
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, 95/2016 и 98/2016) 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   04.10.2016. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама 
и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Аеродром Ниш“  Ниш за 2016. 
годину. 
 
 II   Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања Јавног предузећа „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 Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Владица Ђурђановић, директор Јавног 
предузећа „Аеродром Ниш“. 

 
 

Број: 1398-1/2016-03 
У Нишу,   04.10.2016. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



  
 

На основу члана  59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", 
број 15/2016), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/2008) и 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 4409 од 23.09.2016. 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 4409 од 23.09.2016. 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 неопходношћу изградње 
монтажно демонтажног складишта за смештај аеродромске опреме и посебног терета, 
а због специфичности робе која се транспортује са нишког аеродрома, специјалне 
опреме за авиосаобраћај, као и захтева Директората цивилног ваздухопловства, 
царинских органа и корисника услуга. Изградњом наведеног складишта створиће се 
услови за бољу опслугу теретног саобраћаја као и услови неопходни за складиштење 
робе посебне намене чиме ће се повећати обим карго саобраћаја, будући да Аеродром 
Ниш неће имати ограничења у погледу врсте робе која се сладишти и транспортује. 
Наведеним изменама и допунама Програма пословања ЈП“Аеродром Ниш“ Ниш за 
2016. годину, укупно планирани приходи и расходи остају непромењени.У Билансу 
стања за 2016. годину увећана је вредност грађевинских објеката  за 4.000.000,00 
динара. У табели 8.2 “Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе“, повећава  се 
износ неизмирених обавеза на дан 31.12.2016. године према привредним субјектима, 
за 4.000.000,00 динара, тако да  укупне обавезе према добављачима, на дан 
31.12.2016. године износе 10.500.000,00 динара 

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке дала 
је Мишљење број 11-1684/2016 од 29.09.2016. 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 


















































	01-1 Resenje SG - Izmena Programa poslovanja JP Aerodrom
	01-2 Resenje SG - Izmena Programa poslovanja JP Aerodrom
	01-3 Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2016.godinu sa obrazloženjem

