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1.1.1.1. ����������������            

Најважнији циљ планиран Програмом пословања за 2008. годину је био 
развој ваздушног саобраћаја и повећање промета (путничког и карго). Међутим, 
резултати пословања показују даљи пад промета путника и повећање трошкова, што 
је дало значајно негативан финансијски резултат на крају 2008. године. 

Током 2008. године, продужено је одобрење за коришћење аеродрома 
„Константин Велики“ за цивилни ваздушни саобраћај, на основу записника о 
инспекцији аеродрома који су спровели инспектори Директората цивилног 
ваздухопловства Србије. Овим документом, Аеродром је обновио право да суделује 
у ваздушном саобраћају и у наредних 36 месеци, колико важи поменуто одобрење. 
Такође, аеродром „Константин Велики“ је, по први пут под тим именом, уписан и у 
Уписник аеродрома Републике Србије. 

Промотивне активности које је руководство аеродрома „Константин Велики“ 
спроводило у претходном периоду, у циљу развијања примарне делатности 
аеродрома - ваздушног саобраћаја, настављене су и током 2008. године,  у складу са 
тренутним финансијском могућностима предузећа. Резултат ових активности су 
очувани и стални контакти са заинтересованим авио – компанијама које  у наредном 
периоду планирају сарадњу са аеродромом у Нишу. 

Ипак, изостале су нове линије редовног саобраћаја највише због 
рестриктивног односа надлежне администрације према отварању нових авио-
компанија и нових линија.  

Поред активности у примарној делатности, током  2008. године, ЈП 
„Аеродром Ниш“ је организовао и обављао и следеће послове: контрола јавног 
градског и приградског саобраћаја са прецизним подацима о реализованом 
саобраћају према захтевима надлежне Управе, стварање услова и реализација 
набавке нових аутобуса, послове одржавања који су омогућили потребан ниво 
исправности ваздухопловне опреме, аутобуса и других техничких средстава, 
сарадња са Царинарницом у пословима везаним за Робно-царински терминал, 
успешан рад сектора Трговине, развој функције безбедности према прописаним 
стандардима и друго. 

 
Овим извештајем је дат преглед активности којима се бавило Предузеће и 

предлог оцене остварених резултата са аспекта обима и квалитета урађеног посла 
који су у пословању достигнути.  
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Структура оствареног ваздушног  саобраћаја 

  

Комерцијални 
летови (редован 

саобраћај) 
Бизнис летови Карго летови Техн. 

летови 
Спорт. 
летови 

Алтернативна 
слетања 

  путници авиони путици авиони авиони t терета авиони авиони путници авиони 

2004 18136 175 185 27 6 144991 25 30 719 13 

2005 25380 198 236 34 16 444046 29 24 1171 19 

2006 32011 261 340 46 11 111569 34 16 3167 48 

2007 29330 218 428 81 20 448460 108 10 695 19 

2008 21552 176 637 75 6 163510 71 12 681 13 

 
Анализа структуре оствареног саобраћаја показује следеће: 
Број слетања и број превезених путника на редовним линијама бележи 

опадање (број путника за 26%, а број авиона за 18%) у односу на 2007. Ово је 
директна последица недостатка летова енглеског „Thomsonfly“-а за Лондон, који у 
току зимске сезоне 2008/09. није летео ка Нишу. Такође, линија турске 
авиокомпаније „Atlasjet“ ка Истанбулу, која је укинута у октобру 2007. године, није 
поново успостављена током 2008. У истом периоду, понуда Јаt Airways-a са 2 лета 
недељно за Цирих није повећана и то се одразило на укупну статистику у 2008. 
години. 

Број бизнис летова је остао на приближно истом нивоу као у прошлој години. 
Број путника и ваздухоплова у овој категорији је условљен првенствено развојем 
привреде у југоисточној Србији и успостављањем сарадње са пословним 
партнерима из европских земаља. 

Број карго летова и количина превезене робе је знатно смањена у односу на 
2007. и дошло се на ниво из 2004. године. Један од важнијих разлог за овај пад је 
недостатак одговарајуће опреме (cargo loadera) која је потребна за опслуживање 
модерних карго ваздухоплова, јер интересовање и контакти са карго превозницима 
постоје. 

Број техничких и спортских слетања бележи мањи пад у односу на 2007. 
годину, али је, гледано за период од 2004. тренд повећања овог типа саобраћаја 
настављен, захваљујући повољном положају аеродрома  Ниш и позитивним 
искуствима које корисници ове врсте услуга имају са нашим аеродромом. 

Број алтернативних слетања је мањи у односу на прошлу и претпрошлу 
годину, што је последица техничких побољшања на Аеродрому Београду и уградње 
система за слетање IIIb који омогућава слетање ваздухоплова при минималној 
видљивости од 75 метара. Услед тога, за очекивати је да број алтернативних 
слетања на аеродром у Нишу наредних година буде све мањи. 

 
 

Број путника  на редовним линијама са Аеродрома Ниш 

  
  

Jat Airways - Цирих Jat Airways - Тиват Montenegro Airlines - 
Тиват 

2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 

Број авиона 99 104 0 26 21 24 
Укупни капацитет 
(седишта) 24.750 26.000 0 3432 4410 5040 

Број превезених 
путника 14.373 14.504 0 1770 2759 2646 

Коеф. попуњености  0.58 0.56 0 0.52 0.62 0.53 
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Број понуђених седишта на редовној линији Jat Airways-а за Цирих није 

драстично промењен, па су и број превезених путника и коеф. пуњења кабине на 
приближно истом нивоу као у 2007.години. Овде ваља још једном подсетити да је у 
току 2006.године, када су на линији за Цирих  летели и  Jat Airways и Montenegro 
Airlines 7 пута недељно, број понуђених седишта и превезених путника ка Цириху 
био за 50% већи, што недвосмислено показује неискоришћени потенцијал и 
неадекватност тренутне понуде.  

Једини корак напред што се тиче повећања саобраћаја учињен је у току 
летње сезоне када је Jat Airways обновио летове ка Тивту, па је број путника на овој 
линији (Jat Airways – 2 пута и Montenegro Airlines – 2 пута недељно) у току јуна, јула и 
августа повећан за 60% у односу на 2007. годину, али то није могло да надомести 
укупно смањење броја путника на нивоу целе године. 

У  току летње сезоне, осим редовних линија за Тиват, било је и 8 чартер 
летова ка Криту у организацији туристичке агенције “Мондорама” из Ниша, којима је 
превезено укупно 896 путника. 

Од октобра 2008. године, са почетком зимског реда летења, понуда летова за 
Цирих се додатно погоршала, јер је Jat Airways увео летове у знатно лошијим 
терминима (субота и понедељак у раним јутарњим часовима ), него што је то био 
случај до сада (четвртак и недеља поподне).  

 
 
Квалитет услуге 
 
Остварени резултати у погледу квалитета пружене услуге су веома добри, 

имајући у виду околности под којима се пословање одвија. Ту првенствено треба 
истаћи да ваздушни саобраћај као привредна грана, а такође и  специфичност 
технолошког процеса на аеродрому у Нишу подразумева пре свега веома високу 
одговорност запослених у процесу опслуге ваздухоплова, а такође и флексибилност 
што се тиче радног времена. Обзиром да наведене обавезе, услед малог обима 
саобраћаја и лоше финансијске ситуације у предузећу, нису праћене адекватним 
нивоом зарада, то остварени ниво квалитета рада још и више добија на вредности. 

 Редовност  оствареног саобраћаја у 2008. години је била на 
задовољавајућем нивоу.  Отказана су само 2 лета ( Montenegro Airlines за Тиват и 
последњи лет „Thomsonfly“ за Лондон) и то одлукама авиокомпанија услед 
оперативних разлога (последњи летови у сезони).  

Током 2008. године, од укупно 179 планираних летова који су имали 
дефинисан ред летења (летови за Цирих, Тиват и Крит), без кашњења у поласку је 
обављено 103 лета или 58%. Од укупног броја планираних летова, у 95 случајева 
(53%) забележено је кашњење у доласку (просечно време кашњења 30 мин). Од тога 
је у 29 (30%) случајева кашњење анулирано убрзаним опслуживањем, док је 44 пута 
(46%) кашњење смањено.  

 
Кашњења у одласку је било на укупно 76 летова (тј. 42 %) и то:  
- кашњење  до 15 мин        33 лета      (44 %),  
- кашњење од 15-30 мин    20 летова  (26 %)  
- кашњење од 30-60 мин    10 летова  (13 %) 
- кашњење преко 60 мин    13 летова  (17 %). 
 
Анализа разлога кашњења у поласку указује да је од укупно 76 кашњења: 
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- у  24 случаја су разлог кашњења слотови – ограничења у ваздушном 

простору, 
- у 50 полетања разлог кашњења је претходно кашњење у доласку које није 

било могуће надокнадити убрзаним опслуживањем, али је од тих 50 случајева на 44 
летова кашњење смањено у просеку за 10 минута, 

- у 2 случаја је до кашњења дошло услед неисправности на ваздухоплову (Jat 
Airways). Једном је квар отклоњен и полетање је обављено са кашњењем од 32 
минута, док је у другом случају неисправни ваздухоплов морао бити замењен и 
полетање је обављено са кашњењем од 190 минута, што је и највеће кашњење у 
полетању у 2008. години.  

 
 
Опрема за прихват и отпрему ваздухоплова, путника, пртљага и робе 
 
Током 2008. године није вршена набавка нове опреме за прихват и отпрему 

или знатније инвестиционо улагање, јер у тренутним условима пословања то није 
било могуће реализовати. Обављани су потребни радови редовног одржавања што 
је резултирало чињеницом да опрема није утицала на редовност саобраћаја. За 
зиму 2008/2009 је опрема посебно детаљно припремљена и као што се показало, и 
поред интензивнијих снежних падавина, оштрије зиме и неповољних времена 
слетања и полетања (касно увече и рано ујутру), саобраћај није отказиван, односно у 
свако планирано време су обезбеђени услови да аеродром безбедно ради. Посебан 
допринос томе су дали представници Ваздухопловне базе Војске Србије са којом 
имамо уговор о одржавању маневарских површина, посебно током зиме.  

У склопу припрема за зимску сезону, спроведена је набавка флуида за 
одлеђивање и заштиту од залеђивања ваздухоплова, као и средства за одлеђивање 
маневарских површина (уреа). 

Због оперативних потреба одвијања саобраћаја извршена је набавка 6 нових 
ручних радио станица типа “Motorola GP340“ и 3 нове батерије за исти тип радио 
станица. 
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Школовање и обнављање лиценци за рад  

 
У априлу и мају месецу 2008. године извршено је школовање и лиценцирање 

запослених у ЈП "Аеродром Ниш" који су ангажовани или се планира да буду 
ангажовани на пословима прихвата и отпреме ваздухоплова, путника, пртљага и 
робе (укупно 38 радника). Школовање и лиценцирање су обавили предавачи 
овлашћеног школског центра Ваздухопловне академије из Београда у складу са 
европским JАR прописима и домаћим законским обавезама. Обука је обављана у 
просторијама ЈП "Аеродром Ниш". Преглед реализованих курсева дат је у следећој 
табели: 

 
 

Преглед извршених курсева  

Назив курса Школски центар Број радника 
Координатор саобраћаја Ваздухопловна академија, Београд 7 

Диспечер саобраћаја Ваздухопловна академија, Београд 7 

Диспечер платформе Ваздухопловна академија, Београд 7 

Контролор опслуживања Ваздухопловна академија, Београд 7 

Балансер ваздухоплова Ваздухопловна академија, Београд 7 

Паркер сигналиста Ваздухопловна академија, Београд 16 

Руковалац аеродромском 
опремом 

Ваздухопловна академија, Београд 25 

Руковалац генератором Ваздухопловна академија, Београд 23 

Домаћин/ца  ваздухоп. 
пристаништа 

Ваздухопловна академија, Београд 20 

 
 
У току 2008. године извршено је и редовно обнављање и провера знања и 

сертификата за рад (лиценци) радника на пословима прихвата и отпреме 
ваздухоплова, путника, пртљага и робе. 
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 Преглед реализованих обука је дат табеларно: 
 
 

Преглед извршених обука 

Назив курса Школски центар 
Број 

радника 

П/О путника и 
пртљага 

Центража ваздухоплова (за Боинг) 
Weight and balance  Јат 1 

Превоз опасних материја 
DGR Basic 434.2.100 Јат 6 

Интерна обука STW – вођење 
путника, гејт, UMNR ЈП "Аеродром Ниш" 2 

Интерна обука (СИТА) ЈП "Аеродром Ниш" 2 

П/О 
ваздухоплова 

Интерна обука (обнова знања) 
Одлеђивање и заштита од 
залеђивања авиона  

ЈП "Аеродром Ниш" 8 

IATA 

Airside Safety Awereness ШЦ Београд 4 

Интерна обука - Airside Safety 
Awereness 

ЈП "Аеродром Ниш" 59 

ICAO, ECAC Workshop in Security on cabin and 
passenger baggage 

Кијев 1 

SERCO 
(по препоруци 
ДЦВ Србије) 

Hazardous Materials 01/08 based on 
NFPA 472 Лондон 1 

 

 
У јуну 2008. године, четворочлана делегација са аеродрома у Нишу, 

учествовала је на Deicing конференцији у Роштоку  где се упознала са најновијим 
достигнућима и искуствима у процесу одлеђивања ваздухоплова. Такође, остварени 
су и контакти са произвођачима опреме за одлеђивање ваздухоплова и одржавање 
маневарских површина, што може бити значајно у процесу набавке поменуте опреме 
која ће у наредним годинама морати да буде спроведена. 

 

 
Закључак о пословима ваздушног саобраћаја 

 
Сумирајући резултате оствареног саобраћаја у 2008. години мора се рећи да је 

направљен велики корак назад у развоју ваздушног саобраћаја из Ниша. Број 
путника, редовних и сезонских линија, који су и пре 2008. године били на ниском 
нивоу, још се више смањио и изједначио са оствареним у 2004. години. 

Разлога за овакву ситуацију је више, али сигурно најбитнији су одлагање 
ратификације Споразума о јединственом европском ваздушном простору (од јуна 
2006. чека се потписивање у Скупштини Републике Србије) и нерешен статус 
приватизације националног авио-превозника Jat Airways-а. Затворено тржиште 
ваздушног саобраћаја у Србији и монопол који  Jat Airways има у успостављању 
авио-линија са једина два међународна аеродрома у нашој земљи, дали су као 
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резултат чињеницу да Србија представља најнеразвијенији део Европе у погледу 
ваздушног саобраћаја. Сам аеродром "Константин Велики" трпи и најжешће 
последице такве политике, јер већ годинама зависи од одлука националног 
превозиоца, који нити покушава да развија нове линије са нишког аеродрома, нити 
дозвољава другим заинтересованим авио-компанијама да то ураде. Чак штавише, 
статистика показује и да се број путника на већ разрађеној линији ка Цириху у 
последње три године преполовио, а актуелни зимски ред летења са промењеним 
данима и временима слетања и полетања може само допринети даљем смањењу 
броја путника на јединој редовној линији са аеродрома у Нишу. 

Целокупна поменута ситуација, доноси ЈП "Аеродром Ниш" још један проблем, 
а то је немогућност улагања у инфраструктуру и осавремењавање опреме што је у 
ваздушном саобраћају, као привредној грани која се брзо мења, напредује и 
усавршава, један од најважнијих услова за очување конкурентности на тржишту и 
привлачење савремених авио-компанија. 

Развој саобраћаја са аеродрома у Нишу несумњиво би био импулс за 
оживљавање привреде у југоисточној Србији. Исто тако, целокупан развој привреде 
у региону аеродрома је добар знак за привлачење нових авиокомпанија, посебно 
Low Cost aвио-превозника које инсистирају на минималним трошковима 
аеродромског опслуживања. Стога је пракса, како у развијеним европским земљама 
тако и у земљама у нашем окружењу, да привредни субјекти из региона 
субвенционишу трошкове аеродрома, а заузврат  добијају много већи број корисника 
својих услуга који су допутовали преко аеродрома. Нажалост, код нас важе супротна 
правила – па је тако енглески оператер „Thomsonfly“, након три године летења ка 
Нишу, у зимској сезони 2008/09 обуставио летове због незадовољства туриста 
услугом и ценама на Копаонику.  

Закључак из свега горе наведеног је да се током и на крају 2008. године 
примарна делатност ЈП "Аеродром Ниш", делатност ваздушног саобраћаја, 
приближила критичној тачки (у негативном смислу) свог пословања. То само по себи 
захтева алармирање и појачано ангажовање свих субјеката из ЈП "Аеродром Ниш" и 
из региона који могу да утичу на промену досадашњег става у одговарајућим 
државним институцијама, према проблему аеродрома "Константин Велики" у Нишу. 
Такође, потребно је користити искуства и  праксу које су дале добре резултате у 
случајевима аеродрома који су били у сличној ситуацији (аеродроми у окружењу - 
Охрид, Осијек, Пловдив, Темишвар), а ти примери недвосмислено показују да је за 
успешан развој једног аеродрома неопходно либерализовано ваздухопловно 
тржиште и подршка града, региона и саме државе у којој се аеродром налази. 
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У 2008. години остварени су следећи резултати: 

 
- од 01.01.2008. до 31.12.2008. године ускладиштено/искладиштено 2 528 386 кг 

разне робе највећим делом у царинском магацину што је смањење у односу на 2007. 
годину од 40%   

-  издато је 422 магацинска броја за робу под царинским надзором што је у 
односу на 2007 годину 27% мање пошиљки 

 
Смањење количине робе у магацину је последица великог броја ново отворених 

царинских магацина у окружењу, смањење робе која захтева складиштење и 
детаљан преглед и одсуство старих клијената од којих су неки отворили и 
регистровали своје магацине. 

 

Подаци о кретању робе у магацину за 2008 годину по месецима: 

 

МЕСЕЦ 2007 2008 

ЈАНУАР 173468 189024 

ФЕБРУАР 162241 232799 

МАРТ 476583 196243 

АПРИЛ 516211 279921 

МАЈ 446379 269403 

ЈУН 233461 297449 

ЈУЛ 265502 100953 

АВГУСТ 279774 141073 

СЕПТЕМБАР 445084 294637 

ОКТОБАР 466321 229452 

НОВЕМБАР 443011 97432 

ДЕЦЕМБАР 333569 200000 

УКУПНО 4241604  кг 2528386  кг 
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У 2008. години радом сектора превоза путника остварени су следећи резултати: 
- број планираних полазака: 39.573 
- број реализованих полазака: 39.433 
- број нереализованих полазака: 140, број нереализованих полазака знатно 

је смањен у другој половини 2008. године набавком нових возила 
- степен реализације: 99,65% 
- пређено је укупно 794.397 км, 

- од 01.01.2008. до 31.12.2008. године продато је укупно 1.341.697 
појединачних карата, док је број превезених путника већи за број путника који имају 
месечну карту. На основу увида у укупни приход у интегрисаном тарифном систему 
процењује са да је број превезених путника за 50% већи. 

Дијаграм промене броја продатих појединачних карата по месецима за период 
01.01.2008. - 31.12.2008. године: 

 

 
Као припрема за отпочињање обављања превоза на кружној линији 34 у оба 

смера сопственим возилима, у првој половини 2008. године спроведена је процедура 
пријема још 10 возача аутобуса у сектор превоза путника. Број радника у сектору 
превоза путника, на дан подношења извештаја, износи 60.  

У другој половини године набављено је 10 нових аутобуса, тако да је од 
01.09.2008. године превоз на кружној линији 34 у оба смера обављан новим 
возилима, чиме је подигнут квалитет пружања услуга. Од старих возила у функцији 
су још 3 (три) која се користе као резерва. 

Од 01.09.2008. године преласком на другачији начин обрачуна прихода 
превозницима (по пређеном километру) сектор превоза путника остварује приход од 
превоза путника у градском саобраћају на кружној линији 34 сразмерно броју 
пређених километара. 
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Набавком нових возила у 2008. години и обезбеђивањем адекватне просторије 
за поправку аутобуса, као и за смештај запослених који обављају послове поправке 
аутобуса, отклоњени су проблеми у одржавању аутобуса. 

 

5. 5. 5. 5. ��	����  ������
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ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

- Резултати у делу продаје и дистрибуције месечних и појединачних карата 

Продаја месечних карата обављана је на четири локације у граду за правна и 
седам локација за физичка лица.  

Сектор контроле градског саобраћаја продао је, у периоду од 1.1.2008. – 
31.12.2008. године, 307.065 месечних карата и 316 полумесечних карата (од октобра 
2008. године) и остварио следећи приход: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одлуком о превозу путника у градском и приградском саобраћају  бр. 50/2007 
од 13.7.2007. године, а која је почела да се примењује од 1. септембра 2008.  
промењене су границе зона тако да је друга зона проширена а трећа и четврта су 
смањене. Такође, Одлуком о финансирању функције превоза путника у градском и 
приградском превозу путника на територији града Ниша бр. 90/2008. од 3. октобра 

 
Укупан приход од месечних карата који се 

дели према одредбама Уговора 
 

 Број продатих 
месечних 
карата 

Вредност (дин) 

Јануар 21.161 29.135.864,00 

Фебруар 27.814 37.445.720,00 

Март 28.855 38.790.652,00 

Април 28.557 38.564.834,00 

Мај 27.849 37.594.175,00 

Јуни 25.128 34.336.839,00 

Јули 17.279 25.662.263,00 

Август 17.100 25.494.206,00 

Септембар 26.543 35.579.038,00 

Октобар 28.857 37.574.895,00 

Новембар 29.200 38.357.395,00 

Децембар 29.038 37.881.635,00 

УКУПНО 307.381 416.417.516,00 
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2008.  утврђене су нове цене месечних и појединачних карата  које су ниже или 
једнаке претходним ценама, а уведене су и полумесечне карте. Примена ових 
Одлука утицала ја на смањење прихода од продаје месечних и појединачних  карата 
у односу на исте месеце претходне године.   

Од 1. септембра 2008. почели су да се примењују Уговори између града и 
превозника којима је промењен дотадашњи систем финансирања функције превоза 
путника тако да се приход од месечних карата не расподељује на основу броја 
ангажованих возила, већ на основу  пређених километара, а недостајућа новчана 
средства се дотирају из Буџета Града Ниша. Остварени приход од продаје месечних 
карата и средства из буџета, преношена су превозницима у роковима дефинисаним 
важећим Уговорима. 

Дистрибуирано је укупно 11.476.796  појединачних карата превозницима. 

У септембру, октобру и новембру месецу извршена је замена легитимација 
субвенционираним категоријама путника (ученици основних школа, ученици средњих 
школа и студенти). Укупно је издато 11.225 легитимација за субвенциониране 
категорије путника. 

 

Преглед издатих легитимација по категоријама периоду од 1.9.-31.12.2008. 
године: 

 
  

Месец Септембар Октобар Новембар Децембар 
Ученици основних школа 1751 152 74 50 
Ученици средњих школа 5674 592 199 179 

Студенти 96 869 1354 235 

 

 

Одлуком о финансирању функције превоза путника у градском и приградском 
превозу путника на територији града Ниша бр. 90/2008. од 3. октобра 2008. утврђено 
је да право на бесплатну вожњу уз поседовање одговарајуће легитимације остварују 
следеће категорије путника: 

• Лица преко 70 година старости 

• Особе са инвалидитетом 

• Труднице 

• Треће дете, дупли близанци 

 

ЈП  „Аеродром Ниш“  је  након  усвајања  ове  Одлуке приступило издавању 
легитимација за бесплатан превоз па је у периоду од  4.10.2008. до 31.12.2008. 
године укупно издато 18274 легитимације. Преглед издатих легитимација по 
категоријама периоду 04.10.-31.12.2008: 
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Р. Бр. Категорија 
Издато 
легитимација 

1. Лица преко 70 година старости 15.168 

2. Особе са инвалидитетом 2.776 

3. Труднице 17 

4. Треће и свако наредно дете, дупли 
близанци 313 

 УКУПНО 18.274 

 

На захтев Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, редовно 
се месечно достављају извештаји о броју одштампаних и  дистрибуираних 
појединачних карата, продатих месечних и полумесечних карата, о броју издатих 
легитимација за субвенциониран и бесплатни превоз, као и о укупном оствареном 
приходу у интегрисаном тарифном систему у ЈГПП на територији Града Ниша. 

- Резултати у делу праћења и контроле реализације превоза 

Систем за  праћење возила који се заснива на ГПС/ГПРС технологији,  који је 
уведен 2007. године, је  дорађен  и прилагођен условима рада од 1. септембра 2008. 
Омогућено је праћење градских и приградских полазака по регистрованом  реду 
вожње. Омогућено је и  дневно уношење пазара   и преглед извештаја о реализацији 
реда вожње за сваког превозника понаособ. Међутим, систем  није аутоматизован за 
праћене реализованих полазака  па захтева  константан рад оператера који је 
организован у сменама од 4:30 до 24:00.  

Извештаји о реализацији превоза добијени праћењем у реалном времену  
израђују се декадно и месечно и достављају Управи за саобраћај и свим 
превозницима.    
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- Проблеми у раду 

Проблема при обављању продаје и дистрибуције месечних и појединачних 
карата није било.  

Проблеми при обављању контроле путника  и рада кондуктера  јављају се због 
недовољног броја контролора, јер се попуњавање радних места није реализовало 
због најаве надлежне градске управе да ће се комплетан сектор почетком 2009. 
године издвојити из ЈП „Аеродром Ниш“.   

Предуслов за поуздан рад система за праћење и контролу реализације 
превоза у ЈГПП је исправност свих примопредајника ГПС сигнала уграђених у 
возила. Проблеми се јављају јер превознци не желе да сносе трошкове одржавања 
примопредајника ГПС  сигнала иако су по Уговору обавезни да то ураде.  
Неевидентирни поласци захтевају достављање копија путних налога возила којима 
су ти поласци реализовани, што подразумева  додатно ангажовање  запослених и у 
Сектору контроле градског саобраћаја  и код превозника.  

До 1. септембра 2008. ЈП «Аеродром Ниш» и Сектор контроле градског 
саобраћаја  су од прихода  од продаје месечих карата добијали накнаду од 
2.900.000,00 динара. Од 1. септембра та накнада се исплаћује из буџета Града Ниша 
у износу од 30.000,00 евра тј. 2.504.064,00 у динарској противвредности, а обим 
посла и уговорне обавезе су се увећале,  што је захтевало ангажовање запослених 
из других сектора.  

  

- Резиме 

Сектор контроле градског саобраћаја остварио је све развојне планове и 
испунио све уговорне обавезе, на које се обавезао потписивањем Уговора са 
Градом: 

1. Продаја месечних карата и дистрибуција појединачних карата. 

2. Издавање легитимација за субвенциониран и бесплатни превоз 

3. Расподела и пренос средстава од продаје месечних карата превозницима. 

4. Свакодневна контрола у реалном времену, реализације превоза и 
поштовања реда вожње у превозу. 

5. Обезбеђен је on-line увид надлежним органима Града у приход од превоза 
у градском и приградском саобраћају, као и у реализацију превоза. 
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6. 6. 6. 6. ����������������������������        

    
Током 2008. године делатност сектора Трговине се реализује у два објекта. 

 
- Наша продавница у улици Наде Томић се одржава и издржава у оштрој 

конкуренцији трговина и дисконт центара у Нишу и сматрамо то значајним успехом. 
Количина робе, промет и остварен приход указују на квалитетан рад и посебно 
залагање запослених. 

- Рад продавнице у холу Аеродрома углавном зависи од броја авиона и продаја 
је увек веома добра данима када има летова. Као и код других сектора и рад сектора 
Трговине зависи од развоја саобраћаја. 

У сектору ради  десет радника од којих три радника раде петнаест дана на 
другим пословима у другим секторима (прерасподела). 

Подаци о промету Трговине су дати табеларно. 

Промет Трговине  у 2008. години 

 

Залиха 01.01.2008. Продаја од 01.01.2008. до 31.12.2008. Залиха 31.12.2008. 
Набавна 

вредност 
Продајна 

вредност 
Набавна 

вредност 
Разлика у 
цени 

Камата 
Порез 
плаћени 

Прод. вр. + 

камата 

Набавна 

вредност 
Продајна 

вредност 

Продав. 1 1.265.139,15 2.010.094,98 3.939.677,57 1.340.361,12 22.997,28 949.241,12 6.252.277,08 1.516.612,50 2.415.900,68 

Продав. 2 242.810,91 348.593,71 1.973.171,72 323.732,21 0 413.442,70 2.710.346,60 185.298,54 264.343,18 

УКУПНО 1.507.950,06 2.358.688,69 5.912.849,29 1.664.093,33 22.997,28 1.362.683,82 8.962.623,68 1.701.911,04 2.680.243,86 

 
Поређењем са прометом у 2007. години, констатује се повећање укупног 

промета за 5,8%. 
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Активности које су реализоване у 2008-ој годину биле су усмерене на 
обезбеђењу снабдевања котларнице за употребу природног гаса (омогућуна је се 
уштеда од око 50% на енергентима), поправкама и адаптацима постојећих објеката и 
њихових инсталација. 

Реализацији ових активности, увек су претходиле консултације и добијање 
сагласности од надлежних служби, Министарства и општинских органа. Обезбеђена 
је и сва потребна техничка и технолошка документација. Радови су реализовани у 
отежаним условима, ангажовањем у највећој мери особља аеродрома, који су пре 
свега ватрогасци, механичари и транспортни радници. Радови су се изводили једино 
између редовних и ванредних летова, поштујући технологију, токове и услове 
ваздушног саобраћаја, безбедносне и рестриктивне мере на аеродрому.   

Строги безбедносни и противпожарни прописи, захтевали су непрестано 
ангажовање особља аеродрома и онда када су радове изводили остали Извођачи. 
Све ове активности су реализоване у свему према важећим прописима и у складу са 
Законом о јавним набавкама.  
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Завршетак радова на конверзији котларнице са лаког лож уља на природни 
гас   

Након завршетка извођења свих пројектом предвиђених радова, обављен је 
технички пријем радова од стране Министарства за капителне инвестиције и 
добијена је Употребна дозвола. Вредност Прикључка на дистрибутивни гасовод 
1.381.500 динара 

 

Поправке хидрантске мреже  

Извођење грађевинских и водоинсталатерских радова на хидрантској мрежи 
објекта РЦМ-А у циљу заустављања хаваријског цурења (замена вентила, делова 
цеви и хидраната). Вредност ових радова 100.000 динара. 

 

Уградња оптичког кабла 

Извођење грађевинских и грађевинско занатских радова које је иницирао 
Телеком Србија ради побољшања нивоа услуга. Оптички кабл је независно доведен 
са две стране, до објекта АКЛ-а и Пристаништне зграде. Ради поузданости 
постављен  је и са унутрашње стране и повезује објекат АКЛ-а и пристаништну 
зграду. 

 

Израда кабловске канализације између пристанишне зграде, Техничког блока 
и РЦМ-А 

Извођење грађевинских и грађевинско занатских радова које је иницирао 
Телеком Србија ради побољшања нивоа услуга. Новоизграђена кабловска 
канализација је у свему према аеродромским стандардима и у потпуности је 
стављена у функцију потребама аеродрома (надовоезује се на постојећу). 

 

Обезбеђење услова и припремни радови за послове разминиравања 

 За потребе Руског министарства за ванредне ситуације кој је извршило 
послове разминиравања на преосталом делу комплекса, изведени су припремни 
радови на уређењу локација и објектима за сместај опреме.  

 

Учешће у пројектима South-East Europe 

У оквиру припреме за израду програма Transnational Cooperation Programme, 
узето је учешће у пројекту RAIRDev (Regional Airports Interaction for Regional 
Development) на International Symposium у Волосу и пројекту SMARTNET (Smart 
integration of regional networks trough airports in South-East Europe) 

 

Учешће у раду SEETO 

У оквиру South-East Europe Transport Observatory SEETO, активно се 
учествовало у свим радним активностима у организацији Министарства за 
инфраструктуру 
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Пријава пројекта за Национални инвестициони план Републике Србије за 
2009.годину 

У оквиру обезбеђења финансијских средстава за развојне пројекте и наставак 
реконструкције, извршена је пријава пројекта за Национални инвестициони план 
Републике Србије за 2009.годину.  

 

Активности на добијању Одобрења за употребу објеката Доградње и 
реконструкције маневарских површина 

Настављене су активности на  састанцима  са помоћницима Министра за 
инфраструктуру и Министраства за животни средину и просторно планирање и 
Државним секретарима у поступку добијању Одобрења за употребу. Добијено је 
Мишљење о стању коловозног застора од стране Директората цивилног 
ваздухопловства Ребублике Србије. Очекују се позитивни резултати ових 
активности. 

 

Израда пројекта Система светлосног обележавања Категорије 1 и 
Енергетике (Машинопројект) 

Након израде Идејних и Главних пројеката, Унионинвест из Крагујевца је 
извршио Техничку контролу пројекта и у припреми је документација за прибављање 
Одобрења за градњу (сагласности Јавних предузећа). 

 

Израда студије о могућности побољшања навигационих услова 

Саобраћајни факултет у Београду израдио је Анализу могућности побољшања 
навигационих услова за слетање, којом се потврђује могућност увођења Категорије 1 
и уградње ILS, што је веома значајно са аспекта унапређења неопходних услова за 
инструментално слетање. 

 

Активности на изради документације за изградњу Интерне бензинске 
станице на Аеродрому Ниш 

Добијена је сагласност за промену намене постојећег резервоарског простора 
капацитета 100m3 од стране Министарства одбране. У поступку је израда Елабората 
о локацији (ради НИС-Југопетрол) након којег се приступа тражењу сагласности од 
Министарства унутрашњих послова – Противпожарне полиције. 

 

Активности на поправкама и адаптацијама постојећих објеката и њихових 
инсталација 

Вршене су поправке и адаптације у свим објектима. Поправке инсталација, 
уграђивање клима уређаја, адаптирање простора за нове намене, интервениције у 
ентеријеру и тд. 
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8.1. Послови правне струке 

У оквиру Правног сектора, поред редовних послова организовања и 
спровођења поступака заснивања радног односа, обављања послова везаних за 
дозволе за кретање на Аеродрому, техничке израде потребних одлука и решења о 
правима запослених из радног односа, од значајнијих  послова у 2008. години 
издвајају се: 

Поступци пред судовима :  

- по тужби против ЈП "Аеродром Ниш":  

1. Тужилац Механичарска радња Миливојевић Миодрага за штету у износу 
од 832.250,41 дин. у току је; 

2. Тужилац „Ниш-експрес“ АД Ниш за камату у износу од 309.813,67 
динара у току је; 

3. Тужилац „Ниш-експрес“ АД Ниш за штету у износу од 5.400.000 динара у 
току је првостепени поступак; 

4. Тужилац Динић Душан за 8.280,00 динара - првостепени поступак; 
5. Слободан Ачевић из Херцег Новог за утврђивање права својине на 

пословном простору површине 48,50м2 у току је прекид поступка. 

- по тужби ЈП "Аеродром Ниш ":  

1. Тужени Ратко Павловић „Нитекс“ Ниш за неплаћени рачун у износу од 
670.940,00 динара у току је; 

 -  по предлогу за дозволу извршења на основу веродостојне исправе: 

o Извршни поверилац: ЈП „Аеродром Ниш“ - извршни дужник: „СТ РОССА“ 
Д.о.о. Суботинац, Алексинац, Ниш за неплаћене рачуне у износу од 
149.124,00 динара; 

o Извршни поверилац Новине „Борба“ Београд –- извршни дужник: ЈП 
„Аеродром Ниш“ у износу од 33.748,00 динара – основано потраживање 

Прекршајни поступак у току: 

1. Против: Филиповић Бојана што је дана 24.10.2007. године у 10 сати на 
Бул. 12. фебруар  управљао аутобусом марке „RENO“ рег. бр.  НИ-918-12, на 
коме су уређаји за управљање и заустављање били неисправни у вези 
прекршаја из чл. 226 ст. 1 тач. 32. ЗООБС-а на путевима и против ЈП 
„Аеродром“ Ниш као правног лица и Митровић Милована као одговорног 
лица у правном лицу зато што су наведеног дана, часа и места дозволили 
односно наредили да њихов аутобус учествује у саобраћају технички 
неисправно, а у вези  прекршаја из чл. 222 ст. 1. тач. 25. (правно лице) и ст. 2. 
(одговорно лице) ЗООБС-а на путевима; 

 
2. Против: Стојановић Живорада што је дана 24.10.2007. године у 10 сати 

на Бул. 12. фебруар  управљао аутобусом марке „RENO“ рег. бр.  НИ-968-89, 
на коме су уређаји за управљање и заустављање били неисправни у вези 
прекршаја из чл. 226 ст. 1 тач. 32. ЗООБС-а на путевима и против ЈП 
„Аеродром“ Ниш као правног лица и Митровић Милована као одговорног 
лица у правном лицу зато што су наведеног дана, часа и места дозволили 
односно наредили да њихов аутобус учествује у саобраћају технички 
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неисправно, а у вези  прекршаја из чл. 222 ст. 1. тач. 25. (правно лице) и ст. 2. 
(одговорно лице) ЗООБС-а на путевима; 

 
3. Против: Стојановић Милана што је дана 26.7.2007. године у 16,50 сати у ул. 

Књажевачкој  управљао аутобусом марке „RENO“ рег. бр.  НИ-968-82, које је било 
технички неиправно, у вези прекршаја из чл. 226 ст. 1 тач. 32. ЗООБС-а на 
путевима и против ЈП „Аеродром“ Ниш као правног лица и Митровић Милована 
као одговорног лица у правном лицу зато што су наведеног дана, часа и места 
дозволили односно наредили да њихов аутобус учествује у саобраћају технички 
неисправно, а у вези  прекршаја из чл. 222 ст. 1. тач. 25. (правно лице) и ст. 2. 
(одговорно лице) ЗООБС-а на путевима; 

 
4. Против: Стојановић Живорада што је дана 24.10.2007. године у 12,50 сати у 

ул. Књажевачкој управљао аутобусом марке „RENO“ рег. бр. НИ-977-39, на коме 
су уређаји за управљање и заустављање били неисправни у вези прекршаја из чл. 
226 ст. 1 тач. 32. ЗООБС-а на путевима и против ЈП „Аеродром“ Ниш као правног 
лица и Митровић Милована као одговорног лица у правном лицу зато што су 
наведеног дана, часа и места дозволили односно наредили да њихов аутобус 
учествује у саобраћају технички неисправно, а у вези  прекршаја из чл. 222 ст. 1. 
тач. 25. (правно лице) и ст. 2. (одговорно лице) ЗООБС-а на путевима; 

 
 

5. Против Радисава Радојковића и ЈП „Аеродром Ниш“ јер су применили нове-
више цене услуга у градском саобраћају за септембар месец 2006. године због 
спровођења јединственог тарифног система на нивоу града Ниша, на основу 
писаног документа Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, а 
пре добијања сагласности Скупштине града на одлуку Управног одбора о цени за 
једну непрекидну вожњу прве зоне (град), у износу од 30,00 динара (цена садржи 
ПДВ) и цену месечне карте за организовани превоз радника "на име" у износу од 
1.300,00 динара (цена садржи ПДВ). 

 
Завршен поступак: 

 
6. Против: Војиновић Војкана што је дана 6.11.2007. године у 15,00 сати у ул. 

Пролетерској управљао аутобусом марке „RENO“ рег. бр. НИ-968-82, на коме су 
уређаји за заустављање били неисправни у вези прекршаја из чл. 226 ст. 1 тач. 
32. ЗООБС-а на путевима и против ЈП „Аеродром“ Ниш као правног лица и 
Митровић Милована као одговорног лица у правном лицу зато што су наведеног 
дана, часа и места дозволили односно наредили да њихов аутобус учествује у 
саобраћају технички неисправно, а у вези  прекршаја из чл. 222 ст. 1. тач. 25. 
(правно лице) и ст. 2. (одговорно лице) ЗООБС-а на путевима. 

Изречена опомена. 
 

Царински прекршај у току: 

 
Против: Милојевић Горана главног магационера и ЈП „Аеродром Ниш“ због 

прекршаја из чл. 337 ст. 4 Царинског закона, јер роба у Царинском складишту бр. 
2, која је смештена 19.4.2007. године није унета у копјутерску базу податка 
магацинског књиговодства и није била обележена својом позицијом и подацима 
наопходним за проверу 
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Поднете кривичне пријаве од стране ЈП „Аеродром Ниш“ против: 

 
1. Тасић Николе из Паси Пољане због кривичног дела фалсификовања исправе 

(употребио је 11.3.2008. године лажну месечну карту за прву и другу зону, за 
ученике средњих школа у јавном градском превозу на линији Мокрањчева-Н. Р. 
Јовић); 

 

Одржано је укупно 17 седница Управног одбора, припремљени материјали, 
вођени записници, технички обрађене и достављене одлуке;  

У оквиру нормативне делатности донет је Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈП "Аеродром 
Ниш", Правилник о коришћењу службених возила, Правилник о изменама 
Правилника о јавним набавкама мале вредности, Пословник о раду Управног 
одбора, Пословник о раду Надзорног одбора. 

У оквиру уговорног права закључено је укупно 424 уговора и то:  

- Уговора комерцијалне природе – 175, 

- Уговора о раду, вршењу привремено-повремених послова и о делу: 249.  

Набавка добара и услуга вршена је на начин предвиђен Законом о  јавним 
набавкама. Понуђачи нису улагали захтеве за заштиту права код Управе за јавне 
набавке. 

 

 
 
 

8.2. Комерцијално-финансијски послови 

Детаљни подаци су достављени на усвајање кроз специфичне, законом 
прописане обрасце о финансијском пословању. Овде дајемо податке о делу 
пословања који се односи на извршење комерцијално-финансијских послова у 2008. 
години и параметрима који указују на обим посла, динамику извршења и квалитет: 

ЈП "Аеродром Ниш" управља пословним простором на комплексу, чија је укупна 
површина 556 м2. Од ове површине укупно 78% користе службе значајне и 
неопходне за рад основне делатности (ваздушни саобраћај) од којих је највећи 
корисник Агенција за контролу летења (369 м2). Недостатак пословног простора за 
лоцирање и рад нових корисника је једно од ограничења даљег развоја 
пословања Предузећа јер тај део пословања и прихода на савременим 
аеродромима има веома велики удео.  

ЈП "Аеродром Ниш" је издао укупно 12.358 фактура. Од тога је  укупно 5.237 
рачуна корисницима услуга и купцима (без послова продаје месечних картица 
Јавног градског превоза), при чему је просечан износ рачуна око 25.900 динара. У 
оквиру продаје месечних карата правним лицима за дванаест месеци 2008. године 
креирано је 7.121 рачуна, а просечан износ рачуна је 23.743 динара.  

Усклађивање ценовника се вршило у складу са тржишним условима, па је тако 
извршена промена начина обрачуна по „блок систему“ везана за ценовник закупа 
и трошкова пословног простора и услуга. Модел разликује трошкове за пословни 
простор који је у власништву ЈП "Аеродром Ниш" и пословни простор који је у 
власништву других лица са магацинским простором у власништву и без 
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магацинског простора у власништву, а цена је одређена у зависности од величине 
пословног простора.  

 Након дописа Царине 04/3.1. број Д-21530/1 од 21.11.2007. који је упућен 
држаоцима терминала на којима се обавља царински надзор и преглед робе, а 
којим се ултимативно захтева да се цена коришћења терминала снизи на 700 дин, 
били смо приморани да коригујемо цену наше услуге. Услед таквог ултиматума 
Управе Царина, ЈП „Аеродром Ниш“ је био приморан да своје цене од 
1.1.2008.године коригује за више од 50% наниже, уместо да их усклађује са 
порастом цена на мало од 2002. године, чиме је Јавном предузећу „Аеродром 
Ниш“ значајно умањен приход.  

Наш тадашњи предлог је био да се да рок од једне године током кога треба 
решити проблем трошкова коришћења терминала на обострано задовољавајући 
начин или да се пронађе нови простор за смештај терминала. Овај предлог је 
одбијен и ултимативно примењене нове цене, а затим је наш предлог примењен 
расписивањем тендера. Управа царине је децембра 2008. године расписала Јавну 
набавку за закуп пословног и паркинг простора у којој је у партији 10 био Ниш, 
шире подручје аеродорма. ЈП „Аеродром Ниш“ је након откупа конкурсне 
документације и детаљне анализе дао своју понуду са комплетном траженом 
конкурсном документацијом. Међутим, Управа царине је након окончаног поступка 
Јавне набавке одлучила да све понуде одбије, без извесне најаве понављања 
поступка. 

  Набаваком штампача за штампање идентификационих картица у току 
2007. године створени су услови да ту услугу понудимо тржишту у 2008. години, те 
смо на тај начин остварили додатни приход.  

 

Анализа продаје и наплате потраживања: 

Ако са списка купаца искључимо оператере јавног градског саобраћаја, обзиром 
да су приходи и трошкови везани за јавни градски саобраћај у суштини приходи и 
трошкови Града (Аеродром је само посредник-извршилац уговора које је Град 
дефинисао), дајемо преглед највећих купаца ЈП „Аеродрoма Ниш“ за 2008 годину: 

 
Jат airways 21.184.269 динара 
Град Ниш 10.016.256 динара 
Агенција за контролу летења 3.652.077 динара 
Алфашпед 3.042.298 динара 
Унитранс 2.591.095 динара 
Нини 2.228.797 динара 
Montenegro airlines 1.596.765 динара 
Трамп 1.569.809 динара 
Интереуропа 1.377.316 динара 
Мега медиа 1.065.125 динара 

Највећи купац је Jат airways обзиром да је то једина компанија која обавља летове 
током целе године. Приход који је остварен по овом основу износи 21.184.269 
динара. 
Током 2008. године имали смо успешну наплату потраживања јер смо у овој 
години наплатили 93% укупних потраживања. Није наплаћено 7% укупних 
потраживања и односе се претежно  на четврти квартал. 

 
Почетно стање потраживања 1.1.2008. године      9.486.124,35 динара 
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Испостављено рачуна 2008. године              136.792.384,72 динара 
Потраживање 2008. са почетним стањем     146.278.509,07 динара 
Наплаћено рачуна током 2008. године          136.435.750,21 динара 
Крајње стање 31 децембра 2008. године              9.842.758,86 динара 

 

Као допуну информације дајемо податак да је износ од 8.238.071,07  
ненаплаћених потраживања у IV кварталу 2008. године представља 20% укупно 
испостављених рачуна за тај период.  

Напомињемо да је у међувремену, током израде годишњег извештаја 
наплаћен износ од 7.323.602 динара. Тако да је остало ненаплаћено 2.519.156 
динара. 

У току годишњег пописа за 2008 годину, Комисија за попис новчаних обавеза 
и потраживања је предложила за отпис потраживања од купаца у износу од 
23.800,00  за која је Комисија оценила као ненаплатива. 

Највећи дужници ЈП Аеродром Ниш на дан 31.децембар 2008. су: 

 
Jат airways 2.222.735 динара 
Нини 598.737 динара 
Мега медиа 291.488 динара 
Агенција за контролу летења 278.340 динара 
Унитранс 227.987 динара 
 
На робно-царинском терминалу су послови обављени уредно уз 

сарадњу са царинском испоставом, без инцидената. Наиме, рад Терминала захтева 
организацију која обезбеђује функцију царинске контроле, евиденцију пристиглих 
возила са робом и контролу кретања, те је та функција је испуњена.  

Број теретних возила на робно-царинском терминалу у 2008. години износи 
14.272 што је повећање од 6,02% у односу на број теретних возила у 2007. години. 

 
 
8.3. Служба  платног  промета 

У  оквиру Комерцијално-финансијског сектора , служба платног промета је у 
току пословне 2008.год. обављала је редовне послове финансијске оперативе , 
благајничког пословања, контролу примљених, издатих рачуна и благајничког 
пословања, обрачун и исплату зарада запослених као и обрачун и исплату накнада 
члановима УО и НО, обрачун ПДВ и осталих пореских обавеза, обрачун камата, 
праћење кредита дугорочних и кредита за ликвидност, девизни промет,праћење 
наплате продаје робе на кредит – потрошаки кредити трговине. Није било значајних 
измена законских прописа.  

Приказ стања ненаплаћених потраживања  31.12.2008. године по кварталима 

Период Укупно 
ненаплаћано 

Део укупно 
ненаплаћеног 

По факурама издатим до 1.1.2008. 592.202,75 6% 
По фактурама издатим у I кварталу 2008. 107.478,31 1% 
По фактурама издатим у II кварталу 2008. 504.895,57 5% 
По фактурама издатим у III кварталу 2008. 400.111,16 4% 
По фактурама издатим у IV кварталу 2008. 8.238.071,07 89% 
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Користимо  услуге електронског платног промета банака чији смо депоненти, па је 
могуће веома брзо користити приливе за измиривање обавеза. Праћење осам 
текућих рачуна, које имамо код шест банака – АИК, HYPO, OTP, Raiffeisen, 
Комерцијална и Intesa  –  и обављање  платног промета електронским путем, могуће 
је само код технички добро опремљених служби  чиме ми можемо да будемо 
задовољни, али исто тако захтева и максималну коцентрацију запослених. Промет 
динарског и девизног  платног промета обрадјен је и  има 25.925 ставки.(оператива 
24.337 и потрошачки кредити које даје трговина 1.588). У 2007. год. промет је имао 
23.177 ставки. Евиденција бонова за паркинг 2008. има 14.226. ставки, а у 2007.год. 
13.338. 

 И у овој години, праћење продаје карата за градски превоз кроз обављање 
динарског платног промета, значајно је повећава обим посла за исти број  
запослених/15.159 ставки/ . Због специфичности, обимности и велике финансијске 
вредности неопходно је брзо, ефикасно и прецизно водити евиденцију по 
партнерима /1009/ и по рачунима. У 2008.  испостављено је 7.121. рачун. Послови 
платног промета, менично пословање, компензације, асигнације, цесије као и 
обезбеђење података о наплаћеној продаји карата, на основу којих се даље врши 
обрачун и распоред средстава превозницима по Уговором одређеним периодима 
обављани су уредно. Продаја карата  се обавља на више пунктова у  највећем броју 
авансирана, због неликвидности купаца плаћа се асигнацијама и цесијама, па 
посебне тешкоће ствара повезивање рачуна, уплате и партнера јер фактуре, 
асигнације и цесије доступне су служби платног промета после наплате. Аналитичка 
евиденција устројена је само у оперативи карата. Како је књиговодствена евиденција 
збирна, тако  се евентуални пропусти у оперативном евидентирању наплате теже 
откривају. Све ово озбиљно указује на потребу поновног сагледавања 
систематизације и евентуалне измене исте, чиме би се побољшала ефикасност ове 
службе која би онда била спремна и  за целовиту контролу комплетне документације 
везане за овај не мали посао. 

Послови са готовим новцем обављају се преко динарске, чековне, девизне и 
благајне бензинских бонова. Промет благајне обрађен је са 5.920 ставки(у 2007.год. 
5.838) Промет благајне продаје карата има  9.320. ставки и две благајне –динарску и 
чековну (у 2007. год.8.086 ставки) 

Ликвидатура поред редовног посла контроле улазних и излазних рачуна, врши 
контролу благајничке документације из редовног пословања / пријем и предаја 
пазара, контрола наплате бонова за пркинг, обрачун и исплата путних налога у 
земљи и иностранству, обрачун и исплата Уговора о делу, закупа и слично/, 
обрачунава  и сачињава пријаву ПДВ и осталих пореских пријава, сачињава 
записнике о пријему и задужењу основних средстава. 

Обрачун и исплата зарада запослених и обрачун накнада члановима УО и НО 
вршена је уредно као и  извештавање Оснивачу и Министарству за финансије – 
Трезору. 
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8.4. Послови техничког одржавања и одржавања комплекса 
 
Сектор техничког одржавања је у 2008. години био ангажован на следећим 

пословима: 
− Одржавање и поправка опреме за опслуживање ваздухоплова, 
− Одржавање и сервис аутобуса за јавни градски превоз, 
− Одржавање објеката и инсталација. 

 

Главне активности у 2008 години су биле: 

 

Одржавање и поправка опреме за опслуживање ваздухоплова 

Аеродромска опрема је редовно одржавана тако да су сва средства у 
исправном стању. Вршени су пролећни и зимски шестомесечни прегледи. Од већих 
захвата на опреми урађено је: 

- Ремонт мењача ватрогасног возила – помоћни погон који покреће главну 
центрифугалну пумпу и ремонт центрифугалне пумпе. Набавка делова 
директно од произвођача из Немачке. 

- Ремонт преструјног вентила на возилу за одлеђивање  
- Преглед и подешавање опреме у летњој и зимској сезони 
- Уграђивање помоћних пумпи за гориво ниског притиска на оба агрегата 

ради побољшања дотока горива 
- Замена уља, филтера, антифриза на опреми 
- Прање и чишћење инсталације за грејање флуида за одлеђивање 

 

Одржавање и сервис аутобуса за градски превоз 

У току 2008 године набављено је 10 нових аутобуса за градски превоз тако да 
су на њима рађени само редовни сервиси у овлашћеном сервису Еуро Стар. Од ФАП 
корпорације Аеродром Ниш је добио овлашћење да у гарантном року можемо да 
вршимо замену делова у гарантном року, а који не спадају у склопове мотора и 
мењача. Вршена је замена појединих делова управљачког механизма и електро 
инсталације , замена уља диференцијала и периодично подмазивање.  

Стари аутобуси су генерално прегледани и издвојена су три аутобуса на 
којима су замењени витални делови (скинути са осталих аутобуса и ремонтовани) 
тако да су сада резерва новим аутобусима у случајевима сервиса и прања. 

 
Одржавање објеката и инсталација 

На објектима и инсталацијама је рађено текуће одржавање, поправка и 
доградња истих: 

- Генерално чишћење котла и проба на притисак, затварање 9 димних цеви 
због цурења,  проба и пуштање у рад система грејања  

- Ремонт вентила за централно грејање у главној котларници и  чишћење 
филтера  

- Радови на електро и телефонским инсталацијама  
- Постављање кабловске канализације. 
- Редовно одржавање хигијене на комплексу како спољних површина тако и 

унутар објеката, аутобуса, возила и опреме. 
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Најкритичније стање је по питању стања кабловске инсталације система 
светлосног обележавања, чији су струјни кругови у два наврата били у прекиду због 
кратког споја старих каблова и струјних трансформатора, тако да је неопходна 
њихова замена у што хитнијем року. 

 

Сектор техничког одржавања у 2008. години радио је са 11 радника у сталном 
радном односу и 3 радника ангажована преко студенске задруге. Структура радника 
је следеђа: 

 
- пословођа одржавања                         1  
- аутомеханичар                                      2 
- аутоелектричар – ниска струја             1 
- електричар – висока струја                  1 
- бравар – заваривач                              1 
- одржавање површина                           4 
- референт одржавања                           1 

Радници ангажовани преко студентске задруге су радили на пословима 
чишћења и одржавања комплекса и возног парка (аутобуси и возила). 

 
 
8.5. Послови КД контроле и физичко-техничког обезбеђења 

 

Број особља које ради на пословима безбедности цивилног ваздухоповства: 
- Руководилац службе ВСС и безбедности  1 
- Оператери контрадиверзионе контроле 2  (укупно обучено 6 извршилаца) 
- Радници обезбеђења     9  (5 само обезбеђење + 4 и за КД) 
- Радници ВСС               14 (4 возача ватрогасца + 10 ватрогасца 

(од тога су 3 радника обезбеђења, 2 контрадиверзиона контрола, 9 руковаоци 
аеродромском опремом) 

Уверење о завршеном курсу из противдиверзионе заштите, (Безбедносно-
информативна агенција, Образовно-истраживачки центар - јул.2003.год.) - 3 
полазника.  

Ови оператери су послати на освежење знања за противдиверзиону заштиту 
за оператере на аеродромима (ЈП Аеродром „Никола Тесла“ Београд, Центар за 
обуку – март 2008.год).  

Сертификат о завршеном курсу из противдиверзионе заштите за оператере 
на аеродромима (ЈП Аеродром „Никола Тесла“ Београд, Центар за обуку – март 
2008.) -  3 полазника 

 

Обуке и курсеви који су спроведени за раднике у служби безбедности: 

1. Обука радника обезбеђења за руковање ватреним оружјем . 8 полазника 
2. Обука за руковање и складиштење опасних материја ........... 3 полазника 
3. Уверење о положеном стручном испиту из заштите од пожара, Управа 

противпожарне полиције.............................................................9 полазника (9 
обезбеђење + 4 ватрогасца 

4. Обука за рад у ВСС  аеродрома, ШЦ „Аеродром Ниш“.........14 полазника  
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Безбедност 

 

Контрадиверзиона контрола 

Број оператера КД контроле: 6   

Три оператера контрадиверзионе контроле су основну обуку прошли на 
Институту за безбедност и у складу са тим поседују лиценце Института за обављање 
послова од значаја за безбедност ваздушног саобраћаја издате 2003.године. 
Освежење знања и основна обука за још 3 радника обезбеђења организована је у 
овлашћеном школском центру Аеродрома Београд марта 2008.год.  

У 2008. години број прегледаног пртљага: 

1. Редован преглед ...........11.925 
2. Изгубљени пртљаг.........63  
3. Сумњиви пртљаг............---       

Количина прегледане робе: 

− У 2008.................... 1 колето 

Број  прегледаног кетеринга: 

− ................................230 

 

Јуна 2008. године покренута је иницијатива за добијање расходованих рентген 
уређаја које је користила гранична полиција аеродрома Београд. Пет расходованих 
рентген уређаја је допремљено на аеродром Ниш септембра 2008 и предстоји 
издвајање средстава за њихову поправку и довођење у функционално исправно 
стање.  

У 2008. години контрадиверзиона контрола пртљага се обављала по процедури 
која је предвиђена Програмом за безбедност цивилног ваздухопловства. Од укупне 
количине прегледаног пртљага, 10% је прегледано ручно и из другог угла због 
застарелости уређаја. 

Обзиром да су наведени рентген уређаји које тренутно поседује Аеродром Ниш 
застарели не постоје овлашћене институције које би вршиле преглед и давале 
сертификат о исправности сваке године како је Програмом за безбедност цивилног 
ваздухопловства прописано, због чега је потребно набавити један централизовани 
рентген уређај који би задовољавао аеродромске стандарде.  

Оператери КД контроле врше и безбедносну проверу кетеринга. 

 

Обезбеђење 

- Рад физичког обезбеђења: 12ч. дневна-24-12ч.ноћна-48.    

- Број радника обезбеђења: 9  (два радника у смени) 

У време одвијања авио саобраћаја врши се прераспоређивање и појачавање 
обезбеђења. У одређеном временском интервалу врше се обилаци целог комплекса 
аеродрома, при чему обилазак спроводи један радник.  

Сви радници обезбеђења су подвргнути провери подобности и добили су 
сагласност МУП-а за ношење оружја. Издате су им Потврде за ношење оружја на 
одређеној релацији. Води  се уредна евиденција о примопредаји оружја. Чишћење 
оружја се врши једном месечно. 
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Обезбеђење контролише објекте аеродрома, све пролазе нарочито на местима 
највеће фреквенције кретања људи и возила, као и ограду око комплекса аеродрома. 
Обзиром да постоје седам пролаза који су под контолом обезбеђења и да је ограда 
око комплекса дужине 2700m, два радника обезбеђења у смени не могу увек 
квалитетно да обезбеде цео комплекс. У одређеном временском интервалу врше се 
обиласци целог комплекса аеродрома, при чему обилазак спроводи један радник. 
Ови обиласци се не обављају онда када je радник обезбеђења сам у смени.  

На капији "Е", где је највећа фреквенција кретања људи и возила води се 
уредна евиденција тако што у се у листу уписују име и презиме, бр.л.к., 
бр.саобраћајне дозволе као и име радника аеродрома који је одговоран за кретање 
особе која улази у круг аеродрома. Ноћу, суботом од 13:00ч. и недељом радници 
обезбеђења раде на наплати паркинга за теретна возила. 

Пут за обилазак периметра је рашћишћен од растиња ширине 2м са унутрашње 
и са спољашње стране ограде и потребно редовно одржавање. Шири обилазак се 
врши возилом. 

Након контроле инспекцијских служби Директората по питању безбедности 
једна од главних примедби је да периметар није видљив целом својом дужином и да 
је потребно то решити у што скорије време. На основу овога потребно је измештање 
или постављање додатне ограде на местима ван шуме и растиња око аеродрома као 
и израда земљане саобраћајнице поред ограде.  

У 2008. години приликом одвијања авио саобраћаја на аеродрому обезбеђење 
периметра су вршили поред аеродромског и припадници жандармерије.   

Идентификационе картице израђене су и подељене свим запосленима на 
аеродрому „Константин Велики“ у Нишу, граничној полицији, царини, инспекцијским 
службама, југопетролу, кетерингу и АКЛ-у. ИД картице су израђиване и за 
припаднике служби које су у 2008.години радили на хуманом разминирању терена на 
аеродрому. 

Пружана је услуга израде ових картица трећим лицима. 

 

Комитет за безбедност 

У 2008. години одржане су две седнице Комитета за безбедност, а у складу 
са Државним Програмом за безбедност цивилног ваздухопловства донетим 
почетком 2005.године од стране Министарства за капиталне инвестиције Републике 
Србије.  

� 10.07.2008.год   

� 25.09.2008.год.  
 

Обезбеђење транспорта новца 

Током 2008.године услуге транспорта и обезбеђења новца прикупљеног 
продајом месечних картица за аутобуски превоз пружала је фирма ДОО Security 018. 

Број извршеног транспорта: 90 + 38 (из благајне) 

Новац који се налази у касама, за време манипулације и који се налази у 
транспорту од првог продајног до уплатног места је осигуран преко ДУНАВ 
осигурања. 
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Safety (Сигурност) 
 

Безбедност и здрaвље на раду 

У 2008. години десила се једна повреда на раду. Један кондуктер је задобио 
тешку повреду на раду. На основу закона о безбедности и здрављу на раду повреда 
је пријављена инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове. Лаких 
повреда на раду није било. 

Сви новопримљени радници као и радници којима су се променила радна 
места у 2008. години су прошли обуку за безбедност и здравље на раду. 

15.10.2008. године усвојена је Процена ризика за сва радна места у радној 
околини на аеродрому. 

 

Екологија 

Током 2008.године на комплексу Аеродрома сакупљена је одређена количина 
секундарних сировина од којих су неке класификоване као опасне материје 
(рабљено уље, акумулатори, оштећене палете, метални отпад, гуме). По Закону о 
заштити животне средине нисмо у могућности на адекватан начин да складиштимо и 
чувамо ове материје због чега је потребно извршити продају или предају фирмама 
које имају Решење еколошке инспекције за скупљање или куповину ових сировина. 

 

Спасилачко ватрогасна служба 

Број лиценцираних радника СВС:14 

         У време отворености аеродрома, СВС ради у следећем саставу: 

−−−− Командир СВС.................. 1 извршилац 
−−−− Возач-ватрогасац.............  3 извршиоца 
−−−− Ватрогасац-спасилац.......  3 извршиоца 
−−−− Дежурни телефониста.....  1 извршилац 
−−−− ПОО................................... 4 извршиоца 

          

Инспекцијски прегледи од стране Директората се обављају свака три месеца. 
Све примедбе су уклоњене у прописаним роковима 

 

 

Школски центар „Константин Велики“ Ниш 

Дана 14.02.2006.године Центар је добио Уверење о оспособљености за обуку 
ватрогасно спасилачког особља. У 2008. години извршено је освежење знања 14 
радника СВС Аеродрома Ниш и обука 8 радника за обучено особље. Следећи 
термин за освежење знања спасилачко ватрогасне службе Аеродрома Ниш је 
30.03.2010.године.  

28.03.2008.године склопљен је Уговор са Ваздухопловном Академијом о 
пословно-техничкој сарадњи након чега је извршена обука наших радника за прихват 
и отпрему (координатор саобраћаја, диспечер саобраћаја, диспечер платформе, 
контролор опслуживања ваздухоплова, путника и ствари, балансер ваздухоплова, 
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паркер сигналиста ваздухоплова, руковалац аеродромском опремом, руковалац 
генератора, домаћица (домаћин) ваздухопловног пристаништа) 

 

Заштита од пожара 

У склопу прегледа целокупне техничке опреме врши се и преглед свих ПП 
апарата и хидрантских ормарића на аеродрому коју врши СВС аеродрома . Уједно 
редовно се врши  и контрола ПП апарата и хидрантске мреже на шест месеци од 
стране овлашћеног сервисера (ГДВД Ниш). 

Извршено је испитивање громобранске инсталације и уземљивача које се 
ради сваке друге године (ГДВД Ниш). 

Обука свих радника из области заштите од пожара, врши се на три године, а 
тестирање сваке године. Последња обука је рађена 07.02.2007. год. а тестирање 
05.03.2008.год  

На аеродрому постоје два система за аутоматску дојаву и гашење пожара 
која се сервисирају у законом утврђеним интервалима, а карактеристично за стари 
систем за дојаву је да даје велики број лажних аларма  

 

РАЗМИНИРАЊЕ 

У периоду од агуста до децембра 2008.године на комплексу Аеродрома 
изводили су се радови на деминирању и чишћењу терена од заосталих касетних 
бомби. На основу постигнутог договора између Владе Републике Србије и Руске 
федерације по коме је Руска федерација финансирала чишћење терена од 
неексплодираних убојних средстава специјализована екипа фирме «Емерком 
демаининг» је вршила проверу и чишћење трена.  

Ове радове вршила је екипа од око 40 људи, са две специјалне машине за 
проверу и уништавање неексплодираних направа. 

Закључно са 19.12.2008.године разминирање је обављено на површини од 
704020м2 на дубини од 50цм и 32980 м2 на дубини од 20цм. Укупно је уништено 450 
комада неексплодираних убојних средстава од чега је 31 касетне бомбе. Детаљнији 
подаци су прецизирани у Записнику о преузимању локације која је разминирана, 
потписаног од стране представника «ЕМЕРКОМ демаининга» и директора Центра за 
разминирање. 
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8.6. Послови Управе ЈП "Аеродром Ниш"   

 

Током 2008. године су пред управом ЈП "Аеродром Ниш" били следећи посебно 
значајни задаци: 

 
• Обезбеђење текуће ликвидности и уредног измиривања обавеза у релативно 

тешким условима услед смањивања обима саобраћаја. 
• Анализа могућег односа са партнерима заинтересованим за инвестирање у 

комплекс као једне од могућности обезбеђења даљег развоја. У складу са овим 
склопљен је уговор са аустријском компанијом Eyemaxx о изградњи карго-
логистичког центра на комплексу ЈП „Аеродром Ниш“. Уговор и два анекса ће 
ступити на снагу након испуњења услова да се земљиште на коме се налази и 
послује ЈП „Аеродром Ниш“, а које је власништво Републике Србије и чији је 
корисник Република Србија, пренесе на корисника ЈП „Аеродром Ниш“, као и да 
се сачини тројни уговор између ЈП „Аеродром Ниш“, као инвеститора, компаније   
Eyemaxx, као суинвеститора и Дирекције за имовину Републике Србије. 

• Очување кадра упркос ниским зарадама, што је  један од основних услова 
успешног наставка рада на овако специфичном послу.  

• Стратешко планирање даљих корака у развоју Предузећа. Израда 
одговарајућих докумената који омогућују кандидовање за финансирање 
развојних пројеката (НИП, Европска банка за обнову и развој и бројне друге 
европске и светске организације које подржавају развојне пројекте) и 
спровођење процедура које стварају погодније услове за инвестирање 
(уређење статуса земљишта, почетак процеса израде банкарске студије 
изводљивости у сарадњи са стручним консултантским тимом из Шведске – SEK, 
итд). 
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Контрола  радних  процеса  

 
Контроле радних процеса су вршене од инспектора надлежне ваздухопловне 

власти - Директората цивилног ваздухопловства (спасилачко-ватрогасна служба, 
Школски центар, систем светлосног обележавања, припремљеност служби прихвата 
и отпреме за зимску сезону), као и од надлежних представника МУП-а (за контролу 
стања противпожарне заштите и чуварску службу). Такође, вршена је контрола 
безбедности и здравља на раду, а од стране инспектора за заштиту животне 
средине контролисано је складиштење отпада и секундарних сировина. 

У току 2008. године по налогу Пореске ураве- регионални центар Ниш- 
филијала Ниш, обављена је теренска контрола са предметом контроле: 
обрачунавања и плаћања пореза на додатну вредност за период 1.5.2008 до 
31.5.2008. године. Контрола је обављена у периоду од 19.6.2008-23.6.2008. године. 
Записник број 1486 од 24.6.2008. године достављен је предузећу. 

По налогу одговарајућег органа Града Ниша извршена је буџетска инспекција  
од стране буџетског инспектора ради инспекцијске контроле материјално 
финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава за период 
од 1.1.2007. до 31.12.2007. године. Записник о контроли број 2328 од 6.10.2008. 
године достављен је предузећу.  

Ни у једном од прегледа и контрола нису уочене неправилности које су 
проузроковале подношење пријаве, а наложене или сугерисане измене и допуне су 
извршене у целости, осим потребне доградње на полигону за обуку спасилачко-
ватрогасне службе (објекат и базен), за шта је остављен рок у 2009. години. 
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Пословање Аеродрома мора бити стално са интензивном развојном 
компонентом и постојањем сталог инвестиционог циклуса. Само је тако могуће 
очувати квалитет понуде, потребан ниво безбедности и ажурне сертификате 
објеката и процеса. Међутим, ниво инвестирања се, након реконструкције 2003. 
године углавном своди само на инвестиционо одржавање у минималном обиму. 

Након враћања Аеродрома у функцију у највећој мери су предузимане 
активности везане за развој саобраћаја и обезбеђење услова за инвестирање на 
комплексу. Припрема се састојала у дефинисању развојних корака који су 
прецизирани кроз прикупљање потребних података и оспособљавање у 
методологији планирања будућег дугорочног развоја. 

Резултат претходних напора се огледа у завршеном Бизнис плану рада 
Предузећа за период 2007-2022 и он предстваља један од основа за потенцијалне 
инвеститоре.  

За позиционирање унутар Србије од значаја је како наша припрема 
аргумената и ваљаних развојних планова и програма, тако и подршка локалне 
заједнице. Подршка током припреме за доделу средстава из НИП је била значајна 
(Град Ниш и 30 општина у региону) и ипак овај пројекат до сада није добио 
финансијску подршку.  
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Укупан број запослених на дан 31.12.2008. године био је 166 (154 на 

неодређено време и 12 у радном односу на одређено време). 
У периоду од 1.1.2008. до 31.12.2008. године радни однос је засновало 16 

лица ради обављања послова са IV степеном стручне спреме 15 лица и ради 
обављања послова са III степеном стручне спреме 1 лице. Радни однос је престао за 
2 радника са IV спепеном стручне. 

 

Школска 
спрема 

31.12. 2007.                 31.12.2008. 
Број 

запослених 
% укупног 
броја 

Број 
запослених 

% укупног броја 

I 4 2,6 %  4 2,41 

II 1 0,6 %  - 0 
III 19 12,5 % 21 12,66 

IV 82 53,9 % 88 53,01 
V 9   5,9 % 13 7,83 
VI 16 10,6 % 16 9,64 

VII1 21 13,8 % 24 14,45 
VII2   - - - 

УКУПНО:  152  100%  166  100% 

 
 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО РАДНОМ СТАЖУ СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

До 10 година 75 Од 20-30 година 30 
Од 10-20 година 48 Од 30-40 година 67 
Од 20-30 година  33 Од 40-50 година  40 
Од 30-40 година 10 Од 50-60 година 29 
Преко 40 година 0 Преко 60 година 0 

Укупно  166 Укупно  166 
 
 

 СТРУКТУРА  ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПОСЛОВИМА. 

Основна делатност   52 
Допунске делатности   88 
Администрација   19 
Менаџмент   7 

Укупно запослених 166 
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На основу обрађених података о пословним променама израђен је 
финансијски извештај као саставни део Извештаја о пословању. 

Годишњим извештајем за 2008.  утврђен је резултат пословања којим  је ЈП 
"Аеродром Ниш" у 2008. години пословало негативно, са губитком од 42,3 милиона 
динара. 

Најважнији финансијски показатељи пословања у 2008. години су следећи: 
 
 

  у хиљадама динара % 

  

2008 
план 

2008 
2007 

2008 

/план 

2008 

2008 

/2007 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 171.451 197.747 160.741 87% 107% 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1.265 150 610 843% 207% 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 20.483 9.080 20.824 226% 98% 

УКУПНИ ПРИХОДИ 193.199 206.977 182.175 93% 106% 

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  191.061 194.818 166.195 98% 115% 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 46.576 10.000 15.396 466% 303% 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 2.647 102 137 2595% 1932% 

УКУПНИ РАСХОДИ 240.284 204.920 181.728 117% 132% 

ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА   2.057 447     

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 47.085         

Одложени порески приходи периода 4.758   22     

ГУБИТАК 42.327 2.057 469     

 
 

 

 
Наведено стање је резултат  минималног обима посла, недовољног разумевања 
надлежних за трошкове оваквог објекта и за обим потребних улагања у објекте, 
опрему и знања, али свакако и превеликог кредитног оптерећења. Тренд 
задуживања са краја 2007. године наставио се и у 2008. години, што је довело до 
реалне немогућности отплате месечних обавеза, које уз рате за лизинг просечно 
месечно износе око 7 милиона динара. Као значајна карактеристика кредитне 
презадужености је расход камата у 2008. години у износу од 16 милиона динара. 
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СТАЊЕ КРЕДИТА ЈП "АЕРОДРОМ НИШ" НА ДАН 02.02.2009.г. 

 

Банка/добављач 
Пуштање кредита у 

течај 

Рок враћања 

кредита 

% еф.кам. 

на г. нивоу 

Износ Отплата Стање кредита 

Напомена 
динарски девизни динарски девизни динарски девизни 

AIK BANKA 01.05.2003. 1.5.08 10,5 56.000.000,00 803.589,12 € 52.465.000,00 736.623,36 € 3.535.000,00 66.965,76 € 
 

HYPO ALPE ADRIA 

BANK 
05.10.2007. 31.12.17 8,61 36.750.000,00 750.000 CHF     36.750.000,00 750.000 CHF кам.варијабилна 

HYPO ALPE ADRIA 

BANK 
04.12.2007. 31.12.17 8,78 12.250.000,00 250.000 CHF 1.661.440,60 29.384,25 CHF 10.588.559,40 

220.615,74 

CHF 
кам.варијабилна 

OTP BANKA 21.02.2008. 21.2.09 21,03 10.000.000,00   8.513.237,81   1.486.762,19   кам.варијабилна 

OTP BANKA 04.04.2008. 4.4.09 26,18 7.000.000,00    5.100.207,13   1.899.792,87   кам.варијабилна 

AIK BANKA 14.05.2008. 13.5.09 12,41 5.000.000,00   3.333.333,36   1.666.666,64   рев. Кредита 

KOMERCIJALNA 

BANKA 
26.06.2008. 17.6.10 11,89 16.071.337,88 203.244,79 €     16.071.337,88 203.244,79 € 

I рата 

17.04.2009. 

AIK BANKA 24.10.2008. 16.10.09 2 месечно 12.000.000,00       12.000.000,00   
I рата 

17.05.2009. 

RAIFFEISEN BANK 25.06.2008. 25.6.09 2+белиб. 10.000.000,00       10.000.000,00   
дозвољени 

минус 

BANKA INTESA 04.10.2008. 4.10.09 2+белиб. 2.000.000,00       2.000.000,00   
дозвољени 

минус 

SKY SOFT 31.03.2008.     3.412.468,00 40.000,00 € 1.127.409,40 14.000,00 € 2.285.058,60 26.000,00 €  GPRS централа 

УКУПНО       170.483.805,88   72.200.628,30   98.283.177,58     
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Уговори о финансијском лизингу-стање на дан 02.02.2009. 

 

Ред.бр. 
Банка-добављач 

Коришћење 

лизинга 

Лизинг Отплата Стање лизинга 
Напомена 

динарски  девизни CHF динарски  девизни CHF динарски  девизни CHF 

1 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 17.03.2008.-2014 408.141,16 6.939,36 99.603,66 867,42 308.537,50 6.071,94 путничко возило 

2 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 17.03.2008.-2014 408.141,18 6.939,36  99.603,68 867,42  308.537,18 6.071,94 путничко возило 

3 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 26.03.2008.-2014 11.840.471,84 196.260,48 2.892.105,47 16.355,04 8.948.366,37 179.905,44 аутобус 

4 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 26.03.2008.-2014 11.840.471,84 196.620,60 2.892.105,47 16.355,04 8.948.366,37 180.265,56 аутобус 

5 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 15.05.2008.-2014 428.417,72 7.547,76 84.021,14 733,81 344.396,58 6.813,95 путничко возило 

6 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 25.07.2008.-2014 842.508,85 14.330,88 205.005,95 1.791,36 637.502,85 12.539,52 путничко возило 

7 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 25.07.2008.-2014 12.314.304,82 202.282,56 2.839.961,00 14.056,35 9.474.343,82 188.226,21 аутобус 

8 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 25.07.2008.-2014 12.314.304,82 202.282,56 2.839.961,00 14.056,35 9.474.343,82 188.226,21 аутобус 

9 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 25.07.2008.-2014 12.314.304,82 202.282,56 2.839.961,00 14.056,35 9.474.343,82 188.226,21 аутобус 

10 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 25.07.2008.-2014 12.550.980,61 202.282,56 3.076.636,79 14.062,77 9.474.343,82 188.219,79 аутобус 

11 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 25.07.2008.-2014 11.839.832,03 196.260,48 2.891.465,66 19.099,21 8.948.366,37 177.161,27 аутобус 

12 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 25.07.2008.-2014  12.240.148,59 202.723,92  2.983.220,50 19.725,17  9.256.928,09 182.998,75 аутобус 

13 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 25.07.2008.-2014 12.230.736,56 202.723,92 2.973.808,47 16.893,66 9.256.928,09 185.830,26 аутобус 

14 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 25.07.2008.-2014 12.300.562,43 202.282,56 2.826.218,61 14.056,65 9.474.313,82 188.225,91 аутобус 

15 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING камата      

3.524.709,21 

        

УКУПНО 

     123.873.327,27  33.068.387,61  94.329.618,50 1.878.782,96  
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Финансијским планом за 2008. годину је планирана укупна сума за бруто 

зараде у висини 81.450.365 динара, у складу са очекиваним приходом. Укупна сума 
исплаћена за бруто зараде износи 66.820.417 динара.  

Просечна нето зарада исплаћена у ЈП "Аеродром Ниш" у 2008. години је 
износила 25.410 динара. Износ просечне нето зараде у еврима је од јануара 2008. 
Када је износио 343 EUR, пао на 278 EUR у децембру 2008. године. Најнижа 
просечна зарада је била у 2008. години 16.795 динара, а највиша просечна зарада је 
износила 57.855 динара, тако да је однос највише и најниже зараде 3,44.  

На дијаграмима је дато кретање карактеристичних величина зарада 
запослених и поређење са статистичким вредностима у Србији. 
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Ilpeanor Ol...\eHe yxynuor nocnoaau.a y 2008. roglt1Hlt1 lt1 oueue cPlt1HaHClt1jcKOr lt1 
onurrer 1l0CnOBHor eras-a In "Aeponpov Hlt1W" je nar Kp03 cneziehe 3aKJbYYKe: 

•	 JaBHO npeziyaehe "Aepozipov Hlt1W" je TOKOM 2008. ronuue nocnosano y 
HenOBOJbHlt1M ycnoanva npoucreknara kao nocnenaua HenocTojal-ba OTBOpeHlt1X 
TP>Klt1WHlt1X ycnosa sa cnooozn-o onsajau,e asao cao6paliaja , WTO je npoasseno 
narse CMal-bel-be cao6paliaja KOjll1 je seh paaaujau no 2006. 

•	 Peanuaauaja p,onyHCKlt1X nocrtosa Kojlt1Ma ce ,.In "Aeponpora Hnur" 6aBlt1 je y 2008. 
rop,lt1Hlt1 nonpnuena je nocnoaau.y npenyseha. Ca csoje crpaue npep,y3elie je 
YYV1HV1nO Hanope na CBe nnauupaue nocnose nparehux p,enaTHOCTV1 peanuayje Ha 
Haj6oJbV1 MoryliV1 HaYlt1H V1 KBanV1cPV1Kyje ce TV1Me na V1X V1 p,aJbe 06aBJba. 

•	 Y raksoj akryensoj cV1Tyal...\V1jV1, 6e3 V1HTepBeHl...\V1je V13 6Yl,leTa rpana , ozipxasau.e 
rekyhe nV1KBV1p,HOCTV1 je oraoryheuo V13 kpennra 6aHaKa, WTO je rpeuyruo 
oraoryhano nocnoaa-se, ann je 3aTO crsopuno orpovue ofiaseae, koje Helie MoliV1 
na 6yp,y cepBV1CV1paHe V13 penosuor nocrtosau,a. 

•	 Axryenua cPlt1HaHcV1jcKa cnryaua]a V1 crasnapn aanocneuux cy Ha KpV1TV1YHOM 
HV1BOY, a TpeHp,OBV1Bop,e ka V13pa3V1TOM cnabrseu.y MOTV1Bal...\V1je sanocneuux. To y 
Kpajl-beM, aKO ce OBaKaB rpeun HaCTaBV1, BOp,V1 «a OCV1naI-bY BV1COKOCTpYYHOr xanpa 
V1 cnaorseu.y V1HTepHe oprauuaaunje «oja V1 y OBaKBV1M OKonHOCTV1Ma onpxasa 
flpenyaehe y nyaoj cPYHKl...\V10HanHocTV1 . 

•	 YlI1l-beHV1l...\a je na paasoj cao6paliaja y HV1WY He yrpoxaaa HV1Kora y Cp6V1jV1, seh 
HanpOTV1B. 3aTO rtpezinaxeuo na ipap, V1HV1l...\lI1pa KOp, Hap,ne)/(HV1X rena p,a ce 
gOHece V1 o6jaBV1 jacau V1 3BaHV1yaH aakrsy-ia« na lie ce CBV1M KOMnaHV1jaMa xoje 
xene na nere V13 HV1wa p,aTV1 noasona. 

Y onV1caHV1M OKonHOCTV1Ma je In "Aeponpov HV1W" y 2008. rop,V1HV1 HV1je 
peanaaosano nOCTaBJbeHe sanarxe, a cPV1HaHcV1jcKV1 peavrrrarn noxaayjy na je 
oCTBapeH BenV1KV1 HeraTV1BHV1 p,V1c6anaHc npV1xop,a V1 pacxop,a op, 42 ,3 MV1nV1OHa 
g V1 Hapa. Cra-se y nocrtosau.y npep,y3elia je TaKBO na 3aXTeBa nouoh V1 nonpuxy 
OCHV1Baya y o6e36ef)el-bY ycnosa aa uopvanan pap" V1Haye lie, y cynporuow, 
fl penyaehe yliV1 y BenV1Ke cPV1HaHcV1jcKe npotineve, KOjV1 sozie 6noKV1pal-by pa-iyua V1 
MO>Kga, oueraorvhaaau,a apuieu.a caoje cPYHKl...\V1je. 

Hlt1 W, 25 .02 .2009. 




