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 20.09.2012. године,
Доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да закључи Споразум о регулисању међусобних
обавеза са авиокомпанијом „Montenegro Airlines“, којим ће се ближе регулисати дуговања Града
Ниша као партнера у пројекту „Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики II фаза“
према авио-компанији из Републике Црне Горе.
II Споразумом ће се регулисати измирење обавеза у износу од 469.441 евро према авиокомпанији Montenegro Airlines, за период од 24.02.2012. године до 30.06.2012. године.
III Период од 01.07.2012. године до завршетка поступка јавне набавке за постојећу линију за
зимски ред летења и закључења новог уговора са превозником регулисаће се посебним споразумом.
IV Овим Закључком ставља се ван снаге став IV Закључка број 782-14/2012-03 од 07.09.2012.
године.
Образложење
Градско веће је донело Закључак број 441-14/2011-03 од 28.04.2011. године, Закључак број
356-91/2012-03 од 05.06.2012. године и Закључак број 782-14/2012-03 од 07.09.2012. 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, Решење број 1633/2012-01 од 07.06.2012.године и Решење број 2796/2012-01 од
11.09.2012. године, којим је прихватио учешће и финансирање пројекта.
Како је време трајања пројекта продужено на 21 месец и пројекат се завршава најкасније до
31.03.2013. године, неопходно је регулисати његово функционисање у време за које се продужују
рокови за реализацију, односно дефинисати и однос са превозником.
Закључком Градског већа број 782-14/2012-03 од 07.09.2012. године Градоначелник је
овлашћен да са авио-превозником регулише обавезе Града за период који није регулисан Уговором
као и да спроведе преговарачки поступак јавне набавке за зимски ред летења за постојећу линију.
Обавезе Града за обављене услуге одржавања саобраћаја на релацији Ниш-Подгорица (разне
дестинације)-Подгорица-Ниш, за период од 25.02.2012. године до 30.06.2012. године, по
испостављеним фактурама износе 469.441 евро и Град ће исте исплатити у 2 једнаке рате, прву рату
најкасније до 30.09.2012. године, а другу рату најкасније до 15.10.2012. године.

Период од 01.07.2012. године до завршетка поступка јавне набавке за постојећу линију за
зимски ред летења и закључења новог уговора са превозником регулисаће се посебним споразумом.
Средства потребна за реализацију овог Закључка обезбеђена су у буџету 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 потпише Споразум о регулисању међособних
односа са авио-превозником.
Број: 856-3/2012-03
У Нишу, 20.09.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

