
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 36а. Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину („Службени лист
Града Ниша“ број 108/12 , број 15/13 и 29/13) и члана 72. Пословника о раду Градског већа
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 09.07.2013. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта ТВ серијал „Ниш – 17 векова
толеранције“

II Циљ пројекта је да се, кроз квалитетан програм о потенцијалима Ниша и околине,
створи  нови  и  другачији  однос  и  приступ  могућностима  и  улагањима,  као  и  да  се
заинтересује  већи  број  домаћих  и  страних  инвеститора  и  туриста  из  европских  и
прекоокеанских земаља.

III Носилац пројекта и имплементатор је „Кopernikus cable network“ ДОО, а партнер и
суфинансијер пројекта је Град Ниш.

IV Укупна вредност пројекта је 4.472.474,00 динара, од чега Град Ниш, као партнер на
пројекту, суфинансира пројекат у износу од 2.000.000,00 динара. Време реализације пројекта
је шест месеци.

V Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена у буџету Града Ниша за 2013.
годину, позиција 226/3, економска класификација 424 – специјализоване услуге.

VI Права и обавезе Града Ниша, као партнера и суфинансијера пројекта, и Друштва за
радио и телевизијске активности,  „Kopernikus cable network” ДОО дефинисаће се посебним
уговором.

VII Налаже се Управи за  финансије,  изворне приходе локалне самоуправе и  јавне
набавке и Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине да реализују ово
решење.

О б р а з л о ж е њ е

Циљ  пројекта  ТВ серијал  „Ниш  –  17  векова  толеранције“ је  да  кроз  квалитетан
програм  о  потенцијалима  Ниша  и  околине,  створи  нови  и  другачији  однос  и  приступ
могућностима  и  улагањима,  као  и  да  се  заинтересује  већи  број  домаћих  и  страних
инвеститора и туриста из европских и прекоокеанских земаља за улагање у Ниш.

Пројекат  „Ниш – 17 векова толеранције“ замишљен је као петомесечни ТВ серијал
који ће унапредити и успоставити нове везе града са светом. 
     Пројекат ТВ серијал „Ниш – 17 векова толеранције“ подразумева припрему, снимање
и емитовање 20 емисија са репризом на тему представљања потенцијала и могућности Ниша
да се развија у свим сферама.

Свака  емисија  обрађивала  би  привредни,  географски,  историјски  и културни
потенцијал Ниша  и околине  кроз  разговоре  са  функционерима  града,  председницима
општина, археолозима, историчарима, кустосима музеја, радницима и грађанима.



Укупна вредност пројекта је  4.472.474,00 динара, од чега Град Ниш, као партнер на
пројекту, суфинансира пројекат у износу од 2.000.000,00 динара. Време реализације пројекта
је пет месеци.

Пројекат ТВ серијал „Ниш – 17 векова толеранције“ доприноси економском развоју
града Ниша, па је Градско веће Града Ниша одлучило као у диспозитиву решења.

Број: 1026-5/2013-03
У Нишу, 09.07.2013. године                             

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   
 Проф. др Зоран Перишић


