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 15.08.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ О СУФИНАНСИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
ВИРТУОЗНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВИШЕСЛОЈНОГ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА МОДЕРНОГ
НИША
I
Град Ниш прихвата суфинаснирање и реализацију пројекта „Виртуозна презентација
вишеслојног културног идентитета модерног Ниша“, који је одобрен у оквиру Јавног Конкурса
Градови у фокусу 2018, а који је у оквиру програма ГРАДОВИ У ФОКУСУ, расписало Министарство
културе и информисања Републике Србије, а у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и
начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије“,
број 105/16 и 112/17), а на основу Решења Министараства културе и информисања Републике Србије,
број 401-01-186/2018-03 од 27.03.2018. године.
II
Општи циљ пројекта „Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног
Ниша“ (који се састоји од више подпројеката) је подржати културу и културне активности 2018.
године у Нишу, као покретаче друштвеног и економског развоја, систематизовање културне понуде и
унапређење културног живота, креативних индустрија и културне инфраструктуре Ниша, адекватним
коришћењем и презентовањем имовине културног наслеђа, кроз истраживање, заштиту,
дигитализацију, партиципацију шире јавности и презентацију стваралаштва вишеслојног културног
идентитета модерног Ниша.
III
Носилац пројекта је Град Ниш, а време реализације пројекта је 6 месеци.
IV
Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је 142.110.777,70 динара.
Министарство културе и информисања Републике Србије финансира четири подпројекта у
укупном износу од 33.000.000 динара.
Град Ниш суфинансира пројекат у укупном износу од 53.237.545,7 динара на следећи начин:
- Средства у износу од 8.910.000,00 динара представљају нови издатак из буџета Града;
- Средства у износу од 44.327.545,70 динара су средства предвиђена Одлуком о буџету Града Ниша за
2018. годину за реализацију Програма рада Установа културе, сарадника на подпројектима.
Средства у износу од 55.873.232,00 динара представљају учешће из других извора
финансирања и приказани су у апликационом формулару као додатни допринос Града Ниша улагању
у савремено стваралаштво и култутрно наслеђе на основу чега су средства и одобрена.
V
Средства у износу од 41.910.000,00 динара предвиђена су буџетом Града Ниша за 2018.
годину у оквиру Раздела 9 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Програм 13 –
Развој културе и информисања, Пројекат 1201–П136 „Виртуозна презентација вишеслојног културног
идентитета модерног Ниша”, функција
620 – Развој заједнице, позиција 412а, економска
класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 4.328.000,00 динара (извор финансирања 07 –
Трансфери од других нивоа власти); позиција 412б, економска класификација 426 – Материјал у
износу од 431.000,00 динара (извор финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти); позиција
412в, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 37.151.000,00 динара
(од чега 8.910.000,00 динара из извора финансирања 01 – Приходи из буџета, а 28.241.000,00 динара
из извора финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти).
VI
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о суфинансирању и реализацији
Пројекта са Министарством културе и информисања Републике Србије. Овлашћује се Градоначелник
Града Ниша да, након потписивања Уговора о суфинансирању и реализацији Пројекта са

Министарством културе и информисања Републике Србије и спроведених поступака јавне набавке,
потпише Уговоре са изабраним понуђачима.
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 Одређује се Канцеларија за локални економски развој и пројекте, да као јединица за
имплементацију пројеката управља пројектом у складу са уговорним обавезама.
IX
Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша.“
Образложење
Пројекат „Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша“,
одобрен је у оквиру Јавног Конкурса Градови у фокусу 2018, који је у оквиру програма ГРАДОВИ У
ФОКУСУ, расписало Министарство културе и информисања Републике Србије, а у складу са
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике Србије“, број 105/16 и 112/17), а на основу Решења
Министараства културе и информисања Републике Србије, број 401-01-186/2018-03 од 27.03.2018.
године.
Стање историјских споменика као важне културне баштине града и као ресурса за развој
културног туризма, представља један важан изазов. Како археолошко налазиште Медијана, као
највреднији локалитет културног наслеђа, није у потпуности доступан широј јавности, јавља се јасна
потреба да се у што краћем року откривени локалитет конзервира, да се покрене нови циклус
археолошких истраживања на простору археолошког налазишта Медијана, као и да се спроведу
радови на унапређењу инфраструктуре, реконструкцији зграде музеја на археолошком налазишту
Медијана и презентацији културног наслеђа на потпуно нови начин.
Неадекватни услови за унапређену доступност културних садржаја свим грађанима, слаба
културна партиципација шире друштвене заједнице у процесу креирања културних програма и
недостатак модерне опреме за презентацију програма представљају још један изазов. У Луткарско
позориште деценијама није улагано, а Град Ниш је до сада улагао скромнија средства у делимичне
интервенције, те није било озбиљних интервенција у реконструкцију објеката која им омогућује
проширење доступности културног садржаја публици и придобијање нове публике.
Манифестације у Нишу представљају инфраструктуру за изградњу колективног сећања, па и
за контекстуалне стварности Ниша и његовог идентитета. Уметнички догађаји организовани у граду
не само да утичу на дефинисање идентитета Ниша још од античког времена, већ пружају и могућност
међународне промоције града у циљу привлачења већег броја туриста. Застарела концепција једног
броја јавних градских манифестација и њихово уско локални карактер такође представља важан
изазов, где је минимална међуресорна и међусекторска сарадња уз ограничено укључење шире
локалне јавности и међународних актера и коришћење нових технологија.
Организације цивилног друштва из области културе представљају важан ресурс и потенцијал
за развој Града Ниша, како у области културе, тако и у области културног туризма и креативне
индустрије. Усвајањем стратешких докумената, а посебно усвајањем Агенде 21 за културу, Град Ниш
се определио да подржава уметничко стваралаштво, да подстиче иновативне активности и да
оснажује везу између уметничког стваралаштва и публике. Имајући у виду ову чињеницу, Град Ниш
има континуирани раст за конкурсе који је ове године достигао износ од 4.650.000РСД за подршку
установа, уметничких и других удружења, појединаца (уметника, сарадника односно стручњака у
култури) као и других субјеката у култури за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких,
односно стручних и научних истраживања у култури. Веома је присутан недостатак стратешког
усмереног развоја међународне културне сарадње Града Ниша. Досадашња сарадња у овој области је
оцењена као сиромашна и непланска – базирана углавном на личним контактима и познанствима. У
условима у којима Ниш покушава да подигне своју видљивост на регионалном и европском плану,
међународна културна сарадња представља један од доступних путева да се то постигне.
Како би на адекватан начин се суочио са овим изазовима у области савременог стваралаштва
и културног наслеђа, Град Ниш је припремио пројекат „Виртуозна презентација вишеслојног
културног идентитета модерног Ниша“, чији је циљ да подржи културу и културне активности
2018.године у Нишу, као покретаче друштвеног и економског развоја, систематизовање културне
понуде и унапређење културног живота, креативних индустрија и културне инфраструктуре Ниша,
адекватним коришћењем и презентовањем имовине културног наслеђа, кроз истраживање, заштиту,

дигитализацију, партиципацију шире јавности и презентацију стваралаштва вишеслојног културног
идентитета модерног Ниша.
Најзначајнији легат пројекта је стављање културе у сам центар друштвеног развоја и
посматрање културе као кључа за привредни развој друштва утемељен на знању, иновативности и
креативности. Намера је да се улагањем у културну инфраструктуру омогући шири приступ култури
грађанима, да се унапреди туристичка понуда и да се развије визуелни идентитет Ниша као места у
коме се подстичу креативни изрази самосталних уметника, унапређују и презентују форме
савременог стваралаштва и културних индустрија и унапређује културна разноликост.
Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је 142.110.777,70 динара.
Министарство културе и информисања Републике Србије финансира четири подпројекта у
укупном износу од 33.000.000 динара.
Град Ниш суфинансира пројекат у укупном износу од 53.237.545,70 динара на следећи начин:
 8.910.000,00 динара, који представљају нови издатак из буџета Града;
 44.327.545,70 динара, који су предвиђени Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину за
реализацију Програма рада установа културе (сарадника на подпројектима);
Средства у износу од 55.873.232,00 динара представљају учешће из других извора
финансирања, и приказани су у апликационом формулару као додатни допринос Града Ниша
улагању у савремено стваралаштво и културно наслеђе, на основу којих су средства Министарство
културе и информисања Републике Србије и одобрена.
Министарство културе и иформисања Републике Србије у оквиру Пројекта суфинансира
следеће подпројекате, средствима у износу од 33.000.000,00 динара:
- Подпројекат 3.2.1 – „Радови на уређењу гледалишта Луткарског позоришта у Нишу – замена
подова и седишта у позоришној сали“ у износу од 5.462.100,00 динара;
- Подпројекат 2.1.1 – „Пројекат археолошких истраживања, презентације, планирања и радова
на археолошком парку Медијана“ у износу од 5.270.000,00 динара:
- Подпројекат – „Реконструкција зграде Музеја на археолошком налазишту Медијана“ у износу
од 21.864.485,48 динара;
- Подпројекат 4. Мониторинг и евалуација пројекта (услуге ревизије пројекта у износу од
403.414,52 динара.
Учешће Града Ниша и других извора финансирања износи 109.110.777,77 динара и огледа се у
финансирању капиталних планираних културних догађаја у 2018. години, кроз један пројекат, који су
предвиђени плановима и програмима за 2018. годину културних институција Града Ниша, а
финансирају се из буџета Града.
1. Трошкови који представљају нови издатак Града Ниша, како би се пројектом
дефинисане активности спровеле, и то у укупном износу од 8.910.000 РСД, за следеће ставке у
Подпројекту 2.1.1 – „Пројекат археолошких истраживања, презентације, планирања и радова на
археолошком парку Медијана“:
 Израда Пројекта туристичке презентације комплекса археолошког налазишта
Медијана, у износу од 550.000,00 динара;
 Израда Пројекта Заштитне конструкције над Термама, у износу од 560.000,00 динара;
 Радови на кровном покривачу, у износу од 3.400.000,00 динара;
 Реализација Пројекта туристичке презентације комплекса археолошког налазишта
Медијана, у износу од 4.400.000,00 динара.
2. Трошкови који представљају активности које су саставни део Одлуке о буџету за
2018.годину за реализацију Програма рада Установа културе, сарадника на подпројектима
износе од 44.327.545,70 динара и не представљју додатни трошак Града Ниша:
- Подпројекат 1.1.1 – „Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на
валоризацији историјског и територијалног наслеђа”;
- Подпројекат 1.1.2 – „Отворена лабораторија”;
- Подпројекат 3.1.1 – „Конкурс за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких,
односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша”;
- Подпројекат 3.2.2 – „Oбележавања јубилеја 60 година професионалног рада Позоришта
лутака Ниш”;
- Подпројекат 3.2.3 – „Израда пројектно техничке документације за пројекте санације,
реконструкције и адаптације објеката културе”;
- Подпројекат 3.2.4 – „Капитално одржавање објеката културе”;

Подпројекат 3.3.1 – „Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма – Филмски
сусрети Ниш”;
- Подпројекат 3.3.2 – „Интернационалне хорске свечаности”;
- Подпројекат 3.3.3 – „Нишвил – међународни џез фестивал”;
- Подпројекат 3.3.4 – „Графичка радионица Сићево 2018”;
- Подпројекат 3.4.1 – „Музички фестивал Нисомнија”;
- Подпројекат 3.4.2 – „Објављивање Градине- часописа за књижевност, уметност и културу”;
- Подпројекат 3.4.3 – „Објављивање филмског часописа Филаж”;
- Подпројекат 3.4.4 – „Изложбе савременог стваралаштва у Официрском дому, Павиљону и
Салону 77 у Тврђави”;
- Подпројекат 3.4.5 – „Цареви Карнутума су променили свет”;
3. Учешће у Пројекту у износу од 55.873.232,00 динара представља учешће из других извора
финансирања и није предмет екстерне ревизије пројекта, и приказани су у апликационом формулару
као додатни допринос Града Ниша улагању у култутру на основу чега су и одобрена средства.
Средства у износу од 41.910.000,00 динара предвиђена су буџетом Града Ниша за 2018.
годину у оквиру Раздела 9 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Програм 13 –
Развој културе и информисања, Пројекат 1201–П136 „Виртоузна презентација вишеслојног културног
идентитета модерног Ниша”, функција
620 – Развој заједнице, позиција 412а, економска
класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 4.328.000,00 динара (извор финансирања 07 –
Трансфери од других нивоа власти); позиција 412б, економска класификација 426 – Материјал у
износу од 431.000,00 динара (извор финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти); позиција
412в, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 37.151.000,00 динара
(од чега 8.910.000,00 динара из извора финансирања 01 – Приходи из буџета, а 28.241.000,00 динара
из извора финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти).
Овај пројекат је у складу са Ревизијом стратегије развоја Града Ниша, („Службени лист Града
Ниша“ бр. 20/ 2010 од 15. 4. 2010) , Стратешки правац 1 Територија, инфраструктура и окружење –
специфични циљ 3. Валоризација, одрживи развој и унапређење природних вредности и културне
баштине- акција 3.3. Промоција археолошког и културног наслеђа Правац 3 Друштвени развој специфични циљ 3. Стварање услова за богат и садржајан друштвени живот акција 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 број“ 110/2014), Правац 3. Друштвени развој –Област 3.1. Култура 3.1.3.Заштита непокретних и покретних добара, као и нематеријалне културне баштине- мера 7
Завршни радови на конзервацији и презентацији археолошког локалитета ( Вила с перистилом) од
изузетног значаја „Бресје, Медијана у Нишу- Конзервација мозаика и презентација целине виле са
перистилом;Туристичка презентација, Програмом развоја туризма Града Ниша са акционим планом
за период 2018-2020. године („Службени лист Града Ниша број“ 139/2017) Правац 1. Развој
туристичке дестинације Област 1.2. Унапређење туристичке инфраструктуре у Нишу1.2.3.Реконструкција старих објеката, Мера .1.2.3.7.Презентација виле са перистилом и изградња
заштитне конструкције-завршна фаза и Програмом развоја града Ниша за 2018. годину („Службени
лист Града Ниша број“ 138/2017), Област 4. Друштвени развој- 4.5. Култура и споменици културе
акција 4.5.1.2. Реконструкција, уређење, одржавање меморијалних центара и археолошких
налазишта- Завршна фаза реализације пројекта Презентација виле с перистилом и изградња заштитне
конструкције на археолошком налазишту Медијана Област 5 Управљање акција 5.21. Израда,
аплицирање и реализација пројеката из програма ресорних министарстава и домаћих фондација
(„Градови у фокусу“).
На основу свега напред изложеног, као и због значаја пројекта за унапређење савременог
стваралаштва и културног наслеђа на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило
као у диспозитиву овог решења.
-
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