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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 

члана 31. Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
117/08 и 46/09) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 101/08 и 4/09), 

Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 30.07.2009. године, 
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
                   I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању 
учешћа у пројекту „Археолошка истраживања локалитета културне групе Бубањ-Хум“. 
                   II Носилац Пројекта и имплеметатор је Народни музеј Ниш, а партнери на пројекту 
су Град Ниш, Археолошки институт у Београду,  Филозофски факултет у Београду и  
Институт за физику  Београд. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Пројекат  „Археолошка истраживања локалитета културне групе Бубањ-Хум“ има 
за циљ упознавање и реконструкција живота праисторијског човека, популаризација и 
презентација праисторијских локалитета, образовање и презентација резултата стручној 
јавности, грађанима Ниша и посетиоцима града Ниша. 
           Сврха пројекта су ископавања остатака праисторијских насеља  којим би се добили 
релевантни стратиграфски подаци који би били детаљно документовани како би се на основу 
њих реконструисали стратиграфија и друге карактеристике ових значајних праисторијских 
локалитета у Србији. Такође, циљ је да се изради дугорочни научноистраживачки пројекат 
археолошка истраживања локалитета Велика хумска чука код Ниша. Циљ је стварање услова 
за  изградњу археолошког парка по окончању истраживања на локалитету Велика хумска 
чука у коме би се презентовала констатована архитектура из заступљених периода на овом 
локалитету. 
          Археолошки локалитети Бубањ и Велика хумска чука код Ниша истраживани су 30-их 
и 50-их година двадесетог века. Добијен је огроман фонд археолошке грађе из свих периода 
праисторије, али је та грађа у објављена у незнатном обиму. Велики проблем представља 
чињеница да је велики део техничке, геодетске и фото документације са тих ископавања 
изгубљен или непотпун. Из тих разлога та огромна археолошка грађа која се чува у Народном 
музеју у Нишу, и у мањој мери у Народном музеју у Београду, нема ону вредност коју би 
имала да постоји сва потребна документација. Због тога је неопходно да се обаве ископавања 
на Бубњу и Великој хумској чуки да би се добили стратиграфски и други подаци који би 
омогућили израду дугорочног научноистраживачког пројекта. 

Укупна вредност пројекта 2.749.000,00 динара. Учешће Града у пројекту износи 
1.199.410,00 динара. Средства за реализацију овог пројекта предвиђена су буџетом Града 
Ниша за 2009. годину. 



 
Пројекат „Археолошка истраживања локалитета културне групе Бубањ-Хум“ 

представља значајан културни догађај за град Ниш, па Градско веће града Ниша предлаже 
Градоначелнику да у складу са својим овлашћењима донесе решење о прихватању учешћа у 
пројекту. 
  

 
  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 


