
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“ број 1/2013)

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 29.03.2013. године,
доноси

З А К Љ У Ч А К

            I  Прихвата се Извештај  са Закључком и мерама Радног тима о реализацији пројекта 
„Унапређење  конкурентности  Аеродрома  Константин  Велики – II фаза“  за  период  од 
17.06.2012. – 31.01.2013. године, од 18.02.2013. године.

О б р а з л о ж е њ е

У оквиру пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома  Константин Велики   - II 
фаза“, тачка 1.15. „Праћење и процена постигнућа (мониторинг и евалуација)“,  Пројектни 
тим за имплементацију пројекта, који формира Град Ниш, у обавези је да подноси кварталне 
и коначне финансијске и наративне извештаје. Истим пројектом, тачка 3.3. „На који начин ће 
партнерство у пројекту бити координисано?“,  постоји обавеза да се извештаји презентују 
Градском већу.

Градско  веће је  донело Решење о образовању Радног тима за  анализу одрживости 
пројекта  „Унапређење конкурентности  Аеродрома  Константин Велики  – I и  II фаза“,  са 
задатком да изврши анализу и оцену остваривања пројекта.

Формирани  Радни тим је  урадио  и  доставио  Извештај  за  период  од  17.06.2012.  – 
31.01.2013. године са Закључком и мерама које треба предузети за наставак реализације овог 
пројекта.

Пројекат је значајан за развој града и региона, па Градско веће, у складу са својим 
овлашћењима усваја извештај у потпуности.

Број:478-9/2013-03
У Нишу, 29.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   
 Проф. др Зоран Перишић



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
„Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики“ – II фаза

за период 17.06.2012. – 31.01.2013. године

У Нишу, 18.02.2013. године



1. УВОД

Аеродром у Нишу је као Предузеће са објектима намењеним цивилном ваздушном 
саобраћају основано 1986. године. На основу потребе да се у Нишу организује рад аеродрома 
и Ниш укључи у мрежу ваздушног саобраћаја,  Скупштина Општине Ниш је одлуком бр. 
020-31/86 од 27.2.1986. године основала Радну организацију у оснивању "Аеродром Ниш". У 
почетном  периоду  ово  правно  лице  је  реализовало  пројекат  доградње постојећег  војног 
аеродрома  специјализованим  објектима  за  цивилни  ваздушни  саобраћај и  добило 
регистрацију аеродрома (лиценцу за рад) 12. октобра 1986. године. Због догађаја из новије 
историје који су се дешавали у окружењу (рат, санкције, опадање привредне активности и 
бомбардовање) било је немогуће реализовати првобитни планирани развој. Настојањем да се 
Предузеће прилагоди тржишним условима пословања, Скупштина општина Ниш је Oдлуком 
бр.  01-136/I-6  од  25.4.1990 године  основала Друштвено предузеће  за  аеродромске  услуге 
"Аеродром  Ниш",  које  је  регистровано  10.5.1990.  године као  самостално  Друштвено 
предузеће.  Ово предузеће је кроз даље пословање основало, организовало и финансирало 
допунске делатности које су допунским приходом омогућиле укупно позитивно и ликвидно 
пословање  у  кризним  90-тим  годинама.  Предузеће  је  у складу  са  законским  прописима 
10.11.1998.  године  формирало Управни одбор који,  уз директора  од  тада  ради  као орган 
управљања.

Нову  ситуацију  у  Србији  након  промена  2000.године,  Предузеће  је  дочекало  са 
инфраструктурним условима који нису више погодни за интензиван развој, али представљају 
компаративну  предност  у  односу  на  остале  сличне  објекте  који  још  нису стављени  у 
функцију.  Израђени  су  Feasibility  студија  као  и  Средњорочни  бизнис  план,  који су 
представљали  смернице  развоја  у  новим  условима.  Ова  документа  су  идентификовала 
изузетан  потенцијал,  могуће  правце  развоја  и  потребне  инвестиције  ради  потпуног 
искоришћења потенцијала. 

Припремајући реализацију Пројекта реконструкције и нове фазе развоја Аеродрома и 
ваздушног  саобраћаја  из  Ниша,  Предузеће  је  15.5.2002.  године  регистровано  као  Јавно 
предузеће за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" и тако и данас послује. Капитал предузећа 
је у државном власништву.  Земљиште на коме се реализује  пословање је око 163 ха и у 
власништву је државе Србије.

На бази донације  Владе Краљевине  Норвешке,  2002.  и 2003.  године  реализован је 
Пројекат реконструкције и доградње и Аеродром је поново оспособљен за рад и отворен за 
саобраћај 12.10.2003.

Јавно  предузеће  "Аеродром  Ниш"  је  исте  године  покренуло  Пројекат  развоја 
саобраћаја  са  овог,  другог  цивилног  аеродрома  у  Србији  (јединог  поред  аеродрома  у 
Београду).  Реализација  Пројекта  је  у  периоду  2004-2006.  доказала  реалност  планираног, 
постојање путничког потенцијала и тиме подржала прогнозе о могућем даљем развоју који за 
даљи период прецизније дефинише Бизнис план 2007-2022.

Како би се одговорило захтевима тржишта и авио компанија које показују интерес за 
успостављање  саобраћаја  са  Аеродрома  у  Нишу,  неопходно  је  извршити  модернизацију 
Аеродрома и створити услове који су у овом времену примерени за регионалне аеродроме 
попут овог. То је начин који обезбеђује ниво безбедности какав је и у другим европским 
земљама,  а  поред  тога  такво  стање  опремљености  има  додатну  функцију  подстицаја 
саобраћаја, јер је организација превоза ка таквим аеродромима прихватљивија компанијама. 
У  досадашњем  периоду  уређена  је  основна  инфраструктура  тако  да  се  овим пројектом 
реализује  развој  у  делу  валоризације  либерализације  визног  режима  и унапређења 
искоришћености потенцијала аеродрома као подршке привредном расту, порасту стандарда 
становништва и повећаном интересу за путовањима. Са друге стране туризам, који је као 
грана привреде индентификована као развојна шанса овог дела Србије захтева  унапређење 
рада Аеродрома Константин Велики. 



На  основу  закључка  Градског  већа  број  1678-6/2009-03  од  07.12.2009.  године, 
Градоначелник је донео решење о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Унапређење 
конкурентности Аеродрома Константин Велики“.

Решењима број: 2337/2010-01 од 20.08.2010. , 3149/2010-01 од 17.11.2010. и 591/2011- 
01 од 03.03.2011, извршено је увећање износа средстава опредељених за релизацију пројекта 
за 127.000.000 динара.

После успешне реализације пројекта Град Ниш је на основу закључка Градског већа 
број  441-1/2011-03  од  28.04.2011.  године  и  Решења  Градоначелника  број  1321/2011  од 
28.04.2011. године, закључио Уговор о реализацији пројекта  „Унапређење конкурентности 
Аеродрома  Константин  Велики –  II  фаза“,  са  носиоцем  пројекта  Јавним  предузећем 
„Аеродром  Ниш“  и  партнером  на  пројекту  Туристичком  организацијом  Ниш  број 
1321-1/2011-01  од  16.06.2011.  године,  којим  су  дефинисана  права  и  обавезе  уговорних 
страна.  По  уговору,  укупна  вредност  пројекта  је  189.883.700,00  динара  од  чега  Град 
суфинансира пројекат у износу од 189.570.000,00 динара а ЈП „Аеродром Ниш“ у износу од 
313.700,00  динара.  Време  реализације  пројекта  је  12  месеци.  Градско  јавно 
правобранилаштво је дало позитивно мишљење 14-148/11 од 14.06.2011. године.

На основу Закључка  Градског  већа број  499-1/2011-03 од 20.05.2011.  године,  Град 
Ниш је закључио Уговор о пословно техничкој  сарадњи број  1522/2011-01 од 20.05.2011. 
године са MontenegroAirlines AD. 

Закључком и Уговором је дефинисано да се уговор закључује на период од 12 месеци 
почев  од  25.02.2011.  године.  На  овај  Уговор,  Градско  јавно  правобранилаштво  је  дало 
позитивно мишљење 14-112/11 од 20.05.2011. године.

Градско  Веће  је  на  седници  одржаној  05.06.2012.  донело  Закључак  број 
356-91/2012-03  којим  предлаже  Градоначелнику  Града  Ниш да  донесе  решење  о  измени 
Решења број 1321/2011-01 од 28.04.2011. године којим се повећава износ за финансирање 
пројекта за 16.000.000,00 динара. Сходно наведеном Закључку, градоначелник града Ниша је 
донео 07.06.2012. године Решење број 1633/2012-01 којим се мења Решење број 1321/2011-01 
од  28.04.2011.  године  и  повећава  вредност  пројекта  за  16.000.000,00  динара,  тј.  са 
189.883.700,00 динара на 205.883.700,00 динара, од чега град Ниш суфинансира пројекат у 
износу од 205.570.000,00 динара.

Закључком  Градског  већа  бр.  782-13/2012-03  од  07.09.2012.  године  усвојен  је 
Извештај Радног тима о реализацији пројекта за период 25.02.2011. – 16.06.2012. године.

Закључком  Градског  већа  бр.  782-14/2012-03  од  07.09.2012.  године  предложено  је 
градоначелнику да донесе Решење о продужетку трајања пројекта најкасније до 31.03.2013. 
године,  као  и  повећање  вредности  пројекта  са  205.883.700,00  динара  на  425.383.700,00 
динара,  од  чега  град  Ниш суфинансира  пројекат  у  износу  од  425.070.000,00  динара.  На 
основу  овог  Закључка,  градоначелник  је  донео  Решење  бр.  2796/2012-01  од  11.09.2012. 
године. Продужетком и повећањем вредности пројекта извршена је и реалокација буџета у 
односу на претходни извештај и то: 

1) Ставка „Подршка развоја авиосаобраћаја” је увећана са 146.000.000,00 динара на 
360.000.000,00 динара

2) Ставка  „Инфраструктурни  радови”  је  увећана  са  31.683.700,00  динара  на 
33.683.700,00 динара

3) Ставка „Аеродромска опрема” је увећана са 18.200.000,00 динара на 28.200.000,00 
динара

4) Ставка  „Маркетинг  активности”  у  износу  од  10.000.000,00  динара  је  замењена 
ставком  „Студија  одрживости  ваздушног  саобраћаја”  у  износу  од  3.500.000,00 
динара 

На основу горе поменутог  Решења,  градоначелник  је  Решењем бр.2767/2012-01 од 
-07.09.2012.  године  и  Решењем  бр.  2767-1/2012-01  од  07.09.2012.  гoдине,  покренуо 
преговарачки поступак јавне набавке без објављивања јавног позива за закуп седишта на 
релацији Ниш – Подгорица – разне дестинације – Подгорица – Ниш и формирао Комисију за 



спровођење јавне  набавке.  Процењена  вредност  јавне  набавке  износила  је  100.000.000,00 
динара. Отварање понуде обављено је 21.09.2012. године. На основу записника и извештаја 
комисије, градоначелник је донео Решење бр. 2961/2012-01 од 24.09.2012. године којим се 
бира  понуда  компаније  Montenegroairlines.Уговор  са  Montenegroairlines-om  је  закључен 
26.10.2012. године, бр. 3492/2012-01 и важи за период 28.10.2012. – 30.03.2013. године.

За летове који нису били покривени Уговором за  период 25.02.2012. – 30.06.2012. 
закључен  је  Споразум  о  регулисању међусобних  обавеза  бр.  2935/2012-01  од 21.09.2012. 
године, укупне вредности 469.441,00 евра.

 За летове који нису били покривени Уговором за период 01.07.2012. – 27.10.2012. 
закључен  је  Споразум  о  регулисању међусобних  обавеза  бр.  3595/2012-01  од 02.11.2012. 
године, укупне вредности 335.297,00 евра.

 За летове од 01.07.2012. године примењује се повољнији обрачун који узима у обзир 
и путнике који лете само до Подгорице, а не само оне који лете до европских дестинација.

1.1. Реализација пројекта

Пројектом су дефинисане активности:

1. Подршка развоја авиосаобраћаја
2. Инфраструктурни радови
3. Набавка опреме
4. Маркетинг активности

1.1.1. Подршка развоја авио саобраћаја

Буџетом  пројекта  је  предвиђено  360.000.000,00  динара  за  финансирање  ове 
активности.

Уговором  са  Montenegro  Airlines  AD  за  летове  у  2011/2012.  години,  плаћене  су 
следеће фактуре:

Фактуре по основу Уговора бр. 1522/2011-01 од 20.05.2011. године (период од 25.02.2011. 
– 24.02.2012. године)

Ред. 
број Фактура

Датум 
издавања 
фактуре

Датум 
упућивања 
захтева за 
плаћање

Фактурисани
износ (у 
еврима)

Датум 
плаћања

1.

Фактура број 
2011/00/S15/4036 (за 
период 
25.02.-28.02.2011.) 30.05.2011. 24.06.2011. 23.482,00 27.06.2011.

2.

Фактура број 
2011/00/S15/4037 (за 
месец март) 30.05.2011. 24.06.2011. 126.763,00 27.06.2011.

3.

Фактура број 
2011/00/S15/4038 (за 
месец април) 30.05.2011. 27.07.2011. 114.624,00 11.08.2011.

4.

Фактура број 
2011/00/S15/4219 (за 
месец мај) 03.06.2011. 12.10.2011. 127.758,00 14.10.2011.



5.

Фактура број 
2011/00/S15/5121 (за 
месец јун) 07.07.2011. 12.10.2011. 126.166,00 26.10.2011.

6.

Фактура број 
2011/00/S15/5558 (за 
месец јул) 02.08.2011. 12.10.2011. 164.573,00 22.12.2011.

7.

Фактура број 
2011/00/S15/6131 (за 
месец август) 02.09.2011. 08.11.2011. 84.177,00 08.11.2011.

8.

Фактура број 
2011/00/S15/6941 (за 
месец септембар) 05.10.2011. 21.11.2011. 108.654,00 25.11.2011.

9.

Фактура број 
2011/00/S15/7629 (за 
месец октобар) 01.11.2011. 23.01.2012. 84.973,00 25.01.2012.

10.

Фактура број 
2011/00/S15/8504 (за 
месец новембар) 05.12.2011. 23.01.2012. 107.659,00 22.02.2012.

11.

Фактура број 
2012/00/S15/21 (за 
месец децембар) 05.01.2012. 23.01.2012. 124.773,00 19.04.2012.

12.

Фактура број 
2012/00/S15/547 (за 
месец јануар 2012.) 01.02.2012. 07.06.2012. 66.068,00 07.06.2012.

13.

Фактура број 
2012/00/S15/1094 (за 
период 
01.02.-24.02.2012.) 28.02.2012. 07.06.2012. 67.660,00 02.07.2012.

УКУПНО: 1.327.330,00  

Фактуре по основу Споразума о регулисању међусобних обавеза бр. 2935/2012-01 од 
21.09.2012. године (период од 25.02.2012. – 30.06.2012. године)

Ред.
број Фактура

Датум 
издавања 
фактуре

Датум 
упућивања 
захтева за 
плаћање

Фактурисани
износ (у 
еврима)

Датум 
плаћања

1.

Фактура број 
2012/00/S15/5026 (за 
период 25.02.-28.02.2012.) 27.08.2012. 21.09.2012. 22.686,00

2.

Фактура број 
2012/00/S15/5027 (за месец 
март) 27.08.2012. 21.09.2012. 160.792,00



3.

Фактура број 
2012/00/S15/5028 (за месец 
април) 27.08.2012. 21.09.2012. 65.670,00

4.

Фактура број 
2012/00/S15/5029 (за месец 
мај) 27.08.2012. 21.09.2012. 95.122,00

5.

Фактура број 
2011/00/S15/5030 (за месец 
јун) 27.08.2012. 21.09.2012. 125.171,00

УКУПНО: 469.441,00

Износ од 
234.721,00 евра 

плаћен 
21.09.2012, док 

је износ од 
234.720,00 евра 

плаћен 
04.10.2012

Фактуре по основу Споразума о регулисању међусобних обавеза бр. 3595/2012-01 од 
02.11.2012. године (период од 01.07.2012. – 27.10.2012. године)

Ред.
број Фактура

Датум 
издавања 
фактуре

Датум 
упућивања 
захтева за 
плаћање

Фактурисани
износ (у 
еврима)

Датум 
плаћања

1.

Фактура број 
2012/00/S15/5033 (за месец 
јул) 27.08.2012. 02.11.2012. 95.787,00 05.11.2012.

2.

Фактура број 
2012/00/S15/6688 (за месец 
август) 26.10.2012. 07.11.2012. 89.134,00 09.11.2012.

3.

Фактура број 
2012/00/S15/6680 (за месец 
септембар) 26.10.2012. 07.11.2012. 67.565,00 26.11.2012.

4.

Фактура број 
2012/00/S15/6732 (за 
период 01.10.-27.10.2012) 29.10.2012. 07.11.2012. 82.811,00 07.12.2012.

УКУПНО: 335.297,00

Фактуре по основу Уговора бр. 3492/2012-01 од 26.10.2012. године (период од 



28.10.2012. – 30.03.2013. године)

Ред.
број Фактура

Датум 
издавања 
фактуре

Датум 
упућивања 
захтева за 
плаћање

Фактурисани
износ (у 
еврима)

Датум 
плаћања

1.

Фактура број 
2012/00/S15/6838 (за за 
период 28.10.-31.10.2012) 02.11.2012. 17.01.2013. 16.335,00 23.01.2013.

УКУПНО: 16.335,00

Исказана потраживања за период 01.11.2012. – 31.01.2013. по основу Уговора бр. 
3492/2012-01 од 26.10.2012. године

Ред.
број Фактура

Датум 
издавања 
фактуре

Датум 
упућивањ
а захтева 

за 
плаћање

Фактурисани
износ (у 
еврима) Датум 

плаћања

1.

Фактура број 
2012/00/S15/7775 (за месец 
новембар) 05.12.2012. 17.01.2013. 114.585,00

2.

Фактура број 
2012/00/S15/8436 (за месец 
децембар) 31.12.2012. 17.01.2013. 131.883,00

3.

Фактура број 
2012/00/S15/6680 (за месец 
јануар 2013.) 01.02.2013. 11.02.2013. 91.575,00

УКУПНО: 338.043,00

1.1.2. Број летова



У  периоду  од  17.06.2012.  до  31.01.2013.  године,  укупно  je  реализовано  220 
редовних  летова,  док  је  3  лета  отказано  (2  услед  метео  услова,  1  из  комерцијалних 
разлога).   Летовима  Montenegro Airlines-а из Ниша,  у разматраном периоду,  укупно је 
превезено 16.264 путника  (8.105 у доласку и 8.159 у одласку),  што је просечно око 37 
(36,96) путника по лету. 

1.1.3. Број  превезених  путника  Montenegro  Airlines-а   по  месецима,  у  периоду од 
17.06.2012. год. до 31.01.2013. год.

2012/2013 Долазак Одлазак Укупно Број а/ц
Јун од 17.6.12 586 589 1175 14
Јул 1554 1363 2917 31
Август 1411 1401 2812 31
Септембар 1222 1295 2517 30
Октобар 1043 1094 2137 31
Новембар 811 916 1727 30
Децембар 786 760 1546 29
Јануар 2013 692 741 1433 24
Укупно 8105 8159 16264 Број авиона 220
Подаци ЈП Аеродром Ниш

Расподела  броја  путника  по  дестинацијама  до  којих  се  путовало у  периоду  од 
17.06.2012. до 31.01.2013. године  је следећа:

Број путника Montenegro Airlines-а по дестинацијама
Дестинација Долазак Одлазак Укупно Расподела 

путника (%)

Подгорица / TGD 4061 3901 7962 48.95%
Цирих / ZRH 1855 1998 3853 23.69%
Париз / CDG 1154 1219 2373 14.59%
Франкфурт / FRA 616 653 1269 7.80%
Москва / DME 186 159 345 2.12%
Рим / FCO 124 127 251 1.54%
Лондон / LGW 45 26 71 0.44%
Копенхаген / CPH 46 56 102 0.63%
Беч / VIE 8 10 18 0.11%
Љубљана/ LJU 9 9 18 0.11%
Истанбул /IST  1 1 2 0.02%
Укупно 8105 8159 16264 100,00%

Укупан број путника са конекцијама током разматраног периода ( од 17.06.2012. до 
31.01.2013.)  износи 8302 што је око 51.05% укупног броја путника у том периоду.  Просечан 
број путника са конекцијама по једном лету је око 19 (18,86) путника.

На  име  пружених  услуга,  Аеродром  Ниш  је  Montenegro  Airlines-у  у  периоду  од 
17.06.2012. до 31.01.2013. фактурисао 19.390.414,99 динара (око 168.417 евра), од чега  56% 
чине аеродромске таксе а 44% аеродромске услуге.

Од фактурисаних услуга у овом периоду, наплаћено је 2.707.465,95 (23.246,63 еура) , што 
представља само 14% укупних потраживања у разматраном периоду. 
1.2.  Инфраструктурни радови



По пројекту Унапређење Аеродрома Константин Велики  II-фаза, од 3. до  9. месеца, у 
оквиру реализације пројекта предвиђени су инфраструктурни радови који укључују и радове 
на систему светлосног обележавања.  Предвиђени износ за инфраструктурне радове са ПДВ 
је  33.683.700,00  динара.  На  основу  Уговора  бр.  05-192/12  од  28.03.2012.  године,  Анекса 
Уговора  бр.  05-524/12  од  10.10.2012.  године  и  окончане  ситуације,  вредност  изведених 
радова износила је 32.897.625,60. Уговором је предвиђено да се плаћање врши тако што се 
10% аванса плаћа 7 дана након потписивања Уговора, а остатак у 6 једнаких месечних рата. 
По пројекту обавеза носиоца пројекта је и да прибави неопходне дозволе и сагласност.

По  пројекту  Унапређење  Аеродрома  Константин  Велики  II фаза,  у  периоду  од 
17.06.2012. до 31.01.2013. године  је реализовано следеће:

1. Извођач радова „ Минел инжењеринг евинг“, као носилац групе понуђача коју још чине 
„Минел  Концерн”  и  „Elegra  Vision”  је  17.06.2012.године  доставио  Елаборат 
организације,  динамике  и  технологије  извођења  радова,  након  чега  је  аеродром 
„Константин Велики“ проследио допис о почетку радова  одређеним институцијама које 
треба да буду обавештене о радовима на инфраструктури Аеродрома. 

2.  На основу уговора  бр.05-192/12 од 28.03.2012.године ,  извођач радова  је  у  присуству 
надзора  извођења  радова,  од  стране  Дирекције  за  изградњу  града,  и  координатора 
пројекта, од стране аеродрома „Константин Велики“, почео извођење радова на систему 
светлосног обележавања 18.06.2012.године.

3. Након  оверених  привремених  ситуација  од  стране  надзорног  органа  и  инвеститора,  и 
испостављених рачуна аеродрому „Константин Велики“ за вршење стручног надзора над 
извођењем радова од стране Дирекције за изградњу града, аеродром „Константин Велики“ 
је измирио своје обавезе.

4. Потписан  је  Анекс  уговора  бр.  05-524/12  дана  10.10.2012.године  на  основу  накнадно 
изведених  радова  између  инвеститора,  Управе  за  привреду  одрживи развој  и  заштиту 
животне средине, и извођача „Минел инжењеринг евинг“.

5. Записником  бр.  05-761/12  од  18.12.2012.  године,  констатовало  се  да  су  радови  на 
инфраструктури  Аеродрома  „Константин  Велики“  у  Нишу  и  радови  на  систему 
светлосног обележавања према Уговору бр. 05-192/12 од 28.03.2012.године и Анексу 1 бр. 
05-524/12 од 10.10.2012.године, комплетно завршени према уговорним спецификацијама.

6. Сходно  члану  14,  тачка  22  Уговора  о  извођењу  радова,  бр.  05-192/12  од  28.03.2012. 
године, након завршетка радова неопходно је да Директорат цивилног ваздухопловства 
изврши контролу изведених радова и након добијене сагласности, Наручилац и Извођач 
радова су дужни да изврше примопредају радова.

7. До данашњег дана извођачу радова плаћено 9.240.110,35 динара, по авансном рачуну бр. 
А-002 на 3.115.996,50, 1. привременој ситуацији бр. Е-016 на 20.491.693,56 динара и 2. 
привременој ситуацији бр. Е-018 на 4.852.989,54 динара.

1.3 Набавка аеродромске  опреме (вучни трактор са прикључним машинама)



По измењеном пројекту Унапређење Аеродрома Константин Велики  II-фаза, предвиђена 
је набавка основног средства - вучног трактора са прикључним машинама. Предвиђени износ 
за ову набавку са царином, ПДВ-ом и шпедитерским услугама је 28.200.000,00 динара. 

1. Аеродром  је  Управи  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине 
доставио Предлог чланова комисије за избор најбољег понуђача за набавку опреме, 
дана 07.11.2012.године

2. Управа  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине је Аеродрому 
упутила Ургенцију за достављање спецификације за набавку вучног трактора као и за 
достављање имена Чланова комисије за ову Јавну набавку и њихове заменике, дана 
27.12.2012. године.

3. Аеродром је дана 04.01.2013. године доставио Техничку спецификацију за набавку 
вучног трактора и предлог Чланова комисије за избор најбољег понуђача за набавку 
вучног трактора.

4. Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине је Аеродрому указала 
на недостатке у тексту Техничке спецификације за набавку вучног трактора,   дана 
09.01.2013. године.

5. Аеродром је дана 11.1.2013. године доставио измењен текст Техничке спецификације 
за набавку вучног трактора по указаним недостацима.

6. Управа  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине  упутила  је 
11.01.2013. године допис Градоначелнику Ниша, бр. 05-31/13 којим га обавештава да 
су  буџетом  за  2013.  годину  предвиђана  недовољна  средства  за  набавку  вучног 
трактора. Дописом су предложене три варијанте да се проблем реши и тражено је од 
Градоначелника  да  одобри једну од предложене  три варијанте.  До данашњег  дана 
нисмо добили повратну информацију.

1.4.  Студија одрживости ваздушног саобраћаја

По пројекту је предвиђен поступак јавне набавке за избор референтне куће за израду 
студије  одрживости  ваздушног  саобраћаја.  Оквир  за  ову  студију  биће  предложени 
Пројектни задатак од стране ЈП Аеродром Ниш, који је усвојен на Радном тиму.

За ову активност предвиђена су средства у износу од 3.500.000,00 динара са ПДВ-ом.
      

2. ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ОД 16.06.2012. ДО 31.01.2013.



Ред.
број

Активност Предвиђени 
износ 
средстава

Реализовани 
износ 
средстава за 
претходни 
извештајни 
период

Реализовани 

износ 
средстава од 
16.06.2012. 
до 
31.01.2013.

Укупан износ 
реализованих 
средстава до 
31.01.2013.

% 
изврше
ња

У процедури 
плаћања

1. Подршка 
развоја 
авиосаобраћаја

360.000.000,00 139.722.178,60 94.238.441,18 233.960.619,78 64,99% 28.073.074,98

2. Инфраструктур
ни радови

33.683.700,00 7.931.278,76 1.308.831,59 9.240.110,35 27,43% 20.733.919,25

3. Аеродромска 
опрема

28.200.000,00 0,00 0,00% 0,00

4. Студија 
одрживости 
ваздушног 
саобраћаја

3.500.000,00 0,00 0,00% 0,00

УКУПНО: 425.383.700,00 147.653.457,36 95.547.272,77 243.200.730,13 57,17% 48.846.994,23

На основу Извештаја ЈП „Аеродром Ниш” и Управе за привреде, одрживи развој и 
заштиту  животне  средине,  Радни  тим  за  анализу  одрживости  пројекта  „Унапређење 
конкурентности аеродрома Константин Велики” доноси следећи:



ЗАКЉУЧАК

Пројекат  „Унапређење  конкурентности  Аеродрома  Константин  Велики  у  Нишу  II 
фаза“, представља наставак активности Града Ниша и ЈП“Аеродром Ниш“ на побољшању 
искоришћености потенцијала Аеродрома Ниш и унапређењу аеродромске инфраструктуре 
(аеродромских система, уређаја и опреме).

У  склопу  ове  фазе  пројекта  релизовани  су  свакодневни  летови  авиокомпаније 
Montenegro  Airlines према  Подгорици,  а  од  16.01.2013.године  пет  летова  недељно,  са 
могућношћу конекција према низу европских метропола (Цирих, Париз, Франкфурт, Лондон, 
Рим,  Москва,  Копенхаген).  Постојање  констатне  понуде  летова  показује  и  постојећи 
путнички  потенцијал  опслужног  подручја  Аеродрома  Ниш,  тако  да  статистички  подаци 
ЈП“Аеродром Ниш“ показују  стални пораст  броја  путника  на  овим летовима.  У периоду 
01.01.2012. – 31.01.2013.године, летове  Montenegro Airlines-а из Ниша користило је укупно 
27544 путника  што представља пораст од 6% у односу на период 01.01.2011.-31.01.2012. 
године.  Осим  повећања  броја  путника  и  квалитетније  понуде  корисницима  авио-услуга, 
свакодневни саобраћај који са Аеродрома Ниш обавља црногорска авиокомпанија је веома 
значајан  и  са  аспекта  континуалног  ангажовања  аеродромских  служби  и  побољшања 
утренираности истих , што је за послове ваздушног саобраћаја од пресудног значаја.

Град Ниш је у оквиру пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома Константин 
Велики у Нишу II  фаза“ склопио уговор са Montenegro Airlines-ом, са периодом важења од 
28.10.2012.   до  30.03.2013.  године,  којим је  дефинисан  нови  модел  обрачуна.  Применом 
новог  модела  обрачуна,  у  периоду  од  01.07.2012.  до  31.01.2013.  године,  трошкови  су 
умањени за 286 420 еура у односу на трошкове који би настали применом претходног модела 
обрачуна који је важио до 01.07.2012. године.

Пројекат „Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики у Нишу II фаза“ 
осим средстава за подршку авиосаобраћају предвиђа и инфраструктурне радове на систему 
светлосног обележавања Аеродрома Ниш, набавку аеродромске опреме – вучног трактора са 
прикључним  машинама  и  реализацију  набавке  за  израду  Студије  одрживости  вздушног 
саобраћаја. До 31.01.2013. године, реализовани су комплетни предвиђени радови на систему 
светлосног обележавања који су планирани пројектом, док ће набавка аеродромске опреме 
бити спроведена током 2013. године, преусмеравањем апропријације. Процедура за израду 
Студије  одрживости  саобраћаја  биће  спроведена  у  току фебруара  и  марта  месеца   2013. 
године.

За  саму  израду  студије  неопходно  је  минимум   два  до  три  месеца,  након  тога 
наручилац може да изрази примедбу на садржину студије која треба да укаже у ком смеру је 
неопходно развијати авиосаобраћај у Нишу. Након усвајања студије, каснија имплементација 
одредби из саме студије, у виду евентуалног расписивања тендера за авиокомпаније, може 
трајати и до 3 месеца. Имајући у виду да би започињање сарадње са евентуалним новим 
авиокомпанијама, због већег броја путника, требало да почне од летњег реда летења као и да 
уговор  са  Montenegro Аirlines-oм истиче  30.03.2013.  године,  сматрамо  да   је  потребно 
продужити трајање пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики у 
Нишу  II  фаза“  најкасније  до  31.10.2013.  године,  како  би  се  све  активности  предвиђене 
пројектом успешно и ефикасно реализовале.



Датим Закључком  Радног тима је реализовано у целости Решење о образовању Радног 
тима за анализу одрживости пројекта „Унапређење конкурентности аеродрома Константин 
Велики“ – I и II фаза,  Градског већа, те је формирани Радни тим извршио дати задатак.

Радни тим:                           
                                            1. Драган   Бугариновић

                                                        ________________________

2. Михајло Здравковић          3. Милош  Банђур              4.  Миомира  Динић
__________________        ____________________        ___________________

5. Миодраг  Милошевић      6.  Данијела  Спасовић             7.Чедомир   Стипсић
____________________       ______________________       ___________________


