На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008), члана 31 Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 117/2008 и 46/2009) и члана 39 Пословника о раду Градског већа
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009 и 58/2009),
Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 27.08.2009. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о
прихватању учешћа у пројекту „Сређивање источне капије гробља Горица - II
фaзa“.
Образложење
Старо гробље „Горица“ налази се на територији Градске општине Палилула и
простире се на 85.000 м2. Део који се одржава повремено износи око 5 хектара, док
је потпуно напуштено око 3.5 хектара гробља. Ово гробље је под заштитом државе
од 1991. године. Препознајући важност проблема и неопходност сређивања и
уређења старог гробља, Град Ниш и Градска општина Палилула већ су кренули у
сређивање овог културно-уметничког и меморијалног комплекса. Завршена је прва
фаза адаптације Старог гробља „Горица“, за који је планирано да постане први
меморијални парк на југу Србије. На овом гробљу почива око 3.000 Нишлија, а
законом је заштићено 200 хумки. Међутим, ово гробље тренутно представља ругло
града јер су споменици сломљени, капеле исписане графитима, а у једном делу
гробље је претворено и у депонију.
На гробљу „Горица“, које је од 1991. године под заштитом државе, сахрањене
су знамените личности града, као што су Никола Коле Рашић, српски устаник,
Танаско Узуновић, угледни грађанин и политичар, сердар Јоле Пилетић, у многим
песмама опевани црногорски јунак битке на Вучјем долу, сенатор, доглавник и
најближи саветник црногорских господара, Петра II Петровића Његоша, кнеза Данила
и кнеза и краља Николе, и многи други. Због тога би овај део града требало да буде
плански и системски уређен и оплемењен како би га претворили у својеврсни парк
сећања. Споменик сердара Јола стављен је под заштиту закона 1983. године са још
седам гробова (вође нишког устанка 1841. године Станка Атанацковића Бојаџије,
ратника против Турака Николе Коле Рашића, Тодора П. Станковића који је истакао
заставу слободе у Нишу 1878. године, нишког учитеља Атанасија Петровића Учитељ Тасе, пуковника Милована Недића, вође радничког покрета Павла
Стојковића и песника Проке Јовкића - Нестора Жучног). Иначе, на гробљу под
Горицом су сахрањене све виђеније Нишлије прошлог века, до почетка
седамдесетих година.
На старом гробљу је било гробница са веома вредним уметничим предметима.
Једна од њих је и склуптура "Анђео са лиром", са породичне гробнице лекара Воје
Станојевића. Украдени бронзани "Анђео с лиром" рад је познатог хрватског
скулптора Марина Студина из 1924. године, а процењује се да је минимална

вредност скулптуре 20 хиљада евра. Ипак се страхује да је план лопова да скулптуру
претопе. На листи значајних вајара 19. и 20. века чије се скулптуре налазе на овом
гробљу предњачи Антун Аугустинчић. Његово изузетно дело "Преља" налази се,
окружено ђубретом, на гробници индустријалца Мите Ристића, оснивача данашње
фабрике "Нитекс".
Ради се о уметнички највреднијој надгробној скулптури на овом гробљу, које је,
иначе, проглашено за споменик културе под заштитом државе, а аутор "Преље" је
познати вајар Антон Аугустинчић, чији је рад и Споменик ослободиоцима Ниша на
централном градском тргу Краља Милана. Реплика скулптуре "Преља", иначе, краси
фабрички парк нишке Индустрије текстила "Нитекс" која је и настала на темељима
предратне фабрике индустријалца Мите Ристића.
Ово свакако мора бити упозорење и последњи сигнал свима нама којима је
стало до очувања културне и историсјке баштине оцима да се гробље "Горица" мора
коначно заштитити од вандалских пљачки, осветлити и уредити,и евентуално увести
стално професионално обезбежење.
Укупна вредност пројекта је 3.163.432,50 динара. Учешће Града у пројекту
износи 100 %. Средства за реализацију овог пројекта предвиђена су буџетом Града
Ниша за 2009. годину.
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