
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. 
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист 
Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 15.12.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о усвајању Локалног плана напретка за 
унапређење стања градитељског наслеђа у Граду Нишу и имплементацију 
стандарда Qualicities. 
 
 II Предлог одлуке о усвајању Локалног плана напретка за унапређење стања 
градитељског наслеђа у Граду Нишу и имплементацију стандарда Qualicities 
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Миодраг Радовић, члан Градског већа Града Ниша. 
 
 
 
Број: 1067-13/2011-03 
 
У Нишу, 15.12.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 



 
 
 
На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08),  
Скупштина Града Ниша, на седници од _________ 2011. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
 

о усвајању Локалног плана напретка за унапређење стања  
градитељског наслеђа у Граду Нишу и примену стандарда Qualicities  

 
 

Члан 1. 
 
Усваја се Локални план напретка за унапређење стања градитељског наслеђа у Граду 

Нишу и примену стандарда Qualicities. 
 
 

Члан 2. 
 
Локални план напретка за унапређење стања градитељског наслеђа у Граду Нишу и 

примену стандарда Qualicities је саставни део ове одлуке.  
        
 

Члан 3. 
 
Одлуку објавити у ''Службном листу Града Ниша''. 
 

 
Број ______________ 
У Нишу, ______ 2011. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Проф. др Миле Илић 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Локални план напретка за унапређење стања градитељског наслеђа у Граду Нишу и 
примену стандарда Qualicities, настао је као резултат рада  Локалног одбора за примену 
стандарда Qualicities, који је основан решењем Градоначелника Ниша, број 2117/2011-01 од 
14.07.2011.године. 

Qualicities (quality-квалитет, cities-градови) је европски стандард осмишљен од стране 
локалних заједница и намењен локалним заједницама. Он представља систематизацију 
политика одрживог развоја историјских градова и предела у Европи. 

Процес Qualicities посебну пажњу посвећује едукацији запослених, умрежавању и 
унапређењу комуникације јавних служби и ојачавању симбиотичких веза између предузећа, 
грађана и јавних служби. 

Овaj алат, створен на основу позитивних искустава европских градова историје, за 
циљ има диференцијацију локалних заједница као целина специфичних културно-
историјских вредности које су позитивно вредноване од стране становника и посетиоца. 

Стандард Qualicities је ознака сертификована од стране АФНОР-а, Француске 
агенције за сертификовање и норматизацију која је интернационално призната. 

У оквиру процеса побољшања валоризације Ниша као града историје и културе у 
најширем смислу речи, циљеви Града Ниша су: 
-Усвајање Qualicities методологије од стране Града Ниша као основне методологије у 
процесима доношења и спровођења одлука на нивоу Града Ниша, локалних установа 
културе, локалних институција и установа, локалних удружења и градских општина. 
-Интегрисање процеса Qualicities у  све акције залагања града у имплементацији локалне 
Агенде 21 за културу. 
-Побољшање квалитета рада различитих јавних служби са циљем задовољавања њихових 
корисника, тако да задовоље минимум препорука обухваћених књигом стандарда АФНОР - 
Qualicities. 
-Успостављање механизама за праћење испуњења примене Qualicities методологије и 
реаговање у случају неадекватне или непотпуне примене стандарда на нивоу појединачних 
институција. 
-Позитивно изјашњавање Qualicities комисије о испуњености стандарда Qualicities у Граду 
Нишу до 2016. године. 

Као и код осталих процеса постизања стандарда квалитета, имплементирање 
методологије Qualicities захтева ангажовање градских  званичника.Градске управе, јавна 
предузећа и интитуције такође морају бити укључени у токове процеса и бити снажно 
мотивисани, јер успех зависи и од њиховог ангажовања. 

 
Ниш, 14.12.2011. 

ПРЕДСЕДНИК 
Локалног одбора 

за примену стандарда Qualicities 
 

Миодраг Радовић 
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КРАТАК ПРИКАЗ QUALICITIES СТАНДАРДА 
 

QUALICITIES  (quality‐квалитет,  cities‐градови)  је  европски  стандард  осмишљен  од 
стране  локалних  заједница  и  намењен  локалним  заједницама.  Он  представља 
систематизацију политика одрживог развоја историјских градова и предела у Европи. 

Процес QUALICITIES  посебну  пажњу  посвећује  едукацији  запослених,  умрежавању  и 
унапређењу  комуникације  јавних  служби  и  ојачавању  симбиотичких  веза  између 
предузећа, грађана и јавних служби. 

Ово  оруђе,  створено на  основу  позитивних искустава  европских  градова историје,  за 
циљ  има  диференцијацију  локалних  заједница  као  целина  специфичних  културно‐
историјских  вредности  које  су  позитивно  вредноване  од  стране  становника  и 
посетиоца. 

Стандард QUALICITIES је ознака сертификована од стране АФНОР‐а, француске агенције 
за сертификовање и норматизацију која је интернационално призната. 

 

ПОЛИТИКА И ЗАЛАГАЊЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ 
 

У  оквиру  процеса  побољшања  валоризације  Ниша  као  града  историје  и  културе  у 
најширем смислу речи, циљеви Града Ниша су: 

‐Усвајање QUALICITIES методологије од стране Града Ниша као основне методологије 
у  процесима  доношења  и  спровођења  одлука  на  нивоу  Града  Ниша,  локалних 
установа културе, локалних институција и установа, локалних удружења и градских 
општина. 

‐Интегрисање процеса QUALICITIES  у    све  акције  залагања  града  у  имплементацији 
локалне Агенде 21. 

‐Побољшање  квалитета  рада  различитих  јавних  служби  са  циљем  задовољавања 
њихових  корисника1,  тако  да  задовоље  минимум  препорука  обухваћених  књигом 
стандарда АФНОР ‐ QUALICITIES. 

                                                            
1  Корисници  јавних  служби  су  грађани  Ниша,  јавна  и  приватна  предузећа,  локална  удружења  и 
посетиоци. 
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‐Успостављање  механизама  за  праћење  испуњења  примене  QUALICITIES 
методологије и реаговање у случају неадекватне или непотпуне примене стандарда 
на нивоу појединачних институција. 

‐Позитивно  изјашњавање  QUALICITIES  комисије  о  испуњености  стандарда 
QUALICITIES у Граду Нишу до 2016. године. 

Као  и  код  осталих  процеса  постизања  стандарда  квалитета,  имплементирање 
методологије  QUALICITIES  захтева  ангажовање  градских  изабраних  званичника. 
Доносиоци  одлука  у  градским  управама  и  администрацији  такође  морају  бити 
укључени у токове процеса и бити снажно мотивисани, јер успех зависи и од њиховог 
ангажовања. 

Рад на стандардизацији може, за прво време, бити сматран додатним радом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логотип стандарда прилагођен потребама Града Ниша 
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1.  ДЕФИНИСАЊЕ  ТЕРИТОРИЈЕ  КОЈА  ЋЕ  БИТИ  ОБУХВАЋЕНА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈОМ 
 

Територија која ће бити обугваћена стандардом је територија града Ниша на којој је 40 
објеката  који  су  идентификовани  као  апсолутни  приоритет  за  будуће  акције 
презентације. 

 

На  основу  QUALICITIES  методологије,  чланови  Локалног  одбора  састављеног  од 
представника  институција  културе  и  градских  управа  одржали  су  серију  састанака  са 
циљем  избора  приоритетних  објеката  за  будуће  акције  презентације  градитељског 
наслеђа.  Користећи критеријуме одрживости, проходности, презентности, досупности 
и  употребљивости,  Локални  одбор  идентификовао  је  следеће  објекте  као  апсолутне 
приоритете2:  

                                                            
2 С.к.и.з. (споменици културе од изузетног значаја) и с.к.в.з. (споменици културе од великог значаја) нису 
бодовани у овом процесу јер их њихов правни статус аутоматски сврстава у листу главних приоритета. 
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3‐ Oцене Локалног одбора Qualicities према критеријуму 
одрживости,  приходности,  презентности,  доступности, 
употребљивости.  Непокретна  културна  добра  од 
изузетног  и  великог  значаја  су  апсолутни  приоритет  и 
нису оцењивана. 



QUALICITIES                                                                                 ГРАД НИШ 
 

ЛОКАЛНИ ПЛАН НАПРЕТКА   8 

2.  ЛОКАЛНА СТРАТЕГИЈА QUALICITIES 
 

Град  Ниш,  је  један  од  најстаријих  градова  на  Балкану,  трећи  по  величини  у  Србији, 
највећи град јужне и југоисточне Србије и седиште нишавског управног округа. Ниш је 
природни, друштвени, привредни, образовни здравствени, културни и спортски центар 
југоисточне  Србије,  град  који  располаже  разноврсним  градитељским  и  природним 
наслеђем.  

Вредности  градитељског  и  природног  наслеђа  које  се  на  територији Ниша  налази  су 
неоспориве.  Изражена  економска  криза  која  је  обележила  протекли  период, 
континуирани  недостатак  средстава  за  планиране  акције,  у  великој  мери  је 
онемогућила  или  ограничила  правовремено  стручно,  превентивно  и  оперативно 
ангажовање,  одређивање одговарајућих режима заштите,  као и услова одржавања и 
коришћења непокретних културних и природних добара Ниша. Тренутно стање у коме 
се  она  налазе  одраз  је  неповољних  утицаја  економских,  друштвених  и  политичких 
прилика на развој града.  

Град Ниш је тежњу да потенцијал локално културно‐историјског наслеђа искористи за 
унапређење  економског,  друштвеног  и  културног  развоја  уз  поштовање  европских 
стандарда  квалитета  у    управљању  баштином  по  принципима  одрживог  развоја 
исказао  октобра  2009.године  када  је  постао  члан  Асоцијације  европских  градова 
културе (Alliance de villes Europeennes de Culture‐AVEC). Креирање дугорочног програма 
управљања  територијом  Града,  таквог  да  фаворизује  заштиту  споменика  културе, 
заштиту  природних  богатстава,  економски  развој  чији  је  један  од  покретача 
градитељско наслеђе, а да при том у обзир узима специфичности друштва и омогући 
сваком да пронађе своје место у процесу развоја наметнула се као прва степеница у 
постизању циља. Одрживи развој је један од услова развоја Ниша. 

Савет  Европе  препознао  је  мрежу  AVEC  као  ефикасног  лидера,  који  претвара 
потенцијал  градитељске  баштине  у  „извор  локалног  развоја  и,  притом,  ствара 
потребне  алате,  методе  и  индикаторе  за  добре  праксе  у  области  одрживе  употребе 
територијалних  ресурса“3a. AVEC  развија  методологију QUALICITIES  коју  Савет  Европе 
препознаје  као „систем управљања који омогућује квалитетно руковођење на терену у 
постизању својих циљева.“ 

Учлањењем  у  AVEC  мрежу,  Град  Ниш  је  себи  поставио  циљ  да  кроз  примену 
QUALICITIES  методологије  градитељско  наслеђе  постави  у  позицију  мотора  локалног 
економског развоја. 

                                                            
3a Цитат: Данијел Теронд, заменик директора одељења за културну и природну баштину при Савету 
Европе. http://www.qualicities.org/~polesud//fichiers/Qualicities‐User‐guide‐GB.pdf  
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Да  би  лакше  идентификовали  правце  будућег  деловања,  Град  Ниш  је  Локалном 
одбору  QUALICITIES  поверио  задатак  евалуације  тренутног  стања,  у  односу  на 
критеријуме књиге стандарда, референтни алат методологије QUALICITIES. 

 

2.1.  ЧЛАНОВИ ЛОКАЛНОГ ОДБОРА QUALICITIES 
стр. 10 овог документа 

2.2.  ПРОГРАМ РАДА 
У прилогу: Акциони план са буџетом 

3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
 

3.1. ЗАЛАГАЊА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

У  марту  2001.  године  градска  влада  усвојила  је  програм  за  одрживи  развој  града  ‐ 
Агенду  21,  којим  је  дефинисала  развој  града  у  наредном  периоду  по  највишим 
еколошким и урбанистичким стандардима4. Скупштина града усвојила је Агенду 21 за 
културу  у  2010.  години.  Усвајање  овог  документа  такође  показује  спремност  нашег 
града  ‐  његових  политичких  органа  и  грађана  ‐  да  се  култура  третира  као  темељ 
његовог будућег развоја5. 

Тренутно стање 

Град Ниш  у  овом  тренутку  има  бројне  ресурсе  који  омогућавају  примену  Агенде 21, 
један од њих је градитељско наслеђе. 

Истовремено,  и  у  складу  са  Агендом  21,  Град  Ниш  ради  на  примени  методологије 
QUALICITIES,  чији  је  најуопштенији  циљ  да  омогући  европским  градовима  културе  и 
историје  да  лакше  реше  проблеме  на  које  наилазе  током  дефинисања, 
имплементације и промоције њихових политика одрживог урбаног развоја. 

3.1.1. Стратегија QUALICITIES 

Локални  одбор  је  дефинисао  предлог  локалне  QUALICITIES  стратегије  у  следећим 
корацима: 

1. Идентификација градитељског наслеђа. У прилогу:  

                                                            
4 http://www.ni.rs/agenda‐xxi.html 
5 http://www.ni.rs/agenda‐kultura.html 
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‐ Списак утврђених непокретних културних добара на територији града Ниша 

‐  Списак  нкд  која  су  од  стране  чланова  ЛО  QUALICITIES  идентификована  као 
приоритетна за одрживи развој Ниша. 

2. Утврђивање реаланог пресека стања за све објекте.  

3.  Идентификација  публике  и  циљних  група,  дефинисање  циљева  пријема  и 
комуникације. У прилогу. 

4.  Израда  Локалног  плана  напретка QUALICITIES  (који  подразумева  временски  план, 
буџет и активности) и представљен је у овом документу.  

5. Имплементација плана и праћење процеса (мониторинг) 

6. Процена успеха (евалуација) 

Локални  план  напретка  (у  даљем  тексту  ЛПН)  у  неким  својим  деловима  представља 
синтезу различитих стратешких докумената Града Ниша као што су: Локални еколошки 
акциони план Града Ниша израђен на приниципима усвојене Агенде 21, Агенда 21 за 
културу,  Стратегија  развоја  културе  Града  Ниша,  Стретегија  развоја  туризма  Града 
Ниша,  великих  пројеката  града  Ниша  попут  Идејног  пројекта  преуређења  и 
ревитализације Нишке тврђаве као и појединачних докумената који представљају део 
процеса имплеметације методологије QUALICITIES. Овај  локални план напретка мора 
бити политички потврђен од стране званичника Града Ниша. 

3.1.2. Локални одбор Qualicities 

04.10.2010.год формиран је Локални одбор QUALICITIES. Градоначелник Ниша, Милош 
Симоновић именовао је следеће чланове: 

Миодраг Радовић, члан Градског већа ‐ председник 

Александра Мирић, ЗЗСК Ниш – стручни технички координатор 

Миомир  Радовановић,  Канцеларија  за  међународну  сарадњу  у  области  науке, 
образовања и културе 

Саша Миљковић, екстерни сарадник за AVEC мрежу градова 

Јадранка Стојадиновић, Управа за образовање, културу, омладину и  спорт 

Драган Миловановић, Управа за планирање и изградњу  

Ана Николић, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
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Весна Стевановић, Управа за привреду, одрживи  развој и заштиту животне средине 

Драгица Јевтић, Савет за културно стваралаштво Града Ниша 

Зоран Стојковић, Савет за заштититу животне средине и одрживи развој Града Ниша 

Олгица Давидовић, Универзитет у Нишу 

Радован Живковић, Градска општина Медијана 

Милица Тодоровић,  Галерија савремене ликовне уметности Ниш 

Александар Алексић, Завод за заштиту споменика Ниш 

Јелена Ристић, Туристичка организација Ниш  

Небојша Озимић, Народни музеј Ниш 

Снежана Радовић, Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш 

Драган Радивојевић, ЈП Завод за урбанизам града Ниш 

Драгана Цанић, Друштво урбаниста Ниша 

Зоран Чемерикић, Друштво архитеката Ниша 

Ана Мишић, Служба за послове градоначелника 

Извештаји са свих састанака Локалног одбора QUALICITIES, у прилогу. 

 

3.2. ЗАДАЦИ ЛОКАЛНОГ ОДБОРА QUALICITIES 

3.2.1. Задаци координатора 

Локални координатор QUALICITIES извршава: 

‐ Имплементацију и управљање QUALICITIES приступом 

‐ Координацију различитих служби које су укључене у управљање наслеђем 

‐ Идентификацију заинтересованих страна 

‐ Анимацију, сензибилизацију и мобилизацију чланова одбора QUALICITIES 

‐ Организацију састанака одбора QUALICITIES бар једном у шест месеци 

‐ Ширење информација о приступу QUALICITIES 
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3.2.2. Улога координатора у мрежи партнерских градова QUALICITIES 

Локални координатор QUALICITIES: 

‐ Учествује на састанцима мреже QUALICITIES 

‐ Спроводи одлуке мреже QUALICITIES 

‐ Допуњава базу података. 

3.2.3. Одговорности чланова локалних одбора QUALICITIES 

Чланови локалних одбора QUALICITIES имају обавезу да: 

‐ Сарађују у примени методологије QUALICITIES, 

‐ Активно учествују на састанцима, 

‐ Припремају акционе планове који ће бити поднети заједници, 

‐ Спроводе одлуке у оквиру својих надлежности, 

‐ Учествују у изради књиге стандарда методологије QUALICITIES 

 

3.3 ТРАЖЕНА СТРУЧНОСТ 

3.3.1 Управљање стручним ресурсима 

Чланови Локалног одбора су одабрани на основу претходног искуства и остварењима у 
области унапређења и презентације градитељске баштине. Ипак, Град Ниш не поседује 
систематизоване податке о специфичним знањима и вештинама директора установа и 
одговорних  лица,  учесника  у  раду  Локалног  одбора QUALICITIES  која  су  потребна  за 
успешно постизање циљева ЛПН‐а и имплементацију  приступа QUALICITIES. 

Препоручени пројекти 

‐Идентификација  расположивих  ресурса  за  имплементацију  стандарда, 
истраживање  потреба  за  основном  и  напредном  обуком  директора  установа  и 
одговорних лица који учествују у раду Локалног одбора QUALICITIES 

‐Израда плана развоја одговарајућих компетенци особља институција које  се баве 
градитељском баштином 

‐Рад на интеграцији нових кадрова 

‐Сензибилизација заинтересованих страна (хотелијери, трговци ...) на тему локалне 
баштине 

‐Сензибилизација становника на тему пријема туриста 
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3.3.2 Стручне вештине координатора QUALICITIES 

Дипломирани  инжењер  архитектуре,  конзерватор,  Александра  Мирић,  мастер  2 
презентације градитељског наслеђа са Универзитета у Прованси, Француска, тренутно 
запослена  у  Заводу  за  заштиту  споменика  културе  Ниш,  стручни  координатор 
стандарда QUALICITIES за град Ниш поседује следеће вештине и знања: 

‐  Специфична  знања  из  области  презервације,  презентације  и  популаризације 
градитељског наслеђа. 

‐ Способност поједностављивања, посредништва 

‐ Способност вођења и управљања групом, рад у мрежи 

‐ Сензибилисаност за праћење стандарда квалитета и управљање пројектом 

‐ Познавање процеса QUALICITIES. 

3.3.3 Упознатост чланова локалног одбора QUALICITIES са постулатима стандарда 

Град  Ниш  је  омогућио  члановима  Локалног  одбора  QUALICITIES  да  се  упознају  са 
основним постулатима стандарда и свим фазама процеса на више састанака са  јасно 
дефинисаним темама и прецизним дневним редом: 

• 04.  октобар  2010.,  Упознавање  са  QUALICITIES  приступом,  представљање 
бенифита  које  имплементација  стандарда  доноси  граду  и  појединачним 
институцијама. 

• 15. децембар 2010., Формирање Локалног одбора,  презентација методологије 
рада и рад на идентификацији обима градитељске баштине која ће стандардом 
бити обухваћена. 

• 26.  јануар  2011.,  Рад  на  идентификацији  обима  градитељске  баштине  која  ће 
стандардом бити обухваћена. 

• 02. фебруар 2011., Рад на идентификацији обима градитељске баштине која ће 
стандардом бити обухваћена. 

• 28.  март  2011.,  Рад  на  утврђивању  реалног  пресека  стања  идентификованих 
непокретних културних добара. 

• 27.  април  2011.,  Рад  на  утврђивању  реалног  пресека  стања  идентификованих 
непокретних културних добара. 

• 07.  септембар  2011.,  Усвајање  извештаја  о  досадашњем  раду  на 
имплементацији методологије QUALICITIES. 
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Поред групних састанака, током досадашње имплементације методологије одржано је 
више  појединачних  састанака  са  члановима  одбора  са  циљем  индивидуалне 
сензибилизације појединаца који су на неки начин у процес укључени. 

Након ових активности сви чланови Локалног одбора познају све детаље процеса који 
предстоји у примени QUALICITIES стандарда. 

 

3.4. Прописи 
Град Ниш поштује актуелне законе и подзаконске акте, локалне прописе, урбанистичке 
планове и сл. и поседује стручан кадар из области права који омогућава задовољавање 
свих обавеза које стандард намеће. 

4. КОМУНИКАЦИЈА 
 

4.1. СРЕДСТВА КОМУНИКАЦИЈЕ 
Правац стратегије 

Циљ  Града  Ниша  је  да  се  хармонизује  комуникација  унутар  градских  и  републичких 
служби и партнерских установа и да се унифицирају средства комуникације како би се 
олакшао  проток  информација  о  могућим  партнерствима,  актуелним  пројектима  и 
постигнутим резултатима. 

Кроз обезбеђивање буџетске линије омогућиће се постизање циља. 

Пресек стања 

• Комуникација унутар институција и према домаћим и иностраним партнерима:  
Слаба  је  комуникација  између  различитих  институција  задужених  за  спровођење 
одређених  развојних  пројеката.  Ово  је  нарочито  видљиво  код  институција  које 
припадају различитим секторима. Унутар појединих сектора, везе између институција 
су  боље,  с  обзиром  на  то  да  је  у  њима,  због  заједничких  циљева  посла,  и  размена 
података  и  информација  развијенија.  У  Нишу  је  мали  број  институција  које  су 
успоставиле  званичне  односе  са  домаћим  и  иностраним  партнерима,  базиране  на 
дугорочним плановима о кооперацији. 

• Комуникација са јавношћу: 
Комуникацију о и око градитељског наслеђа града Ниша обезбеђују различите службе 
које се баве баштином: 

‐Служба за односе са јавношћу кабинета градоначелника 

‐Народни Музеј 
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‐Туристичка организација Ниш 
‐Завод за заштиту споменика културе Ниш 

• Препозната циљана публика је: 

‐Грађани Ниша 
‐Стручна публика  
‐Туристи са српског говорног подручја 
‐Инострани туристи 
‐Ученици (предшколско, основна, средња школа, факултети) 
‐Особе са инвалидитетом 
‐Запослени у Граду, општинама, градским установама 

• Град  поседује  више  средстава  комуникације  које  мање  или  више  редовно 
користи: 

‐ Интернет сајт 

‐ Месечник Инфо Ниш (информатор и) 

‐ Билборди у граду 

‐ Аутобуске станице 

‐ Медијска обавештења 

‐ Културна агенда града… 

Град  Ниш  је,  посредством  Службе  за  послове  Градоначелника‐  Канцеларије  за 
међународну  сарадњу  у  области  науке,  образовања  и  културе‐НИОСЕK  и  Туристичке 
организације Ниш, новембра 2011. иницирао успостављање сталног контакта са свим 
актерима културног живота ради креирања годишње агенде дешавања која би требало 
да буде презентована на интернет сајту Града, ТОНа и у виду штампаног документа. 

Једно од дешавања којима се презентује и популарише градитељска баштина су Дани 
европске  баштине  организовани  од  стране  Канцеларије  за  европске  послове‐  КЕП  у 
Европском кутку. Организација је много скромнија од исте у осталим градовима AVECa, 
културни садржаји сироашнији, а одазив публике слабији. 

Иако  је задатак различитих служби које са  градитељском баштином баве да омогуће 
разумевање  локалног  архитектонског  наслеђа  и  да  информишу  све  којих  би  се  то 
могло  тицати  о  акцијама  које  се  око  баштине  дешавају,  оне  немају  буџетом 
предвиђена средства за комуникацију са различитим циљним групама или су средства 
веома скромна.   
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• Уопштено  говорећи,  све  службе  повремено  обезбеђују  комуникацију  која  се 
односи на различите циљне групе, и то : 

Служба за односе са  јавношћу кабинета градоначелника као средство комуникације 
користи  званични  интернет  сајт  Града  Ниша  на  коме  објављује  најосновније 
информације о  тренутним дешавањима и актуелним пројектима који  се освежава на 
дневној основи, месечни билтен Службе  за  послове  градоначелника  Града  ,  информатор  о 
раду  Градоначелника,  годишњи информатор о раду Скупштине  Града Ниша и информатор о 
раду Градског већа. 

Град Ниш информише грађане о активностима посредством медијског  јавног сервиса 
Нишка  телевизија  (НТВ),  која  има  примарни  задатак  да  информише  грађане  о 
дешавањима  у  Нишу  и  ширем  окружењу.  Јавни  медијски  сервис  НТВ  представља 
гледану  телевизију  ‐  нарочито  у  области  информативног  програма  који  је  готово  у 
потпуности окренут ка градским темама. 
Народне новине  су  такође  средство информисања које  Град користи  како би  јавност 
известио о актуелним пројектима. 
 
Народни  Музеј  у  Нишу  са  циљним  групама  комуницира  кроз  сталну  поставку  и 
повремене  изложбе,  ,  вођене  посете,  каталоге  изложби,  тематске  публикације, 
медијска  обавештења,  тематска  дешавања  попут  Ноћи  музеја  и  сл.  Иако  у 
организационој  шеми  Народног  музеја  у  Нишу  постоји  едукативна  служба,  веома  је 
ретка иницијатива организације едукативних кампања, радионица и сл. и углавном је 
подстакнута јубиларним дешавањима у граду  

Туристичка  организација  Ниш  са  домаћим  и  иностраним  туристима  комуницира  не 
само кроз услугу вођених посета,  већ и бројне публикације попут брошуре о Нишу и 
Нишкој  бањи,  плана  града  Ниша  (мини  план,  велики  план,  план  на  ЦД‐у),  књиге  о 
туристичкој понуди  града и сл. 

Завод  за  заштиту  споменика  културе  Ниш  се  укључује  у  иницијативу  Града  Ниша  и 
осталих  партнера  у  акцијама  презентације  и  популаризације  градитељског  наслеђа 
(јавне  дебате,  телевизијске  емисије,  презентације  на  терену,  текстови  у 
публикацијама),  услужан  је  у  пружању  информација  заинтересованим  странама,  али 
сам нема никакву иницијативу у комуникацији са циљним групама. 

 

• Резултат  досадашњих  осмишљених  кампања  комуникације  са  публиком  у 
односу на постављене циљеве огледа се у: 

‐  посећености јавних расправа, изложби и осталих организованих манифестација 

‐  броју продатих и бесплатно дистрибуираних публикација 
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‐  броју индивидуалних и организованих посета домаћих и иностраних туриста и 
школских група  

‐  броју посета интернет сајтовима институција културе које имају сајт 

 

Препоручени пројекти 

У односу на сваку од циљних група могуће је креирати пројекте којима се обогаћује и 
ситематизује досадашња спорадична комуникација, и то : 

• ГРАЂАНИ НИША : Једноставна комуникација намењена широкој публици, јавне 
расправе…,  да  би  се  грађани  информисали  и  укључили  у  акције  које  се 
организују а тичу се њиховог наслеђа. 

• СТРУЧНА  ПУБЛИКА  :  Једноставна  и  образовна  комуникација  о  законским 
обавезама  и  техникама  рестаурације  и  рехабилитације  градитељског 
наслеђа. 

• ДОМАЋИ  ТУРИСТИ  :  Комуникација  на  два  нивоа  о  историји  града  и његовим 
споменицима: 

‐ Пружање основних информација да би  се разумео  град у  својој историјској и 
културној слојевитости 

‐ Пружање напредних информација заинтересованијој публици 

• ИНОСТРАНИ ТУРИСТИ : Комуникација на два нивоа о историји града и његовим 
споменицима: 

‐ Пружање основних информација да би  се разумео  град у  својој историјској и 
културној слојевитости 

‐ Пружање напредних информација заинтересованијој публици 

• УЧЕНИЦИ:  Информативне  активности  намењене  ученицима  и  студентима 
које се спорадично дешавају током целе године 

• ОСОБЕ  СА  ИНВАЛИДИТЕТОМ:  Информативне  активности  намењене  и 
прилагођене о.с.и. током целе године 

• ЗАПОСЛЕНИ У ГРАДУ, ОПШТИНАМА,  ГРАДСКИМ УСТАНОВАМА: Информативне 
активности организоване од стране ЗЗСК, Музеја, ТОНа… ради презентације 
рада служби и побољшања комуникације међу њима, успостављање система 
извештавања  и  процене  квалитета  рада  појединачних  институција  и 
установа. 
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Препоручени пројекти‐ задаци 2012‐2013: 
‐Повећати  број  посета  интернет  званичном  сајту  Града  Ниша.  Обезбедити wеб 
простор намењен општој презентацији градитељске баштине, праћењу актуелних 
пројеката и постигнутим резултатима и праћењу процеса Агенда 21.   Формирање 
дела сајта који је намењен деци и једноставнији за коришћење.  
‐Креирање интернет блога  који  за циљ има  сензбилизацију шире публике о  стању 
градитељске баштине и напредовању процеса Агенда 21. 
‐Креирање годишњака са циљем информисања о напретку процеса и резултатима 
пројеката заштите и презентације градитељског наслеђа. 
‐Побољшати интерну комуникацију између различитих служби у граду и региону. 
‐Развити боље односе са медијима како би се омогућила бржа и богатија дифузија 
информација 
‐Структурисати  и  осмислити  рад  на  комуникацији  са  стручном  публиком  и 
школарцима различитих узраста.  

 

4.2. КОМУНИКАЦИЈА У ВЕЗИ СА ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДОМ QUALICITIES 
Локална  заједница  је  развила  средства  комуникације  на  тему  европског  стандарда 
QUALICITIES, и то : 

• Интерна комуникација 

‐  Писмо  представљања  QUALICITIES  стандарда  Градоначелник  Ниша  упутио  је 
заинтересованим  службама  и  институцијама  на  самом  почетку  процеса 
имплементације методологије. 

‐   У  току  је  припрема  интранет  досијеа  који  ће  бити  постављен  на  инетрнет 
страни QUALICITIES  са  директним  линком  ка  званичном  интернет  сајту  Града 
Ниша. 

Овај досије садржи : 

‐ Уопштене  информације  о  европском  стандарду  (контекст  процеса,  европска 
партнерства,  књигу  стандарда,  алате  за  реализацију‐  база  добрих  искустава, 
формулар самоевалуације..) 

‐ Интерна документа (списак чланова ЛОQ, локалне информације, саопштења за 
јавност,  позиви  на  састанке,  форуми  чланова…)  биће  доступна  искључиво  на 
интранет wеб страни.  

• Екстерна комуникација 

‐ У  припреми  чланак  у  Билтену  Града  Ниша  у  коме  се  грађани  информишу  о 
ангажовању Града Ниша у достизању стандарда. 
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Препоручени пројекти 
‐Ојачавање интерне сарадње 
‐Ојачавање  екстерне  сарадње  организацијом  редовних  јавних  презентација 
постигнутих  резултата  и  јавних  расправа,  израдом  информативних  публикација 
које се могу дистрибуирати током великих манифестација попут Ноћи музеја, Дана 
европске баштине, фестивала музике и сл., одржавањем конференције за медије по 
достизању стандарда QUALICITIES. 

5. ДОСТУПНОСТ 
 

5.1. КРЕТАЊЕ 
Стратегија 

Град Ниш жели да постигне следеће циљеве : 

‐ да повећа трговинске и туристичке потенцијале 

‐ да  преусмери  токове  моторног  саобраћаја  тамо  где  удобан  приступ 
споменицима културе то налаже 

‐ да ојача пешачке и бициклистичке комуникације. 

Град Ниш тежи фаворизацији пешачког, бициклистичког и јавног транспорта како би се 
избегле саобраћајне гужве, смањило загађење и побољшао квалитет живота у граду. 

Тренутно стање 

Моторни,  аутомобилски  и  аутобуски  саобраћај  представља  линијски  извор  загађења 
не  само  на  магистралним  саобраћајницама,  већ  и  прометним  саобраћајницама  и 
раскрсницама  унутар  урбаног  језгра  Ниша.  На  овакву  ситуацију  утичу  и  неадекватно 
вођени  саобраћајни  коридори  на  подручју  града  и  осредњи  квалитет  комуникација 
између  централних  делова  општине  и  периферних  позиција6.  Такође,  велики  број 
проблема резултује  из  конкретних  услова  по  типу:  тесни  профили  улица  којима није 
могуће  проћи  јавним‐комуналним  возилима,  недостатак  бициклистичких  стаза, 
недостатак ваљаних пешачких комуникација, паркинга и сл. По реализацији актуелних 
пројеката реконструкције најбитнијих градских саобраћајница ситуација ће бити много 
боља. 

                                                            
6 Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) први је пример локализације Агенде 21 у области екологије и 
животне средине у Републици Србији, израђен 2001.године у Нишу. 
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У граду постоји само једна, непрописно обележена бициклистичка стаза која повезује 
насеље  Трошарина  са  улицом  7.  јули.  Идентификована  непокретна  културна  добра 
немогуће је обићи бициклом. 

Постоји  само  једна  пешачка  улица  у  строгом  центру  града.  Тротоари  су  често 
блокирани  неправилно  паркираним  возилима,  у  лошем  стању  одржавања,  често 
неприступачни корисницима инвалидских колица. 

Конкретни проблеми који се тичу посматраних непокретних културних добара односе 
се на загушење саобраћаја у њиховој непосредној околини, недостатак паркинг места 
и отежан прилаз пешацима. 

Повезаност  свих  непокретних  културних  добара  која  су  идентификована  као 
приоритетна  са  центром  града  је  добра.  Целокупан  возни  парк  јавног  превоза  је 
застарео и лоше одржаван. 

Пројекти 

Анализа тренутног стања намеће четири проблематичне теме чије би разрешење 
допринело  побољшању  квалитета  живота  у  граду,  то  су  саобраћај  моторних 
возила, пешачки и бициклистички саобраћај, јавни транспорт и паркирање.  

Постоји  иницијатива  Града  која  се  огледа  у  расписивању  конкурса  за  подземну 
гаражу  на  Тргу  Краља  Милана  и  подземно‐надземну  гаражу  код  Народног 
Позоришта.  

Предвиђено  је  затварање бициклистичке туре  која повезује  улице Косовке девојке, 
Сомборску,  булевар  Цара  Константина  и  булевар  Немањића,  насеље  Трошарина  и 
улицу 7. Јули. 

 

5.2. СИГНАЛИЗАЦИЈА 
Стратегија 

Када  је  сигнализација  у  питању,  потребна  је  јасна  и  минималистичка  сигнализација 
која обезбеђује лако  сналажење на територији града. 

Тренутно стање 

Путокази ка непокретним културним добрима постављени на прилазу Нишу, као и они 
у  самом  граду  су малобројни.  Код двојезичних  путоказа  превод  на  енглески  језик  је 
неретко нетачан. Чак ни на најамблематичнијим непокретним културним добрима која 
се  налазе  у  самом  центру  града  не  постоје  табле  које  означавају  њихов  назив  и 
обележавају  заштићени  статус.  Не  постоје  инфо  табле  које  би  омогућиле  боље 
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разумевање  споменика  културе  посетицима,  нити  био  какво  друго  средство 
информисања које би посетиоцима бесплатно било стављено на услугу. 

За  мали  број  непокретних  културних  добара  постоје  брошуре  штампане  шездестих 
година  прошлог  века  које  се  по  разумној  цени  продају  у  неким  од  заштићених 
објеката, док за највећи број објеката који су идентификовани као најамблематичнији 
не постоји било каква писана информација доступна на самом терену. 

Не постоји систем аудио и видео водича који би посетиоцима приуштили информације 
о непокретним културним добрима. 

Не постоји публикација са предлогом тематских шетњи‐обилазака Ниша. 

 

Препоручени пројекти 

‐Постављање саобраћајне сигнализације на прилазима граду 

‐Постављање саобраћајне сигнализације унутар града 

‐Постављање  плоча  у  поплочању  пешачких  комуникација  које  посетиоцима 
означавају правце кретања дуж најзначајнијих оса простирања споменика културе 

‐Обележавање непокретних културних добара таблама на којима је назначен њихов 
назив и споменички статус 

‐Израда типских  инфо табли  са  основним  информацијама  о  културним добрима  и 
њихово постављање у близини непокретних културних добара или унутар њих  

‐Израда  информативних  публикација  о  непокретним  културним  добрима  које  се 
налазе дуж предложених оса кретања 

 

5.3. ПРИСТУПАЧНОСТ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
Стратегија 

Град Ниш је опредељен да олакша приступ централном градском језгру и целокупном 
фонду градитељског наслеђа особама са инвалидитетом. 

Тренутно стање 

Из  разговора  са  представницима  удружења  особа  са  хендикепом  и  обиласком  свих 
објеката  са  листе  градитељског  наслеђа  који  ће  бити  обухваћени  стандардизацијом, 
може се закључити да су објекти различитог нивоа приступачности за различите врсте 
хендикепа, и то : 
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• Моторни хендикеп 

Иако  су  последњих  година  уложени  велики  напори  да  се  побољша  степен 
приступачности  особама  са  моторним  хендикепом,  а  посебно  корисницима 
инвалидских  колица, многи делови  града  (услед непостојања оборених ивичњака на 
пешачким  прелазима)  и  објекти  градитељског  наслеђа  (услед  непостојања  косих 
рампи)  нису  приступачни  особама  са  инвалидитетом.  Велики  проблем  представљају 
објекти  код  којих  су  недавно  изведене  косе  рампе  неодговарајућих  карактеристика‐
геометрије,  нагиба  или  финалне  обраде,  које  приступ  особама  у  инвалидским 
колицима чине небезбедним или чак немогућим.  

С  обзиром  да  непокретна  културна  добра  уживају  посебни  статус  заштите  и  да  су 
могућности  грађевинских  интервенцуја  на њима  веома  ограничене  разумљиво  је  да 
није могуће свуда обезбедити приступ особама са инвалидитетом. Иако немогућност 
изградње  косих  рампи  не  исључује  опцију  постављања  помичних  приступних 
конструкција и помичних платформи које би особама са инвалидитетом ипа омогућиле 
приступ. 

Објекти  који  су  приступачни  особама  са  моторним  хендикепом  нису  обележени 
пиктограмом‐интернационалном ознаком приступачности инвалидским колицима, као 
ни они који нису приступачни. 

• Визуелни хендикеп 

Ни  једна  публикација  не  задовољава  стандарде  читљивости  особама  са  визуелним 
инвалидитетом.  На  званичној  интернет  презентацији  Града  Ниша,  као  и  на  сајту 
Туристичке организације Ниш не постоји опција повећања писаних карактера и слика, 
као ни могућност аудио пријема прочитаних садржина. Нема тактилних макета испред, 
ни у непокретним културним добрима. 

• Аудитивни хендикеп 

Не  постоје  појачивачи  звука  ни  у  једеном  непокретном  културном  добру,  као  ни  на 
пријемним шалтерима туристичке организације.  

• Ментални хендикеп 

Нема средстава информације која би олаксала кретање по граду, пријем и разумевање 
споменика културе особама са менталним хендикепом. 

 

Препоручени пројекти 

‐Вишегодишњи  пројекат  који  би,  у  складу  са  актуелним  Стратегијом  за 
унапређењем  положаја  особа  са  инвалидитетом  у  РС,  Законом  о  планирању  и 
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изградњи,  Законом  о  забрани  дискриминације  и  Правилником  о  условима  за 
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих 
и  инвалидних  лица,  требало  реализовати  јесте  обезбеђивање  доступности  ужег 
центра града и непокретних културних добара свуда где је то могуће.  

‐Потребно  је такође  обележити приступачне  објекте  и  публиковати документ  у 
коме  су  назначени  могући  правци  кретања  и  доступни  објекти  особама  са 
инвалидитетом. 

‐Постављање  тактилних  макета  испред  најамблематичнијих  споменика  културе 
један  је  од  пројеката  који  би  требало  реализовати.  Ове  макете  допринеле  би 
разумевању  и  сагледавању  непокретних  културних  добара  не  само  слепим  и 
слабовидим особама, већ свима. 

‐На  један  од шалтера туристичке  организације  потребно  је  посатвити појачивач 
звука 

Један од могућих пројеката јесте израда аудио и видео водича који би посетиоцима 
омогућили разумевање свих непокретних културних добара Града Ниша и музејских и 
галеријских поставки. 

‐Дугорочни  пројекат  сензибилизације  за  комуникацију  са  особама  са  хендикепом 
особља  установа  које  имају  контакт  са  посетиоцима  ће  омогућити  побољшање 
квалитета пријема особа са инвалидитетом у граду. 

6. УПРАВЉАЊЕ ГРАДИТЕЉСКОМ БАШТИНОМ 
 

6.1. УОПШТЕНО 
Постоји  списак  непокретних  добара  на  територији  Града Ниша,  као  и  утврђене мере 
техничке  заштите  за  свако  од њих.  Непокретна  културна  добра  на  територији  Града 
Ниша  штите  се  применом  управно‐правних  мера,  кроз  просторне  и  урабнистичке 
планове, прописе о заштити животне средине, техничку и превентивну заштиту, као и 
кроз  израду  детаљне  документације.    Стање  свих  споменика  културе  на  територији 
Града  Ниша  познато  је  Заводу  за  заштиту  споменика  културе  Ниш.  У  оквиру 
припремних    фаза методологије QUALICITIES  извршен  је  пресек  стања  за  све  објекте 
идентификоване као најамблематичније за Град Ниш. 

Осим  водича  ТОНа,  не  постоји  новија  публикација  која  представља  непокретна 
културна добра Града Ниша. 
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6.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
Конзервација, рестаурација, реконструкција, ревитализација и популаризација  

Стратегија 

Град Ниш  је одлучио да потенцијал локално културно‐историјског наслеђа искористи 
за унапређење економског, друштвеног и културног развоја уз поштовање европских 
стандарда  квалитета  у    управљању  баштином  по  принципима  одрживог  развоја,  у 
складу са Агендом 21. 

Тренутно стање 

Ни за једно од 108 утврђених непокретних културних добара на територији Града Ниша 
не  може  се  рећи  да  задовољава  светске  стандарде  техничке  заштите.  Највећи  број 
објеката  који  су  идентификовани  као  приоритетни  за  валоризацију  у  складу  са 
европским  стандардом  QUALICITIES  је  физички  угрожен  услед  вишегодишњег 
занемаривања.  Разлог  оваквог  стања  треба  тражити  у  недостку  експлицитне 
дефинисане културне политике и хроничном недостатку финансијских средстава, као и 
у  непоштовању  правне  регулативе  која  се  заштитом  културних  добара  бави. 
Последњих  година  је  Град  Ниш  значајно  повећао  улагања  у  израду  и  реализацију 
пројеката  ревитализације  градитељског  наслеђа  што  се  огледа  у  дискретном 
побољшању стања непокретних културних добара у које је инвестирано. 

Актуелна Стратегија развоја културе и Стратегија развоја туризма, као и Акциони план 
одрживог развоја Града Ниша 2010‐2014. и Идејни пројекат уређења и ревитализације 
Нишке  тврђаве  својим  програмима  обухватају  и  рад  на  побољшању  стања 
истражености, заштите и презентације најзначајнијих споменика културе.  

Највећи део градитељског наслеђа изграђеног између два светска рата и после другог 
светског  рата,  међу  којим  постоји  велики  број  вредних  објеката‐  карактеристичних 
представника  стилова,  није  утврђен  за непокретно културно добро.  С обзиром да не 
уживају  статус  заштите,  ови  објекти  су  свакодневно  изложени  интервенцијама  које 
мењају њихова аутентична својства. 

 

Препоручени пројекти 

‐Пројекат припреме за проглашење и проглашења територије историјског градског 
језгра  за  просторну  културно  историјску  целину  чиме  би  се  смањила  могућност 
стихијских интервенција и даље деградације овог простора. 



QUALICITIES                                                                                 ГРАД НИШ 
 

ЛОКАЛНИ ПЛАН НАПРЕТКА   25 

‐Пројекат  припреме  за  проглашење  и  проглашење  вредних  градитељских  дела 
двадесетог века чиме би се спречила њихова деградација и нестајање. 

‐Формирање  Кластера  предузећа  и  појединаца  које  на  било  који  начин  могу  бити 
укључени  и  допринети  изради  и  реализацији  пројеката  заштите  градитељског 
наслеђа,  одржавању  непокретних  културних  добара,  њиховој  презентацији  и 
популаризацији. Организација специфичних обука и едукација намењених члановима 
Кластера. 

‐Израда  плана  управљања  градитељским  наслеђем  и  одређивања  стараоца  за 
непокретна  културна  добра  која  га  у  овом тренутку  немају  чиме  ће  се  одредити 
надлежности, дужности и обавезе корисника непокретних културних добара. 

‐Израда  и  реализација  пројеката  конзервације,  рестаурације,  реконструкције  и 
ревитализације  непокретних  културних  добара  са  списка  идентификованих 
објеката који ће бити обухваћени стандардом QUALICITIES, приоритетно одређених 
законским категоријама и угроженошћу грађевина. 

‐Израда пројеката и реализација презентације градитељског наслеђа у оквиру ког ће 
сва  идентификована  непокретна  културна  добра  бити  на  одговарајући  начин 
обележена  и  у  оквиру  ког  ће  бити  постављене  инфо  табле  које  ће  својим 
обликовањем  допринети  креирању  јединственог  визуелног  идентитета  Града 
Ниша. 

‐Израда и реализација пројеката популаризације градитељског наслеђа која ће бити 
намењена  свим  циљним  групама.  У  оквиру  дугорочних  кампања  популаризације 
предвиђа  се  формирање  едукативних  радионица,  припрема  и  дистрибуирање 
публикација  о  свим  идентификованим  објектима  и  израда  монографије  о 
градитељском наслеђу Ниша. 

 

6.3. ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ, КУЛТУРА И УРБАНИ РАЗВОЈ 
 

6.3.1.Култура 

Стратегија 

Политика  Града  Ниша  у  домену  културе  заснива  се  на  подржавању  уметничког 
стваралаштва,  подстицању  иновативних  активности  и  оснаживању  веза  између 
уметничког стваралаштва и публике. 

Тренутно стање 
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Буџет намењен култури чини око 6% укупног градског буџета. Већи део ових средстава 
намењено  је  финансирању  институција  културе  у  граду,  одакле  се  велики  део 
средстава  троши  на  плате  запослених  и  материјалне  трошкове,  а  само  мали  део  на 
програме институција културе. Сразмерно велики проценат буџетских средстава   који 
се троши на плате, доприносе и материјалне трошкове запослених не би представљао 
проблем када би институције културе остваривале значајне властите приходе које би 
онда улагале у програмске активности. Нажалост, то није случај, што упућује на висок 
степен зависности институција културе од средстава из буџета града. Један од разлога 
овакве  ситуације  је  то  што  у  институцијама  културе  у  Нишу  не  постоје  стратегије  и 
дугорочни планови маркетинга и прикупљања стредстава. 7  

 

Препоручени пројекти 

‐Пројекат израде и одржавања интернет сајтова институција културе који их не 
поседују  са  циљем  постизања  транспатрентности  у  раду  и  популаризације 
активности ових установа 

‐Пројекат едукације свих актера културне политике у граду у области менаџмента 
културних  институција  и  активности,  за  маркетинску  делатност,  стратеско 
планирање, прикупљање средстава, писање предлога пројеката. 

 

6.3.2. Урбани развој 

Стратегија 

Политика  урбаног  развоја  Града  Ниша  у  односу  на  наслеђено  урбано  окружење 
фаворизује интегрисање савремене архитектуре у укупан фонд градитељског наслеђа. 

Тренутно стање 

Осим  важеће  законске  регулативе  (Закон  о  планирањи  и  изградњи..),  различити 
документи на нивоу Града одређују услове грађења или реновирања објеката у граду, 
па и у околини градитељског наслеђа идентификованог као приоритетног за  третман 
методологијом QUALICITIES. То су: 

‐урбанистичка регулатива Града Ниша, 

‐мере техничке заштите непокретних културних добара. 

Многи  примери  илуструју  градитељске  интервенције  током  којих  је  успостављен 
дијалог између архитектуре прошлости и садашњости. Неки од њих су: 

                                                            
7 P.Cveticanin, Prilozi za definisanje strategije kulturnog razvoja grada od 2004 do 2010., str. 5‐80 
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‐Центар за посетиоце на археолошком парку Медијана  је објекат сведене геометрије 
који  је  обликован  на  начин  такав  да  задовољи  потребе  запослених  и  посетиоца 
археолошког налазишта, а да у најмањој могућој мери угрози аутономију локалитета. 

‐Тржно пословни центар  Горча  је маркантни објекат  у  самом центру  града.  У његове 
фасаде  и  ентеријер  интегрисани  су  реконструисани  елементи  објеката  старе  градске 
архитектуре који су на том месту постајали. 

‐Савремена  обнова  ентеријера  Археолошке  сале  Народног  музеја  у  Нишу,  Синагоге 
примери  су  осавремењавања  непокретних  добара  а  да  при  томе  ни  на  један  начин 
нису угрожена споменичка својства објеката. 

 

Препоручени пројекти 

‐Вишегодишњи  пројекти  заштите  и  ревитализације  непокретних  културних 
добара, приоритети одређени према степену угрожености и могућности одрживог 
управљања. Неки од пројеката чија је израда у току: 

‐Идејни пројекат уређења и ревитализације Нишке тврђаве 

‐Пројекат ревитализације изгорелих атељеа у Тврђави 

‐Пројекат адаптације атријума зграде Народног музеја у улици Николе Пашића 

‐У току је израда пројекта ревитализације Барутане у Тврђави 

‐Идејно решење уређења комплекса Старо војно гробље на делијском вису 

Итд. 

7. ВАЛОРИЗАЦИЈА 
 

7.1. ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИСАЊЕ 
Тренутно стање 

Град  Ниш  нема  рутину  комуникације  са  грађанима  на  тему  градитељског  наслеђа, 
осим путем медијских обавештења. Не постоји календар јавних дебата на којима би се 
становници  Ниша  обавестили  о  резултатима  актуелних  пројеката.  Овај  проблем 
постоји  и  у  односу  на  све  институције  културе  које  скоро  да  немају  иницијативу 
популаризације  свог  рада  кроз  трибине,  јавне  састанке,  креативне  радионице  и 
едукативне кампање.  
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Препоручени пројекти 

‐Организација  јавних састанака најмање једном годишње у устаљеном термину на 
којима  би  Градоначелник  Ниша  и  званичници  града  информисали  становнике  о 
актуелним пројектима заштите градитељског наслеђа.  

‐Препоручује се да ЗЗСК Ниш, Народни Музеј у Нишу и остале установе културе, као и 
Туристичка  организација  Ниш  један  део  свог  радног  времена  посвете  едукацији  и 
информисању заинтересованих на тему градитељског наслеђа Ниша. Информисање 
на два нивоа:  стручном и општем могуће  је реализовати кроз  јавне презентације, 
вођене посете, кретаивне и едукативне радионице и слично. 

‐Увођење информатора о овлашћењима, раду и плановима ЗЗСК, музеја... 

‐Вишегодишни  пројекат  едукације  школараца  који  за  циљ  има  њихову  обуку  као 
медијатора градитељског наслеђа. На овај начин будући професионалци различитих 
струка  упознају  свој  град,  сензибилишу  се  у  односу  на  споменичку  баштину  и  уче 
комуникацијским вештинама и  специфичним стручним знањима која могу даље да 
прошире. 

 

7.2. ДОГАЂАЈИ 
Тренутно стање 

У Нишу се  годишње организује више од 20  значајних културних манифестација попут 
фестивала  музике,  филма,  традиционалног  плеса,  књижевних  вечери,  сликарских  и 
фотографских  изложби  и  колонија,  музејских  изложби,  гастрономских  дешавања, 
уличних  перформанса.  Из  анализе  постојећих дешавања намеће  се  закључак да  има 
занемарљиво  мало  културних  манифестација  које  се  односе  на  презентацију  и 
популаризацију градитељског наслеђа.  

 

Препоручени пројекти 

‐Пројекат организације обележавања Дана европске баштине (изложбе, радионице, 
анимације за децу, концери, позоришне представе...) 

‐Пројекат организације отворених врата институција културе. 

‐Пројекат  организације  дана  старих  заната  када  би  грађани  могли  да  посете 
радионице и науче о мануфакторној прошлости града. 

‐Пројекат  оснивања  фестивала  античког  Ниша,  вишедневне  анимације  намењене 
млађој публици и породицама. 
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7.2.1. Календар дешавања 

Туристичка организација Ниш покушава да успостави отворену сарадњу са установама 
које учествују у организацију културних дешавања зарад креирања месечне и годишње 
агенде  дешавања.  Истина  је  да  установе‐организатори  дешавања  немају  навику 
достављања својих агенди ни ТОНу, ни Граду.  

Део информација о дешавањима у граду доступан је на сајту Туристичке организације 
Ниш. 

 

Препоручени пројекти 

‐У току је успостављање механизма креирања месечне и годишње агенде културних 
дешавања Града Ниша.  

‐Успостављање  механизама  редовног  одржавања  агенди  дешавања  на  интернет 
сајту Града и ТОНа 

‐Постављање информативних табли на маркантним локацијама у граду на којима 
ће јасно бити истакнута агенда месечних дешавања. 

‐Израда  штампаног  материјала  са  месечном,  триместралном  или  годишњом 
агендом дешавања у  граду која би на више начина могла да  се дистрибуира  (дели, 
шаље...) 

 

7.2.2. Манифестација организована у складу са принципима одрживог развоја 

Тренутно стање 

У Нишу  се  тренутно ни  једна  културна манифестација не организује и не одржава  уз 
поштовање  препорука  за  организацију  догађаја  у  складу  са  принципима  одрживог 
развоја стандарда QUALICITIES.  

 

Препоручени пројекти 

‐Организација  информативног  састанка  намењеног  информисању  организатора 
манифестација културе о принципима одржавања догађаја у складу са принципима 
одрживог развоја стандарда QUALICITIES. . 

‐Организација  једне  или  више  манифестација  културе  у  складу  са  принципима 
одрживог  развоја,  у  границама  могућности  Града  Ниша  (рециклажа  смећа, 
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минимализована  употреба  папира  током  промоције  догађаја,  место  догађања 
приступачно  за  све,  препорука  лимитирања  моторних  средстава  кретања  јер  је 
место догађања у близини центра града и сл.) 

 

7.3. ФАЦИЛИТАЦИЈА РАЗУМЕВАЊА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА 

7.3.1. Шетње градом 

У  граду  Нишу  могуће  је  организовати  више  тематских  пешачких  маршута  (античко, 
отоманско,  савремено  градитељско  наслеђе...).  Пешачке маршуте  ни  на  један  начин 
нису обележене, не постоје ознаке у партеру стаза, не постоји штампани материјали са 
трасама кретања и основним подацима о споменицима културе.  

Брошура коју  је могуће бесплатно скинути са интернет  сајта ТОНа предлаже шетачке 
туре кроз град. 

 

Препоручени пројекти 

‐Пројекат постављања информативних плочица у партеру пешачких комуникација 

‐Пројекат  израде штампаног материјала  са  дескриптивно  обележеним  пешачким 
маршутама 

‐Пројекат  постављања  табли  на  маркантним  позицијама  у  граду  са  јасно 
обележеним препорученим правцима кретања 

 

7.3.2. Вођене посете 

Тренутно стање  

Постоји више могућности обиласка Ниша: 

‐обилазак уз акредитованог водича ТОНа 

‐обилазак уз акредитоване водиче туристичких агенција 

 

Препоручени пројекти 

‐Вишегодишњи  пројекат  едукације  будућих  водича  у  смислу  припреме  за  полагање 
стручног  испита‐  историјски  и методолошки  део,  вештина  комуникације,  страни  
језици...) 



QUALICITIES                                                                                 ГРАД НИШ 
 

ЛОКАЛНИ ПЛАН НАПРЕТКА   31 

‐Пројекат  израде  и  успостављање  начина  дистрибуције  аудио  водича  на  више 
светских језика 

‐Пројекат  израде  и  дистрибуције  водича  на  више  светских  језика  употребом 
мобилних телефона. 

 

7.3.3. Едукативна служба на тему градитељског наслеђа 

Стратегија 

Један  од  приоритета  Града  Ниша  је  подстицање  педагошких  активности  зарад 
едукације младих Нишлија и Нишлијки, њихове сензибилизације на тему градитељског 
наслеђа  и  омогућавања  да  од  најранијих  година  разумеју  град  у  његовој 
цивилизацијској слојевитости и комплексности.  

Тренутно стање 

Потписавши приступницу мрежи европских  градова културе и историје AVEC, Ниш се 
обавезао на  развијање  акција  сензибилизације  на  тему  градитељског  наслеђа  за  сву 
публику.  У  овом  тренутку  не  постоји  систематизована  кампања  активности 
популаризације градитељског наслеђа намењена различитим старосним групама, чак 
ни  устаљен  систем  обележавања  Дана  европске  баштине  у  коме  учествују  све 
институције културе, удружења, невладине организације и остали партнери. 

 

Препоручени пројекти 
‐Осмишљавање  едукативног  програма  на  тему  градитељског  наслеђа  и 
успостављање  редовних  едукативних  активности  намењених  публици  школског 
узраста 

 

7.3.4. Тарифна политика 

Постоји  устаљена  тарифна  политика  која  одређује  симболичну  цену  уласка  у 
непокретна културна добра, музејске и галеријске поставке. 

Препорука 

Тежња  градова  чланица  Мреже  европских  градова  културе  и  уметности  јесте 
успостављање  тарифне  политике  такве  да  становницима  градова  обезбеђује 
бесплатан  улаз  у  сва  непокретна  културна  добра.  Овакав  приступ  намењен  је 
стварању окружења у коме грађани локалну градитељску баштину осећају за своју 
и према њој граде брижан однос какав би имали према своме дворишту. 
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ЗАВРШНА РЕЧ 
 

Методологија QUALICITIES  је средство, не циљ. Њена имплементација ће омогућити 
побољшање ефикасности деловања свих актера од значаја за градитељску баштину, 
допринеће  укључењу  Ниша  у  нову  динамику  одрживог  развоја  и  коначно, 
допринеће задовољству грађана и посетиоца.  

 



Ред. Бр. Активност Носилац Извор финансирања

1

Комунално‐инфраструктурно и партерно уређење и ревитализација Тврђаве 
: 
1. Уклањање неплански и бесправно подигнутих објеката и објеката које је 
немогуће реконструисати
2. Конзерваторско‐рестаураторски радови на бедемима и свим 
припадајућим елементима фортификације
3. Конзерваторско‐рестаураторски радови на контраескарпи рова и свим 
припадајућим елементима фортификације
4. Конзерваторско‐рестаураторски радови на Стамбол капији, 
Јагодинмалској капији, Видин капији, барутанама Б1‐Б4, Б5, Арсеналу, 
Хамаму, Бали‐беговој џамији, на археолошким објектима Главног улазног 
платоа (Византијски бедем, Терме...), на бедемима и припадајућим 
затвореним просторима у оквиру Летње позорнице, на  „Античкој улици“, на 
„Објекту са сводовима“,  „Византијској улици“, на „Спомен костурници“, 
конзерваторско‐рестаураторски радови и наткривање "Лапидаријума"
5. Санација затвореног простора изнад ниша 7‐12 код Београдске капије
6. Изградња „Дечијег игралишта“
7. Изградња „Дечијег научног парка“
8. Реконструкција постојећих спортских садржаја и просторна организација 
нових
9. Реконструкција постојећих трибина и спортских терена
10. Израда нових спортских терена и пратећих садржаја
11. Истраживачки и конзерваторско‐рестаураторски радови на „Палати са 
октогоном и мозаицима“
12. Уређење партера, зелених површина и колских прилаза
13. Изградња пешачких и бициклистичких стаза
14. Изградња „Скејт‐парка“
15. Изградња паркинга

Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа) 
ЗЗСК Ниш 

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Надлежно министарство
ЕУ фондови
Друштвено одговорне фирме

2 Уређење Трга Краља Милана Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа)
Буџет Града Ниша (програм и управа)
Надлежно министарство

3 Успостављање планетаријума у Тврђави
Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа)
ТОН

Буџет Града Ниша (програм и управа)

4
Постављање паноа ‐ мапе Града и околине са назначеним објектима 
градитељске баштине

Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа)
ТОН

Буџет Града Ниша (програм и управа)

5 Успостављање градске Управе за културу и културну баштину
Град Ниш (управе, службе)
Скупштина Града Ниша

Буџет Града Ниша (програм и управа)

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ QUALICITIES ЛОКАЛНОГ ПЛАНА НАПРЕТКА 
ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 2012 ‐ 2020
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6 Постављање споменика Цару Константину
Град Ниш (управе, службе и јавна предузећа)
ЗЗСК Ниш
ТОН

Буџет Града Ниша (програм и управа)

7 Успостављање визиторског центра у Тврђави
Град Ниш (управе, службе и јавна предузећа)
ЗЗСК Ниш

Буџет Града Ниша (програм и управа)
ЕУ фондови

8 Изградња  пешачке и  бициклистичке стазе на Бул. Цара Константина Град Ниш (управе, службе и јавна предузећа)
Буџет Града Ниша (програм и управа)
ЈП Путеви Србије

9
Комунално‐партерно уређење АП Медиана: довршетак приступног 
платоа, изградња капије

Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа)  
Надлежно министарство, 
Археолошки институт (дозволе), 
ЗЗСК Ниш

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Надлежно министарство

10
Прилагођавање интернет стране Града Ниша са циљем боље 
популаризације градитељског наслеђа

Град Ниш (управе, службе) 
ЗЗСК Ниш 

Буџет Града Ниша (програм и управа)

11
Креирање интернет блога који за циљ има подизање свести шире 
јавности о стању градитељске баштине и напредовању процеса 
Агенда 21

Град Ниш (управе, службе) 
ЗЗСК Ниш 

Буџет Града Ниша (програм и управа)

12
Израда и одржавање интернет сајтова установа културе са циљем 
постизања транспарентности у раду и популаризације активности ових 
установа

Град Ниш (управе, службе и јавне установе)
Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина

13

Едукација свих актера културне политике у граду у области 
менаџмента културних активности, маркетиншке делатности, 
стратешког планирања, прикупљање средстава, писање предлога 
пројеката

Град Ниш (управе, службе и јавне установе), 
ТОН

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина

14

Успостављање редовног сусрета градоначелника  и изабраних 
званичника Града са заинтересованим носиоцима активности за 
унапређење  туризма (агенције, хостели, хотелијери, угоститељи, 
трговци...) са основом на  локалну градитељску баштину

Град Ниш (управе, службе и јавне установе), 
ТОН, 
Заинтересовани носиоци културних активности у Нишу

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина

15
Објављивање годишње публикације која за циљ има информисање о 
напретку процеса и резултатима пројеката заштите и презентације 
градитељске баштине

Град Ниш (управе, службе и јавне установе), 
ТОН

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина

16

Акривности институција културе у области едукације и информисања 
заинтересованих страна на тему градитељске баштине Ниша (јавне 
презентације, вођене посете, креативне и едукативне радионице и 
сл.)

Град Ниш (управе, службе и јавне установе), 
ТОН

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина

17
Увођење информатора о овлашћењима, раду и плановима 
институција културе 

Град Ниш (управе, службе и јавне установе)

18 Организација дана старих заната 
Град Ниш (управе, службе), 
Занатска комора

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина

19
Масовније обележавање Дана европске баштине на више пунктева са 
укључивањем свих установа културе

Град Ниш (управе, службе и јавне установе)
Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
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20 Организација Дана отворених врата институција културе Град Ниш (управе, службе и јавне установе)

21 Постављање саобраћајне сигнализације ван града и унутар града
Град Ниш (управе, службе и јавне установе), 
ТОН

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Надлежно министарство

22
Прилагођавање интернет стране Града Ниша са циљем боље 
популаризације градитељског наслеђа

Град Ниш (управе, службе и јавне установе), 
ЗЗСК Ниш

Буџет Града Ниша (програм и управа)

23
Постављање карактеристичних металних ознака у поплочању 
пешачких комуникација које посетиоцима означавају правце кретања 
дуж најзначајнијих оса простирања споменика културе

Град Ниш (управе, службе и јавне установе), 
ЗЗСК Ниш

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина

24
Обележавање непокретних културних добара таблама на којима је 
означен њихов назив и споменички статус

Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа)  
ЗЗСК Ниш

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

25
Израда типских инфо табли са основним информацијама о културним 
добрима и њихово постављање у близини н.к.д. Или унутар њих.

Град Ниш (управе, службе и јавне предузећа), 
ЗЗСК Ниш
ТОН

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

26
Израда штампаног материјала са дескриптивно обележеним 
пешачким маршутама

Град Ниш (управе, службе), 
ТОН

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

27
Израда и дистрибуција водича на више светских језика употребом 
мобилних телефона

Град Ниш (управе, службе), 
ТОН

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

28
Израда и успостављање начина дистрибуције аудио водича на више 
светских језика

Град Ниш (управе, службе), 
ТОН

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

29
Израда и реализација пројекта обезбеђивања доступности особама са 
инвалидитетом ужем центру града и идентификованим непокретним 
културним добрима.

Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа)  
 ЗЗСК Ниш

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

30

Обележавање путања кретања градом и непокретних културних 
добара која су доступна и особама са инвалидитетом са 
интернационално препознатљивим пиктограмом. Публикација 
документа у коме су назначени могући правци кретања и доступни 
објекти.

Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа)  
 ЗЗСК Ниш

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

31
Постављање тактилних макета испред најрепрезентативнијих 
споменика културе за боље разумевање непокретних културних 
добара слепим и слабовидим особама, као и другим посетиоцима

Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа)  
 ЗЗСК Ниш

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

32
Акције подизања свести и едукације радника установа које имају 
контакт са посетиоцима и за комуникацију са особама са 
инвалидитетом

Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа)  
 ЗЗСК Ниш

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

33 Постављање појачивача звука на један од шалтера ТОНа
Град Ниш (управе)  
ТОН

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
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34
Припреме за проглашење територије историјског градског језгра за 
просторну културно историјску целину чиме ће се смањити могућност 
стихијских интервенција и даље деградације овог простора

Град Ниш (управе, програм и јавне установе)  
 ЗЗСК Ниш

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

35

Формирање кластера предузећа и појединаца који на било који начин 
могу бити укључени и допринети изради и реализацији пројеката 
заштите градитељског наслеђа, одржавању н.к.д., њихових 
презентацији и популаризацији. Организација специфичних обука и 
едукација намењених члановима Кластера

Град Ниш (управе, програм и јавне установе), 
Занатска комора, 
РПК Ниш, 
Кластер Опека‐Брицк
ТОН

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

36
Изградња паркинга и семафоризација раскрснице у функцији АП 
Медијана

Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа)  
 ЗЗСК Ниш

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

37 Уређење простора Мартиријума
Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа)  
 ЗЗСК Ниш

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

38
Успостављање изложбеног простора са сталном поставком 
артефаката пронађених у ранохришћанским гробницама 

Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа)  
 ЗЗСК Ниш

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

39
Отварање „Константиновог музеја“ у садашњој згради Историјског 
архива 

Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа)  
 ЗЗСК Ниш

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство

40
Оснивање фестивала античког Ниша, вишедневне анимације 
намењене широкој публици

Град Ниш (управе, програм и јавна предузећа)  
 ЗЗСК Ниш
ТОН

Буџет Града Ниша (програм и управа)
Буџет градских општина
Надлежно министарство
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