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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 17.07.2018. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О СУФИНАНСИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 
„САНАЦИЈА БЕДЕМА-ЕСКАРПИ НИШКЕ ТВРЂАВЕ, ГРАД НИШ'' 

 
I Град Ниш прихвата суфинаснирање и реализацију пројекта „Санација бедема-ескарпи 
Нишке тврђаве, град Ниш“, који је одобрен у оквиру Јавног позива Министарства привреде 
Републике Србије за пријаву пројеката за подршку и унапређење локалне и регионалне 
инфраструктуре-Градимо заједно, број 401-00-1660/2018-11 од 10.042018. године, који је 
расписан у складу са Уредбом о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и 
поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – 
Градимо заједно („Службени гласник РС” број 5/17), а на основу Одлуке о распореду и 
коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре-
Градимо заједно ЕИБ 9, број 401-00-1146/2108-11 од 08.03.2018. године. 
II Општи циљ пројекта је повећање културно-историјске и туристичке понуде Града 
Ниша кроз развој инфраструктуре и валоризацију културно-историјског наслеђа. 
 Специфични циљеви пројекта су oбављање припремних радова на уклањању растиња, 
маховина и обезбеђивања градилишта прописаном заштитном оградом, као и санација и 
конзерваторско-рестаураторске радови на бедемима-ескарпама Нишке тврђаве. 
III  Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 113.569.638,48 динара, а коначна вредност 
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору. 
Министарство привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 40.018.549,15 
динара, (35,24%), а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 73.551.091,34 
динара, са ПДВ-ом, (64,76%). 
IV  Средства за суфинансирање пројекта „Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град 
Ниш“ у износу од 73.551.091,34 динара динара обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2018. 
годину, Раздео 9 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Глава 9.1 – 
Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 620, број позиције 431, економска класификација 511 –  Зграде 
и грађевински објекти – ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији 
пројеката по основу програма министарстава.  
V Евентуалне вишкове и додатне радове финансираће Град Ниш у складу са позитивним 
законским прописима. 
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о изградњи са 
Министарством привреде Републике Србије и изабраним извођачем радова. 
VII Налаже се Канцеларији за локани економски развој и пројекте Града Ниша и Градској 
управи Града Ниша, да у оквиру својих надлежности реализују ово решење. 
VIII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша.“ 
  



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Пројекат „Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град Ниш“ одобрен у оквиру 

Јавног позива Министарства привреде Републике Србије за пријаву пројеката за подршку и 
унапређење локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно, број 401-00-1660/2018-
11 од 10.042018. године), који је расписан у складу са Уредбом о поступку по коме се бирају 
инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и 
регионалне инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС” број 5/17), а на 
основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и 
регионалне инфраструктуре-Градимо заједно ЕИБ 9, број 401-00-1146/2108-11 од 08.03.2018. 
године. 
 Општи циљ пројекта је повећање културно-историјске и туристичке понуде Града 
Ниша кроз развој инфраструктуре и валоризацију културно-историјског наслеђа.  
Специфични циљеви пројекта су oбављање припремних радова на уклањању растиња, 
маховина и обезбеђивања градилишта прописаном заштитном оградом, као и санација и 
конзерваторско-рестаураторске радови на бедемима-ескарпама Нишке тврђаве. 

Пројектом су предвиђени радови на санацији бедема-ескарпи Нишке тврђаве и то на 
деловима: 

- западни бедем, део тврђаве окренут ка аутобуској станици – сектор 3, 
- северозападни бедем, део према техничким факултетима и ,,градском пољу,, -

сектор 4, 
- северни бедем, део према ,,градском пољу,, и касарни ''Кнез Михајло'' - сектор 5. 
Радови на санацији бедема-ескарпи Нишке тврђаве обухватају главне делове 

фортификације Нишке тврђаве из 18. века и елементе директно ослоњене на њих.  Бедеми 
Тврђаве подељени су на шест сектора, а овим пројектом обухваћена су три. Они чине ободни 
део Тврђаве просечне дужине 1350м, а укупна површина 74.258 м2. То су: косе ескарпе 
бедема и бастиона (дужина ~1850м, просечна висина 7,50м), унутрашње ескарпе бедема 
(дужина ~1000м, просечна висина 2,5м) и контраескарпе рова (дужина ~1170м, просечна 
висина 4,5м), заједно са припадајућим елементима, заједно са припадајућим елементима – 
капије, пролази за комунакацију кроз бедеме, осматрачнице, рампе. 

Пројекат „Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град Ниш“ представља део 
вишегодишњег програма истраживања, конзервације, валоризације и презентације културно-
историјске баштине Ниша на којем ради Град Ниш и који је отпочео у току 2012.године. У 
склопу овог програма, инвестиције су спроведене на ревитализацији археолошког парка 
Медијана, објекту Историјског архива у Нишкој тврђави, санацији бедема Нишке тврђаве –
прва фаза, реконструкцији амфитеатра у Нишкој тврђави, реконструкцији ровова у Нишкој 
тврђави за потребе туристичко-спортског комплекса, изградња дечијег научног парка. 
Кумулативни ефекат овог пројекта и синергијско деловање су довели до изразитог раста 
броја гостију коју Ниш бележи задњих година а релаизација овог пројекта би довела до 
драстичне разлике у понуди коју Град Ниш и југ Србије нуди. Реализација овог пројекта ће 
довести до стварања предуслова за отварања јужне капије и Стамбол капије и на тај начин 
отворила за презентацију већи део тврђаве који је у овом трнутку затворен за јавност. Такође, 
на тај начин би допринело реализацији пројекта уклањања зелене пијаце, ауто пијаце и 
дивље пијаце около зидина тврђаве. Пројекат ревитализације бедема-ескарпи Нишке тврђаве 
створио би услове за промоцију културних потенцијала Града Ниша и богаћење туристичке 
понуде, чиме се наглашава важност вредновања културног наслеђа као саставног дела 
заједничког наслеђа и припадности заједничкој светској културној баштини. Санација 
бедема-ескарпи Нишке тврђаве утицање на повећање безбедности пролазника и повећано 
задовољство грађана, пружајући слику о граду који води рачуна о својим грађанима и својој 
историји 

 



Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 113.569.638,48 динара, а коначна вредност 
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору. 
Министарство привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 40.018.549,15 
динара, (35,24%), а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 73.551.091,34 
динара, са ПДВ-ом, (64,76%). 

Средства за суфинансирање пројекта „Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град 
Ниш“ у износу од 73.551.091,34 динара динара обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2018. 
годину, Раздео 9 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Глава 9.1 – 
Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 620, број позиције 431, економска класификација 511 –  Зграде 
и грађевински објекти – ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији 
пројеката по основу програма министарстава.  
 Овај пројекат је у складу са Ревизијом стратегије развоја Града Ниша, („Службени 
лист Града Ниша“ бр. 20/ 2010 од 15. 4. 2010), Стратешки правац 3, Акција 
3.2.2.Обогаћивање културне понуде, промоција Ниша као културног центра; истраживање, 
заштита и презентација непокретних културних добара и Акциониим планом одрживог 
развоја Града Ниша 2015 – 2020. године ( усвојен на Скупштини 26.12.2014, „Службени 
листе Града Ниша“ 110/2014,) 2.Развој економије и пословања, 2.5. Туризам, угоститељство и 
трговина, Акција 1. Валоризација Тврђаве у туристичке сврхе и израда модела одрживог 
управљања Тврђавом. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја пројекта за унапређење развоја 
туристичке понуде и очувања културне баштине Града Ниша, Градско веће Града Ниша је 
одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 
Број: 883-11/2018-03 
У Нишу, 17.07.2018. године                                   

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 


