
 
 
 
 
 
 
 

ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА  
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ 

 
Београд 

Таковска 10 
 
 

Р  А  С  П  И  С  У  Ј  Е 
ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА 

 
 

  СЦЕНАРИО ДРАМСКО-ИГРАНЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ СЕРИЈЕ ОД 12 
ЕПИЗОДА  

«КРУНИСАЊЕ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ: ПРВА НЕМАЊИЋКА 
КРАЉЕВИНА»  

  Аутори су дужни да откуцана дела доставе у три (3) примерка. 
 Сценарио се потписује шифром, (решење шифре доставити уз 
текст у затвореној коверти), ауторство се доказује истоветном копијом 
текста. 

 
Дело се доставља на адресу: 

 
ЈМУ Радио-телевизија Србије 

Телевизија Србије 
Културно-уметнички програм 

Таковска 10 
 

Са назнaком «Конкурс за драмско-играну ТВ серију - Крунисање 
Стефана Првовенчаног: Прва немањићка краљевина» - НЕ ОТВАРАТИ  
 

Рок за предају сценарија је 31.01. 2016. године. 
Дело послато на конкурс не сме бити већ објављено или емитовано. 
Руком писана, потписана и већ објављена дела жири неће 

разматрати. 
За дело послато на конкурс аутор јемчи да је једини творац дела, да 

је дело његова оригинална духовна творевина, односно да дело или 
поједини његови делови нису узети из других ауторских дела, и такође 
преузима обавезу да регулише и накнади сва евентуална потраживања 



трећих лица која проистекну из спора око ауторства. Аутор јемчи да 
искључива имовинска права на делу нису већ уступљена или пренета на 
трећа лица, односно да их неће уступити или пренети, нити су 
оптерећена правима трећих лица. 
 

ЈМУ РТС - Телевизија Србије ће за избор сценарија именовати 
жири чији ће чланови бити угледни стручњаци. 

Жири је обавезан да резултат избора саопшти 45 дана након 
закључења конкурса што ће бити објављено у емисијама Телевизије 
Србије и у штампаним медијима.  
 

Јавни конкурс је наградног карактера и за изабрани сценарио 
драмско-игране тв серије «Крунисање Стефана Првовенчаног: Прва 
немањићка краљевина» биће додељена новчана награда у износу од 
500.000 динара.  
  

РТС као наручилац, одабиром дела и исплатом новчане награде, 
стиче искључиво право производње тв серије у којој ће користити дело и 
постаје искључиви носилац имовинских права на тв серији и делу са 
правом искоришћавања и располагања истима (укључујући и уступање), 
без било каквих ограничења и посебних дозвола, предметно, просторно, 
временски, по броју, облику и модалитету неограничено. РТС ће са 
аутором награђеног дела закључити  уговор. 
 

За додатне информације о условима конкурса заинтересовани се 
могу обратити на e-mail adresu: odg.ured.dramskog@rts.rs 

 
 
 
 
 
 
 
 


