
 
 
 
 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 Града Ниша", број 125/2008), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 21.04.2017. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм o 
изменама Програма пословања ЈП „Аеродром Ниш “ Ниш за 2017. годину. 

 
II  Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама 

Програма пословања ЈП „Аеродром Ниш “ Ниш за 2017. годину доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града.  
 
 III  За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Владислава Ивковић, Градска управа Града Ниша- 
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Владица 
Ђурђановић, директор ЈП „Аеродром Ниш “. 
 

 
 
 
Број: 539-26/2017-03 
У Нишу, 21.04.2017. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

                       ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                         Дарко Булатовић 
 
 
 



  
На основу члана  59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 

РС", број 15/2016), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008 и 143/2016) и члана 11. Одлуке о Јавном предузећу за 
аеродромске услуге “Аеродром Ниш“ ("Службени лист Града Ниша", број 
145/2016-пречишћен текст), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _______.2017. године, 
донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
                                                                                                                                                                                           
 
I 

 
Даје се сагласност на Програм o изменама Програма пословања ЈП 

„Аеродром Ниш “ Ниш за 2017. годину, број 2276 од 13.04.2017. године. 
 
 

II 
 

Решење доставити: Јавном предузећу за аеродромске услуге “Аеродром 
Ниш“ Ниш, Служби начелника Градске управе Града Ниша, Секретаријату за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Секретаријату за финансије и 
Министарству привреде Републике Србије. 

 
 

Број: _____________ 
 
У Нишу, ___________. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
 

Мр Раде Рајковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Надзорни одбор ЈП “Аеродром Ниш“ Ниш донео је Програм о изменама  
Програма пословања ЈП“Аеродром Ниш“ Ниш за 2017. годину, број 2276 од  
13.04.2017. године и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности 
Скупштине Града као оснивача. 
 Изменама Програма пословања ЈП “Аеродром Ниш“ Ниш за 2017. годину 
најпре се у оквиру планираних финансијских показатеља за 2017. годину, због 
очекиваног повећања броја летова, повећавају приходи од продаје услуга на 
иностраном тржишту-прихвати отпрема авиона, тако да је планирани годишњи 
износ 53.361.196,00 динара, што је повећање за 2.500.000,00 динара.  Приходи 
од продаје услуга на иностраном тржишту-аеродромске таксе, повећавају се за 
1.500.000,00 динара, тако да је планирани годишњи износ 24.625.000,00 динара. 

Истовремено, трошкови транспортних услуга повећавају се за 
1.500.000,00 динара, тако да је планирани годишњи износ 3.999.000,00 
динара.Такође, због потребе извођења додатних радова на енергетској санацији 
крова пристанишне зграде ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, трошкови услуга 
одржавања се повећавају за 2.500.000,00 динара и износе 41.700.000,00 динара. 
Укупно планирани приходи и расходи предузећа остају непромењени. 

У Билансу стања средства у износу од 20.000.000,00 динара преусмериће 
се за радове на изради ограде око периметра, која је од значаја за безбедност 
ваздушног саобраћаја. Имајући у виду да постојећа ограда није усаглашена са 
домаћим и међународним стандардима из области обезбеђивања у 
ваздухопловству, на шта указује и налаз Директората цивилног ваздухопловста, 
то је  ради даљег функционисања аеродрома ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш 
неопходно извести наведене радове на изради ограде око периметра. 

У поглављу 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга 
и радова, планирана средства за набавку машине за хоризонтално обележавање 
у износу од 700.000,00 динара преусмеравају се за набавку ватрогасне опреме и 
средстава. 

Секретаријат за финансије је разматрајући  Програм о изменама  
Програма пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2017. годину израдио и 
доставио мишљење број 11-753/2017 од 19.04.2017. године.  

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је 
разматрајући достављени Програм, утврдио да је исти сачињен у складу са 
процедуром утврђеном важећим прописима и предлаже доношење решења као 
у диспозитиву. 

 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
         ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
     СЕКРЕТАР 

 
                                Владислава Ивковић 
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