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Предмет: Обавештење 
 
У интересу равноправног представљања изборних листа и председничких кандидата на 
предстојећим изборима, подсећамо вас да Радио-телевизија Крагујевац у својим 
информативним емисијама Хроника 1 и Хроника 2 редовно извештава јавност о 
предизборним активностима. 
 
Део предизборних активности проглашених изборних листа и председничких кандидата 
представљен је у нашим централним информативним емисијама у посебно издвојеном 
блоку за предизборну кампању, док шире верзије ваших предизборних активности 
емитујемо у специјализованом програму Изборна хроника који је на нашем програму 
одмах након Хронике 1 и Хронике 2. 
 
Подсећамо вас да нам све позиве за предизборне активности можете доставити на 
адресу електронске поште: desktv@rtk.co.rs 24 сата пре самог догађаја. Поред тога, 
обавештавамо вас да нам можете слати и ваш материјал. 
 
ТВ Крагујевац користи видео материјале у формату слике 16:9 у HD резолуцији и mp4 
формату. Материјал (раздвојено видео изјава, покривалица, текст или информације о 
догађају) који стигне у току дана до 14 часова, биће емитован истог дана у оквиру 
информативног програма, док ће се материјал који стигне касније емитовати наредног 
дана. Материјал за информативни програм не треба да буде графички обрађен на 
начин да директно позива на гласање за одређену изборну листу, број листе и сл. Мејл 
редакције за материјале: dеsktv@rtk.co.rs 
 
У случају да се организује више предизборних активности једне изборне листе или 
председничког кандидата у истом термину, овлашћени представници листе која 
организује активности или кандидата за председника Србије су у обавези да унапред 
контактирају уредништво ТВ Крагујевац, како би се провериле техничке могућности за 
праћење истих. У супротном, ТВ Крагујевац ће, по процени важности поменутих 
активности, а у складу са Смерницама Привременог надзорног тела за праћење избора 
током предизборне кампање и својим расположивим програмским капацитетима, 
изабрати активности које ће пратити. 
 
Поред извештавања у склопу централних информативних емисија, a у складу са 
Споразумом о представљању на изборима, склопљеним 18.02.2022. године на основу 
Члана 144. Закона о избору народних посланика, сви представници изборних листа чија 
је кандидатура прихваћена имају гарантован и равноправан временски простор да у 
емисијама Телевизије Крагујевац представе своје планове и програме бирачима у 
разговору са новинарима Телевизије Крагујевац, или достављањем сопственог 
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материјала припремљеног за емитовање, под условом да тај материјал задовољава 
техничке и садржајне стандарде. Исто се односи и на кандидате председника Србије.  
 
Представљање листа и председничких кандидата на предстојећим изборима обавиће 
се у посебним емисијама на програму Телевизије Крагујевац у укупном трајању до 20 
минута (у свакој емисији представља се једна изборна листа или председнички 
кандидат). Представници изборних листа и председнички кандидати у студију 
одговарају на иста питања. У снимљеном материјалу, ако се за њега одлучите, такође 
је потребно придржавати се оквирних питања која су основ за разговор у студију, како 
би гледаоци, односно гласачи, били упознати са програмом конкретне изборне листе 
или председничког канидата. Председнички кандидати представљају се редоследом 
како су проглашени, почев од среде, 23. марта 2022. године. Снимања су заказана за 
23. и 24. март, почев од 13.30 часова у студију Телевизије Крагујевац. Термини за 
емитовање су 23., 24., 25. и 26. март од 18.00 и 18.30. Детаљне информације о 
терминима снимања и емитовања дате су у документу Редослед представљања 
председничких кандидата. Кандидати који желе да свој програм представе на РТК у 
виду гостовања, потребно је да свој долазак потврде што раније, на адресу електронске 
поште desktv@rtk.co.rs. 
 
Председнички кандидати који ће програм представити у студију треба да дођу у ТПЦ 
Раднички, улица 27. марта 19/2 – други спрат, најкасније 15 минута пре снимања 
емисије. Ако се кандидати не појаве у заказаном термину, сматраће се да су одустали 
од представљања. Такође, ако у року од 24 часа не потврде да су добили ово 
обавештење и изјасне се да ли су се определили за гостовање или доставу материјала, 
сматраће се да су одустали од представљања. Замена термина није могућа нити 
уступање свог термина другом председничком кандидату. Када се председнички 
кандидат једном изјасни, није дозвољена промена начина представљања (из гостовања 
у доставу материјала или супротно). 
 
Кандидати за председника Србије  који су се определили за емитовање материјала су у 
обавези да припремљени материјал редакцији Телевизије Крагујевац доставе 
најкасније 24 сата пре термина за представљање изборне листе.  
 
Сва обавештења, Споразуми и друга документа везана за изборну кампању, објављују 
се без одлагања и јавно су доступна на нашем порталу, на адреси: https://rtk.co.rs/o-
nama/izbori-2022-dokumenta/. 
 
 
           
У Крагујевцу,                 ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац 
21.03.2022. 
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