
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 21.11.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са
финансијским извештајем Јaвног предузећа „Аеродром Ниш“ – Ниш у 2016. години.

II Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским
извештајем Јaвног предузећа „Аеродром Ниш“ – Ниш у 2016. години 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“ – Ниш.

Број: 1453-15/2017-03
У Нишу, 21.11.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић



На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша", број 88/2008 и 143/2016),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној_________ 2017. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Усваја се Извештај о пословању са финансијским извештајем Јaвног
предузећа „Аеродром Ниш“ - Ниш у 2016. години, који је усвојен Одлуком
Надзорног одбора број: LXXXVIII- 3951-1/17 од 13.07.2017. године.

II Решење доставити: ЈП„Аеродром Ниш“ - Ниш, Градској управи
Града Ниша - Служби начелника Градске управе, Секретаријату за финансије
и Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Број:
У Нишу, 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић



О б р а з л о ж е њ е

Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш“-Ниш, на седници одржаној
дана 13.07.2017. године, Одлуком број: LXXXVIII - 3951-1/17 усвојио је
Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа
„Аеродром Ниш“-Ниш у 2016. години.

Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа
„Аеродром Ниш“-Ниш у 2016. години је урађен и достављен оснивачу ради
разматрања и усвајања у складу са чланом 37. Статута Града Ниша
("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016).

Сходно одредбама Законом о јавним предузећима извршена је
ревизија финансијског извештаја од стране овлашћеног ревизора и иста
достављена уз Извештај о пословању за 2016. годину.

Имајући у виду да је Извештај о пословању са финансијским
извештајем Јавног предузећа „Аеродром Ниш“-Ниш у 2016. години усвојен у
складу са прописаном процедуром, Секретаријат за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај сачинио је нацрт решења као у диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Секретар

Владислава Ивковић



































































































ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ 
"АЕРОДРОМ НИШ" НИШ 

ИЗВЕШТАЈ 
О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ 

Београд,  27 јун 2017. године 
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ИЗВЕШТАЈ 
О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

 

 

САДРЖАЈ: 

 

Извештај независног ревизора 
 
Финансијски извештаји: 
-  Биланс стања 
-  Биланс успеха 
-  Извештај о осталом резултату 
-  Извештај о токовима готовине 
-  Извештај о променама на капиталу 
-  Напомене уз финансијске извештаје 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Данијелова бр. 32 Тел.: (011) 3093-211,3093-212,3093-213,ФАX: 3093-214 
 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

НАДЗОРНОМ ОДБОРУ                                                                                                                           
ЈП  ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ "АЕРОДРОМ НИШ" НИШ 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Јавног предузећа за 
аеродромске услуге "Аеродром Ниш", Ниш (у даљем тексту: Предузеће) који 
обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2016. године, биланс успеха, извештај о 
осталом резултату, извештај о токовима готовине и извештај о променама на капиталу 
за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених 
политика и напомена уз финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства 
 
Руководство Предузећа је одговорно за састављање и истинито приказивање ових 
финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског 
извештавања и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, као и за 
оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми 
финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале 
услед недозвољене радње или грешке. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша је одговорност да на основу извршене ревизије изразимо мишљење о 
приложеним финансијским извештајима. Ревизију смо извршили у складу са 
Међународним стандардима ревизије и Законом о ревизији Републике Србије. Ови 
стандарди и Закон захтевају да се придржавамо етичких захтева и да ревизију 
планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да 
финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 
износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци 
су засновани на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика постојања 
материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед 
недозвољене радње или грешке. Приликом процене ризика,ревизор сагледава интерне 
контроле које су релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских 
извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим 
околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности примењених 
интерних контрола правног лица. Ревизија, такође, укључује оцену адекватности 
примењених рачуноводствених политика и оправданости рачуноводствених процена 
извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских 
извештаја. 
 
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују 
основу за изражавање ревизорског мишљења. 

 



 
Данијелова бр. 32 Тел.: (011) 3093-211,3093-212,3093-213,ФАX: 3093-214 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 
НАДЗОРНОМ ОДБОРУ                                                                                                                           
ЈП  ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ "АЕРОДРОМ НИШ" НИШ 

Мишљење  
 
По нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно по свим 
материјално значајним питањима финансијски положај Јавног предузећа за 
аеродромске услуге "Аеродром Ниш", Ниш на дан 31. децембра 2016. године, као и 
резултат пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са 
рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији. 
 
Скретање пажње 
 
Као што је обелодањено у Напомени 6.3., на основу Решења Привредног суда у Нишу 
Ст. број. 45/2013 од 20. септембра 2016. године ("Сл. Гласник РС" бр. 80/2016) којим је 
закључен стечајни поступак над зависним друштвом "Аеродромтурс", Ниш - у стечају и  
Решења Агенције за привредне регистре БД 88127/1016 од 04. новембра 2016. године о 
брисању из Регистра привредних субјеката, Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку 
број LXXXII-2636-1/17, на основу које су из пословних књига искњижени сви 
међусобни пословни односи са брисаним зависним друштвом.  
 
Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 
 
 
Београд, 27. јун 2017. године     
                                           
                                                                                            Лиценцирани овлашћени ревизор 
. 
           Нада Братић    
 

Nada Brati  
100037797-0
4079621564
98

Digitally signed by 
Nada Brati  
100037797-040796
2156498 
Date: 2017.06.28 
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