
 На основу члана 61. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 
88/2008) и члана 22. и 23. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, бр. 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),  
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 27.07.2012. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТИМА ЗА АНАЛИЗУ ОДРЖИВОСТИ ПРОЈЕКТА 

„УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ АЕРОДРОМА КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“  
 - I и II ФАЗА  

 
 I Образује се Радни тим за анализу одрживости пројекта „Унапређење 
конкурентности аеродрома Константин Велики“ - I и II фаза (у даљем тексту: Радни 
тим), у саставу: 
 

1. Михајло Здравковић, члан Градског већа Града Ниша 
2. доц. др Mилош Банђур, члан Градског већа Града Ниша  
3. Миомира Динић, Градски јавни правобранилац 
4. Миодраг Милошевић, запослен у Управи за привреду, одрживи развој и заштиту 

животне средине 
5. Данијела Спасовић, помоћник начелника Управе за финансије, изворне приходе 

локалне самоуправе и јавне набавке 
6. Чедомир Стипсић, шеф Одсека за комуналне послове у Управи за комуналне 

делатности, енергетику и саобраћај 
7. Драган Бугариновић, директор Јавног предузећа за аеродромске услуге 

Аеродром Ниш 
 
Координатор Радног тима је Драган Бугариновић, директор Јавног предузећа за 

аеродромске услуге Аеродром Ниш.  
 
II Задатак Радног тима је да изврши анализу и оцену остваривања пројекта 

„Унапређење конкурентности аеродрома Константин Велики“. 
Саставни део анализе је информација о подацима о извршењу и коришћењу 

буџетских средстава у овом пројекту, као и преглед до сада предузетих активности, 
радним телима и лицима која су укључена у реализацију пројекта. 

 
III Радни тим о остваривању задатака за који је образован дужан је да одмах 

предузме мере и активности и редовно подноси информацију о предузетим радњама.  
 
IV Организационе и административно техничке послове за потребе Радног тима 

обавља Служба за послове Градског Већа. 
Стручне послове у вези са припремом материјала обавља Управа за привреду, 

одрживи развој и заштиту животне средине, Управа за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке, Управа за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај и Градско јавно правобранилаштво. 

 
V Ово решење доставити: Градоначелнику, члановима Радног тима, Управи за 

привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, Управи за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управи за комуналне делатности, 



енергетику и саобраћај, Градском јавном правобранилаштву, Служби за послове 
Градског већа, Служби за послове Градоначелника и Јавном предузећу за аеродромске 
услуге Аеродром Ниш. 
 
 
Број: 548-3/2012-03 
У Нишу, 27.07.2012. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

        ПРЕДСЕДНИК 
 
 

        Проф. др Зоран Перишић 
  



 
 
 

Образложење 
 
 
 Чланом 22. Пословника о раду Градског већа Града Ниша прописано је да 
Градско веће може, за обављање одређених задатака и ради разматрања питања из 
своје надлежности да образује радне тимове као повремена радна тела, а чланом 23. 
да се радни тимови образују решењем Градског већа којим се одређују њихови задаци, 
утврђује број и састав чланова, рок за извршење задатка, као и друга питања од значаја 
за њихов рад. 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 07.12.2009. године, предложило 
је Закључком Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању учешћа у 
пројекту Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики у Нишу, а затим на 
седницама одржаним 20.08.2010. године, 17.11.2010. године и 02.03.2011. године 
закључком предложило Градоначелнику да изврши измене у решењу.  

 
Градско веће Града Ниша на седници одржаној 28.04.2011. године предложило је 

Градоначелнику доношење решења којим би се продужило учешће Града Ниша у овом 
пројекту. Градско веће је дана 20.05.2011. године донело Закључак којим је предложило 
Градоначелнику закључење Уговора са авиокомпанијом Montenegro Airlines.  

 
Такође, Градско веће Града Ниша на седници одржаној 05.06.2012. године 

донело је Закључак којим је предложило Градоначелнику измену решења повећањем 
износа за финансирање пројекта Унапређење конкурентности Аеродрома Константин 
Велики. 
  
Градско веће Града Ниша, у складу са чланом 35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. 
годину („Службени лист Града Ниша“, број 79/2011), разматра могућности за 
предлагање Градоначелнику учешће Града Ниша у пројектима од интереса за Град. 

 
На основу горе наведеног, приступа се образовању Радног тима за анализу 

одрживости пројекта „Унапређење конкурентности аеродрома Константин Велики“ - I и II 
фаза, како би се сагледало стање у вези са овим пројектом и одлучило о даљим 
активностима.  

 
ПРЕДСЕДНИК 

 
Проф. др Зоран Перишић 


