
На основу члана 48 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
број 15/2016), члана 17 Одлуке о јавном предузећу за аеродромске услуге „Аеродром 
Ниш“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 145/2016-пречишћен текст), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 08.06.2018. године, 
подноси 
 

ПРЕДЛОГ 
за разрешење директора  

Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш 
 
 I Предлаже се разрешење директора Јавног предузећа за аеродромске услуге 
„Аеродром Ниш“ Ниш, Владице Ђурђановића, дипломираног саобраћајног 
инжењера, пре истека периода на који је именован за директора ЈП „Аеродром Ниш“ 
Ниш. 
 II Образложени предлог за разрешење доставља се Владици Ђурђановићу, 
директору ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш да се у року од 20 дана  изјасни о разлозима због 
којих се предлаже његово разрешење.   
  

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Скупштина Града Ниша је Решењем број 06-224/2015-12-02 од 29.05.2015. 
године именовала Владицу Ђурђановића, дипломираног саобраћајног инжењера, за 
директора ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш. 

На основу  Извештаја Буџетске инспекције града Ниша број 03-2/2018-17 од 
06.06.2018. године произилази да је инспекција, у оквиру својих надлежности, 
утврдила следеће: „да је ЈП „Аеродром“ Ниш исплате зарада вршило супротно 
одредби члана 4 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 
плата, односно зарада и др.сталних примања код корисника јавних средстава 
(„Сл.гласник РС“ бр.116/2014).  

У налазу Буџетске инслекције града Ниша, између осталог, наводи се  да:  „у 
складу са Одлуком о утврђивању цене рада за фебруар месец 2015. године 
исплаћена је зарада по цени рада од 68,49 динара.  

У 2018. години фебруара месеца цена рада, по Одлуци утврђена је и 
исплаћена у износу  од 106,77 динара. 
  У току контроле на чињеницу да је исплата зарада вршена супротно Закону, 
директор је дао изјашњење, односно образложење,у коме се наводи да он сматра да 
се Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и др.сталних примања код корисника јавних средстава(„Сл.гласник РС“ 
бр.116/2014) не односи на ЈП „Аеродром“,позивајући се на изузетке који се 
примењују на „ваздухопловно особље чији послови непосредно утичу на безбедност 
ваздушног саобраћаја и стручњаке информационих технологија“.  

Контролом коју је извршила Буџетска инспекција  утврђено је да се наведени 
изузетак не односи на ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш.  

Градско веће је имало увид и у табеларни приказ појединачних зарада које је 
доставила буџетска инспекција града Ниша  на основу којег се утврђује да су 
постојала, према налазу инспекције тзв. „наводна напредовања“ , где је утврђено да 
се не ради о суштинском напредовању, већ о увођењу радних места исте врсте са 
малим променама у опису послова, код којих је по том основу, а код појединих 
послова, извршено  драстично повећање зарада.  

Град Ниш је кроз програм помоћи ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш у 2015., 2016. и 
2017. години обезбедио део средстава за зараде, оперативне трошкове, опреме и 
инвестиције у укупном износу од 276.000.000,00 динара. 



Противзаконитим повећањем зарада директор ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш 
злоупотребио је средства из буџета Града Ниша 

Имајући у виду наведено поступање предузећа, буџетска инспекција је 
утврдила и да је Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, који 
такође врши надзор над радом предузећа, благовремено реаговао и  није извршио 
оверу ЗИП образаца за месеце март и април 2018. године, а што је за последицу 
имало да је предузеће поступило супротно Закону о јавним предузећима. 

На основу наведеног, Градско веће налази да су испуњени законски услови за 
преиспитивање и утврђивање  одговорности директора како би се прецизно 
утврдило да ли је било несавесног обављања дужности, затим поступања супротно 
одредби члана 50 став 1 тачка 5) Закона о јавним предузећима и других 
неправилности и поступања супротно одредбама Закона о јавним предузећима. 
 
 Имајући у виду одредбе члана 48 Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 15/2016) и члана 17 Одлуке о  јавном предузећу за аеродромске 
услуге „Аеродром Ниш“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 145/2016-
пречишћен текст), предлог за разрешење доставља се Владици Ђурђановићу, 
директору ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш ради изјашњења, у року од 20 дана, након чега 
ће Градско веће Града Ниша, на основу утврђених чињеница, предложити 
Скупштини Града Ниша доношење одговарајућег решења. 
 
 
Број: 715-13/2018-03 
У Нишу, 08.06.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
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