РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 130/2017) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 25.05.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ О СУФИНАНСИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
„ ПРОЈЕКАТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ВИЛЕ СА ПЕРИСТИЛОМ И ИЗГРАДЊЕ
ЗАШТИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НАД ЊОМ НА АРХЕОЛОШКОМ НАЛАЗИШТУ
МЕДИЈАНА У НИШУ-ЗАВРШНА ФАЗА
I
Град Ниш прихвата суфинаснирање и реализацију пројекта „Пројекат презентације
виле са перистилом и изгардње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту
Медијана у Нишу-завршна фаза“, који је одобрен у оквиру Јавног позива Министарства
привреде Републике Србије за пријаву пројеката за подршку и унапређење локалне и
регионалне инфраструктуре-Градимо заједно, број 401-00-1660/2018-11 од 10.042018. године,
који је расписан у складу са Уредбом о поступку по коме се бирају инфраструктурни
пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне
инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС” број 5/17), а на основу Одлуке о
распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне
инфраструктуре-Градимо заједно ЕИБ 9, број 401-00-1146/2108-11 од 08.03.2018. године.
II
Општи циљ пројекта је унапређење развоја туризма југоисточне Србије
промовисањем културно-историјске баштине, а специфичан циљ Пројекта је спровођење
радова на конзервацији, рестаурацији и одрживом коришћењу непокретног културног
наслеђа на археолошком налазишту Медијана у Нишу.
III
Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 27.516.000,00. динара, а коначна вредност
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору.
Министарство привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до
11.465.000,00динара, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до
16.051.000,00 динара, са ПДВ-ом.
IV
Средства за суфинансирање пројекта „Пројекат Презентације виле са перистилом и
изгардње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишузавршна фаза“ у износу од 16.051.000,00 динара обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2018.
годину, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска
класификација 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 620, број позиције 431, економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти – ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката по основу
програма министарстава.
V
Евентуалне вишкове и додатне радове финансираће Град Ниш у складу са позитивним
законским прописима.
VI
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о изградњи са
Министарством привреде Републике Србије и изабраним извођачем радова.
VII Налаже се Канцеларији за локани економски развој и пројекте Града Ниша и Градској
управи Града Ниша, да у оквиру својих надлежности реализују ово решење.
VIII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша.“

Образложење
Пројекат презентације виле са перистилом и изгардње заштитне конструкције над
њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу-завршна фаза“одобрен у оквиру Јавног
позива Министарства привреде Републике Србије за пријаву пројеката за подршку и
унапређење локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно, број 401-00-1660/2018-11
од 10.042018. године), који је расписан у складу са Уредбом о поступку по коме се бирају
инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и
регионалне инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС” број 5/17), а а на
основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и
регионалне инфраструктуре-Градимо заједно ЕИБ 9, број 401-00-1146/2108-11 од 08.03.2018.
године.
Општи циљ пројекта је унапређење развоја туризма југоисточне Србије
промовисањем културно-историјске баштине, а специфичан циљ Пројекта је спровођење
радова на конзервацији, рестаурацији и одрживом коришћењу непокретног културног
наслеђа на археолошком налазишту Медијана у Нишу.
Овај пројекат предвиђа подизање објекта над Вилом са перистилом, Термама и
Нимфејом на археолошком локалитету Медијана у Нишу има превасходну функцију заштите
археолошких остатака архитектонских елемената ових објеката, а пре свега врло вредних
подних мозаика и зидног сликарства од штетног дејства атмосферских утицаја. Истовремено
он омогућава несметан рад на даљем истраживању и рестаурацији свих очуваних
археолошких елемената, њихову пуну презентацију и потпуну туристичку експлоатацију на
највишим нивоима захтева светске туристичке привреде.
Реализација овог пројекта ће довести до очувања археолошког налазишта и допринети
заштити од даљег пропадања. Очекује се да након реализације пројекте дође до развоја
туристичких рута базираних на промоцији античког доба и постављању Града Ниша као
централне тачке промоције античког Рима у Србији. Овакав приступ наглашава кохезију
свих археолошких налазишта Србије, са нагласком на регион југоисточне Србије, као
јединствене и високоатрактивне за посету туриста.
Пројекат ће допринети стварању услова за размену знања и информација између
институција, стручне јавности и грађана, градећи мостове између интереса и потенцијала за
даљу сарадњу и одрживи развој конкурентне туристичке атракције. Сем директно
постигнутих резултата, реализација пројекта ће утицати на акцентовање богатих културних и
природних ресурса региона југоистоне Србије и појачаће проток информација и знања
између становништва о потенцијалну за алтернативне форме туризма, доводећи до повећаног
броја туриста.
Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 27.516.000,00. динара, а коначна вредност
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору.
Министарство привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до
11.465.000,00динара, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до
16.051.000,00 динара, са ПДВ-ом.
Средства за суфинансирање пројекта „Пројекат Презентације виле са перистилом и
изгардње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишузавршна фаза“ у износу од 16.051.000,00 динара обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2018.
годину, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска
класификација 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 620, број позиције 431, економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти – ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката по основу
програма министарстава.

Овај пројекат је у складу са Ревизијом стратегије развоја Града Ниша, („Службени
лист Града Ниша“ бр. 20/ 2010 од 15. 4. 2010) , Стратешки правац 2 Економија и пословање,
Акција 2.3.1. Програм развоја туризма заснован на природним, културним и смештајним
капацитетима града 2.3.3. Брендирање Града Ниша као атрактивне туристичке дестинације и
јачање маркетинга у овој области (програми промоција догађаја, манифестација,
знаменитости, вредности и др.) Стратешки правац 3, Акција 3.2.2.Обогаћивање културне
понуде, промоција Ниша као културног центра; истраживање, заштита и презентација
непокретних културних добара, Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015-2020
,(„Службени лист Града Ниша” бр.110/2014 од 26. 12. 2014), 3.1.3.Заштита покретних и
непокретних културних добара, мера 7. Завршетак радова на конзервацији и презентацији
археолошког локалитета (Вила са перистилом) од изузетног значаја ''Бресје'', Медијана у
Нишу, Конзервација мозаика и презентација целине Виле са перистилом, Туристичка
презентација, Програмом развоја Града Ниша за 2017. годину („Службени лист Града Ниша
149/16), 4.5 Култура и споменици културе, Акција 4.5.1.2. Реконструкција, уређење,
одржавање меморијалних центара и археолошких налазишта.
На основу свега напред изложеног, као и због значаја пројекта за унапређење туризма
на територији Града Ниша и југоисточне Србије, Градско веће Града Ниша је одлучило као у
диспозитиву овог решења.
Број: 672-11/2018-03
У Нишу, 25.05.2018. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

