
 
 
 
 
 
 
 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 активности за 
обележавање 1700 година од доношења Миланског eдикта. 
 
 II Предлог одлуке о усвајању Локалног плана активности за обележавање 1700 
година од доношења Миланског eдикта 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: 1067-14/2011-03 
 
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 
 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Локалног плана активности за обележавање 1700 година од 

доношења Миланског едикта 
 
 
 

Члан 1 
 
 

 Усваја се Локални план активности за обележавање 1700 година од доношења 
Миланског едикта. 

 
 Табеларни приказ докумeнта „Локални план активности за обележавање 1700 
година од доношења Миланског едикта“ је саставни део ове одлуке. 
 
 
 

Члан 2 
 
 

 Одлуку објавити у „Службеном  листу Града Ниша“. 
 
 
 

 
Број:___________  
У Нишу,___________ 2011.године 

 
 
 
 

СКУПШТИНA ГРАДА НИША 
 
 
 

Председник 
 

Проф.др Миле Илић 



 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
 Локални план активности за обележавање 1700 година од доношења Миласког Едикта  
дефинише посебне циљеве по областима планског деловања и динамику даљих активности у 
сврху припреме обележавања глобално значајног историјског јубилеја, који Град Ниш жели 
да искористи за унапређење свог културно –економског развоја, с обзиром на истражене 
процене да се очекује већа пажња и  интересовање како уже и шире научне јавности , тако и 
туриста, али и  потенцијалних инвеститора за град који је родно место цара Константина, 
доносиоца Миланског Едикта.  
 
 

ЛОКАЛНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 1700 ГОДИНА ОД 
ДОНОШЕЊА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА поднео је Савет за реализацију припремних 
активности и обележавање 1700 Миланског едикта, образован решењем Градоначелника 
Ниша, бр.3370/2010-01, од 7.12.2010.године, који је овај план усвојио на својој седници 
одржаној дана 28.11.2011.године. 

Локални план активности за обележавање 1700 година од доношења Миланског 
едикта израдиле су радне групе по областима деловања у оквиру Извршног одбора за 
обележавање 1700 година Миланског едикта, образованог решењем Градоначелника Ниша 
бр.2168/2011-01, од 18.7.2011.године. 

ЛПА МЕ 2013 је израђен у складу са принципима Агенда 21 за културу, као и у 
складу са Стратегијом развоја Града Ниша 2009-2020, Стратегијом развоја културе Ниш 
2011-2015 и  Стратегијом развоја туризма Ниш 2011-2016 (нацрти који су пред усвајањем). 

Наведени документ Вам достављамо ради разматрања и одлучивања на седници 
Градског већа.                                                                                  
 

 Председник 
Савета за реализацију припремних активности 

Града Ниша за организовање прославе и обележавање 
1700  година Миланског едикта 2013. године 

 
 

мр Милош Симоновић 
      

 



ГРАД НИШ  
САВЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИПРЕМНИХ АКТИВНОСТИ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  1700 ГОДИНА МЕ 2013.Г. 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ  

ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 1700 ГОДИНА ОД ДОНОШЕЊА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА 

 

НИШ, 2011. 

 

 

 

 

 

 



 

       Уводна напомена: 

ПРЕТХОДНО ИЗРАДИ ОВОГ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ, УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ГРАДА НИША  ПРОСЛЕЂЕН ЈЕ ДОПИС ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 
НИША БР.2376/2011‐01, ОД 10.8.2011. СА ЗАКЉУЧКОМ САВЕТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИПРЕМНИХ АКТИВНОСТИ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  1700 ГОДИНА МЕ 
2013.Г. ДА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДА НИША  СВОЈЕ РЕДОВНЕ ПРОГРАМЕ РАДА ЗА 2012. И 2013.Г. ТЕМАТСКИ И САДРЖАЈНО ПРИЛАГОДЕ ОБЕЛЕЖАВАЊУ 
ЈУБИЛЕЈА 1700 ГОДИНА ОД МИЛАНСКОГ ЕДИКТА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСЕБНИ ЦИЉ 1 – ИНФРАСТРУКТУРА  
       

Активности  Период  
реализације 

Очекивани 
резултат 

Индикатор/ и 

 
Потребни ресурси  Носилац 

активности  Партнер/и у реализацији 

   

Буџет Града Ниша 

Оста
ли 
изво
ри 

1.1 Изградња сабирне саобраћајнице,  
пешачке стазе и уже бициклистичке 
стазе на Бул. Цара Константина 

До краја
 2012.г. 

   

Кроз  Програм  уређивања 
грађевинског  земљишта  и 
изградње 

/  Град Ниш‐ 
надлежне 
управе и ЈП 
(ЗУРБ И 
Дирекција) 

Надлежна министарства и 
ЈП Путеви Србије 

1.2  Изградња паркинга  и 
семафоризација раскрснице у функцији 
АП Медијана 

До краја
2012.г 

Програм уређивања 
грађевинског земљишта и 
изградње 

/  Град Ниш –
надлежне 
управе и ЈП 

 
/ 

1.3 Комунално‐инфраструктурно 
опремање и партерно уређење АП 
Медиана: довршетак приступног 
платоа, изградње капије, билетарнице 
и тоалета (које су  у току), измештање 
трафостанице, инфраст.опремање 
самог АП‐ довод пијаће воде и 
санитарни чвор 

До краја
2012.г 

Програм уређивања  
грађевинског земљишта и 
изградње 

/  Град Ниш –  
Надлежне 
управе и ЈП 

Надлежно  министарство, 
Археолошки 
институт(дозволе),  ЗЗСК 
Ниш, РЗЗСК,ЦИК 

1.4 Комунално‐инфраструктурно и 
партерно уређење Тврђаве: Изградња 
бициклистичких и пешачких стаза; 
Постављање расвете и осветљавање 
бедема; Ревитализација сликарских 
атељеа; Ревитализација барутана и 
ковачнице; ограђивање палате са 
октогоном –градско поље;Постављање 
инфо табли 

2011 
‐2012.г. 

Програм одржавања комуналне 
инфраструцтуре јавног 
земљишта – јавне површине 
‐одржавање културно 
историјског споменика 
“Тврђава” (осветљење, 
мобилијар, зидине, зеленило, 
пешачке стазе) 
*пројектна  документација  се 
ради 
 
Програм уређивања 
грађевинског земљишта и 
изградње 

/  Град Ниш‐ 
Надлежне 
управе и ЈП 

ЗЗСК Ниш (сагласности) 
Надлежно министарство 

1.5 Уређење Трга Краља Милана –
поплочавање – наставак  

 
2012.г. 

Програм уређивања 
грађевинског земљишта и 
изградње 
, *пројекат постоји 

  Град Ниш 
Надлежне 
управе и ЈП 

 
 
 
 

Храм Св. цара Константина и и царице 
Јелене – довршетак  

 
2012.г. 

       
 
 



 

 

Посебни циљ 2: ПРОМОЦИЈА 

Активности  Период 
реализације  Очекивани резултати  Индикатор/

и  Потребниресурси  Носилацактивност
и 

Партнер/и у 
реализацији 

   
БуџетГрадаНиша  Осталиизвори 

1.  
2.1Туристичка 
сигнализација‐
Постављање  билбордова 
дуж  Коридора  10,  према 
Димитровграду  и  према 
Зајечару 

Крај 2012  Повећање
информисаности 
транзитних  туриста  и  
путника  намерника  о 
Граду Нишу 

Кроз буџет  града
Ниша,  

Дирекција, 
Надлежна 
министарства 

Град Ниш‐
надлежне 
институције, ТОН 

2.2 Закуп билборда на
аеродрому Никола Тесла 

Крај 2012  Повећање
информисаности 
транзитних  туриста  и 
путника  намерника  о 
Граду Нишу 

Кроз буџет  града
Ниша, 

Дирекција, 
Надлежна 
министарства 

Град Ниш‐
надлежне 
институције, ТОН 

2.3 Постављање
билборда  на 
Аеродрому 
Константин Велики 

Крај 2012  Повећање
информисаности 
транзитних  туриста  и 
путника  намерника  о 
Граду Нишу 

Кроз буџет  града
Ниша,  

Дирекција, 
Надлежна 
министарства 

Град Ниш‐
надлежне 
институције, ТОН 

2.4 Израда  и 
дистрибуција  промо 
материјала‐филмови, 
флајери, видео игре... 

Крај 2012  Повећање
информисаности 
транзитних  туриста  и 
путника  намерника  о 
Граду Нишу 

Град Ниш, ТОН ТОС,  министарство
економије,фондови 

ТОН Приватни 
предузетници 

2.5 Установљавање
wеб‐site,  facebook 
профила, google огласа... 

Крај 2012  Повећање
информисаности 
домаћих,страних,транзитн
их  туриста  И  путника 
намерника о Граду Нишу 

Град Ниш, ТОН ТОН Град Ниш 

2.6 Издавање
јубиларне  поштанске 
марке  „Константин 
Велики“ 

Крај 2012  Повећање
информисаности 
домаћих,страних,транзитн
их  туриста  И  путника 
намерника о Граду Нишу 

Пошта Србије Пошта Србије Град Ниш 



 

 

2.7 Дистрибуција
промо  материјала  на 
бензинским  пумпама  и 
наплатним  рампама  дуж 
Коридора 10 

2012‐2013  Повећање
информисаности 
домаћих,страних,транзитн
их  туриста  И  путника 
намерника о Граду Нишу 

ТОН,ТОС, 
надлежна 
министарства 

ТОН, ТОС,
ЈП “Путеви Србије” 

2.8 Лого  на авио 
картама  ЈАТ  Airways‐a  и 
Montenegro Airlinesa 

2012‐2013  Повећање
информисаности 
домаћих,страних,транзитн
их  туриста  И  путника 
намерника о Граду Нишу 

ЈП Аеродром
“Константин 
Велики”‐ Ниш 

ЈП Аеродром
“Константин 
Велики”‐ Ниш 

Град Ниш 

2.9 Објављивање
чланка  у  ревији    ЈАТ 
Airways‐a 

2012‐2013  Повећање
информисаности 
домаћих,страних,транзитн
их  туриста  И  путника 
намерника о Граду Нишу 

Буџет Града,  ТОН ЈАТ

2.10 Успостављање
сарадње  са  одабраним 
националним  (Блиц,  РТС, 
Б92,  Новости)  и 
регионалним  медијима  о 
серији 
извештавања/праћења 
активности  на 
обележавању  јубилеја, 
током  читаве  године  у 
периоду 2011‐2013 

Јун  2011‐Јун 
2013 

Повећање
информисаности 
домаћих,страних,транзитн
их  туриста  И  путника 
намерника о Граду Нишу 

Буџет Града, ТОН, Професионална
ПР  агенција  коју 
треба  Град  да 
ангажује 

ТОН

2.11 Организовање
специјалистичких 
студијских посета 
новинара 

2012‐2013  Повећање
информисаности  домаћих 
И  страних  новинара  И 
медијских кућа 

ТОН,Буџет Града ТОС,МЕЕР ТОН, ТОС, 
дописници 
свих  вецих 
светских 
агенција 

2.12 у циљу промоције
туристичке понуде Града 
на сајмовима у земљи и 
инотранству , посебан 
осврт дати на 
промовисање 
манифестација у оквиру 
2013 године 

2012‐2013  Повећање
информисаности 
домаћих,страних,транзитн
их  туриста  И  путника 
намерника о Граду Нишу 

ТОН,Град  ТОС ТОН Град  Ниш, 
ТОС 



 

   

 

Посебни циљ 3: НАУЧНИ СКУПОВИ, ОКРУГЛИ СТОЛОВИ, САВЕТОВАЊА  

Активности  Период 
реализације  Очекивани резултати 

Инди
катор
/и 

Потребни ресурси  Носилац 
активности 

Партнер/и у 
реализацији 

    Буџет Града 
Ниша 

Остали 
извори 

3  
3.1  Одржавање  научног  скупа  “Ниш  и  Византија“ 
2012., и 2013 велики скуп са темом: “Constantine  ,  in 
hoc signo vinces 313‐2013”.  

2012‐2013;
 
 
2012. 

Упознавање светске и 
домаће  јавности  са 
значајем  Ниша  за 
настанак  и  развој 
хришћанске  вере, 
уметности  И 
цивилизације. 

  *Град Ниш *Универз
итет  у 
Ниши, 
*Епархија 
нишка 
*Јавна 
предузећ
а 

*Град Ниш
 

*Универзитет  у 
Нишу, 
*Епархија 
нишка 
 

 3.2    Штампање репрезентативне  монографије
„Константинов град‐старохришћански Ниш“ 

Монографија  о  рано‐
хришћанском  Нишу 
остаје  као  трајно 
обелележје 2013. г. 

 
 

3.3 Сарадња и подршка саветовањима и  трибинама
које организује СПЦ Епархија Нишка, Богословски 
факултет и Центар за црквене студије 
 

2012‐2013 Сарадња са СПЦ   СПЦ Град Ниш 

3.4 Организовање саветовања, предавања и трибина
у сарадњи са локалним, националним и иностраним 
институцијама  као  и  колонија  у  знаку  2013.  године, 
хришћанског наслеђа, толеранције и етике. 

2012‐2013 Едукација омладине  И 
грађанства  за  верском 
толеранцијом  И 
етиком 

  *Град Ниш Градске
институције 

3.5  Досељивање годишњег  скупа  на  тему  „Културна
баштина и одрживи развој заједнице“ 
 

2012‐2013 Упознавање И очување 
културног  наслеђа  у 
оквиру заједнице 

  *Град Ниш *Град Ниш
 

 
3.6  Округли  столови,  саветовања,  предавања    на 
тему:  настанак  хришћанстав,  православље  и  ЕУ, 
археолошка истраживања античког Ниша 
 
 

Едукација,упознавање 
и  очување  културног 
наслеђа  у  оквиру 
заједнице 

  Универзитет  у 
Нишу ‐ 
Одбор  за 
припрему 
обележавања 
МЕ 

Град Ниш 



 

 

Посебни циљ 4: СПОРТСКИ ДОГАЂАЈИ 

Активности  Период 
реализације 

Очекивани 
резултати  Индикатор/и  Потребни ресурси  Носилац 

активности 
Партнер/и у 
реализацији 

  Буџет Града 
Ниша 

Остали 
извори 

2.  
4.1 Једриличарска  регата  „Кроз  Европу“ 

(Голубац>Дунав>Рајна>Мајна‐Трир>Рона‐Арл)  

мај‐август
2012 
 
 
 
мај‐август 
2013 
 

‐Ниш
централни 
носилац 
прославе 
‐Повећана 
посећеност 
Ниша у 2012‐13 
‐
Информисаност 
корисника у 
зрмљама 
дестинације 
‐Ангажованост 
организација, 
спорта,културе, 
туризма, 
невладиног 
сектора на 
прослави 
1700.г  

‐Минутажа
на нац. 
Медијима И 
медијима 
земаља 
дестинације 
‐Број туриста 
‐Број 
репортажа у 
Србији И 
темљама 
дестинације 
‐Број 
пројеката 
наведених 
организација 

ЈКЗР‐Ниш
ТОН 

‐Град Ниш 
‐Министарство 
дијаспоре 
‐Амбасаде 
земаља у етапи 

4.2 Учешће  у  организовању  бициклистичке трке од
Сремске Митровице,  преко    Ниша,  до  Зајечара, 
са проласком кроз Виминацијум, Ромулијану... 

Јун 2013. Допринос 
промоцији 
бицикла  као 
''зеленог'' 
превозног 
средства; 
Промоција 
Града Ниша 

Минутажа 
на 
медијима, 
Број 
посетилаца 
уживо,  број 
пратиоца 
трке  путем 
медијског  и 
ТВ  преноса, 
број туриста 

Буџет Града спонзори Град  Ниш  и 
„Бициклистичка 
трка  кроз 
Србију“ 

Бициклистички 
клуб  МБН 
„Железничар“ 



Посебни циљ 5: ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Активности 
Период

реализациј
е 

Очекивани 
резултати  Индикатор/и  Потребни ресурси  Носилац 

активности 
Партнер/и у 
реализацији 

  Буџет 
Града 
Ниша 

Остали извори 

5.1 Извођење музичко‐сценског дела 
„Константинус Магнус“ 03. јуна 2013 и 
његово извођење током 2014 у 
„Константиновим градовима“ Милано, 
Трир, Јорк, Арл, Карнунтум‐Петронел, 
Измит (Никомедија) 

Јун 2013. Оригинални мултиме‐
дијални догађај у 
облику савременог 
ораторијума ком‐
понован у ком‐
бинацији: 
• класичне музике са 

извођачима на 
класичним античким 
инструментима, 

• хора,  
• солиста класичне 

вокалне музике и 
савремене игре и 

• модерних а/в 
техонологија

*Број гледалаца  
*Број извођења у 
Европи 
*Број европских 
извођача 

*ЕУ фондови 
*Константинови 
градови 
*Влада Србије 

Сања Илић *Симфонијски 
оркестар 
*Народно 
позориште 

5.2  Скуп  Градоначелника Константинових
градова  (Милано,  Трир,  Yорк,  Рим,  Арл, 
Карнунтум‐Петронел,  Измит  (Никомедија), 
Ниш) у Нишу 03. Јуна 2012. 

Јун 2012. „умрежавање“ 
градова  које 
историјски 
повезује  личност  и 
дело  Цара 
Константина,  од 
тетрархије  до 
проглашења 
Миланског едикта 

Служба за
послове 
Градоначелни
ка 

Градоначелници 
градова Милано, 
Трир, Јорк, Рим, 
Арл , Карнунтум‐
Петронел, Измит 
(Никомедија) 

5.3  Фестивал хорске музике  „Музички
Едикт“ 

2013. СПЦ Град Ниш 

5.4  Установљавање фестивала
документарних  филмова  на  тему  антике  у 
Србији и региону 
5.5  Одржавање „Европске  смотре
фолклора српске дијаспоре“ у Нишу 2013. 

2013. Град Ниш СКЦ

5.6  Дорада  и  завршетак    дугометражног 
цртаног филма „Константин Велики“  
 

Јун 2013. Едукација  деце  до 
15.година,  година 
премијерно 
приказивање  јуна 
2013. 

Учешће  на 
домаћим, 
регионалним  и 
светским 
фестивалима аним 

Град Ниш Министарство 
културе 
Фондови  за 
филм  
спонзори 

СЦФ 98 Град Ниш 



 

 

 

 

Посебни циљ 6: СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ  

Активности  Период 
реализације 

Очекивани 
резултати  Индикатор/и  Потребни ресурси  Носилац 

активности 
Партнер/и у 
реализацији 

  Буџет Града 
Ниша 

Остали 
извори 

6.1 Стратегија развоја културе Ниш  
 

2011‐2015.
 

Град Ниш Град Ниш

6.2 Стратегија развоја туризма Ниш  
 

2011‐2016. Град Ниш Град Ниш

6.3 Локални план напретка Quailicities 
 

2011‐2015. Град Ниш Град Ниш

Посебнициљ 7: ТУРИСТИЧКА ПОНУДА  

Активности  Период 
реализације  Очекиванирезултати  Индикатор/и  Потребниресурси  Носилацактивности  Партнер/и у 

реализацији 
   

Буџет ГрадаНиша  Остали извори 

7.1Вођена 
туристичка градска 
тура везана за 
Милански Едикт 

2012‐2013  Омогућавање агенцијама да
имају готов програм  

ТОН ТОН Туристичке агенције 

7.2. Израда 
туристичких мапа 
и туристичких 
ауто‐карти 

2012‐2013  Повећање информисаности
домаћих,страних,транзитних 
туриста И путника намерника о 
Граду Нишу 

ТОН ТОН

7.6 Израда нових
сувенира са 
културно 

2012‐2013  Побољшање понуде сувенира    ТОН, Град Ниш  Министарство 
културе  

ТОН, 
Народни музеј Ниш 

*Уметничка школа 
*Факултет уметности 



 

историјским 
обележјима Ниша 

7.7 Израда макете, 
3д презентација и 
мапе Наиссусаили 
Медиане, војног и 
економског 
живота из времена 
Константина 
Великог 

2012 Повећање  информисаности 
домаћих,страних,транзитних 
туриста  И  путника  намерника  о 
Граду Нишу 

  Буџет Града, ТОН  Надлежна 
министартсва 

ЗЗЗСК 
Народни музеј Ниш 
ТОН 

 

посебни циљ 8: СПОМЕНИЦИ ИСТОРИЈЕ И КУЛТУРЕ 

Активности 
Период 

реализациј
е

Очекивани резултати  Индикатор/и  Потребни ресурси  Носилац 
активности  Партнер/и у реализацији 

        Буџет 
Града 
Ниша 

Остали 
извори 

   

 

8.1 Заштита и презентација ранохришћанских 
гробница  

до  краја 
2012.г. 

Трајна заштита и туристичка 
експлоатација 

  Буџет 
Града 
Ниша 

Министарств
о културе 

ЗЗЗСК НИШ  РЗЗЗСК БЕОГРАД 
НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ 

8.2 Обнављање истраживања на објекту са 
сводовима и античкој улици у Тврђави 

2012.  г.  до 
завршетка 
истражива
ња  и  након 
2013.г. 

Откривање  античких 
објеката  и  припрема  за 
заштиту  ,  презентацију  и 
туристичку  експлоатацију 
културног  добра  као 
одрживог ресурса 

  Буџет 
Града 
Ниша 

Министарств
о културе 

ЗЗЗСК НИШ  НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ 

8.3 Обнављање истраживања Палате са октогоном 
на Градском пољу и конзервација откривеног дела 
Палате 

2011.г.  до 
завршетка 
истражива
ња  и  након 
2013.г. 

Откривање  античких 
објеката  и  припрема  за 
заштиту  ,  презентацију  и 
туристичку  експлоатацију 
културног  добра  као 
одрживог ресурса 

  Буџет 
Града 
Ниша 

Министарств
о културе 

ЗЗЗСК НИШ  ‐ НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ 
‐ РЗЗЗСК БЕОГРАД 

8.4 Презентација Виле са перистилом на АП 
Медијана 

до  краја 
2012.г. 

Трајна заштита и туристичка 
експлоатација  као 
одрживог  ресурса  

  Буџет 
Града 
Ниша 

Министарств
о културе 

Археолошк
и  институт 
по  одлуци 
Министарс
тва културе 

‐ ЗЗЗСК НИШ 
‐ РЗЗЗСК БЕОГРАД 
‐ ЦИК 
‐ НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ 

8.5 Постављање споменика Цару Константину  до  краја 
2012.г. 

Нови  симбол  града  у 
функцији  туристичке 
привреде 

      ГРАД НИШ‐ 
надлежне 
управе  
(као 

ЈП и УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 



 

 

Посебни циљ 9: ЈАВНИ КОНКУРСИ И НАГРАДЕ 

Активности  Период 
реализације 

Очекивани 
резултати  Индикатор/и  Потребни ресурси  Носилац 

активности 
Партнер/и у 
реализацији 

    Буџет Града 
Ниша 

Остали 
извори 

9.1 Покретање јавног наградног конкурса за радове из
области ликовне и музичке уметности,  књижевности и 
историје  на  теме:  Цар  Константин,  17  векова  после 
Едикта о верској толеранцији и Ниш‐Град толеранције.  

2012‐2013 Упознавање
предшколске, 
школске и 
студентске 
омладине са 
Константиновим 
наслеђем 

  *Град Ниш *Град Ниш
*Уметничка 
школа 
*Факултет 
уметности 

ГСЛУ

9.2  Покретање јавног наградног  конкурса за идејна 2012‐2013 Препознатљив   *Град Ниш *Музеј,  *ТОН, 

посебан 
пројекат) 

8.6 Ревитализација објекта „Зграда Старог 
Официрског Дома“ и његово стављање у функцију 
културе, наслеђа и туризма 

до  краја  
2012.г 

Трајна  заштита  објеката  и 
његова примерена намена 

  Буџет 
Града 
Ниша 

‐
Министарств
о културе 
‐НИП 

ГРАД НИШ  ЈП  ДИРЕКЦИЈА  ЗА 
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША 

8.8 Пројекат „Рано хришћанство у Нишу‐ Откривање 
археолошког наслеђа на простору  Базилике са 
мартиријумом“ 

  Систематично  откривање 
археолошког  наслеђа, 
заштитна  ископавања, 
допринели    би  и  показали 
трансформацију  града  кроз 
хршћанство  ,  као  и 
достизање  једне 
свехришћанске, 
међурелигијске  и 
политичке  димензије  у 
правцу ЕУ.. 

  Буџет 
Града 
Ниша 

Неки  од  ЕУ 
програма  

Аустријска 
академија 
наука, 
Група  за 
хришћанск
у 
археологиј
у,  Институт 
за  културну 
историју 
антике 

 
Градови  –  који  прихвате 
партнерство на пројекту 

8.9 Пројекат изградње музејске куполе код 
Енглеског дома са поставком пронађених 
ранохришћанских гробница 

          ЗЗЗСК 
НАРОДНИ 
МУЗЕЈ НИШ 

 
 

8.10 Постављање спомен обележја (на платоу 
испред тврђавског  моста ),  као сегмент свих 
споменика у оквиру пројекта “Цареви Карнунтума су 
променили свет” – четири  тетрарха , четири 
јубилеја, четири  града 

2012.  Ниш  добија  обележје  по 
коме ће бити препознатљив 
и за своје  грађане,  као и  за 
туристе,  као  један  од 
„царских  градова“  –
Константинов родни град 

  Буџет 
Града 
Ниша 

  Град Нис 
ЗЗЗСК 
Народни 
музеј 

 
Г. Пиеро Бордин – директор 
Арт Карнунтум, Карнунтум –
Петронели, Беч 
 



решења за сувенире. сувенир
Константиновог 
града 

*Уметничка 
школа 
*Факултет 
уметности 

9.3  Установљавање годишње  награде  Града Ниша за
толеранцију. 

2013 Подстицај на
разумевање и 
толеранцију 

  *Град Ниш

9.4  Додела  угледне годишње  награде  града Ниша у
области  проучавања,  заштите,  презентације  и 
афирмације  културног,  историјског  и  споменичког 
наслеђа. 

2012‐2013 Подстицај
изучавању и 
презентацији 
културног наслеђа 
Ниша 

  *Град Ниш *Град Ниш
 

*Музеј 
*ГСЛУ 
*ЗЗСК 
*НКЦ 

9.5 Покретање фестивала краткометражног, 
документарног и научно‐популарнг филма на тему 
“Ниш и хришћанство”. 

2013 Афирмација
хришћанског 
наслеђа 

  *Град Ниш *НКЦ
 

*Град Ниш 
*Музеј 
*ЗЗСК 

 

Посебни циљ 10: ИЗЛОЖБЕ 

Активности  Период 
реализације  Очекивани резултати  Индикатор

/и  Потребни ресурси  Носилац 
активности 

Партнер/и у 
реализацији 

    Буџет
Града 
Ниша 

Остали 
извори 

 

10.1 Организовање изложбе “Константин Велики и 
његово доба (наслеђе првог хришћанског цара, 
Милански едикт‐едикт толеранције) “  

2013.г. Популаризација, 
презентација  и 
туристичка  експлоатација 
античког  културно 
историјског  наслеђа 
Ниша  и  околине  са 
посебним  освртом  на 
личност  Константина 
Великог 

  БУЏЕТ
ГРАДА 
НИША 

МИНИСТ
АРСТВО 
КУЛТУРЕ 

Народни
музеј 
Београд/ 
Народни 
музеј Ниш 
 

Археолошки 
институт 
Београд/ 
Завод за 
заштиту 
споменика 
Ниш 

10.2  Организовање изложбе  награђених  ликовних
радова по основу расписаних јавних конкурса 

2012‐2013.г. Популаризација  античког 
наслеђа  кроз  савремене 
форме  ликовног 
стваралаштва 

  БУЏЕТ
ГРАДА 
НИША 

Галерија
савремених 
ликовних 
уметности 
Ниш 

Ликовни 
уметници  који 
се  одазову  на 
конкурс 
Сродне 
институције  са 
територије 
Србије 

10.3  Организовање изложбе  ''  Ранохришћанске јесен 2012.г. Популаризација,    БУЏЕТ МИНИСТ Народни ЗЗЗСК Ниш 



 

 

гробнице у Јагодин мали'' презентација   и 
туристичка  експлоатација 
античког  културно 
историјског  наслеђа  на 
тлу Србије 

ГРАДА
НИША 

АРСТВО
КУЛТУРЕ 

музеј Ниш

10.4  Организовање изложбе  награђених идејних
решења  за  сувенире  по  основу  расписаних  јавних 
конкурса 
 
 
 

2012‐2013.г. Комерцијална употреба 
најбољих  решења    за 
туристичку привреду  

  БУЏЕТ
ГРАДА 
НИША 

Галерија
савремених 
ликовних 
уметности 
Ниш 

Познати 
ликовни 
ствараоци  из 
предметне 
области 

 
10.5    Одржавање  репрезентативне  изложбе  „Време 
цара  Константина“  (радни  назив),  од  оригиналних 
експоната  са  античких  археолошких  налазишта  у 
Србији  и  реплика  експоната  из  тзв.  Константинових 
градова 

2013.  
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