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На основу члана 20. тачка 9.  и члана 66. Закона о локалној самоуправи, („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 21. тачка 10. и 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 92/10) и члана 39. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08, 4/09, 58/09, 25/2011 и 
27/2011), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 07.06.2011. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење o суфинансирању и 
прихватању учешћа у Пројекту „Врата Константинове Медијане“ 
 
 II Носилац пројекта је Градска општина Медиjана,  а партнер на пројекту је Град 
Ниш.  Вредност пројекта је 11.066.137,52 динара. 
 
 III  Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 4.733.068,76 динара. 
        

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Општи циљ пројекта је је опремање и сређивање археолошког налазишта Медијана, 
додатним садржајима. 
           Историјски и цивилизацијски значај самог Археолошког налазишта познати су и 
стручној а и широј јавности. Изузетан потенцијал који има Археолошко налазиште Медијана 
и утицај који би могло да има на унапређење развоја туризма не само у региону већ и у 
читавој Србији, неискоришћен је из више разлога: врло мало налаза је презентовано а и сама 
организација посете је компликована с обзиром да на локалитету нема ни основне пратеће 
инфраструктуре: нема мокрог чвора, нема места где се могу купити сувенири, брошуре, 
улазнице. 
 Реализацијом овог пројекта ће се повезати институције надлежне за културна добра 
што је један од предуслова за стручно и професионално поступање и рад на заједничком 
пројекту и створити даљи предуслови за додатни  развој туризма не само у региону већ и 
шире и коначно, град Ниш ће се наћи на мапи градова у којима се културној баштини 
посвећује значајна пажња. 
         Реализацијом пројекта, с обзиром да ће сам локалитет бити додатно уређен и опремљен 
неопходним садржајима (мокри чвор, билетарница), посетиоци локалитета ће моћи да, 
приликом посета, купе и сувенире који ће у сарадњи са НВО и организацијама особа са 
инвалидитетом бити израђивани. На тај начин, између осталог, ће и тим организацијама, 
односно њиховим члановима, бити омогућено да остваре додатне приходе. 
        Укупна вредност пројекта је 11.066.000,00 динара. Учешће Града у пројекту je 
4.733.068,76 динара. Средства за реализацију овог пројекта биће предвиђена буџетом Града 
Ниша за 20011. годину. Пројекат суфинансирају Република Србија и Градска општина 
Медијана.  



 
        Пројекат „Врата Константинове Медијане“ је значајан за културни развој градске 
општине Медијана и града Ниша, па Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да, 
у складу са својим овлашћењима, донесе Решење о реализацији пројекта.  
 
Број: 541-13/2011-03 
У Нишу,  07.06.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 


