РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), члана
35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број 79/11) и члана
39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08, 4/09,
58/09, 25/11 и 27/11),
Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 05.06.2012. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о измени Решења број
1321/2011-01 од 28.04.2011.године повећањем износа за финансирање пројекта „Унапређење
конкурентности Аеродрома Константин Велики II фаза“, за 16.000.000,00 динара.
Образложење
Градско веће је донело закључак број 441-14/2011-03 од 28.04.2011. године, којим је
предложило Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о учешћу и финансирању пројекта
„Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики II фаза“, а у циљу успостављања нових
летова са нишког аеродрома, његове промоције и подршке, позиционирању код потенцијалних
корисника услуга као комплексног процеса у коме је Град Ниш пронашао свој интерес.
Градоначелник је, на основу закључка Градског већа, донео решење број 1321/2011-01 од
28.04.2011. године, којим је прихватио учешће и финансирање пројекта.
У току реализације пројекта интензивиране су активности предвиђене пројектом, обим
пројекта је повећан квалитативно и квантитативно. Појачан је интензитет авио саобраћаја и отворене
су нове могућности за успешну реализацију овог пројекта. Како је пројекат са својом реализацијом
кренуо у време светске економске кризе, која се значајно одразила на стални перманентни раст
девизног курса, средства опредељена за реализацију овог пројекта су недовољна за његов успешан
завршетак и потребно је повећати износ за финансирање овог пројекта на 205.883.700,00 динара.
Средства потребна за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом Града Ниша за 2012.
годину.
Пројекат је значајан за развој града Ниша и региона, па Градско веће Града Ниша предлаже
Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе Решење о измени решења повећањем
износа потребног за реализацију овог пројекта.
Број: 356-91/2012-03
У Нишу, 05.06.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

