РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08),
члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број
92/2010, 37/2011 и 64/2011) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 24.11.2011. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење o суфинансирању и
прихватању учешћа у пројекту „Унапређење техничких капацитета НТВ“.
II Носилац пројекта је Јавно предузеће за радио и телевизијску делатност Нишка
телевизија, а партнер на пројекту је Град Ниш. Вредност пројекта је 61.500,00 EUR у
динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан измирења обавеза.
III Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 60.000,00 EUR, а НТВ
финансира пројекат са 1.500 EUR.
Образложење
Општи циљ пројекта „Унапређење техничких капацитета НТВ“ је унапређење
информисаности грађана града Ниша, побољшање квалитета програма НТВ и унапређење
квалитета рада и конкуретности НТВ-а, подизањем њених техничких капацитета.
Специфичан циљ пројекта је набавка репортажних кола са, минимум, шест
професионалних камера са чипом од 2/3 инча, даљинском контролом камера за минимум 4
камере, професионалним видео и аудио миксером, професионалним broadcast снимачима,
Betacam, DVCAM, DVD и мониторингом.
Реализацијом овог пројекта – набавком половних репортажних кола, НТВ би постала
једина телевизија, јужно од Београда, која има могућности да професионално ради директне
преносе различитих културних манифестација, концерата, спортских дешавања, утакмица и
комерцијалних догађаја. Предност над осталим кућама у региону би била велика, јер би НТВ
у свом програму, имала преносе и снимке свих значајних догађаја. НТВ би се на овај начин
много више укључила у тржишно пословање у свом региону јер би могла да ради и за друге
телевизије и наручиоце и да, тако, оствари финансијску добит и почне озбиљније да
зарађује. Националне куће наплаћују велике суме новца по дневном ангажовању
репортажних кола а НТВ би, у сваком случају, била јефтинија и тиме конкурентна и могла
би да има већи обим посла и, као будући регионални јавни сервис, богатију програмску
шему. У намери да широј јавности понуди што већи избор програмских услуга, обогаћујући
тиме културно наслеђе и развијајући њено аудиовизуелно стваралаштво, НТВ би остварила
овај културни циљ кроз напоре за повећање производње и протока висококвалитетних
програма, како би тиме одговорила на очекивања јавности у области политике, културе и
образовања.

Укупна вредност пројекта је 61.500,00 EUR. Учешће Града у пројекту је 60.000,00 EUR,
а НТВ финансира пројекат са 1.500 EUR.
Средства за реализацију овог пројекта су предвиђена буџетом Града Ниша за 2011.
годину, на позицији 212/3.
Пројекат „Унапређење техничких капацитета НТВ“ је значајан за унапређење квалитета
информисаности Града Ниша и подизање капацитета НТВ, као сервиса информативног
грађана, па Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да, у складу са својим
овлашћењима, донесе Решење о реализацији пројекта.
Број: 985-20/2011-03
У Нишу, 24.11.2011. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

