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На основу члана 5. Закона о средствима у својини Републике Србије ("Службени гласник
РС", број 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97), члана 13. Закона о културним добрима (″Службени гласник
РС″, број 71/94) и члана 16. Статута града Ниша (″Службени лист града Ниша″, број 12/96 и 2/97),
Скупштина града Ниша, на седници од
9. септембра 1999. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЧУВАЊА И КОРИШЋЕЊА КУЛТУРНОГ ДОБРА - СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ТВРЂАВА У НИШУ, НАРОДНОМ МУЗЕЈУ НИШ
I
Град Ниш преноси право чувања и коришћења културног добра споменика културе Тврђава
у Нишу Народном музеју Ниш.
1.1. Културно добро споменик културе Тврђава у Нишу на катастарским парцелама бр. 158
у површини од 22.21.95 ха, бр. 908 у површини од 13.38 ха, обе у КО Ниш Црвени Крст и парцела
број 463 у површини од
01 24.51 ха у К.О Ниш Ћеле Кула преноси се Народном музеју Ниш са свим постојећим објектима
изузев следећих:
- 1.670 м2 који су дати на управљање и коришћење хидрометеролошкој секцији у Нишу,
- 4.187 м2 који су дати на коришћење Пионирском дому ″Станко Пауновић″ у Нишу,
- летња позорница са четири нише која је дата на управљање и коришћење Предузећу за
приказивање филмива ″Славица″ у Нишу,
- 705 м2 који су дати на управљање и коришћење Историјском архиву у Нишу,
- пословни простор с десне стране у улазном делу Стамбол капије у површини од 28,16 м2
(тренутан закупац је ″Нитурс″)
- магацински простор у Тврђави у површини од 200,00 м2 (користи ЈП Дирекција за
изградњу града Ниша),
- пословни простор у површини од 86,00 м2 коју тренутно користи Планинарски савез,
- 14 атељеа иза Хидрометеоролошког завода које тренутно користе уметници по уговорима
о закупу својевремено закљученим са СИЗ-ом културе,
- уметничка галерија - Арсенал у површини од 237,50 м2,
- уметничка галерија - у површини од 36 м2 тренутно празна,
- уметничка галерија 2 - салон 77 - у површини од 72,00 м2,
- столарска радионица у згради где су лоцирани Атељеи у површини од 120,00 м2 (тренутно
га користи ЈКП ″Медиана″),
- нише у бедемском зиду 1 - 12 код Београдске капије, свака у површини од по 36,00 м2 и
магацински простор изнад Ниша 1 - 12 у површини 330,00 м2,
Београдска капија, са њеним садржајем (2 нише и 2 просторије).
II Очување, заштита и презентација споменичких својстава нишке Тврђаве као споменика
културе од великог значаја, вршиће се у складу са Законом о култруним добрима.
III Народни музеј дужан је, да све програме, пројекте и друга акта о нишкој Тврђави које
припрема, доноси и спроводи, предходно достави на увид и одобрење законом овлашћеној
установи као и Дирекцији за изградњу града Ниша која реализује Програм уређења грађевинског
земљишта.
IV Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука Скупштине општине Ниш, број
01-195/I-3/90 од 27. јуна 1990 године (″Међуопштински службени лист - Ниш″, број 20/90) и Одлуке
о допуни Одлуке о преносу друштвеном фонду за грађевинско земљиште Општине Ниш на
управљање културно добро споменик културе Тврђава у Нишу, бр. 01-36/91-II-11 од 26.2.1991.
године (″Међуопштински службени лист - Ниш″, број 6/91).

V Одлуку упутити влади Републике Србије ради добијања сагласности.
VI Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу града
Ниша″.
Број: 01-105/99-4
У Нишу, 9. септембар 1999. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник,
Зоран Живковић, с.р.

