
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

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 25.05.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ АКТИВНОСТИ ГРАДА НИША НА МЕЂУНАРОДНОМ
ПРОЈЕКТУ АРТ КАРНУНТУМ-а

„Велика места светске историје – Цареви Карнунтума су променили свет“,

I Град Ниш као партнер на међународном пројеку „Велика места светске историје –
Цареви Карнунтума су променили свет “, исказује спремност за наставак активности у
оквиру пројекта, а које ће се реализовати на територији Града Ниша. Пројекат „Велика места
светске историје – Цареви Карнунтума су променили свет“ је међународни историјски
заснован културни пројекат који се реализује и финансира од 2009. године уз подршку Владе
Доње Аустрије и аустријског Министарства за европске и спољне послове, а у сарадњи са
партнерским градовима.
II Носилац пројекта је културна асоцијацијa ART CARNUNTUM (Аустрија), чији је
оснивач професор Пиеро Бордин, а партнери на пројекту су Град Ниш и град Измит
(Турска).
III Циљ пројекта је успостављање покиданих веза између европских градова који су у
римском царству имали значајну улогу, пре свега у животу императора Константина
Великог.

Пројекат није временски ограничен.
IV У оквиру пројекта „Велика места светске историје – Цареви Карнунтума су
променили свет“ Град Ниш спроводи активност организације међународне изложбе у
оквиру програма обележавања Градске славе, под називом „Константин и Лициније се
враћају у Ниш “.
V Укупни процењени трошкови ове активности коју финансира Град Ниш су 360.000,00
динара.
VI Средства за ову намену у износу од 360.000, 00 динара су обезбеђена у буџету Града
Ниша за 2018. годину на позицији 412, економска класификација 423-услуге по уговору.
VII Коoрдинатор пројекта за Град Ниш, је Стела Јовановић, Канцеларија за локални
економски развој и пројекте Града Ниша.
VIII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и
Градској управи Града Ниша да реализују ово решење.
IX 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

Пројекат „Велика места светске историје – Цареви Карнунтума су променили свет “ је
међународни историјски заснован културни пројекат који се реализује и финансира од 2009.
године уз подршку Владе Доње Аустрије и аустријског Министарства за европске и спољне
послове, а у сарадњи са партнерским градовима.

Овај пројекат прати главне историјске догађаје, након тачно 1700 година:
- 11. новембра 2008.г. – 1700. годишњица Конференције у Карнунтуму;
- 30.априла 2011.г. -1700 година Едикта из никомедије
- 28.октобра 2012.г. - победа Константина на Милвијском мосту у Риму



- 13.јуна 2013.г. – 1700.годишњица Миланског едикта.
Већина ових активности је реализована у сарадњи са градовима Ниш/Наисус и Измит,
античка Никомедија. Један од резултата ових међународних сарадњи су и споменици у
Аустрији - Карнунтум-Петронели крај Беча, у Измиту и у Нишу.

Циљ пројекта, чији је идејни творац  Пиеро Бордин, је успостављање покиданих веза
између европских градова који су у римском царству имали значајну улогу, пре свега у
животу императора Константина Великог. Једанаестог новембра 308. године у Карнунтуму
код Беча, Константин је проглашен једним од четворице римских тетрарха и то је био
преломни историјски догађај који ће, пет година касније, 313. године, трајно променити ток
европске и светске цивилизације признавањем хришћанства Миланским едиктом о
толеранцији.

Главни концепт пројекта је праћење великих историјских догађаја који су изменили ток
светске историје и формирали темеље данашње европске културе, са дистанце од скоро 1700
година, обележавањем значајних датума везаних за римске императоре пригодним
симболичним уметничким догађајима и промоцијама културно-историјског наслеђа градова -
учесника.

Пројекат није временски ограничен.
На иницијативу Министарства културе Србије, коме се обратио г-дин Бордин, у пројекат

је од 2009. године укључен и Град Ниш.
Захваљујући учешћу на овом пројекту успостављена је међународна сарадња у оквиру

мреже градова и историјских локалитета: Кранунтум Петронел-Беч (Аустрија), Ниш
(Србија), Измит - античка Никомедија (Турска), као главни учесници на пројекту због
важности ових градова, а прикључени су и градови  Трир (Немачка), Арл (Француска),
Солун и Маратон (Грчка), Рим и Милано (Италија).

Новембра 2013. године је Градоначелник Града Ниша упутио директору и оснивачу Арт
Карнунтума Писмо о намерама бр 3990/2013-01 од 15.11.2013. године, којим је изражена
спремност Града да узме активно учешће у имплементацији овог пројекта, активностима
које се договарају у континуираној сарадњи представника градова са аутором пројекта.
Као резултат досадашњих активности на пројекту, Карнунтум је награђен доделом
престижне ознаке European Heritage Label - Ознака Европског наслеђа од странеЕвропске комисије у Бриселу.

На симпозујуму у новембру 2017. године донета је одлука, да се у Нишу у оквиру
програма Градске славе 2018. године одржи међународна изложба „Константин и Лициније
се враћају у Ниш “ уз присуство делегације градова партнера, Аустрије и Турске. Реч је о
изложби фотографија које су настале у току досадашње сарадње поменутих градова и фото -
приказ чињеница везаних за историју људских права. Ова изложба већ је презентована у
Аустрији. Изложба је, иначе догађај у сусрет 70.-ој годишњици доношења  УН Повеље о
људским правима, који ће бити обеклежен и у склопу пројекта.

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:672-10/2018-03
У Нишу, 25.05.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић


