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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
члана 35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
79/2011) и 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), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 12.04.2012. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење o прихватању учешћа и 
финансирању пројектa „Од кмета до градоначелника“ Монографија о председницима 
Општина и Града Ниша од 1878 до 2012. године. 
 II Носилац пројекта је Историјски архив Ниш, а партнери на пројекту су Град Ниш и 
Нишки културни центар.  

Време реализације пројекта је 2 месеца. 
 III  Вредност пројекта је 937.000,00 динара, а Град Ниш га финансира у пуном износу. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општи циљ пројекта „Од кмета до градоначелника“ Монографија о председницима 
Општина и Града Ниша од 1878 до 2012. године је презентација Града кроз представљање 
кључних личности Ниша у претходних више од 130 година и чување тековине њихових 
имена и дела за будуће генерације.  

Специфични циљ пројекта је допринос Града и установа културе у чијој је 
надлежности чување историјске грађе и култура овог Града, да се на адекватан начин одуже 
знаменитим личностима које су кроз новију историју утицале на развој овог Града и 
адекватна презентација њиховог живота и дела, чиме ће се њихова имена сачувати од 
заборава. 

Вредност пројекта је 937.000,00 динара, а Град Ниш га финансира у пуном износу. 
Средства за ову намену су обезбеђена у буџету Града Ниша за 2012. годину, позиција 

226 економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама. 
 Пројекат „Од кмета до градоначелника“ Монографија о председницима Општина и 
Града Ниша од 1878 до 2012. године је значајан да као документ прошлости и баштина 
садашње и будуће генерације да кроз личности упознају своју прошлост, цене и поштују 
напоре који су учињени да би они живели у бољој садашњости и надали се светлијој 
будућности, па Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да у складу са својим 
овлашћењима, донесе Решење о прихватању учешћа и финансирања Пројекта. 
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