Важни датуми
4000-3000. г.п.н.е.

Праисторијски налази из доба неолита, раног
бронзаног доба, на локалитетима Бубањ, Хумска
Чука и др. отктивају насељеност подручја Ниша још
у то доба.
Већи број откривених праисторијских насеља у

2000. г.п.н.е.

8. век п.н.е.
3. век п.н.е.
75. г.п.н.е.

161. год.

2. век

непосредној околини данашњег Ниша (Бубањ, Хум,
Горња и Доња Врежина, Трупале, Горња Топоница).
Подручје Ниша је гранична зона између Илира и
Трачана.
Келти су поразили Илире, заузели све крајеве и
дали Нишу трајно има Naissus (Вилин град).
Римљани освајају подручије Ниша у време
дарданског рата.
Ниш се први пут спомиње у географији Клаудија
Проломеја, као један од четири највећа града
Дарданије.
Naissus је значајан римски војни логор –
муниципиум.

274. год.

У Нишу је рођен Флавије Валерије Константин.

306. год.

Флавије Валерије Константин проглашен је за
римског императора (Константин Велики).
Антички Ниш, са Константиновом резиденцијом на

4. век

441. год.

Медијани је на врхунцу развоја као римски војни и
административни центар.
Ниш разорен у Хунској најезди на Балкан, у којој су
разорени и многи други градови.

1185. год.

Српски жупан Стефан Немања заузима Ниш.

1189. год.

Стефан Немања и немачки цар Фридрих Први
Барбароса састају се у Нишу и договарају о
заједничкој борби против Византије.

1385. год.

Турци први пут заузимају Ниш (опсада је трајала 25
дана).

1443. год.

Велика битка код Ниша. Ердељски војвода Јанко
Хуњади и српски деспод Ђурађ Бранковић поразили
су Турке. Ниш је слободан годину дана.

1570. год.

У путопису немачког дипломате Римеа помиње се
дубровачка колонија у Нишу.

1723. год.

Изграђена је нишка Тврђава која спада у најлепша
и
најочуванија турска здања на Балкану.

1737. год.

Друго аустријско освајање Ниша. Окупација је
трајала 85 дана.

1766. год.

Митрополит Гаврило објављује прву књигу
“Синђелија”.

1809. год.

Прве устаничке борбе код Ниша против Турака.

31.5.1809. год.
11.1.1878. год.

Бој на Чегру. Српском војском је командовао
ресавски војвода Стеван Синђелић.
Ниш је ослобођен од Турака и после скоро пет
векова робовања, припојен матици Србији…
Ниш се значајно регулише по Винтеровом “Пројекту

1878. год.

за регулацију вароши Ниша”. Почела је да ради
прва нишка гимназија.

1881. год.

Ниш има прву банкарску установу.

1882. год.

Почела је да ради учитељска школа.

1884. год.

Пуштена је у саобраћај железничка пруга БеоградНиш. Изашао је први број новина “Нишки вјесник”.

1885. год.

Основана је железничка радионица која касније
постаје прво и највеће предузеће у граду.

1886. год.

У Нишу је усвојен Закон о оснивању Краљевске
српске академије.

1887. год.

Основано прво позориште “Синђелић” у Нишу.

1889. год.

Отворена Народна библиотека и изграђена зграда
окружног начелства (Бановина).

1894. год.

Почела је да ради виша девојачка школа.

1897. год.

Приказан први филм у Нишу.

1900. год.

Почиње издавање књижевног часописа “Градина”.

1903. год.

Основано радничко културно уметничко друштво.

1905. год.

Почела је да ради ликовна колонија Сићево коју је
основала сликарка Надежда Петровић.

1906. год.

Ради први стални биоскоп под шатром на
Синђелићевом тргу.

1908. год.

Изграђена је хидроцентрала на Нишави код Сићева.

1914. год.

Ниш постаје средиште српске владе. Ратна
престоница Србије.
Нишка декларација. Народна скупштина Србије

7.12.1914. год.

доноси Нишку декларацију у којој су образложени
циљеви ослободилачког рата и најављено
уједињење јужних Словена у једну државу.

1915-1918. год.

Ниш је под Немачко-бугарском окупацијом у Првом
светском рату.

12.10.1918. год.

Ниш је ослобођен од Немаца.
Немци окупирају Ниш. Отварају логор на Црвеном

1941. год.

12.2.1942. год.

крсту из кога је преко 12.000 логораша одведено и
стрељано на брду Бубањ.
Организовано је успешно масовно бекство из
логора.

14.10.1944.

Ниш је ослобођен од Немаца.

21.02.1945.

Основан Радио Ниш који је данас део мреже
националног радија а његов програм се преко
средњих таласа чује у већем делу Балкана.

1965. год.

Ниш постаје универзитетски град, а Универзитет у
Нишу данас има 13 факултета.

1966. год.

Основани Филмски сусрети. Фестивал глумачких
остварења југословенског играног филма.

1969. год.

Основане Југословенске хорске свечаности.

1971. год.

Недељник “Народне Новине” постаје први дневни
лист и Нишу.

1975. год.

Ниш постаје центар Нишког региона.

1992. год.

Ниш постаје центар Нишког округа.

17.11.1996. –
27.1.1997. год.

4.9.1998. год.
___________________

После другог изборног круга и велике крађе
гласова, у Нишу почиње народни протест. Трајао је
100 дана колико је било потребно да се призна
народна воља. На Савин Дан – 27.1.1997.
конституисана је Скупштина града.
У Нишу је отворен Конзулат Републике Грчке. Прво
дипломатско представништво у историји Србије ван
Београда.

