овог Закона 1 у својој 

програмској шеми није имала програмски садржај од јавног значаја на језицима 

националних мањина. 
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Тел: +381 37 827 027 
Факс: +381 37 826 066 
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АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

БЕОГРАД 
. { 

ПРЕДМЕТ: Изјава о уделу програмског времена на језицима националних 

мањина 

Под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу изјављује~ да 
у укупном прогр~мском в'ремену ТВ Брус нема удела програма емитовано г на 

језицима националних мањин·а. 

Брус 

сковљевић Мил~тић 
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Тел: + 381 37 827 027 
Факс: +381 37 826 066 
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ПРЕДМЕТ: Изјава о уделу програмског времена t;ta језицима националних 

мањина 

Под пуном кривичн:ом, материјалном и моралном одговорношћу изјављујем да 
у укупном програмском времену Радио Бруса,нема удела програма емитованог на\ 
језицима националних мањина. 

., .. 
' ·~·\·.; · . .' 

', ' -------




