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На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), члана 34 

Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број 92/10) и члана 39. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08, 4/09, 
58/09), 

 
Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 02.03.2011. године, доноси 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
                   I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о измени Решења број 
3195/2009-01 од 17.12.2009. године, Решења број 2337/2010-01 од 20.08.2010. године и Решења број 
3149/2010-01 од 17.11.2010. године, повећањем износа за финансирање пројекта „Унапређење 
конкурентности Аеродрома Константин Велики“, са износа од 248.000.000,00 динара на износ од 
270.000.000,00 динара. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Градско веће је донело Закључак број 1678-6/2009-3 од 07.12.2009. године, Закључак број 839-
9/2010-3 од 20.08.2010. године и Закључак број 1161-2010-03 од 17.11.2010. године којим је 
предложило Градоначелнику Града Ниша да донесе Решење о учешћу и финансирању пројекта 
„Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики“, а у циљу успостављања нових летова 
са нишког аеродрома, његове промоције и подршке, позиционирању код потенцијалних корисника 
услуга. 
 Градоначелник је, на основу закључака Градског већа, донео Решење број 3195/2009-01 од 
17.12.2009. године, Решење број 2337/2010-01 од 20.08.2010. године и Решење број 3149/2010-01 од 
17.11.2010. године, којим је прихватио учешће и финансирање пројекта. 

На основу преузетих обавеза из Уговора о пословно-техничкој сарадњи број 444/2010-01 од 
10.02.2010.године, закљученог између Града Ниша и Монтенегро Airlines-a, а ради редовног 
сервисирања обавеза према наведеној авио компанији, неопходно је увећати вредност пројекта са 
248.000.000,00 динара на 270.000.000,00 динара. 

Средства потребна за реализацију овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2011. 
годину, позиција 212/3, економска класификација 424 – специјализоване услуге.  

С обзиром да се ради о пројекту који је значајан за развој Града Ниша и региона, и 
унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики, Градско веће Града Ниша предлаже 
Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе Решење као у диспозитиву. 
 
Број: 210-66/2011-03 
У Нишу, 02.03.2011. године  
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