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

председник Управног одбора проф. др Муамер Реџовић, по овлашћењу из Решења 
... ____ ...:Владе.24. број . 1 .19-.10748/2015 . од 06. октобра 2015. године (.Службени гласник .I:_С: , број ________ _ _ 

.84/15) (у" даљем тексту: .Агенција") 

и 

~љевић (Топлица) Радо1.ща, 
.... (у даљем тексту: ·купац") 

закључују 

УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА 

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ТЕЛЕВИЗИЈАПИРОТ ДОО, ПИРОТ 

Датум: 15.10.2015. године 
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"'"~ . :::,:f:\f;'::~. '% iA. У скnаду са Законом о приватизацији G,Службени гласник ре•, бр. 83114 и 46/15) 
).; \ia~) ., ;; 1 ("Закон"), Законом о јавном ·информисању и медијима (.Службени. гласник РС", 
~: ?:Ј бр. 83/14 и 58115), Уредбом о условима , поступку и начину продаЈе капитала и 
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. н~-..~- ~{i' - ~ Имовине метоДом ја~ВН"ОГr1"риt<уп1ЪаЊа понуДа са јавнИ1.,f"@ДметЗЊём {СiiуЖбеНu ..... 
..Y"'>·~EO'i'i'~~ гласник _ РС", бр. 122114 и 61115) ("Уредба:') , Зак9ном о _Агенцији за 

· nриватизацИју (.Службени гласник РС', бр. 38/01, 135104, 30/10 и 115114) и 
Одлуком Агенције за приватизацију о моделу и методу приватизације, почетној 
цени и предлагању мера за припрему и растерећење субјекrа приватизације, 
бр . 452/06-3012 од 30.12.2014. године и Одлуком Агенције за приватизацију о 
измени Одлуке број 452/06-3012 од 30.12.20"14. године о моделу и методу 
приватизације и предлагању мера за припрему и растерећење субјекта 
приватизације , бр . 10-1909/15-452/06 од 30 . 06.2015 ~ године, Агенција је 
организовала поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем 
("Поступак") за продају1 100% каnитала Привредног друштва Телевизија Пирот 
доо, Пирот, матични број: 20156830 ( "Субјект приватизације") , шифра 
поступка: ЈП 95/15. 

Б. У скnаду са поступком прописаним у Закону и Уредби , одлуком Агенције бр.1 0-
2774/15-452/06 од 14.08.2015. године, образована је Комисија за спровођење 
поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (.Комисија" ) . 

В. Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације уписан је у Регистру 
привредних субјеката , који се води код Агенције за привредне регистре , и то : 
уписан/уплаћен новчани капитал у износу од 5.076.621,4 РСД на дан 22.10.2008. 
године (словима: 

петмилионаседамдесетшестхиљадашестстотинадвадесетједан и 401100 
динара) и упи'сан/унет неновчани капитал у износу од 13.785.342 РСД на дан 
31 .12.2006. године (словима: 
тринаестмилионаседамстотинаосамдесетпетхшоадатристотинечетрдес 
етдва динара) . 

Г. Милосављевића из 
прогласила за l<упца . 

Д. Купац је као средство обезбеђ. ења по.нуде коју је поднео за куповину капитаЛа 
бјекта приватизације, уплатио износ 2.629,10 евра 
вехиљадешестстотинадвадесетдевет и 10/100 евра) на име Депозита . 

Ђ . Влада Републике Србије је Закључком 05 Број : 023-5631/2015 · од 29.05.2015. 
године и 05 Број : 023-9258/2015 од 04.09.2015. године донела одлуку о 
условном отпису дуга . 

Е. Управа за спречавање прања новца доставила је мишљење број ОП-000281-

0029/2015 од 08.09.2015. године о непостојању сметњи на страни Купца за 
закључење Уговора. 

Ж. Удео који стиче ,Купац по основу повећања капитала Субјекта приватизације за 
време извршења уговорених обавеза сматра се сопственим уделом Субјекта 

приватизације који је у поmуности плаћен (.,Сопствене удео") . Повећање 
капитала Субјекта приватизације од стране трећих лИца За време важења · 
уговорних обавеза није дозвољено . 

З. Регулаторно тело за електронске медије доставила је мишљење број 05-
2241/15 од 16.09.2015. године о непостојању сметњи на страни Купца. за 
закључење Уговора. 
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Предмет 

" Агенција продаје а·Купац купује 100% укупног капитала Субјекта приватизације, који се 
састоји од удела у власништву Агенције за приватизацију, који чини 77,92% укупног 
капитала Субјекта приватизације и удела у власништву Акционарског фонда а.д. 

Београд, који чини 22,08% укупног капитала Субјекта приватизације (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 26.300,00 евра 

(двадесетшестхиљадатристотине евра) (у даљем тексту: .Продајна цена") у року од 8 
дана од дана закључења Уговора. 

Уколико је Купац домаће правно или физичко лице износ Продајне цене ће платити у 

динарској противвредности евра рачунато по званичном средњем курсу НБС на дан 

плате на рачун Агенције број 840-1327721-76, позив на број Jri 95/15, (у даљем тексту: 
, У платни рачун"). 

Уколико је Купац страно правно или физичко лице, износ Прод<:~јне цене ће платити у. 

еврима, у складу са инструкцијама добијеним од Агенције. 

Уколико је у платио Депозит, Купац се обавезује да у року од 8. 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 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 Депозитабанци~здаваоцу гаранције. 

Свака Угоsорна GТ[йНiЗ сама сноси сР. ој е трошкове, уУЉучујући, .а не огf:.-зничгвајући се 

на, ангажовања саветника, провИзија, припадајућих nореза, као и друге трошкове. 



Члан З. 

Изјаве и гаранције Купца 

2~~~3';_ упац изјављује и гарантује Агенцији да нема сметњи из члана 12. Закона да постане 
.,"t·IK "-).; 
-·' · пац Предметног капитала . 
. --:-"'{~~~:,::::~-\\ -*t + ~ - -·-- -------- ----- --- --------· ........ ___ -- --- ·-- --· - ---·····-- ·---------- • ·-· -· 

i3.~{{:~.:;~y ~ ац изјављује и гарантује· Агенцији да није правно лице кога је непосредно или 
. \&'\);~> · 'редно основала Република Србија, аутономна покрајина, . јединица локалне-
~~,~-- ,;.'-,Ј оуправе, односно установа, предузеће и друго nравно .riице које је у целини или 

~u'~.J.V[] ~~6\q~ елом 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 приватизац~је и/или Предметног 

капитала. 

Члан 4. 

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 5. 

Забрана располагања имовином 

Купац се обавезује да у периоду од 5 (пет) година од дана закrьучења 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 Субј€кта приватизациј·е·_-- · ·- ·----- ···· · -··· ·-- ---·-··· -·-··-······ ····--- -·---

без претходне писане сагласности Агенције отуђити или заложити г.редме.·1 

инвестирања; 

доношење одлуке о ликвидацији Субјекта приватизације. 

Залагање имовине Субјекта приватизације за 

дозвољено. 

обезбеђење обавеза трећих лица није 

w 
-------............___-.--· 



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

Члан б. 
.. .. --· -- - . "~:f~·y·;- ~ . ·---- -··· -- ··-··--- ... ··-··-- -····---·-·-· 

.":;;.- ~ Забрана располаrања капиталом 
.. \ Q. . ; ,<,."-ii . . -··-· .. ~ .. · ... ·········· :... . .. 

, /(Jve ':1\~<..q_~ Купац се обавезује да у периоду од 5 (Пет) година од дана закључења Уговора неће 
-~3 d * 'О отуђити или заложити Предметни капитал или Соnствени удео Субјекта приватизације. 

Под забраном из става 1. овог члана сматрају се и све статусне промене Субјекта 
приватизације у смислу закона којим се уређује nоложај привредних друштава. 

Члан 7. 

Инвестиција 

Купац се обавезује да ће, у периоду од 2 (две) године од дана закључења Уговора, из 
сопствених средстава извршити инвестирање у основна средства Субјекта 

приватизације (у даљем тексту: Предмет инвестирања}, и то улазима у стварима и/или 

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

13.000,00 евра (словима: тринаестхиљада евра), ито: 

износ од 6.500,00 евра (шестхиљадапетстотина евра) најкасније у року од 12 
месеци од дана закључења Уговора (прва инвестициона година), и 

износ од 6.500,00 евра (шестхиљадапетстотина евра) најкасније у року од 24 
мt:Јсеци од дана закључења Уговора (друга инвестициона година). 

Предмет инеестирања морn бити активиран и мора бити у функцији послоtsањэ 

Субјекта приватизације за време трајања овог Уговора. 

Члан 8. 

Обавеза обезбеђивања континуитета пословања 

Купац се обавезује да ће у периоду од 5 (пет) година рачун9јући O,IJ, 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 nериоду од 12 месеци пре ступања на снагу 
Закона о јавном информисању и медијима, важећи Лрограмски елаборат са оквирном 

nрограмском шемом и изјава одговорног лица Субјекта ·приватизације о уделу 
програмског времена на појединим језицима националних мањина, односно уделу 

информативних, образовних, научних, културно-уметничких, дечијих, ззбгвних, 

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 угово!Ја 

доставља Регулаторном телу за електронске медије снимке, у стандардним ДВД 

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

-------



... 

Купац се обавезује да у року од 5 (пет) година у континуитету почевши од дана 
закључења Уговора доставља Регулаторном телу за електронске медије годишњи 

извештај о уделу програмског времена на појединим језицима националних 

:.~ 1\1\ањина, односно уделу информативних, образовних, научних, културно-уметничких, 

'Ъ',' чијих, забавних, спортских и других програмских садржаја од јавног интереса на 
d. 

~ јединим··-језиЦима· ·национаiiних -м·ањина- у емитованом -програму- пружаоца----- -· 

дијске услуге залретходну годину. kii -q\'1') «."'-' . . 
_;J"dv~, t:.~o<.: упац се обавезује да извештај из става З. овог члана Уговора достави Реrулаторном 

-- 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 9. 

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 10. 

Обавеза редовне исплате зарада 

Купац се обавезује да у nериоду од 2 (две) године од дана закључења Уговора, 

обезбеди да Субјект приватизације редовно исплаћује зараде запосленима које

доспевају у периоду важења ове уговорне обавезе. 

Обавеза из става 1. овог члана сматраће-се извршеном ако ј_е 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 заКrьучења Уговора. 



Члан 11. 

Обавеза достављања Ревизорског извештаја 

, , Купац се обавезује да у року од 5 (пет) година у континуитету почевши од дана 
' ~} акључења Уговора подноси Агенцији извештај који ће" о трошку Купца nрипремити 
<Г · ~ ·визфска фирма····која је уписана· у надлежни_реrистар __ предузећа .за ревизију _____ _ 

·· 1 :! ~ евизорски извештај"), а којим се потврђуједа ли Купац испуњава обавезе доспеле у 
· ~ &» левантном периоду из чл. 5; 6, 7, 9. и 10~Уговёра: ··· - · · · - - ·. · · 
:<.'~ 

. . -<;-<-<Ј &q_'<' 
Је~'~, r,'<:-a Купац се обавезује да Ревизорски извештај достави Агенцији у року. од 15 дана· од 

истека релевантно г 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 Куnац не достави Ревизорски извештај и/или процену вештака за предмет 

инвестирања за утврђивање испуњености уговорних обавеза из чл. 5, б, 7, 9. и 10. 
Уговора је меродаван налаз Агенције. 

Контрола извршења Уговора 

Уговорне стране сагласно констатују да Агенција контролише испуњење уговорних 

обавеза Купца које су nредвиђене овим уговором. 

Купац је дужан да на писани пn~ив 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 8. Уговора на основу 

одговарајућег писаног акта, односно извештаја Регулаторног тела за електронске 

медије. 

Агенција ће утврђивати испуњење обавезе из члана 8. 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 8. Уговора. 

Члан 13. 

Гаранција за добро извршење посла 

Купац се обавезује да достави Агенцији независну, неоnозиву, безусловну ·банкарску 

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

~ 



·~· ·----

Прилогу 26 Уговора, издату у корист Агенције од стране nословне банке коју је Агенција 
одобрила, као обезбеђење Куnч~вих обавеза из чл. 7. - 11. Уговора (у даљем тексту: 

"Гаранција за добро извршење посла"), и то 5 гаранција у износима, под условима и на 
начин како је то предвиђено у табели која следи: 

:;:..,~ ' 

"t . 
-~~~ .. ' 

Гаранција за Гаранција за Гаранција за Гаранција за Гаранција за 
... 

-·добро -·-·-····---- ·добро- -- ·добро .добро .. .добро -·-- - --···-·-.\·.,._ 
. ,.~t 

. 1 

·.-Ј 

,._, 
.-~~"'o\q 

~ 

......... 
d. 

-~1) изџрwење . изврwењ.е_ _ _ изврwење извршење изврwење 
-
посла бр.1 посла бр. 2 _ nо.е.Па бр. ·з: . посЛа-бр. 4 · .- 'ПОСЛа. бр;· 5 ;:{ 

~ хтеван За nериод од За период од За период од За период од За период од 

ери од петнаест (15) 1'5 15 15 15 
покрића/Важења календарски х календарских календарски х календарских календар ских 

односне месеци месеци након месеци након месеци након месеци након 

Гаранције за почев од датума датума датума истека датума 

добро закгьучења истека истека Гаранције за истека 

извр~ење 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 
Захтевана као у као у као у ·као у Прилогу као у 

форма и Прилогу 2А Прилогу 2А Прилогу 26 26 Уговора Прилогу 2Б 
садржи на Уговора Уговора Уговора Уговора 
Гаранције за 
добро 
извршење 

nосла 

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

које Гаранција 7,8,9, 10. и 7, 8, 9, 10. и чл. 7. ст.2, чл. 7. ст.2, чл. 7. ст.2, 
за добро 11. 11. чл.8. и чл.8. и чл.11. чл.8. и 
изврwење чл.11. чл.11. 

nосла 

обезбеђује (по 
члановима 

Уговора) 

Максимални 6.500,00 ЕУР 6.500,00 ЕУР 6.500,00 ЕУР 6.500,00 ЕУР 6.500,00 ЕУР 
гарантовани 

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 закгьучења дана дана непосредно дана 
Гаранције Уговора. непосредно непосредно пре датума непосредно 

за добро пре датума -пре датума истека пре датума 

изврwење истека истека Гаранције истека 

nосла Агенцији Гаранције Гаранције за добро Гаранције 

за добро за добро извршење за добро 

извршење извршење по_сла бр._~ 
··-·· 

извршење 

посла бр. 1 посла бр. 2 ПосЛа бр А 
···-- .. 

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 nрава по основу овог Уговора или 



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

стране Купца. 

Члан 14. ________ : '~\. 

<!. 

~ Раскид уговора 
...: . 

;Ј., 

') .... "-(i; вор сё сматра· раскинутим због неиспуњења уговорних обавеза ако, ни у накt·tаДно' 
-~~ . . ,· d "\ 'О~а стављеном року од стране Агенције за испуњење уговор не 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 Купац у претходно остављеном накнадном року 

доста вио 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 15. 

Последице раскида уговора 

У случају раскида Уговора због неиспуњења уговорних обавеза Купца, Купац губи nраво 

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-lllме 

-Депозита. 

Средства остварена од продаје сопствених акција неће се исплатити Купцу са којим је 

Уговор раскинут, а Купац губи право И на било какву накнаДу ИЛИ обештећеЊе ПО 
основу унетих ствари и права у Субјект приватизације којим је повећан капитал 

Субјекта приватизације. 

Ради избегавања било које сумње став З. овог члана се nримењује и у случају када је 

инвестиција из члана 7. Уговора извршена у новцу. 



Члан 16. 

Наплата Гаранције за добро извршење посла 

Агенција ће наплатити Гаранцију за добро извршење nосла у пуном износу уколико 
К,·:· ц ни након истека једног накнадно остављеног рока од 30 дана не изврши било коју 

------- . _· о 
од~ авеза·из чл. 7~9,-10.-и 11-: Уговора.- - .. ---··- .... ____ .-..... __ _ .. __ _ 

•; u 
q; . -

1 · -:ј ~ чају поступаЊа суnротно члану-8. Уговора Агенција наплаћује Гаранцију за добро 
1 ::."~ 

1 ~·v<a -.;~t_0~.:~ шење посла без остављања накнадног рока за испуњење . 
./.:!d' Q 

• .. Наплатом Гаранције за добро извршење посла у складу са овим члан ом сматраће се да 

је обавеза у посматраном nериоду по основу које је гаранција наплаћена извршена. 

Агенција ће обавестити Куnца о наnлаћеном износу Гаранције за добро извршење 

nосла, а Купац је дужан да, у случају да nреостале обавезе које су обезбеђене 

nредметном 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 nуном износу. 

Члан 17. 

Залога 

Уговорне стране сагласно констатују да даном закључења Уговора Агенција стиче 

законско заложно nраво 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 nрава из става 1. овог члана. 

Куnац се обавезује да до дана издавања потврде Агенције о извршењу последње 

уговорне обавезе Куnца без претходне писане сагласности Агенције неће nроменити 

правну форму Субјекта nриватизације. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 

Поверљивост 

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

тајности све информације и документацију коју је nрим~о од Агенције или Субјекта 

приватизације (изузев оних информација и документације које су већ јавно достуnне). 

Купац прихвата обавезу да никоме не открива информације v. докумеt-пацију (ocvitл 

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). 



Члан 19. 

Целовитост уговора 

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

односи на ову трансакцију. 

Овај Уговор се може изменити само у nисаној форми. 

Члан 20. 

Ништавост одредби 

Уколико 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 за~ене д~угим које су по 

свом резултату правно и ек9номски 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 21. 

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 nозивање 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 22. 

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 ~- .. н_а_к_н~д~ .. за ___ l/1_зд.~т_к~ .... св_?ји_х ___ ~Р.~вних и 
финансијских саветника. 

Члан 23. 

Обавештења 

Сва обавештења, захтеви и други облици комуникације из овог Уговора достављају се у 

писаном обли•у, препорученим писмом или 'УРИре<ом поштом, на адресе у,ово~ 



1 

страна које су наведене у Уговору (или на неку другу адресу о којој су Уговорне стране 

обавестиле једна другу, у складу са ов~м ставом). 

Члан 24. 
·-··--·---········ ""'----------~----------------- ___ , -

Примерци и језик Уговора 

·:Ј'· .. вај Уговор сачињен је на српском језику, у 9 (девет) примерака од- којих· За Купца и 

) "' нцију по 2 (два), а остали за надлежни орган овере, министарство надлежно за 
1 @ лове финансија, Регулаторно тело за електронске медије и Агенцију за привредне 
1 '- . 

' _", 

. ·/ ---~ 
/ Ј'<ј~ <Q 

--~ _јзо" Члан 25. 

Меродавно право и надлежност 

Овај Уговор се тумачи и регулише у складу са прописима Републике Срб~је. 

Сви спорови који настану из овог Уговора или поводом њега биће коначно решени пред 

Привредним судом у Београду. 

Ky<Et~-
Радоица Милоеављевић 

12 



---· . ~ 

------------------------------------------------------------------..;·-------------------------~--------------------~----

у своЈству председника Управног 
директора АгенциЈе за приватизацију,са седиштем у Београду у ул. Теразије бр.23-----------

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Идентитет именованог утврђен је увидом у пасош број -који је издат дана--------
27.11.2g,_ 8{двадесетседмог једанаестог две хиљаде осме) године од стране РЕПУБЈiИКЕ-

<:Ј»])II ---------------------~-----------------------------------------------~----------------------------------
--------~ ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Овл ~ е за заступаље је утврђено увидом у решење бр.119-6629/20 14 које је донела"'---
~ ј * С 26.06.2014 године и службени гласник број 84 од 06.10.2015 .-------------------------

еручно потписао ову. исправу.----------"----------------------------------------"---

---------------------..;·------~---------------------------------------------------------------------------------------
Идентитет именованог утврђен је увидом у личну кар:rу број-која је издата----
дана 18.06.201 З (осамнаестог шестог две хиљаде тринаесте) године од стране ПУ У--------
KPYIIJEIJ~Y.---------------------------------------------------------•----------------------------------------

Исправаје потписана у 9 - (девет) примерака,од чега 1 Uедан)задржавајавни бележник------

Накнада за оверу 8 (осам) примерака је наплаћена у укупном износу од 12.960,00 динара -
(дванаест хиљада деветсто шездесет) и обухвата износ награде од 10.800,00 динара---------
(десет хиљада осамсто) и износ обрачунатог ПДВ по стопи од 20% од 2.160,00 --------------
динара (две хиљаде сто шездесет) --------------------"---------------------------------------------------

УОП: 147/2015 
У Београду, дана 15/10/2015 у 11 часова 

_.... ... -· 



Прилог: 

1. Сnисак запослених на неодређено време у Субјекту приватизације 

2.--. _ Нацрти_[аранције.за добро_извршење посла (Прr.шоr:_2д.иЛрилог_2q) 

З. Пр-ограмска шема; елаборат и изјава одговорног лr.ща о уделу nрограмског 

времена на појединим језицима националних мањина 



ПРИЛОГ1 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СУБЈЕКТУЛРИВАТИЗАЦИЈЕ 

____ -------·· ·- Нд ДАН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 
--··---·------ ~- ----·-~- -- -·····-··-------···--····-- -



_....."..,.. ___ , '-

. Реnубnикэ Срб~јl) 
Аrенција за nриватизац~rtју 

"ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ" А.о.о. 

Бpo}il oJt/1! · 
Дана . ј';./ {ј 2oo/.f' rод. 

ПИРОТ 
Г/римљено: /[ l fJ flO 1 -1'\ 

Број предмета -· Орг.јед. Дел: бр. 

TELEVIZIJA PIROT D.O. ( Ч 'f'l/ok. '17\. 
Ј..-----· --- -~--- -.. --.. ·- - -· ·- ·---~ ... -

l~I/;S' . ... .. _._ .. ...... .Ј 

· ------- -- - --- ----- --- - -- ·~-,--,,.,~~~-~;~:~R~di~-~~fz~~~~"fs=;~~-~~~i:~rьi-oi~:~1=~-gьб;~i~~ь:;6i~j1-;;~-~i~;=~~=~=--------
w-ww.tvpirot.co.yu _ e~mail : office@tvpirot.cQ.yu - __ 

PREGLED ZAPOSLENIH RADNIКA NA NEODREDJENO VREME 
Privrednog drustva "Televizija Pirot" d.o.o . па dan 14.10;2015. godine 

Ime i prezime 

PD TELEVIZI 

t~~w 



• . 

. 
. 

. -

. 

TELEVIZIJA PIROT D.O.O. 

"ТЕЛЕВИЗИЈА ПИРОТ" д.о.о. 

Бpo)Il ~ог-
Дана /f. /tJ. 200/6,... rод • 

ПИРОТ 

-------·--·~-.. ------------·-------------------.. ----------·--------------·---·------ .. --................................................................. -----·------..... .. -·-·········- ··---------- --------------· 
ul. Branka Radicevica Ь.Ь, 18300 Pirot, tel.Ol0/313-800~ fax:бT6T313-9ll-~ ---- - ·-·-····· ---····--

. www.tvpirot.co.yu e-mail: office@tvpirot.co.yu · 

Agencija za privatizaciju 

Predmet: 1 Z Ј А V А 

Pod punoin moralnom, materijalnom i krivicnom odgovornoscu izjavljujem da Spisak 
radnika па neodredjeno vreme PD TV Pirot DOO Pirot vazi na dan 15.10.2015.god. 

S postovanjem, 

U Pirotu, 14.10.2015.god. 



ПРИЛОГ 2 

НАЦРТИ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРWЕЊЕ ПОСЛА 

(Прилог 2А и Прилог 2Б) 

----· 1 1- , ••• ---.....~. ---~·------· 



Прилог 2А 

НАЦРТ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

···[мёморандум·•банке] 

Корисник: Агенција за приватизацију, Република Србија 

Београд, Теразије 23 («Агенција») 

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕН:)Е 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 13. Уговора, преда Гаранцију за добро извршење 
посла ("Гаранција"), ради обезбеђења Куnчевих обавеза из чл. 7-11. Уговора. 

На захтев Купца, Гарант издаје ову безусловну, неопозиву и на први позив наплативу Гаранцију 
у износу од ЕУР ( •) ("Максимални гарантовани износ"), [који је nлатив у РСД по званичном 
средњем курсу НБС важећем на дан плаћања.] 1 

Одмах по пријему вашег првог писаног захтева у коме изјављујете да Куnац није извршио било 
коју од обавеза из чл. 7-11. 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 /.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 заГаранције на први позив број 758, Међународне привредне коморе у 
Паризу, Ревизија 2010. У случају спора биће надлежна Спољнотрговинска арбитража при 
Привредној комори Србије. Језик арбитраже бићесрпски. 

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



Прилог2Б 

НАЦРТ ГАР~НЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

[меморанДум • банке] - --- -------

Корисник: Агенција за nриватизацију, 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 сда, према члану 1 З. Уговора, преда Гаранцију за добро извршење 
посла ("Гаранција"), ради обезбеђења Кугiчевих обавеза из чл. 7 ст. 2, чл. 8. и чл. 11. 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 чл. 7. ст. 2, чл. 8. и/или чл. 11. Уговора, извршићемо уплату било коr 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 не~ адресу: 

[адреса Банке] 

Гаранција важи до 1 тачан датум/ __ закључнос 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 2010_ У случају спора биће надлежна Спољнотрговинска арбитража при 
Привредној комори Србије. Језик арбитра)!(~ _{)!~!ђ~. српс~ки: _ 

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



ПРИЛОГ З 

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

-

ВАЖЕЂИ ПРОГРАМСКИ ЕЛАБОРАТ Сд ОКВИРНОМ ПРОГРАМСКОМ ШЕМОМ 

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ О УДЕЛУ ПРОГРАМСКОГ 
ВРЕМЕНА НА ПОЈЕДИНИМ ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 



"Televizija Pirot" d.o.o. 

Peryyбnиk« Срб•t.1ј 
Аrенција за nрив<ни~;.;l"·.i~·· 

1 Примљено: ~9,0Lt""з.eL~~' -~ 
с Број nредме~а 1 ОрТјед. т"'Ђ.ёЛТрЈ 
1 "'5'>1./ О (О ! r:h'l \ч ! L _____ . __ L ___ ,_, _ _: __ :~~-~ Ј 9{)9 : --- -·-·-··---·"' 

.. .,~rl~'ii'й~'И)~ "ћ~ь-,w ~.ь.ъ. 
Бpofll ~ч . 
Дана Q. ~ · 200 А~ год. 

ПИРОТ 

------ - ------------~- --=---------_--::----------------------------------------------------------
ul. Branka Radiceviea Ь.Ь, 18300 Pirot, tei0101313-SOO,fax: Oi0/313-910, e-mai/:offieё@tYpirot:rS 

Postovani 

U vezi va5eg zahtevazadostavu programske ~eme, od 16. 4. 2015. godine, po~tovanje Zakona о 
javnom informisanju u medijima koji је stupio na snagu 13.8. 2014. godine, saljemo Vam 
programsku semu kojaje vзZila u periodu od 12 meseci pre dana stupanja ovog zakona. 
Postujuci programsku 5emu а samim tim i Zakon о javnom informisanju, clan 142, stavЗ, kontinuitet 
_proizvodnje medijsk~g saddaja i obavezu odrZavanja udela programskog vremena па pojedinim 
jezicima nacionalnih manjina od javnog interesa. 



PROGRAMSКA ~ЕМА PONEDELJAK 21.07.2014. 

vreme emisiia traianie naoomena 

17:00 NPJAVA.VREME.BIOPROGNOZA.VREMEPLOV.EPP+SPOT 

07:15 Crtani film: Taianstveni vitez (20) 11:52 Plavout 1 Baltazar 

07:35 Hrana 1 vino (petak) 25:12 Plavout/emislle 

08:00 SPICA JUTARNJI PROGRAM +VODIТELJ 
. __ Q8:35 Crtani film : Maai~na kucica (01) 10:49 Plavout 1 nalave 

·--· - -

09:05 Kuhlnllca (Ponede\lak) Plavout/emlsiie 
-

Crtani film : Patkula (26) - - - PlavQut/naiave 09:30 - 22::17 

Mali oalasi.reklame 

10:10 lzЫiza: Anastaziia Mandic 33:06 PlavoufJemisiie 

10;43 MoЬil е (15) 10:26 Plavout/eniislie 

11:09 60 SEKUNDI FONET Playout 1 paketi - SKIDA SE U 1 О h 
11:10 Veze (404) 26:49 Ptavout/emisiie 

Mali oalasi. reklame 

11:55 ! Seriia- Кlinika (51) 52:25 Pfavout/emlsiie OZNAКA16 

12:50 Film- Skok (0:00.07- 1 :45.53) 1:44~53 Plavout/root Oznaka 16 

14:35 Putoois zivota- Tre~niica 11 deo 27:56 Dlavout/emisiie 

Reklame.Naiava oroarama 

15:03 VESTI ' 

15:08 Vremenska prognoza + Bioprognoza +60 SEKUNDJ FONEТ Plavout 1 oaketi - SKIDA SE U 14 h 
15:12 Vremeolov Plavouttiutarnii 

Mali oalasi,rek\ame 

15:35 Polioorivredni maaaziri (04) 41:58 · Plavout /emlsiie 

Reklame.Naiava oroarama 

16:30 DNEVNIK 1 + vreme.Ьiooroanoza.kurs 

Mali oalasi.reklame 

17:00 lzbllza : Branis\av Bane Jefti6 31:36 Plavout/reprize ---
Mali oalasi. reklame -- ·--· -. 

17:50 Vesti. vreme. Ьiooroanoza. kurs Plavout/oaketi 

18:00 Hrana 1 vino (ponedeliak) Plavout Ј emisiie 

18:25 reklame 

18:30 NA DLANU • hronika reaiona 

19:00 60 SEKUNDI FONEТ. Vreme + blooroanoza Plavout 1 oaketi - SKIDA SE U 18 h 

Mali oalasi. reklame 

19:20 Seriia - Кlinika (52) 51:53 Plavout Ј emlsiie OZNAКA 16 

20:15 Crtani film : Pink Panter (25) 6:06 Plavout /emisiie 

20:30 DNEVNIK 2 +vreme.Ьiooroanбza.kurs 

21:00 Dobra stara vremena (05) (0:04- 37:02) 36:57 Plavout Ј emislie 

21:40 Vi~e od soorta (266) 42:13 Plavout 1 emlslle 

22:35 Vesele 70-te (35) (od 01 :38-22:05 1 od 23:25-23:57) Plavout 1 emisiie 

23:00 DNEVNIK 3. Vreme.Ьiooroanoza .. 

Mali oalasi. 

SERVIS 1VP 

)RGANIZATORI REAUZATORI 
. Draaan Gli~ic 1. Milan Pani6 + Draaan Gli§lc Vladimir Velikovi6 (Jutro) 

~- ЭМа Pavlovic 2. Вoian 6orc1evi6 + Sa~a Pavlovi6 Denis Randelovi6 (Р2) 
-· 



PROGRAMSКA SЕМА UTORAK 22.07.2014. 

vreme emislia traianie naoomena 

17:00 NAJAVA.VREME.BIOPROGNOZA.VREMEPLOV.EPP+SPOT 

07:15 Crtani film: Taianstveni vitez (21\ 12:16 Plavout 1 Вaltazar 
07:35 Hrana 1 vino (ponedeliak\ (R\ 21:46 Plavout/emislie 

SPICA JUT ARNJI PROGRAM + VODITELJ 
.... - .. .. 

08:00 

08:35 - Crtani film : МааЮnа ku6ica /02\ 11 :11 - Plavout/.naiave _ -
···- .. . .. .. 

09:05 Kuhiniica (utorak\ 22:43 Plavout/emlslltГ ____ 

09:30 Crtana seriia - Patkula (27) 22:20 Plavout 1 naiave 
Mali oalasi.reklame 

10:10 lzЬiiza : Branislav Jeftic (R\ 31:36 Plavout JrePrize 

10:42 Moblle (16\ 11:42 Plavout Ј emisrl8 

Мali oalasi.reklame 

11:09 60 sekundi - FONEТ PlavoUt 1 oaketi- SКIDA SE U 1 О h 

11:10- Na dla.niu - hronika reaiona /R\ Pla.vout/ reDI'Ize 
-

Mali oalasi. reklame 

12:00 Seriia : Klinika (52\ 51:53 Plavout/emisiie OZNAКA 16 

12:52 Vesele 70-te (35\ (od 01 :38-22:05 1 od 23:25-23:57\ Plavout Ј emisiie 

13:20 . Vise od soorta (266'\ 42:13 Plavout/emislie 

14:10 Dobra stara vremena I05\ 10:04-35:00\ 34:57 Plavout/reorizв 
15:00 VESTI 

15:05 Vremenska prognoza + Bioprognoza +60 SEКUNDI FONEТ Plavout 1 oaketi - SКIDA SE U 14 h 
15:09 Vremeolov · Plavout/iutamii 

Mali oalasi.reklame 

15:30 Nasa sela (295\ 29:13 Plavout Jemlslie 

16:02 Crtana seriia: Palkula (28\ 22:15 Plavout/naiave 

Н5:30 DNEVNIK 1 + vreme.Ьiooroanoza.kurs 

Мall oalasi.reklame 

17:00 lzЬiiza : Branko Golubovi6 37:07 

Mali oalasi. reklame 

17:45 VESТI + Vremenska oroanoza + Biooroanoza 

Naiava oroarama 

18:00 Hrana 1 vino (utorak\ 17:11 Plavout Jemlslle 

18:30 NA DLANU - hronika reaiona 

19:00 60 SEKUND\ FONEТ. Vreme + Ьiooroanoza Plavout Ј Daketi - SIODA SE U 18 h 

Mali oalasi. reklame 

19:20 Seriia - Klinika (53\ 52:23 Plavout/emislie OZNAКA16 

20:15 Crtanl film : Pink Panter (26\ 5:59 Plavout Ј naiave -
20:30 DNEVNIK 2 +vreme.Ыooroanoza.kurs 

20:50 Bulevar : Voiin Cetkovic I0:04-37:53k 37:49 Plavout Ј emlslie 
21:30 Film: Zuto 10:00.13 do 1 :29.21 \ 1:29.08 Plavout Ј root OZNAКA 16 

23:10 DNEVNIK З. Vreme.blooroanoza 
-

Mati oalasi.SERVIS ТVР 
..... .. ·---

>RGANIZATORI REALIZATORI 

. Draaan Glisi6 1. Milan Antic + Draaan Gtisic MRP (Jutro\ 

~. Sasa Pavlovlc 2. Вoian flordevi6 +Sa5a Pav!ovi6 Denis Ran<lelovi6 (Р2\ 



PROGRAМSКA SЕМА SREDA 23.07.2014. 

vreme emisiia traianie nagomena 

07:00 NAJAVA.VREМE.BIOPROGNOZA.VREМEPLOV.EPP+SPOT 

07:15 Ci1ani film: Taianstveni vitez (22) 12:09 Plovout 1 Вaltazar 
07:35 Hrana 1 vino futorak • r) 17:11 Plavout/emisiie 

08:00-- SPICA JUTARNJI PROGRAМ +VODI'rEU 

08:35 Crtani film : Macii~na kucica 103) 11:02 Plavout 1 naiave 

'09:05 Kuhiniica fsreda} ... ---- --- . ... . ... 22:31 Plavout/emisii' --·-

09:30 Crtana seriia Patkula 128\ 22:15 Plavout 1 naiave ·--~ -------. 
Мali oalasi.reklame 

10:10 lzЫiza : Branko Golubovic IR\ 31:07 Plavout /regrize 

10:47 Мobll е 117-iul\ . 11:07 Plavout 1 emisiie 

Mali oalasi.reklame 

11:09 60 sekundi - FONEТ Plavout / oaketi SКIDA SE U 10 h 

11:10 Na dianiu hronika reaiona fRI 1 Plavout/ reorize 
-· Mali oalasi. reklame -

12:00 Seriia Klinika 153} 52:23 Plavout/emisiie OZNAКA 16 

$got.intermeco 

13:00 1Film: Z:uto (0:00,13 do 1:29.21\ 1:29.08 Plavout 1 root OZNAКA 16, 

14:30 Veliki aovornici Vudro Vilson 24:20 Plavout/emisiie 

15:00 VESTI 

15:05 Vremenska prognoza + Bioprognoza +60 SEКUNDI FONEТ Plavout 1 oaketi -SКIDA SE U 14 h 
15:09 · Vremeglov Plavout/iutarnii 

Mali oalasi.reklame 
-

' 15:30 Veze (405\ : 26:49 Plavout /emisiie 

16:00 Crtana seriia: Voltron 101\ 23:21 Plavout/naiave 

16:30 DNEVNIK 1 + vreme.bloproanoza.kurs 

Mali oalasi.reklame 

17:00 lzЫiza: Draaan Petrovic 31:39 Plavout /omisiie 

Mali oalasi .. reklame 

17:45 VESTI + Vremenska groanoza + Biogroanoza 

. Naiava groarama 
-

18:00 Hrana 1 vino (sreda\ 19:44 Plavout /emisiie 

18:30 NA DLANU - hronika reaiona 

19:00 60 SEKUNDI ЮNЕТ. Vreme + Ьiooroanoza Plavout / Paketi - SКIDASE U 18 h -
: Mali oalasi, reklame 

19:20 1 Seriia Кlinika -(54\ 52:57 Plavout/emisiie OZNAКA16 --
20:15 Ј Crtani film : Pink Panter (27\ 6:10 Plavout 1 naiave 

20:30 1 DNEVNIK 2 +vreme.Ьiouroanoza.kurs 
21:00 , Misiia : Sloveniia 11 28:34 Plavout 1 emisiie 

21:30 1 Film: Devoika iz·kafica .. ---- .. ··-··-· ..... ···- Plavout 1 root OZNAКA 16 
-· .. 

Od 0:00.28-15:5810:17.27-1:16.4411:18.13-1:33.20 
-·--------- .. 

23:00 DNEVNIK З. Vreme.Ьioщ·oon.oza 

Mali oalasi.SERVIS ТVР . ·-·-· 

>RGANIZATORI REAUZATORI 

. Draaan Gli§ic 1. Milan Antic + Draaan GШ~ic MRP (Jutro\ 
-

!. Sa~ Pavlovic 2. Boian Dordevic + SШа Pav!ovic Denis Randelovic (Р2\ 



PROGRAМSКA SЕМА CEТVRTAK 24.07.2014. 
vreme emisiia traianie naoomena 

7:00 NAJAVA.VREME.BIOPROGNOZA.VREMEPLOV,EPP+SPOT 

07:15 Crtani film: Tajanstveni vitez (28) 13:03 Playout 1 Bahaz.ar 

07:35 Hrana 1 vino (sreda) 26:42 Playout/emisiie 

08:00 SPICA JUTARNJI PROGRAМ +VODПEU 

08:35 Crtani film : Bili (22) ·-··-·· - 10:01 .. Playout 1 najave 

09:05 Kuhiniica (~etvrtak\ 22:41 Plavout/emisiie 

09:30 Crtani film: Voltron /01\ -· -- .. ---- -. . 23:21 PЉvout/naiave -
.. ----

---- -----
Mali oalasi.reklame 

10:10 lzЫiza: Draaan Petrovic (R\ ' 31:39 Plavout /emisiie 

10:45 Мobll е (18\ 11:28 Plavout/naiave 

Mali oalasi.reklame 

11:09 60 SEКUNDI ЮNЕТ Plavout 1 oaketi SKIDA SE SA NЕТА U 1 О h 

11:1 о Na dlanu hronika reaiona (r\ 30:07 Plavout /reorize 

Mali oalasi. rekla"me . 
12:00 SeriiO Klinika (54\ . 52:57 Plavout /emisiie OZNAКA16 

12:55 Film: Devoika iz kafica Plavout 1 rcЮt OZNAКA 16 

0:00.28-0:15.58 ј 0:17.27-1:16.44 ј 1:18.13-1:33;20 

14:25 Misiia : Sloveniia (02\ 28:34 Plavout 1 emisiie 

15:00 VESTI 
15:.05 Vremenska oroanoza. Biooroanoza. 60 SEKUNDI ЮNЕТ Plavout 1 oaketi SKIDA SE SA NETA U 14 h 

mali oalasi.reklame 

15:30 Slike iivota : Skadarsko iezero 24:33 Plavout /emisiie 

16:00 Crtani film: Voltron (02\ 23:22 Plavout 1 naiave 

16:30 DNEVNIK 1 + vreme 

Mali oalasi.reklame 

17:00 , lzЬiiza: Draaica f>uric 31:23 Plavout 1 reorize 

17:50 Vesti . vreme.blooroanoza Plavout /oaketi 

18:00 Hrana 1 vino (letvrtak) 21:04 Plavout /emisiie 

18:30 PIROT NA DLANU • aradska hronika 

19:00 60 SEKUNDI FONEТ • Vreme + Ьiooraanoza Plavout 1 oaketi SKIDA SE SA NETA U 18 h 

Мali oalasi,reklame 

19:20 Seriia : Klinika .(55) 52:07 Plavout /emisiie OZNAКA16 

20:15 Crtani film : Pink Panter (281 5:59 Plavout /emisiie 

20:30 DNEVNIK 2 + Vreme + Biooroanoza 

21:00 Pisma iz Hercea Novoa (03) 1:00.43 Plavout /emisiie 
.. 

22:05 OCi oluie • dok.oroaram 50:00 Plavout /emisiie 

23:00 Dnevnik 3.Vremenska oroanoza. Biooroanoz:a 

Mali oalasi.reklame 

SERVIS ТVР 

tRGANIZATORI REALIZATORI .. .. - -· .. 

. Draaan Glisic - 1 .Milan Antic + Draaan Glisic Vladimir Velikovic (Jutro\ 

. Sasa Pavlovic 2. Boian Oordevic+ So:sa Pavlovic Dы1is Ronde!cvi6 (!'2.1 



PROGRAМSКA ~ЕМА РЕТАК 25.07.2014. 

vreme emisiia traianie naoomena 

7:00 NAJAVA,VREME,BIOPROGNOZA,VREMEPLOV,EPP+SPOT 

07:15 Crtani film: Taiansfveni vitex (241 12:04 Plavout 1 Balta:шr 

07:35 Hrana 1 vino (eetvrtak1 - R 21:04 Plavout/emisiie 

08:00 SPICA JUTARNJI PROGRAМ +VODITEU 

08:35 Crtani film : Мaaicna kutica 1051 10:59 Plavout 1 naiave--····- ·-·--·· -- --- ~- -----

09:05 Kuhiniica . (oetak1 -- .. - 23:02 Plavout/emisiie - .. 
. .. . . .. --

09:30 Crtani film :Voltron (021 23:22 Plavout/naiave 

Mali oalasi,reklame 

10:10 IШiiza: Draaica euric 31:23 Plavout 1 reorixe 

10:45 Mobll е (19\ . 10:06 Plavout/naiave ---·· 
Мali oalasi,reklame 

11:10 Na dlanu hronika reaiona (r\ 27:17 Plavout /reorize 

Ma\i oalasi, reklame 

12:00 Seriia · Klinika · 1551 52:07 Plavout /emisiie OZNAКA16 

13:00 Pisma iz Hercea Novoa (031 1:00АЗ Plavout /emisiie 

14:05 Oci oluie - dok.oroaram 50:00 Plavout /emisiie 
. 

15:00 VESTI 

15:05 Vremenska oroanoza + Biooroanoza + 60 SEК\JNDI FONEТ Plavout /oaketi SKIDA SE SA NETA U 14h 

Mali oalasi.reklame 

15:30 Radim-aradim (3141 (0:02-29:591 29:57 Plavout 1 emisiie 

16:00 Crtana seriia : Voltron 1031 23:22 Plavout /naiave 

Reklame, orooramska naiava 

16:30 DNEvNIK 1 + vreme.blooroanoza. 

i Мali oalasi.reklame 

17:00 lzЫiza : Hari Varesanovic 31:47 Plavout /emisiie 
. . .. 

Mali oalasi, 

17:50 Ve!ili, vreme. Ьiooroanoza. kurs Plavout/oaketi 

18:00 Hrana i vino loetakl 21:10 Plavout/emisiie 

18:30 NA Di.ANU - aradska hronika 

19:00 60 SEКUNDI FONET. Vreme + Ьiooroanoza Plavout 1 oaketi SKIDA SE SA NETA U 18h 

Mali oa\asi, reklame -
19:20 Seriia Кlinika 156\ 52:44 Plavout 1 emisiie OZNAКA16 -
20:15 Crtani film : Pink Panter 1291 6:11 P\avout /emisiie 

20:30 DNEVNIK 2 +vreme,blooroanoza, 

21:00 Putoois iivota - Momcilo Gavric 28:40 Plavout 1 emisiie 

21:30 Prostor 1174\ 28:50 Plavout 1 emisiie 

22:00 Seriia: Padzemlie Peterburaa 15-3\ (0:02-52:201 52:18 Plavout 1 emisiie OZNAКA 16 . 
23:00 DNEVNIK З .Vreme, Ьiooroanoza 

МALI OGLASI".REKLAМE.sfRVIS ТVР 
.. 

IRGANIZAТORI REAUZATORI ' 
• Draaan Glilic 1. Milan Antic + Draaan Glisic - Vladimir Ve!ik:ovic (Jutro\ 

• Sa5a Pavfovic 2. Boian Бordevic+ Sasa Pavlovic Denis Randelovic (Р2\ 
.. 

.. 

.. -----



-PROGRAМSКA· ~ЕМА SUBOTA 26.07.2014.g 

vreme emisiia. traianie naoomena 

-.10:00 NAJAVA. 
. . -. -- ·-- ·····-- ·······------· .... .. .. -----·- ····-- ·······-····· -------------

10:01 Vreme+ Biooroanoza+ Vremeolov 
10:10 Mali oalasi.reklame 

.... ---- .. - ------ -···· .. .. - - ··- .. 
-- -- .. ------ -- . ----

10:30 Radim-aradim (315\ (0:02-26:53\ 26:51 Plavout/emisiie 
11:00 U nasem ataru (544) 48:43 Plavout/ emisiie 

Mali oglasi,reklame 

12:00 Bulevar: Vojin Cetkovic 37:49 Playout/ emisije 

mali oglasi,reklame 

13:00 Vino 1 vinogradarstvo (215) . 29:50 . Playout/emisije - --

13:30 ! Tojotin svet prirode (25) (00:29-27:39) 27:10 . Playout/emisije 

14:00 Serija: Podzemlje Peterburga (5-3) 52:18 Playout/ emisije 

15:00 Vesti.Vreme. Ьiooroanoza 
! mali oalasi.reklame 

15:30 Na dlanu hronika reaiona (R\ 35:16 Plavout/emisiie 
16:05 Crtani film : Crni leootan 47:51 Plavout/ root 
17:00 Vesti.Vreme. Ьiooroanoza -

mali oalasi.reklame 
17:30 Mobll е (20\ 

ј 

10:12 Plavout/naiave 1 
1 -- ---- -

17:45 Kuhiniica (27.07.1 47:41 Plavout/emisiie 
mali oalasi.reklame 

18:58 i 60 SEKUNDI FONET Plavout /oaketi- SKIDA SE U 18 h 
19:00 Vesti.Vreme. Ьiooroanoza 
19:15 Zelena oatrola -Bez ocela nema iivota 29:26 Plavout/emisiie 

r mali oalasi.reklame 
20:00 Annv stvle (286\ 43:37 Plavout/emisiie 
20:59 Ј 60 SEKUNDI FONET Plavout 1 oaketi - SКIDA SE u 18 h 
21:00 Vesti.Vreme. Ьiooroanoza 
21:07 i Film : 'fristana (0:00.01-1 :34.16\ 1:34.15 Plovout /root OZNAКA16 

22:42 Srblia koiu volim {156} . --- ... .. -- . --38:16 Plavout/emisiie --
23:20 iVesti 

. 

Vreme. Ьiooroanoza. . -----
i mali oalasi.reklame • SERVIS ТVР -----

--

ORGANIZATOR: REALIZATOR: NOVINAR: 

Drogan Glisic Zoran Manic Denis RandeloviC 



PROGRAМSКA SЕМА NEDEUA . 27.07 .2014.g 

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

·-- ---
vreme emisiia traianie naoomena 
10:00 NAJAVA. 
15:00 Vesti.Vreme. Ьiooroanoza.vremeolov.eDD 

Mali oalasi.rek:lame --· - - . --

15:30 Film : Tristana {0:00.01-1 :34.16\ 1:34.15 Plavout/root OZNAКA16 
--· 

17:00 Vesti,Vreme. Ьiooroanoza ! . 1 
i mali oalast,reklame 1 

17:30 ! А ie to- Faks 7:00 1 Plavout/naiave 
17:40 ј Hrana 1 vino (27.07.\ 56:51 1 Plavout/emisiie 

: mali oalasi.reklame / 
18:58 ! 60 SEKUNDI FONEТ \ Plavout 1 oaketi - SКIDA SE U 18 h 

1 V esti. Vreme. Ьiooroa.,;.za 1!1;; 19:00 

Ј Nasa sela {296\ ·-- -··· ·------+-~30:36 PtOvout/emisiie 
1 1" 1 • kl ! 

19:15 
. ma 1 оа ast,re ame 1 

20:00 Slike iivota : Balcik na Crnom moru 22:48 1 Plavout/emisii~ 
20:25 Atlas (152\ 33:08 Plavout/emisiie 
20:59 60 SEKUNDI FONEТ Plavout 1 oaketi - SКIDA SE u 18 h 
21:00 Vesti.Vreme. Ьiooroanoza 
21:07 1 Film Puskinov ooslednii duel 1:46.40 Plavout/root oznaka 16 
22:55 / Vino 1 vinoaradarstvo {216\ 25:10 Plavout/ emisiie 
23:20 /Vesti 

1 Vreme.blooroanoza 
ј Mali oalasi.SERVIS ТVР 

1 i 
- - -- - - i -- . -- -. ... 

i i . -- -- ~ -·· 

ORGANIZATOR: 

·1 
REALIZATOR: NOViNAR: 

ZoranManit ZoranManit 



Pimyб:trHtй cptiVijci 
Агенција за nриватизацију 

Примљено: '/Ј-

Број предмета Дел. бр. 

G-- ~"SCJS )\ -

РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕАИ)Е 

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

Поштовани, 

Теразије број 23 
11000 Београд-

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

услуга. 

з 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

ll ТВ Uаgибgо,ц Јавно информативно предузеће Радио 

теnевизи· 

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

www.rem.rs • e-mai1: offi.ce@rem.rs • ПИБ: 102945724 • Матични број: 17488554 



---- - -а--. .. 

; 

12 ТВ Т:утин Јавно информативно предузеће Информативни 
центар Тутин (Л 58) 

13 :ТВ Брvс Ј авио предузеће радио телевизија Брус (Л51) 

14 ТВ Јаго.ц,ина Јавно инф_ормативно предузеће Нови пут (Л76) 

Г5 
-
ТВ Љ))кега-·· · ····· ····· 1 "ЈавнбfiреiiуЗеће ТелевйЗйiа-гiожега·-сл-·t13 )~········~· 

16 
1 . 

: ТВПанчево 

17 ок тв 

18 Новосмска ТВ 

19 ТВ Бачка 

20 нтв 
1 

21 
1 

' ТВ Вgњачка бања 

22 ТВ Бап 
i 

23 ТВ Тnстеник 

24 тв сл 

25 ТВ Крагviевац 

26 
ТВ ЋvпР»iа 

27 
ТВ Мла,!!еноваg 

28 ТВ Пирот 

29 
ТВ ПQешево 

2 

3 Радио Крушевац 

4 Радио Шvмадија 

5 Радио Јаго,!!ина 

6 ' Радио Панчево 

Јавно радиодифузно.предузеће регионална 
радиотелевизијска станица РТВ Гiанчево (Л85} 

Јавно предузеће за информативну делатност 

Радио телевизија општине Ковачица (.1175) 

Ј .П градски ин_формативни центщэ Аполо _(Л·53) 

Јавно предузеће за информисаље Врбас (Л 27) 

Јавно предузеће за радио и телщшзијску 

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) 
1 Јавно ЩЈедузеће 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 
~--~--------------~--

.. -··---- ...... --·· -- -- ........ -- -----



1 
(РГР60) 

7 Ра,аио 3Qењанин Јавно предузеће Радио Зрењанин (РГР 34) 

-··-8 --· -Ралио.Вgбас 
1 Јавно предузеће за информисање Врбас (РГР 

---· --86)- -----с ~-· ······-- .. ·-·--------

9 Ра,аио Ши.ц 
· . Јавно предузеће Радио Шид за радиодифузну, 

! новинску и издавачку делатост (РГ-Р-30) 

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

·Предузеће Реч радника са П. О. (Лр 256) 

13 Ра,аио UаQибQо.ц 
Јавно информативно предузеће Радио 

телевизија Цариброд (Лр 333) 

14 Радио Пщ;~от Јавно предузеће Радио Пирот (Лр 240) 

15 Ра.цио Пgешево Информативно јавно-rtредузеће Прешево 

16 • Ра.ц;ио Хан 
Јавно предузеће Информативни Прес центар 

општине Хан (Лр 174) 

17 
; РмиоНови 

Јавно предузеће за информисање Нови Пазар 
Пазар 

18 Ралио Рашка 
Јавно предузеће радио станица Радио Рашка 
(Лр 4) 

19 Ра.цио Брус Јавно предузеће радио телевизија Брус (Лр 205) 

20 Ра.цио Параћин 
Радио-новинско јавно предузеће Параћин (Лр 

130) 

21 Радио Ивањички 
.Јавно информативно предузеће Ивањички 

радио (Лр 225) 

23 Ра,цио Пожега 
Јавно информативно предузеће Радио 

Пожега (Лр 351) 

24 Ра,цио Пgуга 
Јавно предузеће за информисање, издаваштво и 

маркетинг РТВ Пруга (Лр 26). 

25 Ра.цио Ковачица 
Јавно предузеће за информативну делатност 

радио телевизија општине Ковачица (Лр 262) 

26 Ра,цио HoВI.f Бечеј 
Јавно предузеће за радиодифузне делатности 

Радио Нови Бечеј (Лр 421) 

27 ·Радио Сечањ 
Јавно прсдузеће радиодифузне делатности 

Радио Сечањ (Лр 161) 

28 Ра,цио Бачка 
Јавно предузеће радиодифузне делатности 

Радио Бачка (Лр 177) 

29 Ра,цио Лазаыевац 
Јавно предузеће за информисаље Радио 

Лазаревац са потпуном одговорношћу (Лр 114) 

30 РаЈЈ,ио Ћићевам Јавно предузеће Радио Ћићевац (Лр 18) 

31 Ра_цио Петыовац 
Јавно радиодифузно и ТВ предузеће Петровац 
на Млави (Лр 38) 

32 Ра,цио Тыстеник Јавно предузеће Радио и телевизија Трстеник 

------·--··· ~ ·~~~~·- .... 



(Лр 181) \ 

33 
Ра.цио Вgњачка Јавно предузеће Радио телевизија Врњачка i 
бања бања (Лр 338) 1 

.... 34 ____ Ра.цио Шабаu 
Јавно·предузеће радио телевизија Шабац (Лр 

----.- •243)- ··---- ------·····-------- ~ ··----···--------- . -· 

35 Рап;ио Ваљево 
.. _Ја!lно информати_1що предузеће Радио_ Ваљево 
(Лр 239) ······ -·---··- - -· 

i 36 Ра.цио Бела IЈ:Qква 
Јавно информативно предузеће БЦ Инфо 

(Лр27) 

i 
37 Радио Бап 95,1 ; Јавно информаmвно предузеће радио 

теш:низија Бачка Паланка (Лр 290) 

38 Ра.цио Регије 
Јавно информаmвно предузеће Бачка Топола 

· -(Лр:257) __ .. - 1 

39 Радио ИнЬија 
Јавно предузеће за информисање радио ! 
телевизија Инђија (Лр 31) ' 

i 40 Радио Оцаци 
Ј авио предузеће за информисање 

· Информативни центар Оџаци (Л р 88) 1 

41 Ј Ра.цио Стаыа Јавно предузеће за информисање Радио 
1 Пазова телевизија Стара Пазова (Лр 160) 

42 Ра.(!ио С~ботица 
Јавно предузеће Радио Суботица, Szbatkai radio 1 

Kozvallalat T.F. (Лр 123) 
1 

44 Ра.цио Ме,цвеЬа Јавно предузеће Радио Медвеђа (Лрп 6) 1 

45 РаlЈ.ИО п~~kов~д Јавно предузеће Р~дио Лесковац (25-3) _ i 

46 Ра.!Ј,ио Кикинда 
Јавно предузеће Информативни центар i 

i 
Кикинда (Лрп 7) 

47 Ра.цио КQагvјевац Јавно предузеће Радио телевизија Крагујевац 

48 Ра.цио Пожаыевац 
· Јавно радио-дифузна предузеће Радио 
Пожаревац (РР 28-2) : 

: Јавно преузеће "Штампа, радио и филм" 
49 . Радио Боg . (РГР 21) : 

50 
' Радиодифузно предузеће Радио Обреновац 

Радио Обреновац д.о.о 

51 Радио Сомбор Радио Сомбор а.д. 

52 
Радио Радио Телевизија Младеновац д.о.о., 

Мла.!Ј.еновац Младеновац(Л_р 138) 
53 Радио Дgина Радио Дрина д.о.о 

54 
У становац информативни центар Бачки 

Ргдио Г1етQовеч Г1етровец (Лр 340) 

- ·- ------ ---· .. . . . .. ·-- .... ---

----

55 
Радио Баоаiево 

Предузеће_ за~информисање и културу Радио 
Барајево д.о.о (Л р 42) · · · · ·· · · -. · -- · -· .. ---

56 
Радио 

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

57 РаЈЈ,ио Бvјановаu Јавно преузеће Радио Бујановац (Р л 68) 



-- -·· ·-

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. 

-------·- -----·--- ~--·------ -----·--·-
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PROGRAMSKI ELABORAT 
ЈР "Televizija Pirot" 

TV Pirot је regionalni javnj servjs koji signalom ј programom pokriva 
celokupno podrucje Pirotskog okruga, odnosno oko 120.000 potencijalnih 
gledalaca. Sa dva predajnika i cetiri repetitora ТV Pirot svojim sjgnalom pokrjva 
cetiri opstine Pirotskog okruga: Pirot, Ojmitrovgrad, Babusnicu i Belu Palanku. 
Nastala је sa idejom da zastupa ј prosiri dobro poznate vrednosti i da 
informise, edukuje i inspirise gledaoce u regionu. ТV Pirot је stanica kojoj se u 
Pirotskom okrugu najvise veruje. Prema istrazivanju gledanosti ТV programa 
koj~ је sprovela agencija "Stratedzik Marketing" od 13. do 19. novembra 
gledaoci u Pirotu i Dimitrovgradu najvise verLtjLJ ТV Pirot koja ima ser od 3,9. Uz 
program ТV Pirot dnevno је bar jedan rт1iпut 11.322 gledaoca do~~ је uz 
program konkurentske ТV stanice Pi kanal oko 2.300 gledalaca manje. 

Okosnicu programa ТV Pirot cini informativni program koji tezi najvisim 
profesionalnim standardima. 

MISIJA 

- Pouzdane i pravovremene informacije. 
- Unapredjenje profesionalnih i tehnickih standarda kako Ьi odgovorila па 

potrebe gledalaca i sluzila javnom interesu. 

VIZIJA 

Profitabilna, ekonomski nezavisna, na profesionalnim staГldыdtma 

zasnovana televizija, medijski lider u regionu. 
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CILJEVI 

--=---·osvajaћje najvisih-- proтesionalnih-· standarda-- -.putero_edukacij~ _o_Qyinara, _ ; 
montazera, menadzera i zщ)oslenih u marketing sluzbi. _ ----·-··-
U ciiju etickog normiranja prihvatanje etickog kodёksa Гnjegova primena u· · - -· · ··· ·· 
svakodnevnom· radu. 

- Cilj ТV Pirot је da postane profitabllna, postujuci profesionalne i edukativne 
standarde i ne gubeci na kvalitetu programa. 

- Stalno poboljsanje kvaliteta programa. 
- Ukljucenje u savremene tokove medijske industrije. 

ISTORIJATТV PIROT 

ТV Pirot је pocela emitovanje eksperimentalnog programa septembra 
1997. godine. Marta 1998. godine predstavnici Saveznog ministarstva za 
telekomunikacije oduzeli su televiziji Pirot emisioni link. Emitovanje programa 
sa punom programskom semom poceloje 22. septembra 1999. godine. 

ТV Pirot је formirana kao lokalni javnj servis s ciljem da otvori medijski 
prostor na krajnjem jugoistoku SrЬije, gledaocjma ponudi cinjenjce о kljucnim 
drustvenim pojavama i dogadjajima umesto politicko propagandnih poruka 
koje su upucivane sa tadasnje nacionalne televjzije i jos nekih lokalnih ј 
1-egionalnih tclevizija. U cenrLt pяznje ЬiЬ је gradjanin, а novinari su, postujuci 
prjcipe profesije, razvijali novi ·model informisanja na lokalnom nivou. Zbog 
ovakvog nastojanja da se, pre svega, postuju profesionalni standardi, marta 
2000. Ministarstvo za telekomunikacije oduzelo је ТV Pirot prijemnik linka i 
predajnik, cime је ро drugi put onemogucen rad televizije. Ve6 aprila 2000. 
nabavljena је nova emisiona oprema sa kojom ТV Pirot nastavlja sa radom. 

Sudski spor u postupku koji·je vodjen za nadokandu stete је 2006. godine 
dobijen presudom br. XVII П.бр. 9336/05. 

Od osnivanja Televizija Pirot је n~ samo u programskom ve6 i u tehnicko
tehnoloskom smjs\u Ьila lider ј u standardima primenjenim u formiranju jedne 
lokalne televizije. Naime, TV Pirot је Ьila 1xva digitaln2 tc!e\rizija tJ cUa isktJstva 
su kasnije primenjjva1e ј druge lokalne-televizije u SrЬiji. 

Novinari, snimatelji, montazeri i ostali zaposleni uz osnovna znanja 
planski su sticali ј dodatna znanja, prate6i osnovne trendove u novinarstvu. Pre 
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zvanicnog pocetka emitovanja programa organizovan је ВВС seminar za 
produkciju televizijskih paketa za dnevno informativni program. Semin9r је 
vodio Horea Selezan. Profesor Slobodan Jovanovi6 organizovao је "Malu skolu 
video i ТV produkcije". Novinari ТV Pirot su tokom rada pohadjali brojne 

~-~-~---~-~· seminare-koje~ suorganizov_ali_~8NEM_treo1ng_G__entar,_l13~EX invision,_ B~_<:>_gradski 
-medija centar, OEBS, NUNS i neke nevladine organizacije. ТV Р1rоГ --· -~~----
organizovala -је ~"Letnju . skolu ciokumeritarne-:- produkcije,; ::~;~,ZitnsKu skolu 
dokumentarne produkcije" koja је u javnosti postala poznata kao "Pirotska 
skola dokumentarnog filma" ј "Skolu тv produkcije". Као pos!edica 
sistematskog, planskog i odgovornog rada usledile su nagrade. 

NAGRADE 

Za sedam godina postojanja i rada ТV Pirot, novinari- ;· produкcijsKi-tim ТV Pirot
doЫii su nekoliko znacajnih лagrada na razlicitim festivalima. 
- Na 21. festivalu udruzenih radio i TV stanica novinar ТV Pirot Anica Kosti6 
doЬila је prvu nagradu za dokumentarnu reportal.u "Sutra је novi dan". 
- Na konkursu NUNS-a za dokumentarni film Dragica Pavlov Krsti6 doЬila је 
prvu novinarsku nagradu za dokumentarni .fi\m "Karolina i razboj". 
- Na sestom medjunarodnom festivalu fotografije i filma Milan Anti6 doЬio је 
"Ziatno paunovo pero" za film "21. vek". 
- Film ТV Kragujevac "Pirotski komarac" koji је proizveden u " Pirotskoj skoli 
dokLJmentarnog filma 1,, osvojio је nagradLt Grada Beograda na beogradskom 
festivяltJ dokumentarnog i kratkometra7nog filma. 
- Dokumentarni film ТV Cacak "ТоЬасо road" koji је proizveden u "Piroskoj 
skoli dokumentarnog filma 2,, doЬio је prvu nagradu na festivalu u Kosicama u 

Slovackoj. 
- Dokumentarni film ТV Cacak "Nebo nad Balkanom" iz .serijala Granica, 
snimljen u Pirotskoj skoli dokumentarnog filma nagradjen је nagradom puЫike 
na Medjinarodnom festivalu dokumentarnog fi!ma "Ziatna maslina" u Budvi. 

PROGRAMSKO- PRODUKCIONI OPIS ТV PIROT 

ТV Pirot emituje program svakog dana od 10:00 do 23:30 sati. ТV Pirot 
proizvodi 50% sopstvenog programa, · dokpreo·sta1e~ pragramske sadrzaje~ cine 

autorizovani sadrfaji produkcionih kuca 
( Medija Centar, PG Mreza, VIN, CorЫs, Sr~brn - tus, Skorpion itd. ) као i 
programska razmena sa drugim lokalnim i -reg~ionalnlm t\Г stanicama:-·~u 
ukupnoj programskoj semi тv Pirot dominira informativni .progгam koji cini cak 



60% ukupnog programa. Od ostalih programskih sadrzaja zastup!jen је 
dokumentarni i sportsko - zabavni program. 

1 . lnformativni program ТV Pirot rea!izuje se kroz: 
-- --- - - - redovne informativne-emisije, _______________________________________ _ 

- namenske reportaze..i. i:г,v.estaj~.- ~------------

- polemicke emisije ј intervjue. 

lnformativni program TV Pirot cini: 
- Dnevnik1 
- Dnevnik 2 
-. Dnevnik З 

------Gradska-hrGnika "Pirotлa dlanu" 
- Vesti · 

!nformativni program obuhvata i specijalizovane emisije: 
- "Oni kazu" - pregled stranackih aktivnosti 

"Biznis klub"- emisija о ekonomiji i Ьiznisu 
"U fokusu" -о ljudima, pojavama i dogadjaima 
"Vas proЫem"- kontakt emisija о najizrazenijim proЫemima gradjana 
,,Agrosat"- emisija о poljoprivredi i selu 
"Luznicka hronika"- pregled dogadjaja sa,podrucja opstine Babusnica 

2. Dokumeпtami rrngram cinc: 
- dokumentarni filmovi 
- dokumentarne reportaze 
- dokumentarne emisije 
- dokumentarni serijali 

- kratka dokumentarna forma , ,Zapisi iz zavicaja" 

З. Zabavno- sportski program cine: 
-~~Sportsko srce" - nedeljni pregled sprtskih dogadja 
- "Sportska planeta" - dnevni pregled sportskih dogadjaja 
- "Subotaza" muzicka emisija 
- "Limijerov izlog" emisija о filmskoj umetnosti 
- Direktпi prenosi zabavno- rлuzickih dogadjaja 

1.1 . 
- Dnevnik 1 ТV Pirot emituje se svakodnevno u 16:30 u trajanju od 15 

/,. . ~. 
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minuta. Predstavlja izbor najva:znijih dogadjaja dana sa podrucja koje ТVР 
pokriva svojim signalom. Dnevnik 2 u 20:30 i Dnevnik З u 22:30 u trajanju 
od 25 minuta predstavljaju opsirniji pregled dnevnih dogajaja. Dnevnik је 
koncipiran prema redosledu _ koji odredjuje znacaj dogadjaja. koje nastojimo 
da tretiramo proЫem·sкi i"iz razlicitih uglova. -u-onevћiku-su obradjene-i------ -. · 

_. gradske teme koje predstavljaju probleme. svih- gradjar::ш Srblje --ispriQa!le 
ljudskim primerima Pirocanaca. · · · 
Sa tehnoloskog aspekta Dnevnik se proizvodi i emituje sa racunara, 
pocevsi od najavne i odjavne spice, headlines-a, dzinglova, video sekvenci 
za pokrivanje glasa spikera, montiranih paketa, itd . 

.ј 1.2. 
-- - -- ----- Gradska hronika-,,Pirot na-dlanu" .emituje se od ponedeljka-do petka . ..u-- -

terminu od 18:30, uzivo iz studija·ТV Pirot u trajanju od 45 minuta. Tretira 
teme iz svakodnevnog zivota gradjana pirotskog okruga. Na taj nacin se 
cesto pokrece resavanje proЫema koji se odnose na komunalna, 
socijalna ili ekonomska pitanja. Gosti hronike su kompetentni ljudi koji 
govre о najvaznijim dogadjajima dana. 

1.3. 
- Vesti ТV Pirot u 15:00h, 18IOOh i 23:30h, predstavljaju najkraci izbor 

najvaznijih dogadjaja u pirotskom okrugu u savremenoj televizijskoj . 
obradi. Kompletпo su proizvedene па РС racunarima na nelinearnim 
rтюntazarпa. Erлituju se takoclje sa гacLJnatЂ ргi cemLt se za transfer 
proizvedenog programa do emisionog РС- а koristi racunarska 1 000 
MBps mreza. 

1.4. 

1.5. 

"Oni kazu" је politicki mgazin koji se emituje svakog petka u 21 sat. 
Centralna tema emisije zavisi od dnevno - politickih desavanja kako u 
regionu tako i u celoj drzavi. Gosti erпisije su. politicari koji komentarisu 
politicke dogadjaj~ koji su obelezili proteklu nedelju. 

- "Biznis klub" је emisija о ekonomiji i biznisu. Emituje se sredom u 21 sat 
u trajanju od 30 minuta. Teme koje se obradjuju su prvenstveno lokalnog 
akaraktera ali se nastoji da se predstave i celokupna ekonomska kretanja 
u drustvu. Gotovi prilozi emituju se sa РС-а а gost emisije govori о 
aktuelnoj temi. Misija ovog magazina је da informise gledaoce, ukaze na 



1.6. 

nepravilnosti koje se dogadjaju u ovoj oЫasti 
preduzetnjstva. 

da podstice razvoj 

- Emjsijcз._ "Џ_f_o~usu" _je_au_toxsko_analitjcki osvrt_na. pojave..i __ dogadjaje_iz _____________ _ 
svih oЫasti zivota: ekonomjje, politjke, kulture ... Posebno mesto imale Ьi 
price о politickim, sociolos~in{ kulturolo§kim feгiomenirria f о .ljudima koji . - . .. . ...... . 

SVOjim nacinom zivota, dostignucima i idejama Па najbolji nacin ilustГLijU 
pojave i dogadjaje о kojima је u emjsiji rec. Emisjja, pored autora-voditelja 
emisije jma i gosta voditelja iz sveta novinarstva, politike, kulture, kao i 
"oЬicne" gradjane. Emisije ima i delove u kojima se uzjvo cLtje misljenje 
gledalaca koji na n.eki nacin odrazavaju stav javnosti. 

1.7. 
- "Vas proЫem" је kontakt emjsija koja obradjuje najaktuelnije teme iz 

svakodnevnog zivota prosecnog coveka. Autorj ј voditelji ove emisije 
Ьiraju adekvatne sagovornike kojj mogu da pojasne razlog nastajanja 
proЬiema, daju savete gledaocima ј cesto direktno ucestvuju u resavanju 
proЫema. Strucnjaci u svojjm oЫastjma govore о socijalnjm, 
ekonomskim, komunalnjm, zdravtstvenim, pravnjm i drugjm proЫemima. 
"Vas proЫem" se emituje svakog cetvrtka u 21 sat u trajanju od sat 
vremena. U drugom delu emisije gosti odgovaraju па pitanja gledalaca. 

1.8. 
- "Agrosat" - emisija о poljoprivredi ј selu emituje se dvonedeljno, nedeljom u 

19:1 О u trajanju od 45 mjnuta. Obraduje aktuelne teme iz oЬiasti 

poljoprivrede,preporucuje poljoprivrednjcima nove tehnologjje. Ekipa koja 
radi ovu emisiju oЬilazi se/a na podrucju Pjrotskog okruga u potrazi za 
ljudima koji na neki nacin odskacu od svoje okoline.Pecat Agrosatu daju 
reportaze о ljudjma,selima ј predelima koje rado gledaju i oni koji sa selom ј 
poljoprivredom nemaju nikakve veze.Obavezan segment emisjje је i Savet 
stru cnjaka. 

1.9. 
, ,Luznicka hronika" - pregle-d dogadjaja sa podrucja opstine Babusniёa. 
Emis!ja se emituje poslednjeg utorka t.J mesecu u 19 sati ј i 5 minuta ј trгje 

45 minuta.Radi se ро ugovorц __ щl __ op§tirщm Babu$nica i . mesecni је 
pregled dogadaja u toj opstini.Obraduju se teme iz najrazlicitijih oЫasti 
kako u gradu tako i u babusnickjm se/jma.Hronika ima i gosta kojj govori 



о aktuelnim dogadajima.S obzirom da Babusnica пета lokalnu televiziju 
saradnja sa televizijom Pirot jedini је nacin da se ljudi iz luznickog kraja 
informisu na ovakav nacin zato је emisija veoma gledana. 

·-·- ------- 1-.10.---
. .. "U carstvu znanja" - emisija koja tretira aktuelna teme iz oЬ\asti obrazovanja 

i novine u oЪrazovnom sistemu. -Pored gosta :emisija ima .. stalne rubrike: 
"Uspesni daci" i "Projekti". Cilj emisije је, pored predstavljanja novina u 
ovoj oЫasti i razvijanje stvaralackih sposobnosti kod dece, podsticanje 
takmicarskog duha Emisija se emituje subotom od 16:45 u trajanju od 30 
minuta. 

- - ---· -- __ 2 .. -
Dokumentarna produkcija 
Od pocetka rada Televizija Pirot znacajnu paznju posvecuje dokumentarnoj 
pro'dukciji. Tokom 2001. godine organizovane su i dve vrhunske sko\e 
dokumentarne produkcije pod nazivom "Pirotska skola dokllmentarnog filma". 
Na obuci scenarista, reditelja i snimatelja Ьili su angazovani eminentni 
strucnjaci: prof. Andrija Dimitrijevic, Aleksandaг Kajevic i dr Danica A6imovi6. U 
radu pirotske skole dokumentarnog filma Ьili su ukljucenji i novinari, snimatelji i 
montazeri: Televizije Cacak, Kragujevac i ТУ Trstenik. 

2.1. 
- Dokumentarni filmovi 
Као rezultat rada letnje i zimske skole dokumentarnog filma nastalo је 7 
dokumentarnih filmova: "Potraga za Ыagom рор Martina", "Voz", "Voda", 
"XXI","Tobacco road", "True lie & video tape" i "Pirotski komarac". U toku 
zimske skole snimljeni su filmovi iz serijala "Granica":"Sresta", "Milina 
buducnosti", "Tragovi vremena","Ovde rodjeni", "Milutin i Milutin"i "Nebo nad 
balkanom". Svi fi\movi prosli su selekciju strucnog zirija Beogradskog festivala, 
-film "Tragovi vremena" Ьiо је u konkurenciji za nagradu, ·а film "Pirotski 
komarac" osvojio је nagradu Grada Beograda па beogradskom festivalu 
dokumentarnog i kratkometraznog filma. 

2.2. 
- Dokurлentarne re1Sortaze 
U produkciji Televizije Pirot proizvedeno је desetak veoma kva\jtetnih reportaza 
kojima su obuhva6ene razlicite teme: trgovina decom, polozaj hendikepiranih 
\ica u drustvu, djaci pesaci, nestajanje tradicionalnog nacina proizvodnje 

... --::: -~:···.:.~.-~.:.~ .. 
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kackavaljaJ tranziciona iskustvaJ proЫemi narkomana ( "Zapisi iz sivog 
doma")J rulet na srpski nacin ( "Adrenaljn") jtd. 

2.3. 
_________ - - Dokumentarni serijali-.. -------- ------ _ ------------ ------------ _ ----------------

Serijai:"Geografija zavicqja" obцhv?ta desetak putopisnih reportaza koje se 
bave prirodnim· lepotama ј nacinom -zlvota n-a Staroj plamimi("Zene Stare 
planjne" Ј "Vuna Stare planine" Ј Kamen", Govor Temstice" Ј "Snezni vrhovi" ... 
Serijal "Miris tamjana" sadrzi desetak prica о manastirima i crkvama u 
PonisavljuJ mitovimaJ legendama i natalozenom secanju iz visevekovne istorija 
crkava ili manastiraJ kao i zbelezene istorijske, arheoloske i druge podatke о 

; njima. Posebno su zanimljive price о manastiru posvecenom svetom .Jovanu 
____________ Bogoslo_vu "Dok је syeta ј veka"J_o divljanskom manastiru "Utociste~~ i crkvi u 

lzatovcima "Anatema". Dokumentarni serijal "Pirot bese varos" u vise epizoda 
obuhvatao је zanimljivosti iz gradske istorije Pirota. Dokumentarni serijal "Deset 
godina posle" u tri epizode bavi se procesom demokratizacije u Pirotu. 

2.4. 
- Dokumentarne emisije 
l\1 Pjrot realiZIJje dokumentarne emisije u zavisnosti od. situacjje о temama 
koje nametnu dogadjaji. Takve emisije obradjuju teme iz oЫasti zdravstva, 
obrazovanjaJ kulture, privrede i sl. 

2.5. 
- Promotjvni dokumentarni filmovi 
Televizija Pirot producirala је dva 15-minutna promotivna dokumetarna filma za 
potrebe REC-a о prirodnim lepotama Stare planine:" Priroda се nam pomoci da 
okrenemo novu -stranu" i "Vuna Stare planine". 1V Pirot је proizvela i 
promotivni dokumentarni film povodom obelezavanja godisnjice "Tehnicke 
skole" Pirot i promotivne filmove za sela Temsku i Gostusu. 

2.6. 
- Kratкa dokumentarna forma 
"Zapisi iz zavicaja" ~ kratk? forma koja se ~mituje nekoliko pljta _u toku пedelje. 
Bavi se istorijom pirotskog kraja. Akcenat је bacen na istorijske cinjenice koje 
пisu poznate siroj javnostiJ osnivanja strukovnih uaruzenja па primer. Pusd 
toga obradjuju se i Ьitni istorijski datumi pirotskog kraja. 

3.1. 



-: •• • •••••• :.: ••• ч • ~ • • -- _..:.:._..: -~ 

- "Sportsko srce" - Sportski pregled nedelje Sportsko srce је specijalizovana 
emisija о spoiiu u Pirotu, ali se bavj i sportskjm temama iz zemlje i_ sveta, 
koja se emituje od pocetka rada ТV Pjrot svakog ponedeljka u 21 :ОО h i traje 
45 minuta. Pored sportskih vesti, emisjja sadгZi prloge sa utakmica, analize i 
reportaze vaznih. ~sp·ortsКih dogadaja ј -··kriticke -kбmEH1tare пesportskih·---------

desavanja na i oko terena, ·s?_~Щet}) __ g_? __ r:ljih()V Ь~ој _Ь~е sto m_?J.!'Jjt. Ч- svakoj_ · 
emisiji gostj jz raznih sportova analjzjraju svoj ucjnak u sezonj, najavljuju 
dogadaje, jznose proЫeme sa kojjma se suocavaju. Porcd ostalog, cilj 
emjsjje је afjrmacija sportskjh kolektiva ј podrska narocjto u radu sa mlad 
јrп kategorijama. Оо sada је emltovaпo preko 325 emisija, sa vise od 1.000 
gostiju. 

------- - ··3:2-. . -· 

- "Sportska planeta" - dnevni pregled sportskjh dogadjaja. Sportska planeta 
је kratka forma u kojoj gledaoci mogu da vide kratak pregled 
najinteresantnijih sportskih dogadaja iz zemlje i sveta. 

3.3. 
- Sportska redakcjja ТV pjrot do sada је realjzovala 108 prenosa sportskih 
dogadaja (fudbal 102 ј rukomet 6) sa odlozenim emitovanjem ј З direktna 
prenosa (2 prenosa fudbalskih utakmjca ј prenos profesionalnog boks meca). 
ТV Pirot је prva u okrugu uradila direktan prenos sportskog dogadaja . 
Uradj\i smo ј nekoliko desetjna reportaza koje su promovisale ј manje 
popularne sportovo, ::ш ciljcm da Sto vise dece vodi zdrav zivot. Ucestvovali 
smo i u organizaciji raznih sportskih manifestacija u nasem gradu. 

3.4. 
- "Subotaza" muzicka emjsija - Audjo-video magazin Subotaza postoji od 

1994. godine, tada Sabotaza, ро hitu Beastje Boys-a. 
Beskompromisno, pre svega muzikom, kritikuje savremene drustvene 
tokove, sunovrat kulture ј neukus oljcen u siljkonskim turbo zvezdama ј 
njihovim sponzorima. Prelaskom na Radjo Pirot, pocetkom 1997. doЬija 
ustaljenj subotnjj termjn ј menja ime u Subotaza. Pocetkom 2000. godine 
emjtuje se prvo video izdanje ovog muzickog magazjna ла ТV Pirot. 
Sredinom oktobra 2006. росео је novi ciklus emisija, sa modifikovanim 
sadгzajem ј u sedmominutnoj foгrni. Subotaza upoznaje gledaoce sa 
interesantnim detaljima iz profesjonalnih karjjera i prjvatnog zivota·muzicara: 
Uzivanje u raritetnim koncertnim snimcjma bendova koji su menjali, i jos 
uvek menjaju jstoriju muzike. Vjdeo magazjn Subotaza, svakog drugog 

·<·-::~·---



daria u popodr:Ievnim i vecernjim terminima. 

3.5. 
- "Limijerov izlog., - jedina emisija u Pirotskom okrugu koja se bavi magijom 
sedme umetnosti. Uz delove najpopularnijih svetskih i domacih filmskih 

----- ---- -- ostvarenja, --kao: i svevremenih- -klasika.--- svake subote---od_J]:3Q. __ J~r_ema ___________ _ 

. ....__ 

istrazivanjima gledanosti 2003. godine, __ ova emisija blla_je _ giE?daпija _ Qd ___ t(icja __ _ 
najgledanijih programa па ruzlcasto{-tei-ёvlzijl:- F'ored-- nagrada -које-_ siJ ---- -----
namenjene gledaocima, svake subote emituje se top lista najgledanijih filmova 
na VHS-u i DVD-u, filmski noviteti, decji crtani filmovi, DVD kutak, i detaljan 
pregled svih filmskih projekcija u Ьioskopu Doma kulture IJ Pirotu. 

3.6. 
_______ :__lY_ pixoJ_je_do s_a9_a, _p_Qr?Q pr_en.Qs{:l_ sport?klh 9_g_gadj§j§, _ _i_aQ~~- i_ djr~~!}e_ 

prenose manifestacija iz Doma kulture, sednice SO Pirot i muzicke 
manifestacije sa centralnog gradskog-trga. 

PLANOVI ТV PIROT 

Razvojnim planom ТV Pirot predvidjeno је da od marta 2007. godine ova 
stanica pocne sa emitovanjem jutarnjeg programa u trajanju od 07:00 do 09:00 
sati. Okosnicu jutarnjeg programa Cinile ы seNisne· informacjje sa citavog 
podrucja pokrivenosti. Takodje, u jutarnjem programu prioritet Ьi imali gosti -
javne licnosti pirotskog okruga i uzivo ukljucenja gledalaca. Posle jutarnjeg, 
nastavilo Ьi se saprepodnevnim programom. 

ТV Pirot се pored Luznicke hronike koja prati desavanja u Babusnickoj 
opstini, u svoj program uvrstiti i nedeljni pregled dogadjaja u Beloj Palanci i 
Dimitrovgradu. Na ovaj nacin Ьi pored svakodnevnog informisanja gledaoci 
doЬili i specijalizovane emisije koje Ьi se bavile iskljucivo temama sa ovih 
podrucja. 

ТV Pirot се u narednom periodu obogatiti obrazovni i kulturno zabavni 
program, uvodjenjem sadгZaja koji su do sada u manjoj meri Ьili zastupljeni . 



КADROVSКASTRUКТURA 

______________ U ЈР _Tv __ Pirot_zapQsJeнo __ Je_26.Jica, od- cega ~9-novjnara;· 13--lica н sluzЬi---··---····-···-··-··-
prod_ukcije·, 2 u sluzЬi marketingaL te_hnicki dir~:;ktor i direktor. 

1. Naska Aljjevski, novinar urednik ekonomske oЫasti. Skolska sprema: 
diplomirani ekonomjsta. Od 1985. do 1999. godiпe bila rюviпar lukalrюy lista 
"Sioboda". Tokom 2000. godina zivela је u Boru, gde је radila u Radjo Boru. 

______ Ppsle povr(!tka_ u _Eirot,~ap_o_sleлa_je_u_ ТY __ Pirot._ P_ored_dnevno infoтmativnog ___ _ 
programa, radi emjsiju о prjvredj ј ekonomjjj "Biznis klub", emisije sa gostima u. 
studjju najcesce о ekonomskim temama. Prosla је edukaciju za ТV novjnarstvo 
u organizacijj ТV 892, obuku u Ekonomist magazinu u trajanju od mesec dana 
(sada је dopisnik ovog· casopisa), seminar о trgovini ljudima u organizaciji 
ЕСВЈ, seminar о evropskim integracijama koji је organizovala Kancelarija za 
pridruzivanje EU, seminar о multietnickim i multikulturalnim razlikama u 
organizaciji Media centra Nis. 

2. Milan llic; novinar urednik sportskog programa. Skolska sprema: visa strucna 
sprema, apsolvent па Pravnom fakultetu u Njsu. Od novembra 1999. godjne 
radi u ТV Pirot. Оо oktobra 2000-te uredivao i vodio dnevnike tv Pirot i Ьiо 
voditelj politickih razgovora uzivo iz studija (Gost u studjju, Licem u ljce ј slicno). 
Od 2000-te 8 mesecj radio kao portparol SO Pirot. Od 2001. stalno zaposlen u 
ТV Pirot kao urednik sportskog programa. Prosao obuku za novinare ј voditelje 
u organizacijj ANEM-a i ТV 892. lako urednik sportskog programa, radj ј kao 
urednik ј voditelj dnevnika, ali i novinar u informativnoj redakciji·. U sportskom 
programu uredivao i vodio oko 200 sportskih pregleda nedelje "Sportsko Srce" 
i realizovao 115 prenosa utakmica (fudbal, rukomet ј boks). 

З. Jelena Мarinkovic, v.d. odgovornog urednika ТV Pirot. Obrazovanje: 
Tehnjcki fakultet, diplomiranj jnzenjer industrijskog menadzm_entcэ.; _yj_s_a s_~ola_ ... 
za obrazovanje vaspitaca. U ТV Pirot zaposlena od 1999. godine. Radila kao 
novinar, prezeпtar, voditelj, uredпik dnevno iпfoгmativnih ылi:::iја, od septeпlrJ~a 
2005. do avgusta 2006. Ьila zamenik odgovornog urednika. Od 15. avgusta 
2006. obavlja funkciju v.d. odgovornog urednika. Zavrsila ВВС- jev kurs 
novinarstva, ANEM-ov seminar za dopisnike, IREX-ov kurs istrazivackog 



novinarstva, seminar о "SukoЬima ј multilateralnim pregovorima" u organizaciji 
NUNS-a ј americke ambasade, seminar о "Ekonomskom poslovanju ј 

finansijkom izvestavanju u SrЬiji" 
"lzvestavanje sa sudskih procesa za ratne zlocine" "lvestavanje о trgovini 

~ ljudjma"; u organizaciji Kancelarije.za pridruzivanje. EU,_semjлac"_l_zvestavanje ______________ _ 
о evropskjm intergracijama~, vjse s~min_ara za novjnare u org?nJ?aciji OEBS-a 
"lzvestavanje о kЬrupcijj", izvestavanje о organizovanorri krimi.nalu ј polfcijskim 
istragama". U okviru ovog programa u periodu od 27. februara do 1. maja 
2006. godine pripremala izvestaje za internet portal Ciste ruke 
(www.korupcija.org). Septembra 2005. godjne Ьila ucesnik medjunarodne 
konferencjje "Unapredjenje zakonodavstva RepuЬijke SrЬije sa medjunarodnjm 
standardjma za borbu protiv korupcije" i decembra 2005. godine ucesnik 

__ _!!!еdјш::штоd~~ kq[1ferencij~ "Borba Q!_Q_!iy_~orup~jj~ u_§rЬij~ prirp~!J~Q.ГQplsa i __ 
jzazovi". 

4. Violeta Jovanovi6 novinar - voditelj . Skolska sprema Visa skola za 
obrazovanje vaspitaca ј apsolvent na Tehnjckom fakultetu smer industrijski 
menadzment. Od novembra 1999 godine radj u ТV Pirot. Pre toga pola godine 
radila kao novjnar u Radio Pirotu. 2000 godjne pohadjala ВВС- ev seminar о 
izvestavanju sa izbora, IREX- ov seminar istrazivackog novjnarstva i niz 
edukacija u organizaciji NVO о kontroli opstinskih budzeta. Urad_ila 12 autorskih 
emjsija "Da se ја pitam" о aktuelnim temama i proЫemima iz grada sa 
stпJcnjacjma raznih ohlasti: ohrazлvanja, politike, zdravstva ... TrenLJtno radi 1.1 

jnform:::~tivnom ГJГOgramiJ kao novjnar, prodiJcent i I_IГednjk ј voditelj dnevno 
informativnih emisija. 

5. lrena Lazarevic, novinar. Skolska sprema: diplomirani novinar- komunikolog. 
Krajem 2001. godine radi u listu "Vecernje novosti" u beogradskoj rubrjcj. Od 
2004. radila kao spiker- novinar u Radjo Babusnjcj. Od februara 2005. godine 
zaposlena је u ТV Pirot. Radi kao novinar i autor је emjsije о skolstvu ј 

obrazovanju "U carstvu znanja". Pohadjala seminar teorjje i tehnike novinarstva 
u organizacjjj ANEM-a. 

6. lgor Staresina, novinar. Skolska sprema: Vjsa skola za obrazovanje 
vaspjtaca. Od 1994. radi kao novinar - vodjtelj na lokalnom- Radiju "Osa", u 
martu 1997. prelazi па Radio Pirot, п.з poslove novinara \fOditelja i autora 
muzickog magazina "Subotaza" .. Krajem 1997 ... i pocetkom .1998 .. pohadja skoJu. 
ТV novinarstva u organjzacjji Media centra u Beogradu. Mentor Gordana Susa. 
Od 1999. godine zaposlen u ТV Pirot. Od 2000. pohadjao vise kurseva i 

.... ··~--· . 
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semjnara о novjnarstvu u jпformatjvnoj redakciji. 2001. u ltaliji pohadjao 
seminar "On-line journalism", а potom u SrЬiji prosao obuke za novinare u 
organizaciji ВВС-а, NUNS-a ј ANEM-a. Od pocetka rada TV Pirot jedan od 
urednika i voditelja iпformativnog programa. Septembra i oktobra 2004. godine 

---··-· --- ·· zavrsio- kurs ANEM-a- i--HBC-a .. za .. odgovorne uredпike -televizije._Od_Jebr:uara ____________ _ 
2005. do avgusta 2006. Ьiо na mestu odgovo(nog urednika ТV Pirot. Od 
pocetka- rada, podjedпako Ьiо aпgazovan u .. iпformativnom 'ј. zabavriom· .- ...... : 
programu. Treпutno obavlja poslove novinara - urednika u informativnom 
programu ТV Pirot·, autor је emisija "Limijerov izlog" i video magazina 
"Subotaza". 

• v 

7. Pragica Pavlov Krstic,_лovirщr. Sko.lsaka __ spr_ema_: _Eakultet poli_!ic_kib _пauka, __ 
novinarski smer. Novjпarstvom se bavi od 1982. Pripravnicki staz obavila u 
11Tigru 11

• U opstinskom listu "TriЬiпa" u Trsteniku radi od 1985. godine. U 
medjuvremeпu radj kao honorarпi saradпik krusevacke 11Pobede11

, Radjo 
Krusevca, 'Trsteпicku hroпiku 11 па Radiu "Vrnjacka Вапја" i kao honorarпi 
dopisnik Radio Beograda. Od 1995 radi па Televiziji Trstenik kao novinar, 
novinar-urednik i sef DESK-a. Као urednik programa Televizije Pirot i glavni i 
odgovorпi uredпik radi tokom 1999. godine. Od polovine 2000-te radi kao 
uredпik dokumentaгnog programa, kao odgovomi uredпik Te_levizije Pirot. Od 
2003. godine radi kao noviпar Televizije Pirot. Zavrsila ВВС kurs za produkciju 
iпfoплatjvпog programa 1998. godiпe u ТV Trstenik, Semjnar о pracenju 
politickih proccsa u Banjaluci 1999.godjne, Seminar u or~anizaciji Gradjanskih 
iпicjjativa 11Priprema za buducnost" 2000-te, NUNS-ov seminar о izvectavanju u 
predizborпoj kampaпji 2002, IREX-ov treпjg za meпadzere о upravljanju u 
medjjima 2003. godine, REC semjпar :Making projects 2003. godine. 
U Televiziji Trsteпik bila autor ј voditelj emisije "Otvoreni studio'' ciji su gosti Ьili 
svi tada zпасајпi politicari na politickoj sceпi SrЬije ( sem Slobodana Milosevica 
i Mirjane Markovic), u Televiziji Pirot vise dd godiпu dana radila "Homo 
politicus", sezdesetomiпutпi politicki magaziп. Emisija ј!3 Ьila пajgledanija па 

programu Televizije Pirot. Bavi se i dokumentarnom produkcijom. 
Dokumeпtarпi serijai"Graпica" koji је fiпaпsijski podrzao PRESS NOW sпimljen 
prema ideji Dragice Pavlov Krstic. Dokumeпtarпi film "Tragovi vremena" па 
kome је Dragica Pavlov Krstic bila koscenarista пominovaп za nagradu па 49.' 
Festivalu Jugoslovenskog dokumentarnog Лlma. Na istom festi\'a!LJ u 
takmicarskom delu prikazani su jos пeki dokumentarni filmovi iz "Pirotske skole .. 
dolumentarпog filma" . Jedan od пjih је i "Potraga za Ыagom Рор Martiпa ciji је 
autor Dragica Pavlov Krstic. Treпutпo је autor i voditelj emisije "U fokusu". 

_.//~~ ·-.- :;~. 



8. Vesna Lazarevic, novinar. Skolska sprema Po\joprivredni faku\tet u 
Zemunu,odsek za zastitu Ьilja i prehrambenih proizvoda. Novinarstvom se bavi 
od 1994.godine.Prvih deset godina Ьila novinar u Radio Pirotu gde је uredivala i 
vodila emisiju za poljoprivrednike а radila је i u informativnoj redakciji gde је 
pored ostalog uredivala ј vodila dnevnik.U to vreme Ьila је honorarni saradnjk 

---···--Emisjje ···z.a.--·selo- prVog- prog·rama.·· Radio · Beograda:·-a -s-aradiva:la 'је· ·ј- sa-·----·-··--·-·· 
novosadskim listom potjoprivrednik. Као radijski · · novinar ucestvovala ла . 
Festivalu udruzenih radio stanica SrЬije 2002. kada {е reportaza ''lzmecfu.istCne 
ј legende" Vesne lazarevic pohvaljena. U Te\eviziji Pirot radi od 2003.godine. 
Ureduje i vodi emisjju о se\u i poljoprivredi "Agrosat" i autor је i voditelj i emisije 
"Luznicka hronika". Radi i u informativnoj redakcijj. Pohadala је ANEM-ov 
semjnar za radio no~inare koji је vodila Svetlana Lukic 2001.godine kao 
semjnar Tompson fondacjje za jstrazivacko ТV novinarstvo 2003.godine. 

9. Vladimir Veljkovjc, novinar. Srednje obrazovanje - apsolvent Filozofskog 
fakulteta u Beogradu odsek istorija. Novjnarstvom росео da se bavi u 
omladinskoj redakciji Radio Pirota 1990 gde је radio dve godine. 1999 godjne 
ponovo росео da radi kao honorani saradnik u istom radjju. Od 2001. 
godjneradi na ТV Pjrot. Dopisnik Linka, specijalizovanog casopisa za lokalne 
medije ј site-ova www.zamjr.net i www.stripovi.com. Na ТV Pirot u okviru 
politicke emisije "Oni kazu" koju uredjuje ј vodi uradio preko sto razgovora sa 
najpoznatijim licnostima srpske politicke scene kao i lokalnim politickim 
liderima. Pored politike pratio i kulturu, intervjuisao mnoge poznate licnosti iz 
javnog zivota. 1999. i 2000. pohadjao IRI-jev trening za rad sa medijima. 2000. 
godine u dva navrata usavrsavao se u /\N ЕМ trening centru kod Svetlarн~ 
Lukic i Mitka Jakovlenskog, iste godine pohadjao ·trening Gradjanskih inicjjativa 
о izvestavanju о. manjinama, 2002. zavrsio trening za TV novinarstvo. 2003. 
godine ucesnik projekta "Zamir", koji је povezao mlade novinare sa prostora 
Balkana u okviru koga је odrzano devet desetodnevnih treninga u Hrvatskoj. 
2004. ucestvovao na Student Voice-u na Hvaru, osmodnevnoj konferenciji koja 
је za temu imala izvestavanje о manjinama ј na kojoj su ucestvovali novinari i 
predavaci iz celog sveta. 



Televizija Pirot 

LЮUO Pirot, u!.Впшkн Radicevica Ь.Ь, tel. О 101 313-800, fax: 010/ 313-911, e-mail: tvpirot@hotшaii.cuщ 
W\V\V.tvpirot.co.yll 

GENERALNA PROGRA~A:SКA SЕМА ЈР "Televizija Pirot" 
P:ro-gramsкasemtl""za PONEDEUAК:- -----:--------- ----- ---------------------------- --··-·--

R.Ьг. Poectak --=-~~~~---=~~j;,progгaшskogsadгiaja ··--:·l ·· ·-



Programska sema za UTORAK: 

Тгајапје Naziv pгogпzmskog sadriaja 
f------11------- -! --·-------+------- ----- ----------------------·· 

90' FILM 

INFO SERVIS ТV PIROT 

NAPOMENA: 



Programska sema za SREDA: 

NaziV pгogrлmskog sadriaja 
·-------!---------·------------· 



Programska sema za CETVRTAK: 

Naziv progгшnskog sadгiaja 

( 



Pгogгamska sema za РЕТАК: 

TiajEmje Naziv programskog sadriaja 

i 
1 
' ' 



Programska sema za SUBOTU: 

R.br. Тгајапје Nazjv programskog saclriaja 

DOBRA STARA VREMENA 

21:15 45' DOKUMENTARNI PROGRAM 

19. 22:00 

22. 22:50 90' FILM ILI FUDBAL 

23. 01:00 INFO SERVIS ТУ PIROT 

NAPOMENA: 



Pюgramska sсша za NEDELJU: 

Naziv pюgгamskog s;'J{/daja 
-----··--------·---; 

22. 23:35 

01:00 

NAPOMENA: 

Pirot 15.09.2(I06.g. 



ЈР "Tclevizija Pirot' 
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DODATAK 
Р R О G R А М S К О Р R О S 1 R Е NJ Е 

Pirot 25.12.200fi. 



ЈР 'Televizija Pirot" 

нl. Branka I{aclicc;ica Ь.Ь, lЮОО Pirot. tcl. 0101313-800, fax: ОН)/~ !3-911, e-пmif· office@.t\•pirot.co.vu 
\V\\W;tvpirot,co,yu ~ ..... ···-··· ..... ~. . .... 

Р R О G R А М S К О Р R О S 1 R Е NJ Е 

Teievizija-Pirot-u-2007. godini-·prema-posebnom, razvojnom · planu-rada· 
planira prosirenje programske seme па Jutarnji program kao ј prepodnevni 
obrazovni i dokumentarni program. 

Prvenstveno zato јег Jutarnji program omogucava da gradanj ve6 od 
ujutru budu obavestavanj о svjm aktuelnostima u opstini i okrugu. Jutarnji 
program Ьi se realizovao uzivo iz studija, i Ьiо Ьi kolaznog tipa sa gostima, 
muzjkom, crtanim fjlmovima, obrazovnim emjsjjama. 

Jutarпji program Ьi pocjnjao u 06:30 i zavrsavao Ьi se u 09:00. U nastavku 
programa emitovao Ьi se obrazovnj program kao sto su: naucno-popularne 
serije, vesti i informacjje i dokumentrni program. 

Jutarnji ј prepodnevni program traje do 12:00 kada se prelazi na lnfo 
servjs_ U 15:00 realizuje se standardna programska ~ema. 

Tehnjcka realizacija се Ьiti omogucena prjmenom najsavremenije 
digitalne opreme. 

PrograiТlski tim ы~ciniia redakcija Jutarnjeg programa, а voditelj Jutarnjeg 
programa bi samostalrю odlucivao о nacjпu i modelu rada. 

Ovo programsko prosirenje omogu6ava vecu gledanost, bolju 
informjsanost gradana pjrotskog okruga i povecanje prihoda od marketinga. 



Orijentaciona programska sema Jutarnjeg programa 

-
i vrcmc naziv progгazna 1 --

06:30- 0700 Spotovi + Najava pюgrama 1 
1 

07:00-0705 Vesti 
••м• ·-· 

! 
i 07:05 - 07 l.Q - Vrcmcnska pгognozз --- - .... 
, •• ш 

07:10- 07:15 Crtani filш 
1 

-- -
07:15- 07:20 Muzicki spot . ! 

--
07:20- 07-Ю Prelistavanje dnevne stampe i 

1 07:30-0745 Gost Jutarnjeg programa ј 
-·-

07:45- 07:SO Muzicki spot ј 

07:50- 075S Zapis iz zavicaja - obrazovni program 

07:55- Оо оо EPP/Mali oglasi 
·-· 

- --08:00- 08 10- ·-- - - -- Vesti- -- --

i 08:10- 011 15 ЕРР 

08:15- Оо 2S Fono ukljucenje (Babusnica, Dimitrovgrad, Bela Palanka) 
-

08:25- Оо:3О Vremenska prognoza 
--- ·-·-

: Uo::IO- Оо:.'\5 Hrana i vino - kнlinarstvo 

1 

09:00 Najava programa 2 ! 
1 

09:00-09 05 Vesti 

09:05-0945 Dokumentarni program 

i 09:45- ()9:50 EPP/Мali oglasi 

1 
09:55- 10 оо Muzicki spotovi 

-· 

! 10:00- 10:45 Naucno-popularni program 

i 10:45 - l(J ~5 Crtani film 
' .ј 

10:55 - 11 <ЈО EPP/Мali oglasi 1 

1 
11:00-11:,)5 Vesti + Vremenska prognoza 

11:05- 11:30 Dokurnentarni program 

11:30- 11:45 Muzicki program 

11:45- 11 :)5 Zapis iz zavicaja - obrazovni program 

11:55- 12:00 ЕРР 

12:00 - 15 :ЈО Info servis ТV Pirot 

Nova programska sema sa Jutarnjim programom se realizuje pocev od 
01. marta 2007. godine. 



"Teievizija Pirot" d.o.o. 
-----------------·------------·------------------------------------------·--------------------------------------------------
ul. Branka Radicevica Ь.Ь, 18300 Pirot, tel.Ol01313-800,fax: 010/313-910, e-mail:office@tvpirot.rs 

Реnублина Србvф< . 
,.,1 uнција за nрива~из<ЩИЈL._, 

·-···-мљёно: ~'\.aS--:I~\S_~· ___ ~-
. ----~ · А Пеn бр Броl~.Ре~:та- ~..:... .!::'.....:.:.:.-.:.. · - --

lzjava ----~~Ј~.9?~- .. t--~- --~------

Postovani, 
mi, dole potpisani, izjavljujemo pod krivicnom, materijalnom i moralnom 
odgovomoscu da nismo imali poseban program na pojedinim jezicima Nacionalnih 

---- - manjina, odiiosnoT1deoinformativnih; obrazovnih,-naucnih, kulturno-umetnickih, 
decijih, zabavnih i drugih programskih sadrzaja od javnog interesa na pojedinim 
jezicima Nacionalnih manjina i da su oni ЬiJi zastupljeni и okviru redovnog 
informativnog programa Televizije Pirot 

U Pirotu 30;04.2015. 




