РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08),
члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број
92/10, 37/11 и 64/11) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, број 101/08, 4/09, 58/09, 25/11 и 27/11)
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 28.10.2011. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању учешћа у
пројекту „Биоскоп Вилин град“.
II Носилац пројекта је Биоскоп Вилин град ДОО Ниш, а партнери на пројекту су Град
Ниш и ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
III Биоскоп Вилин град ДОО Ниш, као носилац пројекта, суфинансира пројекат у износу
од 556.573,45 евра за опрему и сређивање јавне површине испред бископа у ул.
Обреновићевој. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша суфинансира пројекат са
42.979.817,21 динара за завршетак адаптације и опремање сале, а Град Ниш за потребе
реализације пројекта уступа на коришћење пословни простор у Нишу у ул. Обреновићевој
укупне површине 947,58 m2, који се налази у централној градској зони.
IV Трајање пројекта је 15 година, уз обавезу Биоскопа Вилин град ДОО Ниш да објекат
врати Граду по завршетку пројекта.
Образложење
Циљ пројекта „Биоскоп Вилин град“ је брендирање територије Града Ниша као
културног центра југоисточне Србије и побољшање културне понуде града кроз савремени
биоскопски репертоар.
Одлуком Владе Републике Србије Град Ниш је постао власник целокупне имовине
Јавног предузећа „Нишфилм“ Ниш, укључујући и биоскоп „Вилин Град“. Биоскоп се налази
у пешачкој зони у ул. Обреновићевој и не ради дуже од пет година. Због тога ЈП „Нишфилм“
Ниш не ради дуже од две године, а реконструкција биоскопске сале, која је почела пре
отприлике пет година, ни до данас није завршена.
Реализацијом овог пројекта превазишла би се таква ситуација, тако што би се јавноприватним партнерством Града Ниша, дистрибутерске куће Биоскоп Вилин град ДОО Ниш и
реномираног српског глумца, г. Лазара Ристовског и Дирекције за изградњу Града Ниша,
модернизовао биоскоп „Вилин град“ у Нишу.
Циљ пројекта је да се простор биоскопа врати првобитној намени и да Ниш, као
трећи, по величини, град у Србији и универзитетски центар добије савремени биоскоп какав
„Вилин град“ може постати, најсавременија сала на југу Србије и једна од савременијих у
земљи која би Граду Нишу била на располагању за најразличитије потребе које овај објекат
може да испуни.
Oтварање биоскопа би ставило Град Ниш на мапу културних престоница Европе јер
би инвестиционим опремањем и ревитализацијом биоскоп био по мери савременог човека.

Премијерама актуелних светских хитова у истом дану када их имају највећи светски
градови, домаћим премијерама као и концептом најактуелнијих садржаја највећих оперских
дворана и дворана класичне музике у живом преносу из Метрополитен Опере, из Бољшој
Театра и др., грађанима Ниша би била омогућена и ова врста садржаја која до сада у Србији
није виђена а представља понуду најелитнијих биоскопских сала многих светских
метропола.
Једанпут месечно би се организовали и „Бесплатни биоскопски дани за најмлађе“ када
би деца из вртића и основних школа, бесплатно, долазила на организоване пројекције
филмова прилагођених њиховом узрасту.
Носилац пројекта је Биоскоп Вилин град ДОО Ниш, а партнери на пројекту су Град
Ниш и ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. Партнерска сарадња би била регулисана
Уговором са роком од 15 година и обавеза носиоца пројекта је комплетно пројекционо
опремање а обавеза партнера је комплетно довођење простора биоскопа као и просторија
везаних за функционисање биоскопа (хола, мокрих чворова, пројекционе кабине,
канцеларија, инсталација (електро, водоводних, канализационих, информатичких) уз
обезбеђивање свих потребних дозвола за извођење радова) у стање пре пројекционог
опремања и непосредно пред отварање биоскопа, најкасније у последњој недељи 2011.
године.
Особа која би била укључена у овај пројекат, како у фази отварања, тако и у фази рада
и функционисања, глумац г. Лазар Ристовски, својим угледом, искуством и знање из области
кинематографије ће допринети да биоскоп „Вилин град“ врло брзо постане култно место у
Нишу.
Град Ниш је, као савремени културни центар југоисточне Србије, заинтересован да
његови грађани имају могућност да непосредно прате најновију светску и домаћу
кинематографију у објекту који је култно место многих генерација заљубљеника у филмску
уметност.
Носилац пројекта је Биоскоп Вилин град ДОО Ниш, а партнери на пројекту су Град
Ниш и ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
Биоскоп Вилин град ДОО Ниш, као носилац пројекта суфинансира пројекат у износу
од 556.573,45 еура, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша суфинансира пројекат са
42.979.817,21 динар, а Град Ниш за потребе реализације пројекта уступа на коришћење
пословни простор у Нишу у ул. Обреновићевој укупне површине 947,58m2, који се налази у
централној градској зони. Трајање пројекта је 15 година.
Пројекат „Биоскоп Вилин град“ је значајан за развој културе на територији Града
Ниша, као и за даље перспективе развоја Града, па Градско веће Града Ниша предлаже
Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе Решење о прихватању учешћа у
пројекту.
Број: 923-2/2011-03
У Нишу, 28.10.2011. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
.
мр Милош Симоновић

