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 07.09.2012. године,
Доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе Решење о измени Решења број
1321/2011-01 од 28.04.2011. године и Решења број 1633/2012-01 од 07.06.2012. године, продужењем
рока за реализацију пројекта на 21 месец, са завршетком најкасније до 31.03.2013. године, повећањем
износа за финансирање пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики II
фаза“, за 219.500.000,00 динара.
II Прихвата се измена буџета пројекта и прекомпоновање буџетских позиција, текста пројекта
и предвиђених активности на пројекту.
III Предлаже се Градоначелнику да са партнером на пројекту ЈП „Аеродром“ Ниш анексом
Уговора ближе регулише међусобна права и обавезе.
IV Овлашћује се Градоначелник да са превозником Montenegroairlines, закључи Уговор о
вансудском поравнању, којим ће се регулисати обавезе Града према превознику, до закључења новог
уговора, а најкасније до 31.10.2012. године.
V Овлашћује се Градоначелник да најкасније до 31.10.2012. године покрене и спроведе
преговарачки поступак јавне набавке за постојећу линију за зимски ред летења, као и најкасније до
31.03.2013. године одговарајући поступак јавне набавке за избор авио превозника за реализацију III
фазе пројекта.
Образложење
Градско веће је донело Закључак број 441-14/2011-03 од 28.04.2011. године и Закључак број
356-91/2012-03 од 05.06.2012. 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, подршке, позиционирању
код потенцијалних корисника услуга као комплексног процеса у коме је Град Ниш пронашао интерес.
Градоначелник је, на основу закључка Градског већа, донео Решење број 1321/2011-01 од
28.04.2011. године и Решење број 1633/2012-01 од 07.06.2012.године, којим је прихватио учешће и
финансирање пројекта.
Једна од предвиђених активности у оквиру Пројекта је и замена светлосне сигнализације на
аеродрому, која због застарелости може да утиче на безбедност лета и због такве ситуације постоји
опасност да се забране летови са аеродрома. Радови који су уговорени по спроведеној тендерској
процедури због лоших временских услова нису могли да се изведу, односно извођач није могао а
буде уведен у посао. Такође, Војска Србије је каснила са давањем неопходних сагласности за
извођење радова, па извођач који је био уведен у посао, није могао да крене са извођењем радова.

Како је рок за реализацију ових радова 6 месеци, неопходно је продужити рок за реализацију
пројекта.
Како је Пројекат завршен 16.06.2012. године, неопходно је регулисати његово функционисање
у време за које се продужују рокови за реализацију, односно дефинисати и однос са превозником.
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 за 219.500.000,00 динара.
Средства потребна за реализацију овог пројекта биће обезбеђена у буџету Града Ниша за
2012. годину и 2013. 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 продужењем
рока за реализацију пројекта повећањем износа потребног за реализацију овог пројекта.
Број: 782-14/2012-03
У Нишу, 07.09.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

