РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08),
члана 35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број
79/2011) и 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),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 12.04.2012. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење o прихватању учешћа и
суфинансирање пројектa „Ослободилачки и одбрамбени ратови Србије XX века“.
II Носилац пројекта је Савез потомака ратника Србије 1912- 1920. године, а партнер
на пројекту је Град Ниш.
Време реализације пројекта је 2 месеца.
III Вредност пројекта је 1.012.710,00 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат у
износу од 647.260,00динара или 63,91%.
Образложење
Општи циљ пројекта „Ослободилачки и одбрамбени ратови Србије XX века“ је
подићи свести младих о значају и величини историје Србије и пробудити патриотска
осећања у вези са јубилејима и датумима историје Србије, посебно XX века.
Специфични циљ пројекта је развијање патриотских осећања код младих и буђење
интересовања за заштиту и очување историјских споменика, учење историје кроз надметање,
дружење и едукацију и стимулисање младих да уче и доказују се у области очувања културне
и историјске баштине овог краја.
Овај пројекат је део низа манифестација којима ће у Ниш бити обележена
Стогодишњица I Балканског рата и односи се на организацију квиза знања из области
историје, на градском нивоу, који ће бити одржан средином маја месеца 2012. године, после
одржавања квизова знања на школском и општинском нивоу.
Организовање квизова из историје обележило би велики јубилеј и историјску славу
коначне победе Србије над Отоманским царством-100 година Балканског савеза и I
Балаканског рата, 100 година српског ратног ваздухопловства као и 95 година од избијања
Топличког устанка у Великом рату, који је захватио и југоисточни део Србије и нишки крај.
Вредност пројекта је 1.012.710,00 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат
средствима у износу од 647.260,00 динара или 63,91%.
Трајање овог пројекта је 2 месеца.

Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом Града Ниша за 2012.
годину, позиција 225/3, економска класификација 424-специјализоване услуге.
Пројекат „Ослободилачки и одбрамбени ратови Србије XX века“ је значајан за
унапређење знања младих из области историје Србије, очување културне баштине Републике
Србије и развијање патриотских осећања младих, па Градско веће Града Ниша предлаже
Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе решење о прихватању учешћа и
суфинансирању пројекта.
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