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У Нишу, 25.03.2011. године 
 
 



1. УВОД 
 
 
 
Аеродром у Нишу је као Предузеће са објектима намењеним цивилном ваздушном 

саобраћају  основано  1986.  године.  На  основу  потребе  да  се  у  Нишу  организује  рад 
аеродрома  и  Ниш  укључи  у  мрежу  ваздушног  саобраћаја,  Скупштина  Општине  Ниш  је 
одлуком  бр.  020‐31/86  од  27.2.1986.  године  основала  Радну  организацију  у  оснивању 
"Аеродром Ниш". У почетном периоду ово правно лице је реализовало пројекат доградње 
постојећег војног аеродрома специјализованим објектима за цивилни ваздушни саобраћај 
и добило регистрацију аеродрома (лиценцу за рад) 12. октобра 1986. године. Због догађаја 
из  новије  историје  који  су  се  дешавали  у  окружењу  (рат,  санкције,  опадање  привредне 
активности и бомбардовање) било  је немогуће реализовати првобитни планирани развој. 
Настојањем  да  се  Предузеће  прилагоди  тржишним  условима  пословања,  Скупштина 
општина  Ниш  је  Oдлуком  бр.  01‐136/I‐6  од  25.4.1990  године  основала    Друштвено 
предузеће за аеродромске услуге "Аеродром Ниш", које је регистровано 10.5.1990. године 
као  самостално Друштвено предузеће. Ово предузеће  је  кроз даље пословање основало, 
организовало и финансирало допунске делатности које су допунским приходом омогућиле 
укупно  позитивно  и  ликвидно  пословање  у  кризним  90‐тим  годинама.  Предузеће  је  у 
складу  са  законским  прописима  10.11.1998.  године  формирало  Управни  одбор  који,  уз 
директора од тада ради као орган управљања. 

Нову  ситуацију  у  Србији  након  промена  2000.године,  Предузеће  је  дочекало  са 
инфраструктурним  условима  који  нису  више  погодни  за  интензиван  развој,  али 
представљају  компаративну  предност  у  односу  на  остале  сличне  објекте  који  још  нису 
стављени у функцију. Израђени су Feasibility студија као и Средњорочни бизнис план, који 
су представљали смернице развоја у новим условима. Ова документа су идентификовала 
изузетан  потенцијал,  могуће  правце  развоја  и  потребне  инвестиције  ради  потпуног 
искоришћења потенцијала. Реализујући део развојних планова који се односи на допунске 
делатности  угоститељства  и  туризма,  дана  22.1.2001.  године  основано  је  Предузеће  за 
угоститељство  и  туризам  "Аеродромтурс"  д.о.о.  од  стране  ЈП  "Аеродром  Ниш"  и  ГИП 
"Морава" Крушце.  

Припремајући реализацију Пројекта реконструкције и нове фазе развоја Аеродрома 
и  ваздушног  саобраћаја  из Ниша,  Предузеће  је 15.5.2002.  године регистровано  као  Јавно 
предузеће  за  аеродромске  услуге  "Аеродром  Ниш"  и  тако  и  данас  послује.  Капитал 
предузећа  је  у  државном  власништву.  Земљиште  на  коме  се  реализује  пословање  је  око 
163 ха и у власништву је  државе Србије. 

На бази донације Владе Краљевине Норвешке, 2002.  и 2003.  године реализован  је 
Пројекат реконструкције и доградње и Аеродром је поново оспособљен за рад и отворен за 
саобраћај 12.10.2003. 

Јавно  предузеће  "Аеродром  Ниш"  је  исте  године  покренуло  Пројекат  развоја 
саобраћаја  са  овог,  другог  цивилног  аеродрома  у  Србији  (јединог  поред  аеродрома  у 
Београду).  Реализација  Пројекта  је  у  периоду  2004‐2006.  доказала  реалност  планираног, 
постојање путничког потенцијала и тиме подржала прогнозе о могућем даљем развоју који 
за даљи период прецизније дефинише Бизнис план 2007‐2022.  

 



Путнички  потенцијал  на  основу  кога  је  дата  прогноза  саобраћаја  до  2022.  године 
чине садашњи захтеви тржишта на основу чињенице да велики део исељеника из Србије 
потиче  из  крајева  који  гравитирају  аеродрому  у  Нишу.  Додатни  потенцијал  настаје  са 
променама  које  доноси  отварање  Србије  према  Европској  унији:  промене  у  визном 
режиму, приступ јединственом европском ваздушном простору, реструктуирање привреде, 
хармонизација  правног  система  са  системом  ЕУ  и  даље  олакшавање  приступа  страних 
инвестиција  –  што  све  води  привредном  расту,  порасту  стандарда  становништва  и  и 
повећаном  интересу  за  путовањима.  Са  друге  стране  туризам,  као  грана  привреде  је 
идентификована  као  развојна шанса  овог  дела  Србије  и њу  је  немогуће  реализовати  без 
аеродрома. 

Постојећа ситуација у ваздушном саобраћају Србије је условљена (осим објективним 
стањем  привреде  и  могућностима  становништва)  и  централизованим  рестриктивним 
системом  издавања  дозвола  за  редован  и  чартер  саобраћај:  Директорат  цивилног 
ваздухопловства уређује који превозник на којој линији може да организује комерцијални 
превоз.  Након  промена  у  Србији  и  опредељења  за  хармонизацију  прописа  са  оним  у 
Европској  унији  саобраћај  расте  бележећи  сваке  године  рекордан  промет.  Паралелно  са 
овим,  Србија  је  јуна  2006.  године  потписала  уговор  о  приступању  пројекту  "Јединствени 
европски  ваздушни  простор"  што  је  процедура  којом  се,  корак  по  корак,  либерализује 
тржиште  ваздушног  саобраћаја  у  Србији.  Уговор  о  јединственом  ваздушном  европском 
ваздушном простору је ратификован у првој половини 2009.   

Како би се одговорило захтевима тржишта и авио компанија које показују интерес за 
успостављање  саобраћаја  са  Аеродрома  у  Нишу,  неопходно  је  извршити  модернизацију 
Аеродрома и створити услове који су у овом времену примерени за регионалне аеродроме 
попут овог.  То  је начин који обезбеђује ниво безбедности какав  је и  у другим европским 
земљама,  а  поред  тога  такво  стање  опремљености  има  додатну  функцију  подстицаја 
саобраћаја,  јер  је  организација  превоза  ка  таквим  аеродромима  прихватљивија 
компанијама. У досадашњем периоду уређена је основна инфраструктура тако да се овим 
пројектом  реализује  развој  у  делу  валоризације  либерализације  визног  режима  и 
унапређења  искоришћености  потенцијала  аеродрома  као  подршке  привредном  расту, 
порасту  стандарда  становништва  и  повећаном  интересу  за  путовањима.  Са  друге  стране 
туризам, који је као грана привреде индентификована као развојна шанса овог дела Србије 
захтева Унапређење рада Аеродрома Константин Велики. 

На  основу  закључка  Градског  већа  број  1678‐6/2009‐03  од  07.12.2009.  године, 
Градоначелник  је  донео  решење  о  прихватању  учешћа  и  финансирању  пројекта  број 
3195/2009‐01  од  07.12.2009.  године.  Укупна  вредност  овог  пројекта  је  143.000.000,00 
динара, а Град финансира пројекат у комплетном износу. 

Град  Ниш  и  ЈП  „Аеродром  Ниш“  закључили  су  Споразум  број  3204/2009‐01  од 
08.12.2009. године и анекс споразума број 3204‐1/2009‐01 од 05.01.2010. године, којим су 
ближе регулисана међусобна права и обавезе. 

Реализујући  пројекат,  Град  је,  на  основу  уговора  број  3048/2009‐01  од  24.11.2009. 
године, закљученог са „Wind Jet S.P.A.“, омогућио отварање нове авионске линије Форли‐
Ниш‐Форли. 

 
 
 



 
На основу закључка Градског већа број 148‐45/2010‐03 од 05.02.2010.  године,  Град 

Ниш  је  закључио  уговор  о  пословно‐техничкој  сарадњи  број  444/2010‐01  од  16.02.2010. 
године  са  „Montenegro  Airlines“,  којим  је  омогућио  отварање  авионске  линије  Ниш‐
Подгорица и даљу конекцију са европским дестинацијама. 

Решењима број: 2337/2010‐01 од 20.08.2010. , 3149/2010‐01 од 17.11.2010. и 591/2011‐
01  од  03.03.2011,  извршено  је  увећање  износа  средстава  опредељених  за  релизацију 
пројекта за 127.000.000 динара. 

Извештај  ЈП“Аеродром  Ниш“  о  реализацији  пројекта  за  период  од  29.03.2010.  до 
окончања  пројекта  је  имплементиран  у  целовити  извештај  о  Пројекту  унапређења 
аеродрома „Константин Велики“. 

Градско  веће  Града  Ниша  је  на  седници  22.07.2010.  донело  закључак  број                     
769‐17/2010‐03,  предложило  повећање  активности  у  оквиру  пројекта  ''Унапређење 
конкурентности  аеродрома  Константин  Велики''  и  ''Развој  авио‐саобраћаја  као  основ  за 
унапређење  конкурентности  и  искоришћености  туристичких  потенцијала  града  Ниша  и 
региона југоисточне Србије'', реализацијом акције ''Град Ниш награђује најбоље студенте – 
стипендисте, најбоље спортисте и спортске клубове у 2009/2010. години бесплатном авио‐
картом до европских дестинација'',  као саставног дела ова два пројекта. Акција  је трајала 
од 23.  јула до 1. новембра 2010. године. Граду Нишу се након упућеног позива, пријавило 
укупно 204 заинтересованих студената стипендиста, спортиста за бесплатну авио‐карту. Од 
тог броја пријављених, њих 122  је реализовало лет. Разлика између броја оних који су се 
само  јавили  као  потенцијални  интересенти  за  карту  и  оних  који  су  је  резервисали  и 
искористили  износи  82  студената.  Дакле,  њих  82,  није  искористило  своје  право  на 
бесплатну авио карту. Поред овог броја, у оквиру ове акције реализоване су и авио‐карте за 
ЖФК „Машинац“ – 23 карте за клупски пут на утакмицу са Арсеналом у Лондону и Факултет 
уметности у Нишу – 24 карте до Рима, са сврхом одржавања серије тамошњих концерата.  

На основу свих наведених уговорних обавеза у  табели  је приказана спецификација 
укупних обавеза града Ниша до 11.04.2011. 

 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАКТУРА     

Р.БР.  Назив  Износ у еврима  Износ у динарима 
1  Wind Jet  1.106.825,67     1  11.606.683,80 
2  Montenegro Airlines  1.496.878,00       155.659.563,42 
3  Регионални центар          1.363.200,00 
4  Инопровизије (НБС)             285.201,65 

  УКУПНО:  2.603.703,67      268.914.648,87 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.1  РЕАЛИЗАЦИЈА  ЛЕТОВА ФОРЛИ‐НИШ‐ФОРЛИ КОМПАНИЈЕ WIND JET 
 

1.1.1.  Правни основ продаје карата 
 

   На основу Споразума између Града Ниша и Јавног предузећа за аеродромске услуге 
„Аеродром  Ниш”  бр.  4386  од  09.12.2009.  године  закључен  је  уговор  између                     
ЈП  „Аеродром  Ниш”  и  зависног  привредног  друштва  „Аеродромтурс”  д.о.о.  бр.  4577  од 
23.12.2009. године, којим се „Аеродромтурс” обавезује да за рачун Града Ниша путем своје 
туристичке  агенције  и  мреже  субагената  продаје  авио  карте  на  планираним  летовима 
компаније Wind Jet који су предмет уговора бр. 3048/2009‐01 од 24.11.2009. године између 
Wind Jet S.p.A компаније и Града Ниша.  
 
1.1.2.  Број летова 

‐ први лет обављен 26.12.2009. године 
‐ последњи лет обављен 15.10.2010. године  

  ‐ број реализованих летова: 69  
  ‐ број отказаних летова:  2   (због лоших временских услова, вулканског пепела) 

 
1.1.3.  Број превезених путника 

‐ укупно превезено: 5.808 
 

1.1.4.   Приход од продатих карата 
  ‐  Град Ниш: 20.787.475 динара 

‐  провизија агенција за продају карата: 1.890.000 динара  
‐  укупан приход: 22.677.475 динара 

 
 У октобру 2010. године је дошло до престанка летова компаније “Wind Jet”. Раскид 
уговора је био споразуман те ни једна уговорна страна неће сносити негативне последице 
раскида. Све финансијске обавезе Града Ниша према команији “Wind Jet” су измирене, те 
не постоји обавеза Града за додатним преносом средстава.  
 
 
 
 
 

1.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЛЕТОВА КОМПАНИЈЕ  „MONTENEGROAIRLINES“ 
 

Након  склапања уговора  са  Градом,  авиокомпанија Montenegro Airlines  je  почела  са 
летовима  из  Ниша  према  Подгорици  24.02.2010.  године,  најпре  6  пута  недељно,  а  од 
почетка  летње  сезоне  (28.март)  и  седам  пута  недељно,  чиме  је  успостављен  дневни 
саобраћај са аеродрома ''Константин Велики''. 

 
1.2.1. Број летова до 25.02.2011. 

‐ број реализованих летова:   330 



‐ број отказаних летови:  26 (10 због лоших метеоролошких услова, 3 због  вулканског 
дима, 7 због калибрације навигационих уређаја од стране СМАТСА и 6 услед квара 
агрегата за ССО) 
 

1.2.2. Број превезених путника 
‐ Укупан број превезених путника до 25.02.2011. – 18.624 путника  (9.096  у доласку и 

9.528 у одласку). 
 

Расподела броја путника по дестинацијама до којих се путовало је следећа: 

 

 

Дестинација  Број путника  Расподела 
путника (%) 

Подгорица / TGD  6.936  37,24 
Цирих / ZRH  5.948  31,94 
Париз / CDG  1.451  7,79 
Франкфурт / FRA  1.325  7,11 
Москва / DME  1.100  5,91 
Рим / FCO  584  3,14 
Лондон / LGW  537  2,88 
Диселдорф / DUS  329  1,77 
Копенхаген / CPH  335  1,8 
Беч / VIE  77  0,41 
Београд / BEG  2  0,01 
Укупно  18.624  100,00 
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                Слика 1. На приказаном графику се види да је највише путника летело ка Подгорици  

(директна авио‐линија), затим Цирих, док су све остале дестинације знатно мање заступљене 



 
Расподела  броја  путника  по  месецима,  на  летовима Montenegro  Airlines‐a,  дата  је  у 

следећој табели и графички у оквиру Слике 2. 
 
 

РАСПОДЕЛА БРОЈА  ПУТНИКА ПО МЕСЕЦИМА 
MEСЕЦ  ДОЛАЗАК  ОДЛАЗАК УКУПНО

ФЕБРУАР  92  82  174 
МАРТ  487  433  920 
АПРИЛ  695  706  1401 
МАЈ  805  884  1689 
ЈУН  719  840  1559 
ЈУЛ  1375  1254  2629 
АВГУСТ  1351  1362  2713 
СЕПТЕМБАР  776  876  1652 
ОКТОБАР  910  895  1805 
НОВЕМБАР  469  503  972 
ДЕЦЕМБАР  566  510  1076 
ЈАНУАР '11  544  823  1367 
ФЕБРУАР '11  307  360  667 
УКУПНО  9096  9528  18624 

 
 

 
 

 
Број путника, пре свега у одласку,  је директно везан за износ субвенција на месечном 

нивоу, које су мање уколико је број путника већи. Приказ износа субвенција на месечном 
нивоу дат је на следећим графикама: 
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Износ субвенција по месецима

 
Слика 3. Износ субвенција на месечном нивоу има тренд смањења и зависи од броја путника у одласку; 
месеци са највећим бројем путника у одласку (август и јануар) имају и најмање субвенције. 

 
 
 

2. ОПИС ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 
 

Активност  1.  Припремне  активности  за  реализацију  пројекта  омогућиле  су  реализацију 
осталих  пројектних  активности  и  значајно  допринеле  благовременој  имплементацији 
пројекта,  успостављању  механизама  мониторинга  и  евалуације,  као  и  процедура  за 
благовремено спровођење пројектних активности од стране радног тима и осталих актера 
задужених  за  имплементацију  пројекта.  Припремне  активности  за  реализацију  пројекта 
неопходне  су  и  резултати  те  активности  имале  су  значајан  допринос  адекватном  и 
благовременом спровођењу друге пројектне активности која  је имала директан утицај на 
повећање  интересовања  авио‐компанија  за  коришћење  услуга  Аеродрома  константин 
Велики, повећање броја летова са Аеродрома Константин Велики, повећање броја путника 
корисника  услуга  Аеродрома  Константин  Велики,  Унапређење  ликвидности  Аеродрома 
Константи  Велики,  повећање  туристичког  промета  у  Граду  Нишу  као  и  генералног 
унапређења  пословне  климе  и  економског  развоја  региона.  Припремне  активности  као 
једну  од  компоненти  имају  и  стварање  специфичног  и  одрживог  модела  руковођења 
пројектом и ауто‐евалуацију пројектних активности. 
Активност  2.  Унапређење  рада  Аеродрома  Константин  Велики  има  директан  утицај  на 
повећање  интересовања  авио‐компанија  за  коришћење  услуга  Аеродрома  константин 
Велики, повећање броја летова са Аеродрома Константин Велики, повећање броја путника 
корисника  услуга  Аеродрома  Константин  Велики,  унапређење  ликвидности  Аеродрома 
Константи  Велики,  повећање  туристичког  промета  у  Граду  Нишу  као  и  генералног 
унапређења  пословне  климе  и  економског  развоја  региона.  Овим  пројектом  ствара  се  и 
реализује  нова  типологија  парнерства  која  укључује  све  правнорелевантне  чиниоце 
одрживог развоја који својим заједничким радом, идентификацијом проблема и потреба, 
доприносе економском опоравку и развоју Града и региона. 
 



Активност 3. Пројекат креира и ствара одрживи модел сарадње и интегрисања међу свим 
релевантним  актерима  на  локалном  и  међународном  нивоу  у  процесу  професионалне 
инклузије  Аеродрома  Константин  Велики  у  међународни  ваздушни  саобраћај  поштујући 
прихваћене принципе међународног ваздушног саобраћаја.  
 

3. АНАЛИЗА ИСПУЊЕНОСТИ ЦИЉЕВА ПРОЈЕКТА 
 

Општи циљ: 
Унапређење  конкурентности  Аеродрома  Константин  Велики  и  валоризација  развојних 
потенцијала Града Ниша и региона Југоисточне Србије. 
 
Специфични циљеви пројекта: 

1. Повећање  интересовања  авиокомпанија  за  коришћење  услуга  Аеродрома 
Константин Велики; 

2. Повећање броја летова са Аеродрома Константин Велики; 
3. Повећање прихода Аеродрома Константин Велики; 
4. Повећање броја корисника услуга Аеродрома Константин Велики; 
5. Повећање прихода од туризма у Граду; 
6. Повећање запослености у терцијарном сектору;  
7. Повећање конкурентности локалне и регионалне пословне заједнице; 
8. Повећање извоза производа из региона. 

 
 

3.1. АНАЛИЗА ИСПУЊЕНОСТИ СПЕЦИФИЧНИХ ЦИЉЕВА 
 

Имајући  у  виду  отежану  мерљивост  индикатора  испуњености  општег  и  специфичних 
циљева  пројекта,  неопходно  је  коментарисати  свакиод  специфичнох  циљева  пројекта  и 
утицај  пројектних  активности  на њихово  остварење,  као  и  са  више  аспеката  анализирати 
оставрене ефекте на остварење општег циља пројекта у временском хоризонту новембар 
2009. – новембар 2010. 

 
Специфични  циљ  (Сврха  пројекта)  1.  Повећање  интересовања  авиокомпанија  за 
коришћење  услуга  Аеродрома  Константин  Велики  је  испуњен  јер  је  у  моменту  израде  и 
припреме  предлога  пројекта  Аеродром  Константин  Велики  био  без  редовног  авио 
саобраћаја  и  интересовање  компанија  за  успостављање  летова  је  било  минимално.  Из 
Анализе  испуњености  општег  циља  пројекта  из  перспективе  развоја  авио  саообраћаја  и 
самог  предузећа  ЈП  Аеродром  Ниш,  јасно  се  виде  конкретни  ефекти  на  остварење  овог 
специфичног циља. 
 
 Специфични  циљ  (Сврха  пројекта)  2.  Повећање  броја  летова  са  Аеродрома  Константин 
Велики је испуњен и из Анализе испуњености општег циња пројекта из перспективе развоја 
авио саообраћаја и самог предузећа ЈП Аеродром Ниш, јасно се виде конкретни ефекти на 
остварење овог специфичног циља. 
 



Специфични циљ (Сврха пројекта) 3. Повећање прихода Аеродрома Константин Велики, је 
исуњен,  посебно  уколико  се  погледа  структура  прихода  Аеродрома  Констанин  Велики  и 
износ прихода који је генерисан из обављања примарне делатности Аеродрома. 
 
Специфични  циљ  (Сврха  пројекта)  4.    Повећање  броја  корисника  услуга  Аеродрома 
Константин Велики и егзактни подаци се могу видети из Анализе испуњености општег циња 
пројекта из перспективе развоја авио саообраћаја и самог предузећа ЈП Аеродром Ниш. 
 
Специфични циљ  (Сврха пројекта) 5. Повећање прихода од туризма у Граду  је испуњен и 
детаљнији  подаци  се  могу  видети  из  Анализе  испуњености  општег  циља  пројекта  из 
перспективе утицаја пројекта на развој туризма у Граду. 
 
Специфични  циљ  (Сврха  пројекта)  6.  Повећање  запослености  у  терцијарном  сектору  је 
делимично остварен уз свакако видљиве позитивне ефекте на запошљавање у терцијарном 
сектору што се може видети из Анализе испуњености општег циља пројекта из перспективе 
утицаја пројекта на развој туризма у Граду и Анализе испуњености општег циља пројекта из 
перспективе утицаја пројекта на локални економски развој. 
 
Специфични  циљ  (Сврха  пројекта)  7.    Повећање  конкурентности  локалне  и  регионалне 
пословне заједнице делимично је испуњен а детаљније образложење се може видети из и 
Анализе  испуњености  општег  циља  пројекта  из  перспективе  утицаја  пројекта  на  локални 
економски  развој  и  Анализе  испуњености  општег  циља  пројекта  из  перспективе  утицаја 
пројекта на развој туризма у Граду. 
 
Специфични циљ (Сврха пројекта) 8. Повећање извоза производа из региона делимично је 
испуњен  а  детаљније  образложење  се  може  видети  из  и  Анализе  испуњености  општег 
циља пројекта из перспективе утицаја пројекта на локални економски развој. 
 
 

3.2. АНАЛИЗА ИСПУЊЕНОСТИ ОПШТЕГ ЦИЉА ПРОЈЕКТА 
 

3.2.1. Анализа  испуњености  општег  циља  пројекта  из  перспективе  развоја  авио 
саообраћаја и предузећа ЈП Аеродром Ниш 
 

Град  Ниш  и  италијанска  авиокомпанија  Windjet  су  потписивањем  Уговора  о 
међусобној сарадњи успоставили авио линију између Ниша и Форлија. ЈП“Аеродром Ниш“ 
је са компанијом Windjet склопио стандардни Уговор о пружању аеродромских услуга, као 
и  споразум са    Градом Ниш којим  је преузео обавезу продаје и резервације авио‐карата, 
преко туристичке агенције „Аеродромтурс“. 

Авио‐линија  Ниш‐Форли  је  започела  у  тренутку  када  је  ЈП“Аеродром  Ниш“,  након 
отказивања  летова  Јат  Airways‐а  за  Цирих  (средином  октобра  2009.  године),  остао  без 
иједног  лета.  Први  лет  на  линији  Форли  –  Ниш  –  Форли  је  обављен  26.12.2009.  године. 
Током  зимског  реда  летења  (период  до  28.  марта  2010.)  авиони  су  до  Форлија  летели 
једном  недељно  (петком),  да  би  након  тога  био  уведен  још  један  полазак  недељно 
(понедељком). Од почетка функционисања линије до последњег лета,  који  је реализован 



15.10. 2010. године, планиран је 71 лет, а обављено је укупно 69 летова и превезено укупно  
5808  путника. Планирани лет (05.03.2010.) је због лоших метео услова на Аеродрому Ниш 
преусмерен  и  реализован  са  Аеродрома  Београд,  док  је  лет  (19.04.2010.године)  отказан 
због  облака  вулканског  дима  изнад  Европе.  Током  функционисања  линије  превезено  је 
укупно 5808 путника (2689 у доласку, 3119 у одласку) што је просечно 42 путника по лету.  

ЈП“Аеродром Ниш“  је  за  опслуживање  ваздухоплова  компанији Windjet  наплаћивао 
аеродромске услуге (landing, handling, lighting i parking), као и аеродромску таксу  (у пуном 
износу  од  14  eur  по  одлазећем  путнику).  Аеродромске  услуге  су  наплаћиване  са  75% 
попуста на пуну цену, тако да је просечно по једном полетању и слетању наплаћивано око 
350 eur (без аеродромских путничких такси). Попусти на аеродромске услуге су договорени 
током заједничких преговора Град Ниш‐ Windjet‐  ЈП“Аеродром Ниш“,  као део целокупног 
пројекта  сарадње  са  Windjet‐ом,  а  пре  свега  из  разлога  тренутне  неатрактивности 
аеродрома за авиокомпаније. 

Укупна  средства  (аеродромске  услуге  и  аеродромске  путничке  таксе)  која  је 
ЈП“Аеродром Ниш“ приходовао од летова Windjet‐a износе 69.819 eur. Од укупних прихода 
око 62% је приход од аеродромских такси, а 38% од аеродромских услуга. 

Windjet  је  током  реализације  летова  на  Аеродрому  Ниш  купио  и  танковао  укупно               
19.972 литара авио горива. Једини снабдевач горивом на аеродрому у Нишу, Нис Петрол, jе 
од авио горива приходовао око 10.000 eur. 

Из  статистике  о  броју  путника  може  се    видети  да  је  већи  број  путника  који  су 
отпутовали  за  Форли  него  број  путника  који  су  дошли  у  Ниш.    На  основу  анкете  коју  је 
ЈП“Аеродром Ниш“ спроводио међу путницима, сврха путовања је била следећа: 

-  Туристичка путовања: 38 % 
-  Пословна путовања:    22 % 
-  Приватна путовања:    40% 

 
Смањење броја туриста, који су требали да представљају највећи део путника на овој 

линији,  сигурно  је  и  последица  економске  кризе  која  је  зауставила  многе  планиране 
туристичке аранжмане.  Са друге  стране,  обзиром да  се углавном радило о аранжманима 
емитивног  туризма,  вероватно би дисбаланс долазећих и одлазећих путника/туриста био 
још већи у корист одлазећих.  

Значајно  је  напоменути  да  је,  према  подацима  Аеродромтурса  о  продаји  карата, 
постојало  интересовање  италијанских  компанија  које  послују  у  региону  Јужне  и  Источне 
Србије, да за своја пословна и приватна путовања ка Италији користе летове на релацији 
Ниш‐Форли‐Ниш. 

Путници који су користили линију Ниш‐Форли најчешће су долазили из региона Ниша 
(око 58% укупног броја путника), али и из других делова Србије (регион Београда – 18,5% и 
Шумадија  ‐14%).  Из  осталих  делова  земље  било  је  знатно  мање  путника  (Неготинска 
крајина ‐2,5%, Западна Србија – 2,3%, Војводина – 4% и Косово – 0,7%). 

Сама линија Ниш‐Форли је започела у тренутку када није постојао редован саобраћај 
на  Аеродрому  Ниш,  те  је  самим  тим  била  делотворна  у  смислу  поновног  оживљавања 
аеродрома и обезбеђивања било каквог посла и прихода од примарне делатности. Линија 
Ниш‐Форли функционисала  око  10  месеци,  што  свакако  није  довољно  да  се  авио‐линија 
„разради“ и у потпуности искористи своје потенцијале. Ваздухопловна пракса показује да је 
за  развој  одређене  авио‐линије  потребно  минимум  годину  дана,  те  стога  даљи  развој 



саобраћаја  на  овој  линији  зависи  од  наставка  сарадње  са Windjet‐ом  или  неком  другом 
авиокомпанијом која је заинтересована да лети из Ниша ка Италији.  

Након  склапања уговора  са  Градом,  авиокомпанија Montenegro Airlines  je  почела  са 
летовима  из  Ниша  према  Подгорици  24.02.2010.  године,  најпре  6  пута  недељно,  а  од 
почетка  летње  сезоне  (28.март)  и  седам  пута  недељно.  Летови  Ниш‐Подгорица  су 
организовани    уз  могућност  остваривања  конекција  из  Подгорице  ка  7  до  9  градова  у 
Европи. Број могућих конекција варира у зависности од линија у зимском и летњем реду 
летења, а највећи број је био у летњем периоду, када је било 12 конекција).  На тај начин је 
створена  могућност  да  се  из  Ниша  отпутује  ка  следећим  европским  градовима:  Цирих, 
Париз,  Франкфурт,  Лондон,  Москва,  Рим,  Беч,  Копенхаген    и  Диселдорф  (последње  две 
дестинације  су  биле  доступне  само  током  летње  сезоне).  Успостављањем  летова 
Montenegro  Airlines‐а,  аеродром  Ниш  је  по  први  пут  од  оснивања  добио  свакодневни 
редовни  саобраћај, што има изузетан  значај  јер  је довело до  континуираног  ангажовања 
аеродромских  служби  и  побољшања  утренираности  истих,  што  је  за  послове  ваздушног 
саобраћаја од пресудног значаја. 

У  поменутом  периоду,  осим  редовних  летова, Montenegro Airlines  је  организовао  и 
један  чартер  лет  (за  финале  светске  лиге  у  ватерполу),  којим  је  превезено  укупно  200 
путника.  

Податак да је највише путника било на лету за Подгорицу, упркос чињеници да Цирих 
и  остале  дестинације  имау  много  више  путничког  потенцијала,  додатно  потврђује 
чињеницу да су директни летови много атрактивнији и да привлаче много више путника. 

На  име  реализованих  летова  и  пружених  услуга,  Аеродром  Ниш  је  фактурисао 
Montenegro  Airlines‐у  202.324  евра.  Од  укупне  фактурисане  суме  51%  посто  чине 
аеродромске таксе, а 49% аеродромске услуге. 

Током  реализације  летова  са  аеродрома  у  Нишу,  Montenegro  Airlines  је  танковао 
укупно 14.625 литара авио горива, што је авиосервису НИС Петрол‐а у Нишу донело приход 
од око 9.000 eur. 

ЈП“Аеродром Ниш“  је  од  самог  почетка  реализације  летова  спроводио  анкете међу 
путницима  који  су  користили  летове Montenegro Airlines‐а.  Подаци  из  анкета  казују  да  је 
сврха путовања била следећа: 

-  Туристичка путовања:  24 % 
-  Пословна путовања:     20 % 
-  Приватна путовања:     56 % 

 
Путници  који  су  летели Montenegro  Airlines‐ом  из  Ниша  долазили  су  најчешће  из 

региона Ниша  (65%  од укупног броја) и Шумадије  (10,5%). Из осталих делова Србије број 
путника  је  био  изразито мали  (Београд‐2,5%,  Неготинска  крајина – 3,1%,  Западна  Србија‐
0,2%, Војводина‐0,2%, Косово‐1,1%). Известан број путника је долазио из иностранства, и то 
из Македоније – 0,3%. 

Подаци о сврхи путовања и расподели путника по регионима,  за летове Windjet‐а и 
Montenegro Airlines‐а, показују следеће:  

- забележено је мање туристичких путника од очекиваног броја  
- забележено је  мање путника који су долазили изван самог региона Ниша.  



Ово  је  узроковано  чињеницом  да  је  у  питању  прва  година  функционисања  ових 
линија,  као  и  неблаговременом  најавом  истих  (линије  најављене  10‐ак  дана  пре  првих 
планираних летова ‐ неопходна је објава линије минимум шест месеци пре првог лета).  

Један од основних позитивних ефеката увођења нових линија са нишког аеродрома, и 
подршке Града у том погледу, је свакако прекид негативног тренда од 2007. године када је 
у  питању  број  путника  који  користе  услуге  нишког  аеродрома.  Током  2010.  године  је 
постигнуто  повећање  укупног  броја  путника  на  Аеродрому  Ниш  за  38%,  и  укупног  броја 
летова  за  60%,  у  односу  на  2009.  годину.  Укупан  број  путника  од  прошле  године  је 
достигнут већ крајем августа месеца и до краја године је Аеродром Ниш користило укупно 
23.654, што сврстава 2010. годину међу 4 најуспешније од оснивања аеродрома.  
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Промет на аеродрому "Константин Велики" у Нишу 

Година  Број путника  Број авиона  Разлика у односу на 
претходну годину (%)

2004.  19.040  284 Путници  Авиони
2005.  26.787  315 40,7%  10,9%
2006.  35.518  382 32,6%  21,3%
2007.  30.453  456 ‐14,3%  19,4%
2008.  22.870  353 ‐24,9%  ‐22,6%
2009.  17.159  349 ‐24,9%  ‐1,1%
2010.  23.654  558 + 37,8%  +59.9%
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Слика 4. и 5.  Приметан раст броја путника и броја авиона у 2010. години 

 
 
 

 
         

 
 
 
 
 
На основу горе наведених података може се закључити да  је обим авиосаобраћаја 

увећан    за 55%  у односу на 2009.  годину,  док приход од авиосаобраћаја  ЈП  ''Аеродром''у 
2010.  години  чини  23%  од  укупних  прихода,  што  је  такође  напредак  у  односу  на 
2009.годину када је чинио 17,78% укупних прихода. 
 
 



Приход од авио саобраћаја по годинама 
Година  Приход (милиони динара) 
2004  10,00 
2005  19,44 
2006  28,92 
2007  33,63 
2008  23,95 
2009  24,87 
2010  36,83 
 
Уколико  упоредимо  број  путника  превежених  компанијом Wind  Jet  и Montenegro 

airlines  у односу на број обављених летова сваке компаније појединачно, може се уочити 
знатно  већи  број  путника  по  лету  на  летовима  ка  Форлију  (42:30,  односно  40%  боља 
попуњеност).  Ово  јасно  указује  на  значај  постојања  директних  линија  ка  одредишним 
дестинацијама  за  даље  унапређење  и  развој  аеродрома,  пре  свега  кроз  повећање  броја 
путника. Неопходност увођења директних линија је такође потврђена и студијом о развоју 
авио  саобраћаја  која  јасно  дефинише  будуће  дестинације  до  којих  треба  обебедити 
директне летове.  

Приходи  од  авио‐саобраћаја  и  приходи  целокупног  предузећа  ипак  нису  довољни 
да  би  аеродром функционисао  самоодрживо  и  био  у  могућности  да  из  својих  средстава 
финансира  неопходну  модернизацију  и  техничко  унапређење  аеродромске  опреме  и 
уређаја, што је неопходан предуслов за привлачење нових авио‐компанија и путника. Због 
тога спроведени пројекат „Унапређења конкурентности Аеродрома Ниш“ , као први корак у 
сагледавању  потреба  нишког  аеродрома,  током  наредних  година  мора  бити  пропраћен 
адекватном  финансијском  и  осталом  подршком  из  релевантних  институција  и  од  стране 
привредних  субјеката  који  од  постојања  и  функционисања  аеродрома  у  Нишу  имају 
значајне директне и индиректне користи. 

 
 
3.2.2. Анализе  испуњености  општег  циља  пројекта  из  перспективе  утицаја  пројекта 

на развој туризма у Граду 
 

Реализацијом овог пројекта  дошло је до повећања интересовања авио‐компанија за 
коришћење  услуга  Аеродрома  и  успостављања  линије  са  Wind  Jetom  и 
Montenegroairlinesom. 

Повећан је број летова  и број путника корисника услуга ЈП ''Аеродрома Ниш'', а то је 
резултирало  и повећањем туристичког промета у Граду Нишу. 

Успостављење  авио‐саобраћаја  утицало  је  на  повећање броја  ноћења  у Нишу  које 
бележи пораст 25% у прва  три месеца 2010 у односу на исти период 2009 године. 

Оживљавање  Аеродрома  и  успостављање  летова  омогућило  је  садржајнију 
презентацију  Туристичке  организације  Ниш  (ТОН)  на  сајмовима  у  земљи  и  иностранству. 
Чињеница да  град Ниш поседује  аеродром на  коме  су  успостављени  летови  побудила  је 
интересовање код великог броја туристичких радника из иностранства. Поред чињенице да 
Ниш још увек није атрактивна туристичка дестинација и да као такав није познат великом 
броју  потенцијалних  туриста,  бележи  се пораст долазака   иностраних  туроператера, међу 



којима  се  истичу  агенти  из  Немачке  и  Шпаније,  који  су  заинтересовани  да  Ниш  и 
Југоисточну Србију уврсте у своју понуду. 

Бројни  туроператери  увидели  су да  је шанса да  се  туристичка понуда  за Копаоник 
оживи  управо  активирањем  чартер  летова  са   Аеродрома  Константин  Велики.  Уједно 
вишедневни   програми  разгледања  града  Ниша  били  би  олакшани   доласком  туриста  на 
Аеродром, чиме би се остварио  већи броја ноћења у Нишу.  

Туристичка  организација  Србије  је,  захваљујући  чињеници  да  је  ТОН  у  своју 
активност  уврстила промоцију Аеродрома и летова  са Аеродрома,  омогућила Туристичкој 
организацији Ниш запаженије место  на Међународним сајмовима туризма. 

Ниш  је  постао   неизоставна дестинација  у  понуди Туристичке организације Србије. 
На Сајму у Милану дељен  је промо материјал ТОН‐а који  се  тиче летова  са Аеродрома и 
могућности покретања значајније сардање привреде две земље.  

Туристичка организација Ниша интензивно  је промовисала постојање аеродрома и 
редовног  авио  саобраћаја  из  Ниша  као  основну  конкурентску  предност  Града  Ниша  и 
региона Јужне и Источне Србије у области развоја рецептивног туризма, што је резултовало 
повећањем  туристичког  промета  у  Нишу.  У  погледу  маркетиншких  активности,  поред 
осталог, урађено је: 

• За  потребе  промоције  летова  урађени  су  флајери  који  су  дистрибуирани  на 
сајмовима. 

• Постављени  су  билборди  на  више  локација  у  граду   који  промовишу  Аеродром  и 
покренуте  авио  линије,  урађени  су  и  спотови  о  Нишу  и  аеродрому  који  су 
дистрибуирани телевизијама. 

• Успостављање  линије  Форли‐  Ниш  –  Форли  наишло  је  на  велику  медијску 
пропраћеност.  Два  пута  је  објављен  текст  у  Италијанским   новинама.  Рекламна 
кампања је вођена и у писаним и у тв медијима.  

• Текст  о  Аеродрому  Константин  Велики  и  летовима  Wind  Jeta  објављен  је  у 
Националној ревији Србија,  издање  јун 2010  године. Национална ревија  се  сматра 
најзначајнијим  часописом  из  области  туризма  и  привреде  јер  се  дистрибуира  у 
нашим  конзуларним  представништима  као  и  свим  битнијим  привредним 
факторима. 

• У  ''Вечерњим  новостима''  је  објављен  текст 25.  септембра,  у  коме  се  истиче  да  је 
пораст броја туриста условљен  увођењем летова и оживљавање аеродрома. 

• У  Revija Uno, је маја 2010 године објављен текст  о рецептивном туризму , у коме се 
истиче да  основа  развоја рецептивног туризма управо оживљавање Аеродрома. 

• Магазин Bel Guest , издање лето 2010. део текста посветио  летовима Wind Jeta. 
• Урађена је реклама  у водичу  In Your Pocket – Ниш, пролеће ‐ лето 2010 год. који је 

дистрибуиран  у  10.000  примерака,  као  и  реклама  у  водичу  In  Your  Pocket  ‐  Ниш 
издање јесен 2010 ‐ зима 2011. 

• На  сајму  туризма  у  Нишу  једна  од  тема  на  округлом  столу  који  је  организован  у 
сарадњи  са  МЕРР‐ом  (Министарство  за  економију  и  регионални  развој)  је  била 
Инфраструктура на подручју Ниша и околине са посебним освртом на унапређење 
авио  саобраћаја,  а  излагач  је  био  и  државни  секретар   Министарства  за 
инфраструктуру Миодраг Миљковић.  
 



Један од најзначајнијих резултата  свакако  је и  све већа  заинтересованост домаћих 
агенција  за  укључивање  у  развој  рецептивног  туризма,  што  је   свакако  допринело 
повећању броја гостију а самим тим и већем привредном расту града Ниша и региона. 

Створена је навика код становништва из Ниша и целе Југоисточне Србије да на своја 
приватна и пословна путовања лете из Ниша, што би дугорочно допринело све већем броју 
путника са Аеродрома Константин Велики и извеснијој самоодрживости аеродрома. 

 
 
 
3.2.3. Анализа  испуњености  општег  циља  пројекта  из  перспективе  утицаја  пројекта 

на локални економски развој 
 

У анализи резултата пројекта неопходно је да се крене од ситуације у којој се Град 
Ниш и пре свега ЈП Аеродром Ниш налазило новембра 2009. Град  Ниш је у новембру 2009. 
Био стопостотни власник  ЈП  ''Аеродром Ниш'', на коме није било авио‐саобраћаја,  који  је 
генерисао  приходе  из  обављања  секундарне  делатности  превоза  путника  у  градском 
саобраћају и субвенција од стране буџета Града Ниша. У том моменту ЈП Аеродром, ни Град 
Ниш као његов оснивач нису били власници земљишта на коме се аеродром налази  (око 
170  ха).  Такође,  у  том моменту  није  било  интересовања  националне  авио  компаније  ЈАТ 
ервејс да лети са Нишког аеродрома. 

Град  Ниш  је  био  у  ситуацији  да  донесе  одлуку:  да  ли  Град  Ниш  жели  да  има 
аеродром или не,  јер Аеродром који  је само  јавно предузеће, које нема своје земљиште, 
нема  саобраћаја  и  свој  приход  не  генерише  из  обављања  основне  делатности,  него  из 
делатности превоза путника  у друмском саобраћају  у  ствари није аеродром него  градско 
саобраћајно  предузеће  које  своје  пословање  базира  на  субвенцијама  из  буџета  Града 
Ниша. 

Истовремено,  неспорна  је  чињеница  да  је  једна  од  кључних  конкурентских 
предности  Града  Ниша  и  читавог  региона  Јужне  и  Источне  Србије  постојање  Нишког 
Аеродрома.   

У околностима које су наведене и неспорне,  једина могућа одлука Града Ниша као 
одговорног  оснивача  ЈП  Аеродром  Ниш  је  била:  Нишу  је  потребан  аеродром  –  тачније: 
Нишу  је  потребан  авио  саобраћај  са  аеродрома  Константин  Велики,  који  ће  обезбедити 
опстанак, развој и као крајњи циљ генерисати приходе који ће омогућити самоодрживост 
Аеродрома Константин Велики, обављањем основне делатности.   

Такође,  било  је неопходно покренути авио  саобраћаја  како би  се привукла пажња 
(донатора  и  Владе  Републике  Србије)и    указало  на  значај  и  потенцијал  Аеродрома 
Константин  Велики,  како  би  и  остали  инфраструктурни,  правноимовински  и  остали 
проблеми били решени. 

Имајући  у  виду развијеност  региона  Јужне и Источне Србије,  ниједна од    општина 
које    имају  потенцијални  економски  интерес  од  нишког  аеродрома,  не  учествује  у 
субвенционисању,  али  би  требало  да  буде  једна  од  будућих  тема  када  је  у  питању 
планирање развоја аеродрома и политика регионалног развоја Републике Србије и Јужне и 
Источне Србије, као и развоја инфраструктуре у овом региону. 

Као резултати реализованих летова из Ниша и постојања дневног авио саобраћаја, 
поред директних ефеката на приходе предузећа ЈП Аеродром Ниш генерисаних од услуга 



наплаћених  авио  компанијама  и  путницима,  позитивних  ефеката  на  одржавање 
спремности Аеродрома за реализацију авио саобраћаја постоји низ споредних ефеката који 
су  вероватно  проузроковани  и  исказаном  заинтересованошћу  и  спремношћу  Града Ниша 
да активно утиче на развој авио саобраћаја из Ниша, а који директно утичу на остварење 
општег  циља  пројекта  тј.  унапређења  конкурентности  Аеродрома  Константин  Велики  и 
валоризација развојних потенцијала Града Ниша и региона Југоисточне Србије. 

У односу на новембар 2009. године урађено је неколико изузетно значајних ствари 
који иду у прилог остварењу специфичних циљева (сврхе) и општег циља пројекта: 

• Потписан је протокол о замени земљишта са Министарством одбране тј Дирекцијом 
за  имовину  и  Град  Ниш  као  оснивач  ЈП  Аеродром  Ниш,  постао  је  и  формално 
власник земљишта на коме Аеродром фунционише. 

• Аеродром Константин Велики идентификован је у Мастер плану развоја саобраћаја 
Републике Србије, као други цивилни аеродром (и једини поред аеродрома Никола 
Тесла у Београду), за који је кроз Мастер план предвиђено преко 20 милиона еура 
за инвестиције. 

• Донет је закључак Владе Републике Србије којим се ЈП Аеродром Ниш пружа помоћ 
у износу од 100 милиона динара за подршку ликвидности ЈП Аеродром Ниш. 

• Уз  донацију  Владе  Краљевине  Шведске  израђена  је  Финансијски  прихватљива 
студија  изводљивости  еколошког  и  техничког  унапређења  аеродрома  Константин 
Велики Ниш. 

• Уз  донацију  ЛЕДИБ  програма  Владе  Краљевине  Данске  урађена  је  Студија 
потенцијала саобраћаја и Маркетинг план Аеродрома Константин Велики. 

• Унапређен  је  квалитет  живота  у  Граду  и  региону  јер  је  омогућено  грађанима,  и 
значајније привреди Града и региона да путује из Ниша 

• Унапређена  је  конкурентност  Града  и  региона  на  тржишту  страних  директних 
инвестиција,  јер су сви инвеститори који су посећивали град и инвеститори који су 
се  определили  за  инвестирање  у  Ниш  и  регион  изнели  постојање  редовног 
саобраћаја  ка  европским  дестинацијама  са  нишког  аеродрома  као    једну  од 
најзначајнијих конкурентских предности Града и региона 
 
Свакако  треба  имати  у  виду  да  је  у  Нишу  и  региону  реализована  или  у  току 

реализација преко 40 инвестиција у вредности од преко три стотине милиона еура, чијом 
реализацијом  је обезбеђено отварање неколико хиљада нових радних места  (у Нишу око 
8.000), у  производном  сектору,  којима  је  обезбеђено  отварање  неколико  хиљада  нових 
радних места  (у Нишу  око 3.000),  а  које  су  претежно  извозног  карактера  и  од  пресудног 
значаја  за  смањење  спољнотрговинског  дефицита  Републике  Србије  и  нашег  региона. 
Сигурно  је  да  до  ових  инвестиција  није  дошло  искључиво  због  постојања  редовног  авио 
саобраћаја  и  Ниша,  али  је  такође  неспорно  да  постојање  редовног  авио  саобраћаја  као 
великом броју  европских  градова  јесте  утицало  на  одлуку  инвеститора  да  лоцирају  своје 
пословање у нашем граду и региону. 

Такође,  треба  имати  у  виду  да  Град  Ниш,  као  трећи  град  по  величини  у  Србији  и 
највећи  град  у  централној  Србији,  има  одговорност  да  неке  аспекте  свог  развоја  стави  у 
функцију  развоја  околних  мање  развијених  градова  и  општина,  а  развој  аеродрома  као 
регионалног аеродрома кроз развој авио саобраћаја, свакако јесте  један од инструмената 
подршке града ниша регионалном развоју Јужне и Источне Србије. 



 
 

4. ЗАКЉУЧАК 
 

Реализацијом  пројекта  Унапређење  конкурентности  Аеродрома  Константин  Велики, 
остварен  је  општи  циљ  пројекта:  Унапређење  конкурентности  Аеродрома  Константин 
Велики  и  валоризација  развојних  потенцијала  Града  Ниша  и  региона  Југоисточне  Србије. 
Неопходно  је  нагласити  да  циљ  пројекта  није  био  да  Град  Ниш  као  финансијер  пројекта 
оствари  добит  реализацијом  пројекта  већ  да  се  улаже  у  повећање  конкурентности 
аеродрома  и  територије  која  би  у  перспективи  могла  да  омогући  мање  донације, 
редовнији, квалитетнији и обимнији авио саобраћај, развој туризма, унапређење квалитета 
живота  грађанима  кроз  коришћење  летова  из  Ниша,  интернационализацију  локале 
привреде, привлачење нових инвеститора и др. 

Реализацијом  пројекта  Унапређење  конкурентности  Аеродрома  Константин  Велики, 
остварени су специфични циљеви пројекта (у потпуности и делимично) и то: 

1. Повећано  је  интересовање  авиокомпанија  за  коришћење  услуга  Аеродрома 
Константин Велики; 

2. Повећан је броја летова са Аеродрома Константин Велики; 
3. Повећан  је  приход  Аеродрома  Константин  Велики  (од  обављања  основне 

делатности); 
4. Повећан је број корисника услуга Аеродрома Константин Велики; 
5. Повећан  прихода  од  туризма  у  Граду,  број  туриста,  туристички  промет  и  учешће 

страних туриста; 
6. Повећана је запосленост у терцијарном сектору (делимично испуњен циљ);  
7. Повећана  је конкурентност локалне и регионалне пословне заједнице и обезбеђен 

прилив страних и домаћих инвестиција у граду и региону; 
8. Повећан  је  извоза  производа  из  региона,  пре  свега  кроз  реализацију  извозно 

оријентисаних инвестиција у производном сектору. 
 

Истовремено  са оствареним позитивним ефектима пројекта дошло  се до  закључака о 
неким активностима које треба унапредити а пре свега се односи на: 

• Појачани маркетинг аеродрома и летова са нишког аеродрома обезбедиће још већу 
заинтересованост  путника  из  града  и  региона  и  омогућити  брже  и  потпуније 
испуњење  циљева  пројекта,  као  и  позитивније  финансијеске  ефекте  реализације 
пројекта 

• Успостављање директних летова је основни предуслов за будући развој аеродрома 
и повећање броја путника. У наредном периоду треба појачати активности са циљем 
успостављања директних летова. Досадашње искуство на директној линији (Форли) 
и линији са преседањем (преко Подгорице), јасно указује на то. 

• Реализовати модернизацију и техничко унапређење аеродромске опреме, уређаја и 
инфраструктуре, што  је неопходан предуслов за привлачење нових авио‐компанија 
и путника и за безбедно одвијање ваздушног саобраћаја уопште. За реализацију ове 
обавезе  потребно  је  ангажовање  и  даља  финансијска  подршка  Града  Ниша  и 
Републике  Србије,  у  складу  са  одредбама  „Мастер  плана  развоја  саобраћаја  



Републике  Србије“  и  „Студије  изводљивости  техничког  унапређења  Аеродрома 
Ниш“. 

• Аеродром Ниш ће активније приступити коришћењу секундарних ефеката постојања 
редовног  авио  саобраћаја  кроз  валоризацију  маркетиншких  потенцијала  ради 
генерисања ванредних прихода ЈП Аеродром Ниш 

• Треба  преговарати  са  постојећим  и  другим  заинтересованим  компанијама  о 
успостављању директних редовних линија за дестинације за које по истраживањима 
студије развоја саобраћаја постоји потенцијал  

• Треба  радити  на  подизању  свести  о  значају  региoналних  аеродрома,  као 
инструмената регионалног развоја и на активирању осталих локалних самоуправа из 
региона  Јужне  и  Источне  Србије  на  финансијској  подршци  развоју  Аеродрома 
Константин Велики. 
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Извештај  саставио  Радни  тим  за  реализацију  пројекта  ''Унапређење  конкурентности 
аеродрома Константин Велики'', у саставу: 
 
 
 
Председник Радног тима 
 
Милош Симоновић, Граадоначелник 
 
 
 
Координатор Раднот тима 
 
Бобан Михајловић, члан Градског већа   
 
 
 
Чланови Радног тима 
 
Драган Бугариновић, директор аеродрома Константин Велики 
 
Снежана Јовановић, начелник Управе за финансије 
 
Владимир Јовановић, директор Туристичке организације Ниш 
 
Милан Ранђеловић, шеф Канцеларије за локални економски развој 
 
Драгана Јешић, шеф Канцеларије за европске послове 
 
 
 
 
 
У Нишу, 25.3.2011. 


