РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 20 тачка 9 и члана 66 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 21 тачка 10 и 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 и 58/2009),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 28.04.2011. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о учешћу и
суфинансирању пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики II Фаза“.
II Носилац пројекта је ЈП „Аеродром Ниш“, а партнери на пројекту су Град Ниш и
Туристичка организација Ниш.
III Укупна вредност пројекта је 189.883.700,00 динара, а Град Ниш суфинансира
пројекат у износу од 189.570.000,00.
Образложење
Циљ пројекта је унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики и

валоризација развојних потенцијала Града Ниша и региона Југоисточне Србије
Овим пројектом стварају се услови за унапређење рада Аеродрома Константин Велики у
Нишу. Искоришћеност капацитета аеродрома неопходан је услов за валоризацију развојних
потенцијала Града Ниша и региона Југоисточне Србије.
Постојање нових летова са Нишког аеродрома, његова промоција и подршка позиционирању
код потенцијалних корисника услуга аеродрома јесте комплексан процес у коме Град Ниш мора наћи
свој интерес.
Дуги низ година у којима је саобраћај са Нишког аеродрома био врло ниског интензитета,
проузроковао је губитак тржишта и навике потенцијалних корисника аеродрома, укључујући авио
компаније, привреду и путнике да користе услуге Аеродрома Константин Велики.
Имајући у виду процес придруживања Србије Европској Унији, приступање Републике Србије
Јединственом европском ваздушном простору, либерализацију визног режима и стављање Србије на
белу шенген листу отвара се могућност и потреба за унапређењем конкурентности Аеродрома
Константин Велики.
Унапређењем конкурентности Аеродрома Константин Велики створиће се услови за
искоришћење развојних потенцијала региона, позиционирање града Ниша као регионалног центра,
унапређење привредне сарадње и подизање конкурентности локалне привреде, омогућиће се бржи
трансфер знања и технологије, повећање запослености и повећање квалитета живота грађана.
Вредност пројекта је 189.883.700,00 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат у износу од
189.570.000,00 динара. Пројекат траје 12 месеци.
Средства за реализацију овог пројекта биће предвиђена буџетом Града Ниша за 2011. 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 реализацији пројекта.
Број: 441-14/2011-03
У Нишу, 28.04.2011. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

