
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), 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) и члана 12. 
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист 
Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 13.01.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о усвајању Стратегије културног развоја Града 
Ниша 2012-2015. 
 
 II Предлог одлуке о усвајању Стратегије културног развоја Града Ниша 2012-
2015. доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни 
ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се др Предраг Цветичанин, модератор Радне групе за израду 
Стратегије културног развоја Града Ниша 2012-2015 и Миодраг Радовић, члан 
Градског већа Града Ниша. 
 
 
 
 
Број: 36-1/2012-03 
 
У Нишу, 13.01.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



 
 
 
На основу члана 37. тачка 5. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

88/08),  
Скупштина Града Ниша, на седници од _________ 2012. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
 

о усвајању Стратегије културног развоја Града Ниша 2012.-2015.  
 
 

Члан 1. 
 
Усваја се Стратегија културног развоја Града Ниша 2012.-2015. 
Текст Стратегије културног развоја Града Ниша 2012.-2015. је саставни део ове 

одлуке.  
 
 

Члан 2. 
 

 За праћење спровођења  Стратегије културног развоја Града Ниша 2012.-2015. 
задужује се Управа за образовање, културу, омладину и спорт и Служба за послове 
Градоначелника-Канцеларија за међународну сарадњу у области науке, образовања и 
културе.        

  
Члан 3. 

 
Одлуку објавити у ''Службном листу Града Ниша''. 
 

 
Број ______________ 
У Нишу, ______ 2012. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Проф. др Миле Илић 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Стратегија културног развоја Града Ниша за период од 2012. до 2015. године 
представља један од важних докумената у којима се предлажу мере за активирање других 
потенцијала Града Ниша (осим индустријских). У њој су дати предлози за унапређење 
културног живота у Нишу и разрађени механизми за активирање културних ресурса града за 
његов економски и социјални развој. Она је конципирана кроз широко партиципативан 
процес у коме је учествовало више од три стотине стваралаца, менаџера у култури и чланова 
градске управе задужених за културу, а текст стратегије је израдила деветочлана радна група 
коју су чинили углавном представници установа културе из Ниша. 
 У Стратегији је извршена анализа тренутног стања културног поља у Нишу, његових 
актера (институција културе и ванинституционалних актера), финансијских, људских, 
просторних и техничких ресурса којима Град Ниш у области културе располаже и 
дефинисано седам стратешких праваца развоја културе у граду. То су 1) унапређење 
организације и рада културног система Града Ниша; 2) јачање капацитета актера културне 
политике у граду; 3) идентитетско обележавање града кроз интервенције у јавном простору и 
јавне градске манифестације; 4) истраживање, конзервација, валоризација и презентација 
градске културне баштине; 5) подршка савременом културном стваралаштву у граду Нишу; 
6) заокруживање система уметничког образовања у Нишу; 7) развој међународне културне 
сарадње у области културе. За сваки од стратешких праваца предложени су активности, 
пројекти и рокови у којима би они требало да буду реализовани.  
 Имајући у виду њихов значај за културни живот града посебна пажња посвећена је 
предлозима за обележавање 1700 година од проглашења Миланског едикта (имајући у виду 
културни аспект овог јубилеја) и стратешком приступу у развоју међународне културне 
сарадње у пет основних праваца. 
 
 
 


