
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
На основу чланa 69. Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник 

РС", број 15/2016)  и чланa 25. Одлуке о Јавном  предузећу за аеродромске 
услуге "Аеродром Ниш'' (''Службени лист Града Ниша'', број 145/2016-
пречишћен текст), 

 
Градско веће Града Ниша, на седници дана 08.05.2018. године,  доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I 

 
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању ценовника о измени и 

допунама ценовника аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања 
број X-1756/2018  од 28.03.2018. године, коју је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш.  

 
 

II 
  

 
Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за аеродромске 

услуге "Аеродром Ниш" Ниш објавити у "Службеном листу Града Ниша". 
 
Број: 549-9/2018-03 
У Нишу, 08.05.2018. године 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 69. Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник РС", број 
15/2016) и чланом 25. Одлуке о Јавном  предузећу за аеродромске услуге 
"Аеродром Ниш'' (''Службени лист Града Ниша'', број 145/2016-пречишћен текст), 
прописано је да надлежни орган,  односно Градско веће Града Ниша даје 
сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) јавног предузећа 
ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу. 

У смислу претходно наведеног, Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, 
донео је Одлуку о усвајању ценовника о измени и допунама ценовника 
аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања број X-1756/2018  од 
28.03.2018. године и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај на даљу надлежност. 

Циљ измене и допуна Ценовника аеродромских услуга и услуга земаљског 
опслуживања је усаглашавање са важећим законским прописима и 
терминологијом из области ваздухопловства као и са Законом о порезу на додату 
вредност ( „Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 
93/2012 108/2013, 68/2014 - други закон, 142/2014, 83/2015 108/2016 и 113/2017). 

Због усаглашавања са ваздухопловном терминологијом у  тачки 1.5 
„Паркинг ваздухоплова“, у подтачки 1.5.1 речи „коришћење позиција за 
паркирање ваздухоплова и боравак“ замењују се речју „задржавање“ а у подтачки 
1.5.3  реч „борави“, замењује се речју „задржава“. 

У тачки 1.6 „Путнички сервис“, у категорију лица која су ослобођена 
накнаде за путнички сервис уводе се, у складу са прописима, и транзитни путници. 

У  табели 1. "Ценовник аеродромских услуга и услуга земаљског 
опслуживања за редован авио - превоз", због усаглашавања са  изменама Закона о 
порезу на додату вредност, поред цена услуга из тачке 1. и 2. и цене услуге 
путничког сервиса (тачка 3), се исказују без урачунатог пореза на додату вредност. 

У  табели 2. "Ценовник аеродромских услуга и услуга земаљског 
опслуживања за карго летове“, у оквиру напомена, поред авио - превозиоца,  
уводи се и заступник авио- превозиоца. 

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је, 
разматрајући достављену Одлуку, констатовао да је достављени акт у складу са 
прописима који регулишу процедуру доношења, те  је имајући у виду наведено, 
израђено решење као у диспозитиву. 

 
   ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША     

   СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
                                     ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

          СЕКРЕТАР 
 

                                Владислава Ивковић 
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