
На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/08), члaна 31 Одлуке о буџету Града Ниша за 2009.годину („Службени 
лист Града Ниша“, број 117/08) и члана 39 Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08 и 4/09), 

Градско веће Града Ниша, на   седници, одржаној дана 09.03.2009. 
године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I  Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да прихвати учешће Града 
Ниша у Пројекту -,"Финансијски прихватљива студија изводљивости  еколошког 
и техничког унапређења Аеродрома  ''Константин Велики''  Ниш, Србија",  коју 
финансирају  Град  Ниш  и  Министарство  иностраних  послова   Краљевине 
Шведске.

О б р а з л о ж е њ е

Прихватањe  учешћа Града Ниша у Пројекту -"Финансијски прихватљива 
студија  изводљивости   еколошког  и  техничког  унапређења  Аеродрома 
''Константин  Велики''  Ниш,  Србија",  има  за  циљ  закључивање  споразума 
Градоначелника  Града  Ниша са  шведском корпроацијом  за  извозне  кредите 
Swedish  export  credt  Corporation,  којим  ће  се  уредити  међусобна  права  и 
обавезе  у  вези  са  израдом Финансијски  прихватљивe студије  изводљивости 
еколошког  и  техничког  унапређења  Аеродрома   ''Константин  Велики''  Ниш, 
Србија" и пружањем консултанских услуга ове корпорације.

Удели оба партнера, односно Града Ниша и Министарства иностраних 
послова Краљевине Шведске, по споразуму, ће бити једнаки и износиће по 50% 
потребних финансијских средства. Учешће Града Ниша је са   182 000 евра, а 
учешће Министарства иностраних послова Краљевине Шведске је са 1 911 000 
круна.

Рок  за  реализацију  пројекта  је  десет  месеци  од  дана  потписивања 
споразума од стране партнера. 

Корисник пројекта  "Финансијски  прихватљива  студија  изводљивости 
еколошког  и  техничког  унапређења  Аеродрома   ''Константин  Велики''  Ниш, 
Србија" је ЈП за аеродромске услуге ''Аеродром Ниш''.

Имајући  у  виду значај  Пројекта  како  за  унапређење пословања ЈП за 
аеродромске  услуге  ''Аеродром  Ниш''  тако  и  за  даљи  развој  и  унапређење 
других   виталних  функција   и  коришћења  ресурса  Града,  предлаже  се 
Градоначелнику  да,  у  складу  са  својим   законским  овлашћењима  прихвати 
учешће  Града  Ниша  у  Пројекту-  "Финансијски  прихватљива  студија 
изводљивости  еколошког  и  техничког  унапређења  Аеродрома   ''Константин 
Велики'' Ниш, Србија"

Број: 
У Нишу,                 године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

    ПРЕДСЕДНИК

         мр Милош Симоновић


