
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) 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   08.07.2016. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I   Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама 
и допунама Програма пословања ЈП ''Аеродром Ниш'' Ниш за 2016. годину.  
 

II   Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања ЈП ''Аеродром Ниш'' Ниш за 2016. 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 Владица Ђурђановић, директор ЈП ''Аеродром Ниш'' Ниш и 
Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај. 

 
 

Број:  725-1/2016-03 
У Нишу 08.07.2016. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 
 
 



  
 

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 члана 11. Одлуке о Јавном предузећу за аеродромске услуге ''Аеродром 
Ниш'' ("Службени лист Града Ниша", број 1/2015-пречишћен текст), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ______________  године, донела 
је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
I 
 

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП 
''Аеродром Ниш'' Ниш за 2016. годину број 3003 од 27.06.2016. године, који је донео 
Надзорни одбор ЈП ''Аеродром Ниш'' Ниш. 

 
II 
 

Решење доставити: Јавном предузећу за аеродромске услуге ''Аеродром Ниш'' 
Ниш, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Министарству привреде 
Републике Србије. 

 
 

Број: ___________ 
У Нишу, _________године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

                     ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                     Мр Раде Рајковић  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



OБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану  59. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), члану 37. Статута Града Ниша 
("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члану 11. Одлуке о Јавном предузећу 
за аеродромске услуге ''Аеродром Ниш'' ("Службени лист Града Ниша", број 1/2015-
пречишћен текст), који прописују да се програм пословања сматра усвојеним кад на 
исти сагласност да Скупштина Града Ниша.  

Надзорни одбор Јавног предузећа за аеродромске услуге ''Аеродром Ниш''  Ниш 
донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП ''Аеродром Ниш'' 
Ниш за 2016. годину број 3003 од 27.06.2016. године и исти је достављен Управи за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања 
сагласности. 

Доношење Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈП 
''Аеродром Ниш'' Ниш за 2016. годину условљено је повећањем физичког обима 
услуга због уговореног повећања авио-саобраћаја, а промене се врше на следећим 
приходовним и трошковним позицијама:  

1.приходи од продаје услуга на домаћем тржишту-робноцарински терминал, 
конто 6141, планирани годишњи износ је 48.500.000,00 динара приходи на овој 
позицији повећани су за 2.000.000,00 динара, због очекиваног повећања броја путника 
који ће користити услугу паркирања; 

2. приходи од услуга на домаћем тржишту-опслуживање авиона, конто 6140, 
планирани годишњи износ је 19.500.000,00 динара, приходи на овој позицији 
повећани су за 500.000,00 динара. Приходи су повећани због повећаног броја уласка 
цистерни за снабдевање ваздухоплова горивом; 

3. приходи од услуга на домаћем тржишту-аеродромске таксе, конто 6145, 
планирани годишњи износ је 2.450.000,00 динара, приходи на овој позицији повећани 
су за 615.000,00 динара. Приходи су повећани због повећаних прихода од наплате 
аеродромских такси за продају карата, а услед повећања броја авио линија, односно 
повећања броја путника; 

4. приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-прихват и отпрема 
авиона, конто 6150, планирани годишњи износ је 11.000.000,00 динара приходи на 
овој позицији повећани су за 8.000.000,00 динара. Приходи су повећани због 
повећања броја уговорених авио линија са аеродрома у Нишу; 

5. приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-аеродромске таксе, 
конто 6151, планирани годишњи износ је 4.000.000,00 динара, приходи на овој 
позицији повећани су за 5.000.000,00 динара. Приходи су повећани због повећања 
броја уговорених авио линија са аеродрома у Нишу; 

6. приходи од закупнина, конто 650, планирани износ за 2016.годину износи 
18.000.000,00 динара, приходи на овој позицији повећани су за 8.000.000,00 динара. 
Повећана је заинтересованост привредних субјеката за пословни и рекламни простор 
којим располаже ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш у пристанишној згради аеродрома, а услед 
повећања броја и увођења нових авио линија; 

7. остали непоменути приходи, конто 679, планирани износ на овој позијицији 
је 6.100.000,00 динара, приходи на овој позицији повећани су за 500.000,00 динара.  

8. накнаде трошкова за службена путовања, конто 5290, планирани износ на 
овој позицији је 1.600.000,00 динара, трошкови су повећани за 4.000.000,00 динара. 



Трошкови службених путовања подразумевају: дневнице запосленима, накнаде за 
превоз и накнаде за смештај у периоду трајања обука за стицање потврда о 
обучености. 

Повећење средстава планираних за службена путовања у 2016.г. неопходно је 
прe свега због повећања средстава потребних за финансирање обука и стручног 
оспособљавања запослених аеродрома у оквиру сектора оперативнх послова и 
сектора послова логистике и прегледа, што је предузеће дужно да обезбеди у складу 
са Законом о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 
45/15 и 66/15 - др. закон)  и  Правилником о потврдама о обучености и сертификатима 
особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног 
особља у области обезбеђивања у ваздухопловству који је ступио на снагу крајем 
јануара ове године, те предузеће није могло да предвиди средства за обуке које, у 
складу са претходним подзаконским актима Директората цивилног ваздухопловства, 
нису биле у оволиком обиму и трајању. 

Поред запослених који врше послове обезбеђивања у ваздухопловству ЈП 
„Аеродром Ниш“ Ниш је у обавези да у 2016. г. упути један број својих запослених на 
вишедневне обуке у Даблин, што је уговорна обавеза Аеродрома Ниш према 
компанији „Ryanair“.  

9. трошкови одржавања основних средстава, конто 5320, планирани износ на 
овој позицији је 11.176.000,00  трошкови су  повећани за 24.028.456,00 динара, 
имајући у виду да у претходних 30 година није било инвестиоционих улагања у 
пристанишну зграда;  

10. трошкови осталих услуга, конто 5399,  планирани износ на овој позицији је 
4.900.000,00  трошкови су повећани за 500.000,00 динара због потребе одржавања 
зелених површина за које Аеродром Ниш нема адекватну опрему; 

11.трошкови услуга у вези стручних усавршавања, конто 5505, планирани 
трошкови на овој позицији износе 500.000,00 динара, повећани су за 2.000.000,00 
динара због обавезе издавања лиценци запосленима. 

12. расходи камата, конто 562, смањени су за 900.000,00 динара, због 
одустајања од набавке возила за вучу скидометра и смањења камата за лизинг. 

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке дала 
је Мишљење број 11-1187/2016 од 07.07.2016. године у коме је навела да нема 
примедби на достављени акт. 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је, разматрајући 
достављен Програм, утврдила да је исти донет у складу са процедуром прописаном 
важећoм прописима и израдила нацрт решења као у диспозитиву. 

 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
     НАЧЕЛНИК 

 
 

                              Миодраг Брешковић 
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