
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број118/2018 и 63/2019) 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 20.09.2019. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ УЧЕШЋА ГРАДА НИША У ПОДПРОЈЕКТУ 
„РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ МУЗЕЈА НА АРХЕОЛОШКОМ НАЛАЗИШТУ МЕДИЈАНА“ 
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ВИРТУОЗНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВИШЕСЛОЈНОГ КУЛТУРНОГ 

ИДЕНТИТЕТА МОДЕРНОГ НИША“ 
 

I  Град Ниш прихвата повећање учешћа у подпројекту  „Реконструкција зграде Музеја на 
археолошком налазишту Медијана“ у оквиру пројекта „Виртуозна презентација вишеслојног 
културног идентитета модерног Ниша“, који се реализује 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  Град Ниш повећава учешће у подпројекту „Реконструкција зграде Музеја на археолошком 
налазишту Медијана“ средствима у износу од 3.252.076,60 динара, у циљу реализације активности 
подпројекта реконструкција зграде Музеја на археолошком налазишту Медијана 
 
III  Средства за повећање учешћа града у подпројекту „Реконструкција зграде Музеја на 
археолошком налазишту Медијана“ у оквиру пројекта „Виртуозна презентација вишеслојног 
културног идентитета модерног Ниша“ су обезбеђена у буџету Града Ниша за 2019. годину и то: 
Раздео 9 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Глава 9.1 – Канцеларија за локални 
економски развој и пројекте, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 
0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620, број позиције 
426, економска класификација 511 –  Зграде и грађевински објекти у износу од 3.253.000,00 динара 

IV  Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са Министарством културе и информисања 
потпише Анекс II Уговора о суфинансирању и реализацији пројекта Града Ниша – „Виртуозна 
презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша“ број 451‐04‐82/2018‐03	од	25.	12.	
2018.	године. 
V Налаже се Градској управи Града Ниша и Канцеларији за локални економски развој и 
пројекте да реализују ово решење. 
VI Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша.“ 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 
Градско веће Града Ниша је Решењем број 997-2/2018-03 од 15.08.2018. године прихватило 

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. 



Канцеларија за локални економски развој и пројекте је преузела управљање пројектом 
„Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша“, и успешно 
реализовала подпројекте ''Радови на уређењу гледалишта Луткарског позоришта у Нишу – замена 
подова и седишта у позоришној сали'' и ''Пројекат археолошких истраживања, презентације, 
планирања и радова на археолошком парку Медијана''.  

У току реализације подрпројекта ''Реконструкција зграде Музеја на археолошком налазишту 
Медијана'', а након израде пројекта за извођење утврђено је да опредељена средства од стране 
Министарства у износу од 21.178.385,48 динара са ПДВ-ом, а на основу Уговора о суфинансирању и 
реализацији пројекта Града Ниша – „Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета 
модерног Ниша“ број 451-04-82/2018-03 од 25. 12. 2018. године, нису довољна за реализацију 
пројекта.  

За успешну реализацију пројекта је потребно 24.430.462,08 динара са ПДВ-ом, тако да је 
укупан износ средстава који недостаје 3.252.076,60 динара са ПДВ-ом. Овим износом је обухваћен и 
предмер радова из пројекта заштите од пожара, који није био саставни део Уговора, али је израда 
истог неопходна за ову врсту објекта. 

Министарство културе и информисања је дало сагласност да Град Ниш финансира разлику од 
3.252.076,60 динара која се јавила у току реализације пројекта.  

Укупна вредност целокупног пројекта „Виртуозна презентација вишеслојног културног 
идентитета модерног Ниша“ са ПДВ-ом је сада 145.362.854,30 динара, уместо 142.110.777,70 динара 
са ПДВ-ом, како је било предвиђено Решењем број 997-2/2018-03 од 15.08.2018. године. 

Министарство културе и информисања Републике Србије у оквиру пројекта „Виртуозна 
презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша“ финансира четири подпројекта у 
укупном износу од 33.000.000 динара.  

Град Ниш сада суфинансира пројекат у укупном износу од 56.489.622,30 динара на следећи 
начин: 

 12.162.076,60 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. 

Средства која су одвојена из Министарства културе и информисања Републике Србије у 
укупном износу од 33.000.000 динара намењена су за следеће подпројекте: 

- ''Радови на уређењу гледалишта Луткарског позоришта у Нишу – замена подова и седишта 
у позоришној сали''.....................................................................................................5.462.100,00 

- ''Пројекат археолошких истраживања, презентације, планирања и радова на археолошком 
парку Медијана''..........................................................................................................5.270.000,00 

- ''Реконструкција зграде Музеја на археолошком налазишту Медијана''.............21.864.485,48 
- ''Мониторинг и евалуација пројекта............................................................................403.414,52 
Од средстава која су одвојена за подпројекат ''Реконструкција зграде Музеја на 

археолошком налазишту Медијана'' у износу од 21.864.485,48 искоришћена су средства за: 
- Конзервацију префурнијума, зидова и стубова хипокауста......................................255.000,00 
- Набавка материјала за заштиту и презентацију поднице испред и унутар музеја..431.100,00 

што значи да од укупних средстава одвојених за овај подпројекат остаје 21.178.385,48. 
 
На основу свега напред изложеног, као и због значаја пројекта за унапређење културног 

наслеђа територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог 
решења. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

Број: 904-1/2019-03 
У Нишу,  20.09.2019. године                              

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                                                Дарко Булатовић 


