РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 148/16), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 30.05.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „УРЕЂЕЊЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НИШКЕ
ТВРЂАВЕ-ФАЗА I“
I
Град Ниш прихвата реализацију пројекта „Уређење и ревитализација Нишке тврђавеФаза I” који је одобрен у оквиру Јавног конкурса Министарства трговине, туризма и
телекомуникација Републике Србије, за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте
развоја туризма у 2017. години, на основу Програма распореда коришћења субвенција и
дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2017. години, а на основу захтева Града
Ниша број 357/2017-01 од 17.02.2017. године и предлога Комисије за утврђивање предлога о
стављању на располагање средстава по Програму распореда и коришћења субвенција и
дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2017. години.
II
Општи циљ пројекта је подршка развоју туризма на територији Града Ниша, а
специфични циљ је уређење Нишке Тврђаве и њеног непосредног окружења у циљу
афирмације и унапређења непокретног културног добра и максимално искоришћење његових
потенцијала, адекватна презентација постојећих непокретних археолошких налаза,
адаптација постојећих објеката за савремену намену (уметност, култура, наука).
III
Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 60.000.000,00 динара, а коначна вредност
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору.
Министарство , трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије финансира пројекат
у пуном износу, о чему је са Градом Нишом закључен Уговор 395/2017-01 од 22.02.2017.
године.
Време трајања пројекта је 9 месеци од дана потписивања Уговора са Министарством
туризма и телекомуникација Републике Србије.
IV
Средства за ову намену предвиђена су буџетом Града Ниша за 2017. годину у оквиру
Раздела 8-Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Програм 4-Развој туризма,
Пројекат 1502 –П137 „Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза”, функција 473Туризам, позиција 359 а, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, извор
финансирања 07-Трансфери од других нивоа власт.
V
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Уговор о извођењу
радова, по спроведеном поступку јавне набавке, у складу са важећим законским проиписима.
VI
Налаже се Канцеларији за локани економски развој и пројекте Града Ниша и Градској
управи Града Ниша, да у оквиру својих надлежности реализују ово решење.
VII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Образложење
Пројекат „Уређење и ревитализација Нишке тврђаве-Фаза I” који је одобрен у оквиру
Јавног конкурса Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, за
доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2017. години, на
основу Програма распореда коришћења субвенција и дотација намењених за пројекте развоја
туризма у 2017. години, а на основу захтева Града Ниша број 357/2017-01 од 17.02.2017.
године и предлога Комисије за утврђивање предлога о стављању на располагање средстава
по Програму распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за пројекте развоја
туризма у 2017. години.
Општи циљ пројекта је унапређење туризма на територији Града Ниша, а специфични
циљ је уређење Нишке Тврђаве и њеног непосредног окружења у циљу афирмације и
унапређења непокретног културног добра и максимално искоришћење његових потенцијала,
адекватна презентација постојећих непокретних археолошких налаза, адаптација постојећих
објеката за савремену намену (уметност, култура, наука).
Нишка тврђава као симбол града, смештена у самом центру града представља
најзначајнију туристичку атракцију града Ниша. Историја Тврђаве чији развој почиње у
1.веку п.н.е. представља културно-историјску реткост и потенцијал за повећање броја
туриста у Нишу и региону. Функционалним уређењем простора унутар Тврђаве, као и
посебне целине-Летња позорница, омогућиће се боља презентација историјског наслеђа,
повећаће се број посетилаца и створити услови за даље унапређење овог објекта.
Пројектом је предвиђено уређење спортског терена „Ровче“, уређење Летње
позорнице, „Дечијег игралишта“ и „Дечијег научног парка“.
Приоритетне активности Пројекта су: функционална реорганизација целог простора,
максимална искоришћеност капацитета, повећана безбедност за кориснике затвореног и
отвореног простора, ослобађање приступних површина у сврху остваривања боље
комуникације просторних целина у оквиру бедема и ван њих, редефинисање изгледа
„Главног улазног платоа“ , ослобађање „Централног платоа“ у оквиру бедема, за наставак
истраживања и презентацију античког наслеђа, археолошко-истраживачки и конзерваторскорестаураторски радови на бедемима заједно са свим припадајућим елементима,
конзерваторско-рестаураторски радови на улазним капијама и археолошко-истраживачки
радови на простору који оне захватају у циљу нивелације терена и прикупљања података за
конзерваторско-рестаураторске радове, стављање у функцију улазних капија, ревитализација
свих постојећих објеката који се налазе у оквиру бедема уз адекватан конзерваторскорестаураторски приступ и опредељивање за неку од савремених функција и активирање
ровова Тврђаве као главне спортско-рекреативне зоне.
Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 60.000.000,00 динара, а коначна вредност
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору.
Министарство, трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије финансира пројекат
у пуном износу, о чему је са Градом Нишом закључен Уговор 395/2017-01 од 22.02.2017.
године.
Средства за ову намену предвиђена су буџетом Града Ниша за 2017. годину у оквиру
Раздела 8-Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Програм 4-Развој туризма,
Пројекат 1502–П137 „Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза”, функција 473Туризам, позиција 359 а, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, извор
финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти.
Овај пројекат је у складу са Ревизијом Стратегије развоја Града Ниша, („Службени
лист Града Ниша“ бр. 20/2010), и то са општим циљем Правац 1) Територија инфраструктура
и окружење, специфичан циљ 1.3 Валоризација, одрживи развој и унапређење природних
вредности културне баштине (диверзитет и идентитет).

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за развој туризма
Града Ниша и побољшања квалитета живота грађана града Ниша, Градско веће Града Ниша
је одлучило као у диспозитиву овог решења.
Број: 722-5/2017-03
У Нишу, 30.05.2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Проф. др Милош Банђур

