
                       
 
 
На основу члана 21. Одлуке о Јавном предузећу за аеродромске услуге 

„Аеродром Ниш“ („Службени лист Града Ниша“, број 1/2015-пречишћен текст) и 
члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 29.10.2015. године 
доноси 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                               
 

 
 
I 
 

Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова 
у ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, број 4240 од 05.10.2015. године, који је донео директор 
ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш. 

 
 

II 
 
 

  Решење доставити: ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, Управи за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
 
Број: 1654-15/2015-03 
У Нишу, 29.10.2015. год. 
 
 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  

 
 
 

            ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
   ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 
 

             Љубивоје Славковић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Одредбама члана 21. Одлуке о Јавном предузећу за аеродромске услуге 

„Аеродром Ниш“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 1/2015-пречишћен 
текст), прописано је да директор предузећа доноси акт о систематизацији уз 
сагласност Градског већа.  

Директор ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, донео је дана 05.10.2015. године 
Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, 
број 4240 од 05.10.2015. године и исти је достављен Управи за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај ради припреме нацрта акта о давању 
сагласности. 

Након спроведених организационих промена у ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, од 
01.01.2015. године предузеће је престало да обавља делатност градског и 
приградског превоза путника, а основна делатност је услужна делатност у 
ваздушном саобраћају. Наведене измене условиле су и  измену акта о организацији и  
систематизацији послова предузећа, па су предложеним актом,  уместо досадашњих 
8 сектора, образоване три организацоне целине: управа, сектор оперативних послова 
и сектор логистике. Сектори трговине и градског превоза су престали да постоје, 
имајући у виду да предузеће више не обавља наведене послове, па је и број 
запослених смањен за 60.  

У складу са делатношћу које ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш обавља,  предложеним 
Правилником је образован сектор оперативних послова, који обједињава све послове 
основне делатности предузећа,  а који се односе на  управљање аеродормом, послове 
земаљског опслуживања, техничког одржавања, обезбеђивања и спасилачко-
ватрогасна служба. У складу са налогом Директората цивилног ваздухопловства 
Републике Србије, који је констатовао да ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш не поседује 
довољан број особља које обавља контролу приступа и преглед обезбеђивања  
путника, правилником је утврђен и потребан број извршлаца у Спасилачко-
ватрогасној служби и Служби физичко техничког обезбеђења. 

Такође, предложеним Правилником је прописано да се комерцијално- 
финансијски послови обављају у оквиру управе и сектора логистике, па је и број  
извршилаца на овим пословима, у односу на важећи Правилник смањен са 24 на 4. 

У оквиру сектора логистике, обављају се послови прихвата и отпреме робе у 
друмском и ваздушном саобраћају, складиштење робе                      
под царинским надзором, пословање пословног простора предузећа и пословање 
робно царинског терминала и контролисаног паркинга. 

Новим Правилником је систематизовано и радно место интерног ревизора, у 
складу са Законом о ревизији („Службени гласник РС“ број 62/2013). 

У односу на важећи Правилник, којим је предвиђено 232 извршилаца, нови 
Правилник организацији и систематизацији послова у ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш 
предвиђа укупно 169 извршилаца.Укупан број запослених у предузећу је 89. 

Имајући у виду наведено, као и то да је Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу 
“Аеродром-Ниш“-Ниш у складу са политиком запошљавања која је утврђена 
Програмом пословања предузећа за 2015. годину, израђен је нацрт решења као у 
диспозитиву.  

    УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

                                                                                        НАЧЕЛНИК 
Миодраг Брешковић 


