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ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА НИША
Програм: ``МИЛИОН ТУРИСТА
ГОДИШЊЕ У ПОСЕТИ РОДНОМ
ГРАДУ ПРВОГ ХРИШЋАНСКОГ ЦАРА``
ГРАД НИШ – ГРАДСКО ВЕЋЕ
Центар за заштиту потрошача ФОРУМ покреће грађанску иницијативу за усвајање и
реализацију програма од изузетног значаја за убрзани економски развој града Ниша под
називом: ``МИЛИОН ТУРИСТА ГОДИШЊЕ У ПОСЕТИ РОДНОМ ГРАДУ ПРВОГ
ХРИШЋАНСКОГ ЦАРА``.
Почетне активности:
1. Доношење Одлуке Скупштине града Ниша о подршци реализације програма
2. Доношење Одлуке Скупштине града о упућивању захтева Влади Републике Србије за
доделу касарне Филип Кљајић за смештај Народног музеја града Ниша.
3. Формирање Савета пројекта и пројектног тима за припрему и реализацију пројекта
Даље вођење пројекта препустити пројектном тиму.
Реализација овог програма би могла да донесе граду Нишу приход од 100.000.000 евра
годишње, под условом да сваки туриста потроши само 100 евра приликом доласка у Ниш, што
представља више од 10 годишњих градских буџета града Ниша.
Реализација овог програма би могла да представља основ за економски развој града
Ниша и целог региона, јер би се створили услови за оснивање многих нових делатности и
отварање великог броја нових радних места а сви хотели који сада у Нишу и Нишкој Бањи стоје
затворени би били поново отворени а сигурно би се градили и нови хотели.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Међугорје, месна заједница у општини Читлук у Херцеговоини: До 1981.године у тој
општитни је постојао само једна хотел у Читлуку. Добром маркетиншком обрадом измишљене
приче о томе да се јуна месеца 1981. године у Међугорју појавила Богородица, створени су
услови за изградњу преко 150 смештајних објеката у том месту и годишње посете од милион
туриста.
Град YORK у Енглеској је 2006.године обележавао 1.700 година од године проглашења
Константина Великог за императора. Прослава је добро организована и реализована у периоду
од 31.марта до 29.октобра 2006.године и привукла је 4.500.000 туриста. Процењује се да је град
Yорк у току те туристичке сезоне остварио приход од преко 500.000.000 фунти.
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Град Ниш у Србији: Обележавање 1.700 година од усвајања Миланског едикта 2013.године је
пропуштена шанса да град Ниш заузме истакнуто место на туристичкој карти Европе.
Град Ниш је место рођења цара Константина. И ми не треба да измишљамо догађај који
може да буде изазов за посету нашем граду. Сама та чињеницаа је довољан разлог за долазак
великог броја туриста у град Ниш. Само треба да осмислимо активности, које ће се реализовати
на разним локацијама нашег града и добром маркетиншком обрадом можемо да достигнемо
постављени циљ о посети милион туриста, годишње.
Као основу за постизање тог циља град мора да има адекватну зграду музеја где ће се
организовати сталне поставке великог историјског блага које сада стоји у депоима и није
доступно посетиоцима. Сем адекватног простора зграда музеја мора да има и импозантан
изглед, као што је на пример музеј Лувр у Паризу, испред кога данима стоје редови туриста да
купе улазницу за обилазак музеја.
У Нишу постоји зграда која испуњава све услове, то је касарна Филип Кљајић, која већ
неколико година стоји празна:
НИШКИ ЛУВР – КАСАРНА ``ФИЛИП КЉАЈИЋ``
Објекат касарне ``Филип Кљајић`` је као створен за музеј а пошто је под заштитом
државе, за њега се могу добити и новчана срeдтва од Републике за адаптацију и одржавање.
Иначе, објекат је грађен за смештај војника, где су спаваонице огромне а плафини преко 4
метара висине, због чега и нису погодне за неку другу намену. (канцеларије, кабинети и др.)
Уосталом објекат касарне ``Филип Кљајић`` је и сам историјски споменик, па би смештај
музеја у тај објекат била права ствар.

Лувр – Париз

``Лувр`` - Ниш
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У свету, су музеји углавном смештени у објектима од историјског значаја а не у
новосазиданим објектима.
И музеј Лувр у Паризу је смештен у некадашњем дворцу француских краљева.
Пратећи објекти који се налазе у дворишту ове касарне могу да служе за конзерваторске
радионице а постоје и објекти који се могу претворити у депое.
Ограђен простор око објекта је идеалан за смештај експоната који могу да се чувају на
отвореном простору.
Додељивање касарне Филип Кљајић за смештај Наордног музеја у Нишу, је основни
услов за реализацију предложене грађанске иницијативе.
Позивамо целокупну јавност града Ниша да подржи ову иницијативу, како би се коначно
створили услови за претварање града Ниша у центар туризма и економског развоја целог
региона а испред нишког ЛУВРА стварали редови за куповину улазнице за посету музеју као
испред ЛУВРА у Паризу.
Такође обавештавамо све грађане који могу да допринесу реализацији ове иницијативе да
могу сваког радног дана у времну од 09,00 до 13,00 часова да се јаве на телефон 064 11 97 301.
За подршку у реализацији ове иницјативе обратићемо се и Министарству трговине,
туризма и телекомуникација Владе Републике Србије.
Очекујемо позив да на седници Градског већа презентујемо комплетан програм и детаље
реализације, како би градски већници имали све потребне информације за усваjање предложене
грађанске иницијативе.
Ниш, 20.03.2017. год.
П Р Е Д С Е Д Н И К
и аутор грађанске иницијативе
Мр Јован Јовановић, дипл.инг.

3

