
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“ број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и 
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 
(„Службени лист ГрадаНиша“, број 125/2008), 

 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 04.04.2018. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 I   Утврђује се Предлог одлуке о преносу удела и оснивачких права над 
Јавним предузећем за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш 

 
II   Предлог одлуке о преносу удела и оснивачких права над Јавним 

предузећем за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш, 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 Хранислав Ђорђевић, из Секретаријата за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај Градске управе Града Ниша. 
 
 

Број:  448-1/2018-03 
У Нишу, 04.04.2018. године 

 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 



 

 

На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша", 
број 88/2008 и 143/2016),  

 Скупштина Града Ниша, на седници од ________ 2018. године, донела је 

 

 
ОДЛУКУ 

О ПРЕНОСУ УДЕЛА И ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋЕМ ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ „АЕРОДРОМ НИШ“  

НИШ 
 

 
Члан 1. 

Град Ниш преноси Републици Србији свој удео у основном капиталу, као и 
сва оснивачка права над Јавним предузећем за аеродромске услуге „Аеродром 
Ниш“ Ниш, са седиштем у Нишу, Улица ваздухопловаца број 24  (у даљем тексту: 
ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш). 

 
Члан 2. 

Даном преузимања оснивачких права од стране Републике Србије, престају 
права оснивача - Града Ниша у погледу именовања председника и чланова 
Надзорног одбора, директора, као и друга права из Одлуке о Јавном предузећу за 
аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш („Сл. лист Града Ниша“, бр. 145 /2016-
пречишћен текст). 

Даном преузимања оснивачких права од стране Републике Србије, престаје 
обавеза финансирања поменутог предузећа од стране Града Ниша. 

 
Члан 3. 

 Налаже се ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, да у сарадњи са Директоратом 
цивилног ваздухопловства Републике Србије припреми одговарајуће одлуке и 
спроведе прописане поступке, којима се обезбеђује пренос сертификата аеродрома 
са ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш на будућег оператера, а са циљем очувања 
континуитета у одвијању ваздушног саобраћаја према важећем реду летења на 
Аеродрому „Константин Велики“ Ниш.  
 
 
 



 
 

Члан 4. 
 Налаже се ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш да припреми одговарајућа акта за 
пренос свих уговорних обавеза које се односе на пословање тог Јавног предузећа 
из делокруга обављања послова аеродромског оператера ради евентуалног преноса 
дела или свих обавеза на будућег аеродромског оператера.    
 

Члан 5. 
 Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са Републиком Србијом, 
закључи уговор о преносу, без накнаде, удела Града Ниша и приступању 
Републике Србије ЈП „Аеродром Ниш“  Ниш.    
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу Града Ниша". 
 
 
Број: ______________ 

У Нишу, _____________ године    

                                       

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША   

               

                    Председник 

 

     Мр Раде Рајковић 

 

 

 

 
 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 Град Ниш је оснивач Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром 
Ниш“ Ниш сходно одредбама Одлуке о Јавном предузећу за аеродромске услуге 
„Аеродром Ниш“ Ниш („Сл. лист Града Ниша“, бр. 145 /2016-пречишћен текст), у 
чије име оснивачка права врши Скупштина Града Ниша. 

Закључком Владе РС 05 бр.343-2834/2018-од 29.03.2018.године, дата је 
препорука Граду Нишу да припреми потребне одлуке којима се обезбеђује пренос 
целокупне имовине и  основачких права над Јавним предузећем за аеродромске 
услуге „Аеродром Ниш“ Ниш, са Града Ниша на Републику Србију, ради 
реализације улагања и подршке Републике Србије у циљу унапређења развоја 
аеродромске инфраструктуре.   

Наведеним закључком препоручено је да се припреме одговарајуће одлуке и 
спроведу прописани поступци, којима се обезбеђује пренос сертификата 
аеродрома са ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш на будућег оператера, а са циљем очувања 
континуитета у одвијању ваздушног саобраћаја према важећем реду летења на 
Аеродрому „Константин Велики“ Ниш, као и да се припреме одговарајућа акта за 
пренос свих уговорних обавеза које се односе на пословање тог јавног предузећа 
из делокруга аеродромског оператера.  

 
У циљу реализације наведеног Закључка Владе Републике Србије,  имајући 

у виду да се ради о општем и стратешком интересу Републике Србије и Града 
Ниша, као и потребе да се обезбеде недостајућа финансијска средства неопходна   
за развој путничког терминала и других садржаја аеродромске инфраструктуре 
израђен је нацрт Одлуке о преносу удела и оснивачких права над Јавним 
предузећем за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш.  

      У складу са прописаном процедуром, Служба за послове Скупштине 
Града, доставила је мишљење број  22-115/2018 од  02.04.2018. године.     

          

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 

                                                            СЕКРЕТАР 

                                                                                                        Владислава Ивковић 
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