
          На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и 
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 07.09.2015.  године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Извештај о 
пословању са извештајем о степену реализације програма пословања ЈП 
''Аеродром-Ниш'' Ниш за 2014. годину и на Финансијски извештај ЈП ''Аеродром-
Ниш'' Ниш за 2014. годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
извештајем о степену реализације програма пословања ЈП ''Аеродром-Ниш'' Ниш 
за 2014. годину и на Финансијски извештај ЈП ''Аеродром-Ниш'' Ниш за 2014. 
годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Владица Ђурђановић, директор ЈП 
„Аеродром Ниш“ Ниш. 

 
 
Број:  1404-10/2015-03 
У Нишу,  07.09.2015.  године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић  
 
 
 



 

 На основу члана 18. Закона о јавним предузећима ("Службени 
гласник РС", број 119/2012 и 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. 
закон) и члана 16. и 37.Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
број 88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној         2015. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 `                                                            

I  Даје се сагласност на Извештај о пословању  са извештајем о 
степену реализације програма пословања  ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 
2014. годину, усвојен Одлуком Надзорног одбора ЈП „Аеродром Ниш“ 
Ниш број XXXVIII-3049-1/15  од 14.07.2015. године и  на Финансијски 
извештај предузећа утврђен Одлуком Надзорног одбора ЈП „Аеродром 
Ниш“ Ниш број XXXVII - 2861-1/15 од 30.06.2015. године. 

 
II  Решење доставити: Јавном предузећу за аеродромске услуге 

„Аеродром Ниш“, Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке и Управи за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај. 

 
 
Број: 
У Нишу,              2014. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др. Миле Илић 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш је на седници одржаној 
дана 14.07.2015. године године Одлуком број XXXVIII-3049-1/15   усвојио 
Извештај о пословању са извештајем о степену реализације програма 
пословања  ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2014. годину, а  Одлуком број 
XXXVII – 2861-1/15 од 30.06.2015. године утврдио Финансијски извештај 
предузећа за 2014. годину, и исте доставио Управи за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак. 

 
Извештај о пословању са извештајем о степену реализације програма 

пословања и Финансијски извештај ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2014. 
годину су урађени и достављени оснивачу у складу са чланом 18. Закона о 
јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012, 116/2013-
аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) и чланом 16. и 37. Статута 
Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008). 

  
Имајући у виду да Извештај о пословању са извештајем о степену 

реализације програма пословања и Финансијски извештај ЈП „Аеродром 
Ниш“ Ниш за 2014. годину садрже све неопходне елементе, Управа за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај је израдила нацрт решења 
као у диспозитиву. 

 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

     НАЧЕЛНИК 
 

Миодраг Брешковић 
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