На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008), члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 09.07.2013. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ НИШКЕ ТВРЂАВЕ

I Образује се Савет за ревитализацију Нишке тврђаве, у следећем саставу:
председник:
Предраг Савић, члан Градског већа Града Ниша
чланови:
1. Славиша Поповић, директор Народног музеја Ниш
2. Урош Парлић, вршилац дужности директорa Туристичке организације Ниш
3. Елена Васић Петровић, дипломирани архитекта, Завод за заштиту
споменика културе Ниш
4. Љубиша Јанић, начелник Управе за имовину и инспекцијске послове
5. Родољуб Михајловић, начелник Управе за планирање и изградњу
6. Бојана Симовић, директор Нишког културног центра
7. Марко Зечевић, дипломирани архитекта
8. Миодраг Радовић, дипломирани инжењер електронике
9. Душица Давидовић, дефектолог
10. Драган Аранђеловић, приватни предузетник
II Задатак Савета за ревитализацију Нишке тврђаве је да:
-

прикупи и утврди имовински статус простора,
анализира постојеће стање комплекса простора Нишке тврђаве,
сагледа наслеђе и потребе савремених животних токова на локацији
Нишке тврђаве,
предлаже начин располагања грађевинским земљиштем и објектима
на наведеном простору,
предлаже програм ревитализације Нишке тврђаве,

-

-

-

системски
дефинише
фазе
ревитализације,
врши
њихову
презентацију и промоцију
прати предузимање активности у вези са ревитализацијом Нишке
тврђаве,
сарађује
са
институцијама,
организацијама,
невладиним
организацијама и појединцима у циљу адекватног уређења тврђаве у
складу са њеним културним и историјским значајем,
прикупља иницијативе легитимних и потенцијалних корисника
простора на тврђави и даје оцену о оправданости и могућностима
планирања и иницијалних договора,
даје мишљење о оправданости прихватања инвестиција и пројеката.

О предузетим активностима Савет за ревитализацију Нишке тврђаве дужан
је да редовно извештава Градоначелника и Градско веће Града Ниша.
III Административно – техничке послове за потребе Савета за
ревитализацију Нишке тврђаве обавља Управа за имовину и инспекцијске
послове.
IV Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 1026-3/2013-03
У Нишу, 09.07.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић

Образложење

Градско веће Града Ниша у циљу ревитализације Нишке Тврђаве образује
Савет за ревитализацију Нишке тврђаве из реда еминентних стручњака из области
културе, науке, истраживања, као и друга лица која ће својим искуством, знањем и
идејама дати пуни допринос ревитализацији Нишке Тврђаве.
Ревитализацијом
Нишке
Tврђаве,
омогућиће
се
у
потпуности
искоришћавање капацитета које нуди овај споменик културе, чиме ће се
обезбедити даљи развој Града и његова промоција као Града културе и центра
овог дела Србије, како у земљи, тако и у иностранству.

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић

