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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 130/2017) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 16.05.2018. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О СПРЕМНОСТИ ГРАДА НИША ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ 
„КРЕАТИВНА ЕВРОПА“, КАО ПАРТНЕРА НА ПРОЈЕКТУ „ЕВРОПСКО НАСЛЕЂЕ-

ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЈА“ 
 
I  Град Ниш исказује спремност за учешће у Програму Креативна Европа (2014-2020),  
под-програм за културу-категорија 1- Пројекти сарадње већег обима (Coop 2)  – Позив за 
подношење предлога пројеката EACEA 32/2017- „Подршка европским пројектима сарадње 
2018“, који финансира Извршна агенција за образовање и аудовизуелну културу. 
II  У оквиру Програма Креативна Европа Град Ниш као партнер учествује у предлогу 
пројекта „Европско наслеђе-Отворена лабораторија“ (EHOL) . 
II  Општи циљ пројекта „Европско наслеђе-Отворена лабораторија“ (EHOL) је повећање 
броја посета локацијама културног наслеђа као и диверзификација циљне публике кроз 
дизајнирање иновативних одрживих решења у промоцији културно-историјског наслеђа са 
приступом усмереним на кориснике. 
 III Носилац пројекта „Европско наслеђе-Отворена лабораторија“ (EHOL) је Департман 
Сене и Марне (Француска, Île-de-France Region).  
ЕХОЛ пројекат окупља 11 партнера потписника из 8 земаља, укључујуцћи 8 локација 
културног наслеђа из 7 земаља и 3 под називом "Експертски партнери" из 3 земље. 
Партнери на пројекту су: 
Град Granollers (Шпанија, Каталонија), Регион града Туниса (Тунис), Östergötland Регион 
(Шведска), Град Cento (Италија, Регион Emilia Romagna),  Град Ниш (Србија, Нишавски 
округ), Град Trieste (Регион Friuli Venezia Giulia, Италија) и Регион Transylvania (Румунија). 
Експертски партнери на пројекту су: 
Lamk Universitet - Lahti (Универзитет примењених наука Лахити ,Финска, regija Paijat-
Hame),; Mines Paris-Tech (Универзитет за науке и ученост, центар роботике , Француска, Ile-
de-France Region),  и Тачка комуникације (Србија, Београд). 

Време реализације предложеног пројекта је у периоду од 01.07.2018. године до 
31.12.2021. године. 
IV Укупна предложена вредност предлога пројекта је 1.845.314,98 евра. 

Предложена вредност предлога пројекта за Град Ниш је 249.952,61 евра. Од 
предложене вредности предлога Пројекта, Град Ниш суфинансира пројекат са највише 
124.976,30 евра, од чега је 41.633,00 евра учешће Града Ниша преко плата запослених 
радника Градске управе ангажованих на пројекту, однoсно 2 запослена са 50% плате и 2 
запослена са 35% плате.  Средства за ову намену су обезбеђена у буџету Града Ниша за 2018. 
годину и биће обезбеђена у буџету за 2019, 2020 и 2021. годину. 

Укупна предложена финансијска обавеза Града Ниша на пројекту је 83.343,30 евра. 
По годинама: 2019 – 27.781,10 евра; 2020 -  27.781,10 евра, 2021 – 27.781,10 евра и односи се 
на коришћење услуга и роба, а средства за ову намену ће бити планирана у буџету Града 
Ниша за 2019, 2020 и 2021. годину. 



 
Обавезе Града Ниша на пројекту огледају се у реализацији активности свог дела пројекта, а у 
складу са садржајем и предложеним буџетом Пројекта. 
V  Средства за ову намену у износу од 83.343,30 евра биће обезбеђена у буџету Града 
Ниша за 2019. и 2020. и 2021 годину, док у 2018. години Град Ниш неће имати финансијских 
обавеза по пројекту.  
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Споразум о 
сарадњи за пројекат „Европско наслеђе-Отворена лабораторија“ са представником носиоца 
Пројекта DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE (Департман Сене и Марне  (Француска, 
Île-de-France Region) и представницима осталих партнера предложеног пројекта. 
VI Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и 
Градској управи Града Ниша да реализују ово решење. 
VII Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша 
и Градској управи Града Ниша. 
 
                                                О б р а з л о ж е њ е 

 
Креативна Европа је Програм Европске комисије за подршку и суфинансирање 

пројеката из области културе и аудивизуелног сектора. Програм Креативна Европа је 
наставак претходних програма Култура 2007-2013 и Медиа 2007 који су сада као 
потпрограми Култура и МЕДИА обједињени у један програм. 

У оквиру Програма „Креативна Европа“ Департман Сене и Марне (Француска, Île-de-
France Region) је као носилац пројекта поднео предлог пројекта „Европско наслеђе-Отворена 
лабораторија“ који финансира Извршна агенција за образовање, аудовизуелну културу, кроз 
Програм Креативна Европа (2014-2020), Под-програм за културу-категорија 1- Пројекти 
сарадње већег обима (Coop 2)  – Позив за подношење предлога пројеката EACEA 32/2017- 
„подршка европским пројектима сарадње 2018“.  

Град Ниш је један од партнера на овом пројекту. 
Полазећи од тога да је европско наслеђе важан ресурс за социјалну кохезију и 

економски раст, Европска унија је посвећена очувању и унапређењу овог наслеђа кроз низ 
акција и програма, па је 2018. годину прогласила за Европску годину културног наслеђа 
(EYCH), с циљем ојачања осећаја припадности Европи са кохезивним и инклузивним 
приступом.  

У складу са тим овај Пројекат ће омогућити да Град Ниш буде јасније препознат на 
културној мапи Европе и боље позициониран као град са изузетним културно-историјским 
наслеђем. 

Општи циљ пројекта „Европско наслеђе-Отворена лабораторија“ је повећање броја 
посета локацијама културног наслеђа као и диверзификација циљне публике кроз 
дизајнирање иновативних одрживих решења у промоцији културно-историјског наслеђа са 
приступом усмереним на кориснике. 

Специфични циљеви пројекта су: 1. Повећање броја посета локацијама културног 
наслеђа; 2. Дизајнирање нових одрживих решења са приступом усмереним на кориснике; 3. 
Подршка дигиталној транзицији и иновацијама на историјским локалитетима (баштина)¸ 4. 
Омогућавање појаве нових економских модела путем дигитализације; 5. Обезбеђивање 
простора за транснационалне размене и побољшање вештина, као и праћење еволуције и 
трансформације сектора културе; 6. Стварање осећаја заједничког културног наслеђа и 
осећаја припадности заједничком простору; 7. Подршка власништву над културним наслеђем 
од стране публике (давање различитим врстама публике могућност и моћ да допринесу 
културном животу и активностима и одлукама о улози културног наслеђа у наредним 
годинама.  

Активности пројекта „Европско наслеђе-Отворена лабораторија“сврстане су у 4 
развојна корака процеса отверене лабораторије у оквиру којих ће се коришћењем различитих 



алата радити на промовисању културног наслеђа на иновативан начин, кроз различите 
уметничке изразе. Кроз Пројекат ће се показати како култура, уметност и коришћење нових 
технологија могу довести до ширења публике и охрабрити људе да постану више 
заинтересовани за културно-историјско наслеђе. Будући да је развој публике јако важан за 
одржање кутурно историјских локалитета, битно је створити концепт културе доступне 
свима и ојачати осећај припадности заједничком простору, што се постиже укључивањем 
нове публике и омогућавањем да им ти садржаји буду доступни. Реализација активности 
овог предлога пројекта кроз процес отворене лабораторије ће допринети постизању тог 
циља. 

Носилац пројекта „Европско наслеђе-Отворена лабораторија“ (EHOL) је Департман 
Сене и Марне  (Француска, Île-de-France Region). 

EHOL пројекат окупља 11 партнера потписника из 8 земаља, укључујући 8 локација 
културног наслеђа из 7 земаља и 3 под називом „Експертски партнери“ из 3 земље. 

Партнери на пројекту су: 
1.Град Granollers (Шпанија, Каталонија), 2.Регион града Туниса (Тунис), 

3.Östergötland Регион (Шведска), 4. Град Cento (Италија, Регион Emilia Romagna),  5. Град 
Ниш (Србија, Нишавски округ), 6. Град Трст (Регион Friuli Venezia Giulia, Италија) и 7. 
Регион Transylvania (Румунија). 

Експертски партнери на пројекту: 
1.Lamk Universitet - Lahti (Универзитет примењених наука Лахити ,Финска, regija 

Paijat-Hame),; 2. Mines Paris-Tech (Универзитет за науке и ученост, центар роботике , 
Француска, Ile-de-France Region),  и 3. Тачка комуникације (Србија, Београд). 

Време реализације пројекта је од 01.07.2018. године до 31.12.2021. године 
Пројекат обрађује 8 локација из северне, јужне, источне и западне Европе, западног 

Балкана и медитеранских земаља изван ЕУ, са јаким везама са европском историјом и 
културом. Предвиђена је подршка од стране 3 стручњака са експертизом у ко-дизајну и 
виртуелној стварности. 

Укупна предложена вредност предлога пројекта је 1.845.314,98 евра. 
Предложена вредност предлога пројекта за Град Ниш је 249.952,61 евра. Од 

предложене вредности предлога Пројекта, Град Ниш суфинансира пројекат са највише 
124.976,30 евра, од чега је 41.633,00 евра учешће Града Ниша преко плата запослених 
радника Градске управе ангажованих на пројекту. 

Укупна предложена финансијска обавеза Града Ниша на пројекту је 83.343,30 евра. 
По годинама: 2019 – 27.781,10 евра; 2020 -  27.781,10 евра, 2021 – 27.781,10 евра. 

Обавезе Града Ниша на пројекту огледају се у реализацији активности свог дела 
пројекта, а у складу са садржајем и предложеним буџетом Пројекта. 

Средства за ову намену у износу од 83.343,30 евра биће обезбеђена у буџету Града 
Ниша за 2019. и 2020. и 2021 годину, док у 2018. години Град Ниш неће имати финансијских 
обавеза по пројекту.                                                                                                                     

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење 
туризма и културног наслеђа на територији Града Ниша, као и препознавања Ниша на 
културној мапи Европе, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог 
решења. 

 
Број: 598-7/2018-03 
У Нишу, 16.05.2018. године                                  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                                                   Дарко Булатовић 


