
Yupanuu o46op

Ha ocnory tIJIaHa 38. Craryra Jasue nre1njcxe ycraHoBe Pa4rao-reneeuzuja Cp6uje,
a Ha rpeAnor reHepzrrrHor Ar,rpeKropa, Ynpannu o46op JMy PTC-a je na cnojoj 13.
pe4ornoj ceAHarlu, o4pxanoj tarra 2.3.2023. ro4usq AoHeo

I.

oAJryKy

Ycnaja ce IIEHOBHI,IK EMI,ITOBABA EIII sa2023, roArrny, y reKcry xoju je
cacraBur,r Aeo oBe O4rryxe.

Oanyra cryrra Ha cHary,qaHoM AoHorrrerba.

Ona o4ryxa je ronauua y PTC-y.

O6pa3Jroxerbe

llpe4larau oee O4nyxe, reHepiIJIHr4 ArrpeKrop JMY PTC, y cBoM rrpeAnory 3a loHorrrerLe
one Ognyxe, roju qr,rHr.r rieH cacraBHz geo, uzjanuo je aa je ona y cKnaAy ca naxehuu
nporrl4crlMa, Kao I{ ca onrrrrr,rM ra uoje4rauarrHr{M aKTr,rMa PTC-a, u la fIJ Mapxerunr u
flpanHa cryN6a ueuajy npraue46u, urro cnojr.rrra rrornprcoM Ha npernory nornpfyje.

ogryrcy AocraBr.rrrr: feueparHou AupeKropy, lupexqujz PTC, IIJ Mapxernur,
reHepanHoM ceKperapy PTC uflucap:e^urlu PTC.

II.

III.

-qh'"#ffi,,*i.
.,6. 03, 2023

u*,Ti'r3T'

ABHOI OAEOPA PTC-a

edm
%*,.:

EeorpaA, Taxoocxa l0; www.rts.rs Ter: +381 11 655 1201, rlarcc: +381 ll 655

TIPEACEAHI,IK



- 6 -03- 2023

sEorPAA, -T"0.T,t

UEHOBHtAK
EM I4TOBAI.bA EN N

JaBHa MeAulcKa -
ycTaHoBa

PaAHo TeneBh3hla
CP6rie



Jyraprum nporpaM

06.00-07.00
1.500

Jyraprur nporpaM
07.00-11.00

2.500

llJapeurqa 3.500

3uarue hMaFbe 2.s00

Ceprje, ennrcrje, Qrrmoar 1.500 2.000

Oso je Cp6nja 1.s00

Cnopr 2.000 2.600

Cepuje, ennrcrje, Qramoau 3.300 4.000

Seorpa4cxa xpoHilKa 3.600

Cnopr 3.s00 4.500

Cnararrqa 7.000

TB flHeeurx 2 8.000 11.500

Ceprjcxr il ApaMcKrl nporpaM y 20.00 9.000* 9.000

Ennmcrje 5.000 7.000

Ceprje, Qrlnnoar 5.000 s.500

Cnopr 5.s00 6.500

Cepnje, ennrcrje, Qrnruoen 2.000 2.000

Cnopr 2.000 2.000

xVxonuxo PTC yse4e pexnamur 6nox

PTC 1
ilcnPEA
Anp.lcex

cEt{A y E/toKy
Auulcex

06.00-16.00

16.00-19.00

19.00-23.00

Ilocne 23.00



Cepuje, enwcuje, Qrnnnoer, ryeunjn n

UJKO.flCKH npOrpaM

Cepuje, emrcrje, $nnnoen, geunju n

uKo,flcKh nporpaM

Ceprje, ennrcnje, Qrnruoar

Ceprje, ennNcmje, Qrnruoer

PTC2 flunlcex

06.00-12.00

700

Cnopr 800

12.00-17.00
600

Cnopr 1.000

L7.OO-24.OO

1.500

Cnopr 1.800

llocne 24.00

500

Cnopr 700



1. KOPEKqT4JA qEHA

1.1.3a HapyqeHo eMuroBalbe TB cnora xa noarqrjv npBu unu nocneqr-bl4 y peKnaMHoM 6aoxy qeHa ce
yaehaaa n 2OYo, a Ha no3uq14 jn gpyru ilnx npernocneAFbl4 y peKnaMHoru 6noxy qeHa ce yaehaaa sa 10%.

1.2.Y cayvajy hcroBpeMeHor npe4craB/balba Bilue ornauJrBaqa, npox3BoAa uycny.ay oxarapy jegHor cnora,
qeHa eMrroBatua ce yeehaea 3a20% Ha ocHoBHe LleHe h3l-{enoanrxa.

1.3.3a ornaurBaqe wjn je roAhuJlbr4 uero 6yr,rer aehr o4 300.000 EVP, ruoryhe je 4oroeoprarr r o4pelexu
npoqeHar noce6uor n03hqr4oH14paroa 6es HaKHaAe, yKonuKo cy rpaxeHe noarqnje cno6o4ue.

1.4. Penopraxa - caxer peKnaMHh uaeeuraj y rpajaruy o4 je4nor Ao rpr4 MhHyra, Moxe ce eMuroBarr
ucK.rbyquBo y cno6o4xrM TepMlHr4Ma, a o6pavyxaBa ce no qeHr eMnroBalba cnora y ucroM TepMrHy ca

nonycroM op,30%.
1.5.Pasroeop y cryAxjy (rocroearue) no,qTrexe ypefraavxrrvr xprareprajyMrMa, a o6pavyxaBa ce no qeHr

eMuroBaba cnora y hcroM repMrHy ca nonycroM og3O%.
1.6.Vcnoeh yroBapalba r nnaharua nnachpaFba npoh3BoAa 6uhe geQrtuca+n noce6nrnn noHyAaMa,

oAnyxaMa nf unu yroBoprMa.
1.7.Y Qyxxqrjm ypaaHorexelba noHyAe r norpaxlbe peKnaMHor npocropa xa caojunn KaHa.flhMa, PTC he

roKoM roAuHe yBo4urn nporpaMcKe xoeQrqrajexre/noce6ne oAnyKe, o qeMy he 6aaroepeMeHo, a
xajxacxrje 7 gaaa npe np[MeHe ucn4x o6aeecrhrh or.nauhBaqe u arexqrje, oo4M 3a exavajxe cnoprcKe

4ora[aje sa xoje je PTC xao jaaxr me4rjcxr cepBrc creKao npaBa eMhroBalba y poKy xpahem o4 7 4ana.y roM cnyvajy PTC 3aApxaBa npaBo Aa Ao 24 cara npe 4oraf aja yBeAe nporpaMcKr4

xoeQr,r qraje nr/noce6 ny oAIyKy.

2. CnEUITJMHh nOnyCT

3a ennuroearoa y cno6o4Hr4M TepMlrHrnna, o4o6paBa ce nonycr Ha qeHe, u ro:

floaoprurrnna, nnyaejrMa, yMerHhqKlM ra.nepujana, opraHu3aroplMa KoHLtepara oa6r.rbHe My3rKe,
KynrypHhx ,t My3xr{Klax ruaHr,rQecraqnja r cnoprcxux 4orafaja, 4omahoj Kr4HeMarorpaQujn, Quanncxurvr

4ucrpr6yrephMa, r3AaBaqrMa Klbrra, uraMnaHuM HoBl4HcKr,rM h3AalbuMa u qacont,tchMa,3ApaBcrBeHrM t4

npocBerHuM uHcrrryqr,rjarvra u ycraHoBaMa, 4omaheru rypla3My (rypracrrvxe aaje4xrqe, 6arucxo
peKpearuBHr4 qeHrp14, xore.flh 1,r Ap.), MrHucrapcrBuMa I ApyrhM Ap]KaBHxM uxcruryqrjama aa axqnje o4
jaauor t,tHrepeca, 3a eKo.Irourxe axqrje, BepcK]4M aaje4xrar4arvra I HeBnaArHAM opraHx3aqhjama aa

xyMaHl4rapHe KaMnalbe, o4o6paea ceTO% nonycra Ha eMuroBaFba ucK/byquao y cno6o4HhM repMuHrMa,
no rue4rja nnaHy xojr cauuruaaa Mapxerrnr PTC r no o4o6peruy flrapexropa Mapxernnra PTC. Y cnyvajy 4a
Hapyqrnaq caqrlbaBa me4rja n.naH, ca noce6xrnn 3axreBrMa 3a repMhHe y Prime Time-y (PTC 1 17.00-23.00),
PTC he npr4MeHhrx nyHy qeHy 3a repMhH, ca nonycroM xojr,r uapyvr,roqy np[naAa no cKanu ug raqxe 3 -
Konrqnxcxr nonycr.

Oaaj nonycr ncxruyvyje cBe ocrare nonycre.

Cneqrjaaxu nonycr ce Molxe np[MeHhn4 14 Ha qeHe $oprvrupaxe noce6xorvr OgTryxorvr y cay.rajy 4a y
repMxHr4Ma xa xoje ce oAHoct4 nocroju cno6o4no peKnaMHo BpeMe.

On UTil YCIIOBI/ YTOBAPAHTA



3. CKMA NONYCTA 3A OMAUJI4BAqE

3. 1. KoI t4rl 14 HCK|I nonycT

HETO 6yUETy EBP]4MA nonycT
20.000 t0%
s0.000 12%
100.000 13%
150.000 15%
200.000 17%

2s0.000 790/o

300.000 27%
350.000 23%

400.000 25%
450.000 27%

500.000 29%
[1pexo 600.000 Iloce6no ce yroBapa

3.2. nonycT no ocHoBy Bl4uEroAilrIt-bE PEM|A3A\UJE HETO ByUETA

HETO syUET y
EBP14MA

1. roAhHA 2. roArHA 3. roArHA 4. ToAHHA s. roAr4HA

[lpexo 100.000 t% 2% 3% 4% s%
Ilpexo 200.000 5% 6% 7% 8% 9%
flpexo 300.000 6% 7% 8% 9% t0%
flpexo 400.000 7% 8% 9% to% tl%
Ipexo 500.000 8% 9% 10% I7% t2%
flpexo 800.000 1,1% 12% 73% 1,4% Ls%

3.3. l-exepanHl4 AhpeKrop PTC-a nnoxe o4o6pvrt4 u AoAarHx nonycr 3a or,naullBaqe y cne4ehrnn
cnyvajearma:
a) sa 6yr,rere sehe o4 300.000 EVP;

6) no ocnoay yAena roAruJFber 6yqrera ornaulrBaqa na PTC, y oAHocy Ha ocra.ne HaqiloHanHe craH[qe;
e) no ocxoay norpotxt-be Ha cBrM PTC nne4rjunna.

4. yCrlOBX KOPt4lUTrElbA KO/IIqUHCKOT nOnyCTA

4.L.Ronu\nHcKh nonycr ce o4o6paaa or.nauuBaqrMa Ha ocHoBy roAuruFber yroBopa xojra je ornaurBaq
AhpeKrHo h.nh npeKo areHqrje 3aK.IbyrlHo ca MapxeruHrom PTC, a npeMa nprana4ajyheM nonycry 3a
yroBopHy BpeAHocr peKnaMa npeMa gaxeheln l-{enoenuxy r ucxasyje ce y MeceqHrann Qaxrypama.

4.2.Prc n area4uiafor.narluBaq he y roxy nfunu na xpajy yroBopHor neproAa aHann3uparh norpoulrby
peKnaMHor 6yr,rera t , ay(o yrBpAe 6wna oAcrynaba y npaBqy cMaFberba yroBopeHor 6ypera, pTC he
nocnar1,r nrcaHo o6aseure]be or.nauJuBavrrua/arexqrjanna ca no3uBoM Aa AocraBe pa3nore sa yrapfexa
oAcrynalba.

4.3.Y roxy n/nnn xa xpajy yroBopHor nepiloAa, Ha ocHoBy PTC QaxrypxcaHe peannsar-paje r o4pe46N ra
nperxoAHor craea L[euoenrxa, PTC he, npeMa peBhAr4paHhM ycnoBhMa nnu nocelaoj o4,rryr4u, arexqujr
f ornawneauy rcnocraBhrt4 KFbl4xHo 3aAyxelbe nnu Kt+lultHo o4o6peroe 3a Her3BpuJebe ulr npe6auaj
yroBopeHilx o6aeesa.



 
4.5. СЕЗОНСКИ КОЕФИЦИЈЕНТИ – РТС 1 

 
ТАБЕЛА 3 

 

2023. год. 2024. год. 

Мај, Јун Јул, Август Октобар 
Новембар, 
Децембар 

Јануар 

1,1 0,9 1,1 1,2 0,9 

 
Сезонски коефицијенти се не односе на: 
- термине емитовања за које важе специјални попусти, 
- пакете емитовања, 
- спонзорске пакете, брендиране рекламне шпице и гостовања. 

 
5. АГЕНЦИЈСКИ ПОПУСТ 
 
5.1. Основни агенцијски попуст износи 10%, осим за спонзорства великих спортских или других 

догађаја чија је вредност већа од 100.000 ЕУР, где се агенцијски попуст одређује на 7%. 
5.2. Агенција стиче право на основни агенцијски попуст потписивањем и реализацијом уговора о 

оглашавању под следећим условима: 
- Агенција мора бити регистрована за обављање делатности рекламе и пропаганде; 
- Да је уговорен и реализован годишњеи буџет од најмање 300.000 ЕУР. 

5.3. Агенцијски попуст се одобрава после примене количинског попуста. 
5.4. Агенција обавља целокупно медија планирање за клијенте-оглашиваче, а на основу и узимајући у 

обзир целокупну рекламну понуду Маркетинга РТС. 
5.5. За медија куће које од 01.01.2023.-31.12.2023. године реализују нето буџет на РТС већи од: 
 

1.000.000 ЕУР - одобрава се 1% бонуса 5.500.000 ЕУР - одобрава се 6,5% бонуса 

2.000.000 ЕУР - одобрава се 2% бонуса 6.000.000 ЕУР - одобрава се 7,5% бонуса 

3.000.000 ЕУР - одобрава се 3% бонуса 6.500.000 ЕУР - одобрава се 8% бонуса 

4.000.000 ЕУР - одобрава се 4% бонуса 7.000.000 ЕУР - одобрава се 9% бонуса 

4.500.000 ЕУР - одобрава се 5% бонуса 7.500.000 ЕУР - одобрава се 9,5% бонуса 

5.000.000 ЕУР - одобрава се 5,5% бонуса 8.000.000 ЕУР - одобрава се 10% бонуса 

Бонус се одобрава по састављању годишњег обрачуна, а изузетно може и по кварталном или 
шестомесечном обрачуну, уколико је медија кућа остварила сразмерни део укупног буџета у 
посматраном временском периоду и у тренутку обрачуна припадајућег бонуса нема доспелих 
дуговања према РТС-у. 
 
 

 

1. РТС задржава право да цене и услове уговарања и плаћања и емитовања ЕПП за поједине емисије, 
програме и форме (премијере, ексклузивне спортске преносе и програме од општег интереса 
дефинисане законима који се односе на Јавни сервис) утврди посебним одлукама и/или уговорима. 

2. За спонзорства појединих програма и емисија (целе емисије, сценографске ознаке, најаве 
водитеља, пакет-понуде, програмске репортаже и разговоре и др.), цене се посебно одређују и 
уговарају. 

3. Услови уговарања и плаћања између РТС-а и клијената/оглашивача у оквиру бартер аранжмана, као 
и за посебне пакет-понуде, биће дефинисани посебним одлукама и/или уговорима. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ УГОВАРАЊА 



 

 
 
 
А) УГОВОР 
 
Садржај свих маркетиншких уговора представља пословну тајну, као и сви подаци које су уговорне 
стране размениле пре и током склапања уговора, те се садржај уговора и коресподенција не сме 
обелоданити, осим ако за то постоји законска обавеза. 
 
 
Б) УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 
1. Накнада за извршене услуге емитовања реклама плаћа се у року од 45 дана од испостављања 

фактуре, односно у року предвиђеном уговором и/или прихваћеном понудом, а на основу 
реализованог налога за емитовање. За месечне налоге по основу уговора, фактура се издаје у року 
од 10 дана по истеку текућег месеца. 

2. За плаћање у року до 25. у наредном месецу у односу на месец за који се фактурише, одобрава се 
додатни попуст до 5% за оглашиваче чији је нето годишњи буџет већи од 400.000 ЕУР. У случају да 
се плаћање не изврши у датом року два пута у току уговорног периода, оглашивач губи право на 
наведени попуст током читавог уговорног периода. 

3. У случају када оглашивач не подмири дуговања за емитовање реклама, РТС може одбити нове 
наруџбине за емитовање. 

4. У случају битних промена на рекламном тржишту и/или тржишту новца, РТС задржава право 
промене цена. 

5. Наручилац је обавезан да на захтев РТС изда инструменте обезбеђења плаћања. 
6. У случају закашњења у плаћању РТС има право обрачуна законске затезне камате. 
7. У случају промене цена наручилац плаћа по новом Ценовнику, с тим што ће РТС по старим ценама 

реализовати медија планове достаљене најкасније три дана пре промене Ценовника, уз услов да 
се они не могу односити на период дужи од 30 дана од дана достављања. У случају плаћања 
унапред, примењују се цене из Ценовника који је важио на дан плаћања (осим за цене одређене 
одлукама) до искоришћења унапред уплаћеног износа. Клијент који је авансно платио има и право 
на опције Ценовника. 

8. Рок за приговор (рекламацију) на испостављену фактуру је 8 дана од датума пријема фактуре. Рок 
за приговор за извршену услугу је 7 дана од дана емитовања и изван тог рока РТС неће разматрати 
приговоре. 

9. На фактурисану реализацију обрачунава се ПДВ. 
 
 
В) ОСТАЛИ УСЛОВИ 
 
1. РТС задржава право измене програмске шеме. 
2. Статус свих оглашивача је равноправан под једнаким условима који су утврђени овим Ценовником. 
3. Цена емитовања реклама се одређује према тачном времену емитовања спота, осим за емисије за 

које је дефинисана цена (посебна одлука и сл.),  без обзира на померање термина емитовања. 
4. Шема ТВ програма је основа за утврђивање диспозиција. 
5. Дужина рекламних спотова утврђује се искључиво у просторијама РЕМ монтаже Маркетинга РТС, 

Хиландарска 11, и о стварној дужини наручилац се обавештава у писаној форми. Трајање 
(секундажа) достављених реклама обрачунава се по принципу започете секунде. 

 
 

ОПШТИ УСЛОВИ ПРУЖАЊА МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА 



6. Cnor He Mox(e 6rarr,r xpahra o4 5 cexyH4r.

7. PfC xrje y o6asesil,qa ennrryje peKnaMHe nnareprjane HapyLlr4oLla y CnyqajeBilMa:

- Vxolrxo He oAroBapajy nporpanncKfiM t4 rexHrLrKhM craHAapAHMa vnvl yKonHKo je emnroearse

cynporHo 3aKoHcKl,lM n ponhchMa,

- Vxoarxo ce y repMilHy npe4arf eHoM 3a eMhroBarbe npraxaayje Apyra eMhcnia op,jaaHor axavaja raN

aKo eMilToBarue uraje nnoryhe s6or ahule chne,
- Yxonrxo ce HapyqfinaLl He nphApx(aBa yroBopHrx oApeA6vl AAvl olot [eHoaHrxa,
- Vxoarxo peKnaMHh ruarepNjan urje gocraarueu Hajnnarue 48 carr npe eMhroBaFba,

- Vxonrxo Hraje 4ocrae.rbeHa npareha 4oxyivreuraqrja (gexnapaqraja) xaxo ro nponrcyje 3axou o

or,nalxaBaFby.

8. V cnyvajy cnopa HaA.rlelKaH je cya y Seorpa4y h 3aKoHh Peny6araxe Cp6rje.

9. Onulru ycnoBil h3 oBor {eHoaHrxa CacraBHr Cy Aeo yroBopa O ornalxaBaFby'

10.3a yroaopeHe roAfitxFbe apaHxMaHe PTC 14 orraulhBav HajxacHr,rje 4o 31.01.2024. rognae cavnruaaajy

roALltxrb14 o6pavyu.

l-{eHoaHrx ce nphMeFbyje aa nocnoaay 2023. roAhHy.

PEKTOP JMY

{..:''*?


