
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 36а. Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину („Службени лист Града 
Ниша“  број  108/12  и  број  15/13)  и 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

Р Е Ш Е Њ Е

            I Прихвата  се  продужење  рока  за  реализацију пројекта  Унапређење конкурентности 
Аеродрома Константин Велики – II фаза“ за седам месеци, са завршетком најкасније до 31.10.2013. 
године, и повећање износа за финансирање пројекта за 100.000.000,00 динара.

II Укупна  вредност  пројекта је  525.383.700,00 динара,  од чега Град Ниш, као партнер на 
пројекту, суфинансира пројекат у износу од 525.070.000,00 динара.

III Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2013. годину, 
позиција  226/3,  економска  класификација  424 –  специјализоване  услуге,  позиција  227,  економска 
класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама  и позиција  
230, економска класификација 512 – машине и опрема. 

IV Прихвата се измена буџета пројекта у делу 4 – приказ буџета под тачком 1, текста пројекта 
у делу образложења активности 1.11.1 и предвиђених активности на пројекту у делу 1.11 додају се 
тачке 8 и 9.

            V Овлашћује  се  градоначелник  да  са  партнерима  на  пројекту  ЈП  „Аеродром“  Ниш  и 
Туристичком организацијом Ниш анексом II Уговора ближе регулише међусобна права и обавезе.

VI Овлашћује се градоначелник да најкасније до 30.04.2013. године спроведе преговарачки 
поступак јавне набавке за постојећу линију за летњи ред летења и закључи уговор којим ће се ближе 
регулисати међусобна права и обавезе Града и превозника.

VII Налаже се Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке да, 
у складу са својим овлашћењима, спроведе преговарачки поступак јавне набавке за постојећу линију  
за летњи ред летења.

VIII Налаже се Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управи за привреду,  
одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине,  Управи  за  финансије,  изворне  приходе  локалне 
самоуправе и јавне набавке и Градском јавном правобранилаштву да реализују ово решење.

О б р а з л о ж е њ е

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.

Град Ниш није успео да у року реализује две веома битне активности предвиђене пројектом,  
израду Студије ваздушног саобраћаја и набавку опреме – вучног трактора.

Како  се  пројекат  завршава  31.03.2013.  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.  Са  продужењем  рока  за  реализацију 
пројекта за седам месеци потребно је повећати износ за финансирање овог пројекта за 100.000.000,00 
динара.

Средства потребна за реализацију овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2013. 
годину,  позиција  226/3,  економска  класификација  424  –  специјализоване  услуге,  позиција  227, 
економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама  и 
позиција 230, економска класификација 512 – машине и опрема.

Пројекат  је  значајан  за  развој  града  Ниша  и  региона.  Градско  веће  је  Закључком  број 
478-9/2013-03 од 29.03.2013. године усвојило извештај радног тима о реализацији пројекта за период 
од  17.06.2012. до  31.01.2013. и закључак за продужење рока за реализацију пројекта, па Градско 
веће овим решењем поступа у складу са препоруком из извештаја.

Број: 478-10/2013-03
У Нишу, 29.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   
 Проф. др Зоран Перишић


