
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
На основу чланa 69. Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник 

РС", број 15/2016)  и чланa 24. Одлуке о Јавном  предузећу за аеродромске 
услуге "Аеродром Ниш'' (''Службени лист Града Ниша'', број 1/2015-пречишћен 
текст), 

 
Градско веће Града Ниша, на седници дана  31.10.2016. године,  доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I 

 
Престаје да важи Решење Градског већа Града Ниша број 737-9/2015-03 

од 28.05.2015. године о давању сагласности на Одлуку о ценама осталих 
аеродромских услуга број XXXII-2057-1/15 од 14.05.2015. године, коју је донео 
Надзорни одбор Јавног предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" 
(„Службени лист Града Ниша" број 41/2015). 

 
II 

  
Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за аеродромске 

услуге "Аеродром Ниш" Ниш објавити у "Службеном листу Града Ниша". 
 
Број: 1562-14/2016-03 
У Нишу, 31.10.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 

 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 69. Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник РС", број 
15/2016) и чланом 24. Одлуке о Јавном  предузећу за аеродромске услуге "Аеродром 
Ниш'' (''Службени лист Града Ниша'', број 1/2015-пречишћен текст) прописано је да 
надлежни орган,  односно Градско веће Града Ниша даје сагласност на тарифу 
(одлуку о ценама, тарифни систем и др.) јавног предузећа у циљу обезбеђивања 
заштите општег интереса у предузећу. 

У смислу претходно наведеног, Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, 
донео је Одлуку број  LXVI-4408-2/16 од 23.09.2016. године о престанку важења  
Одлуке о ценама осталих аеродромских услуга број XXXII-2057-1/15 од 14.05.2015. 
године и истa је достављена Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
на даљу надлежност. 

Наиме, Одлука о ценама осталих аеродромских услуга број XXXII-2057-1/15 
од 14.05.2015. године, добила је сагласност Градског већа Града Ниша Решењем број 
737-9/2015-03 од 28.05.2015. године, те су и решење и одлука објављени у 
„Службеном листу Града Ниша" број 41/2015. 

Наведеном одлуком биле су утврђене цене осталих ареодромских услуга и то 
за: преглед и обезбеђивање робе, прихват и отпрему у ваздушном саобраћају 
(складиштење, пријава робе по царинској декларацији итд.), улазак и употреба 
платформе ЈП „Аеродром Ниш“ (смештај расходованих ваздухоплова и др.) и 
накнаде за услуге на аеродрому (измена резервације на аеродрому, измена величине 
пртљага на аеродрому итд.). 

Разматрајући цене осталих услуга ЈП „Аеродром Ниш“ у претходном периоду, 
утврђено је да су суштински комерцијалног карактера и да би требало да буду 
обухваћене ценовником комерцијалних услуга. 

Такође, наведене услуге нису строго дефинисане међународним стандардима у 
области ваздухопловства и нису директно везане за слетање, полетање, прихват, 
отпрему и паркирање ваздухоплова, те не представљају  делатност од општег 
интереса за обављање које је Град Ниш основао ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш (услужне 
делатности у ваздушном саобраћају). 

Узевши у обзир изнето, као и потребу реорганизације осталих-комерцијалних 
услуга које пружа наведено предузеће, Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш је 
донео Одлуку број LXVI-4408-2/16 од 23.09.2016. године о престанку важења  
Одлуке о ценама осталих аеродромских услуга број XXXII-2057-1/15 од 14.05.2015. 
године, те се јавила и потреба престанка важења Решења Градског већа Града Ниша 
број 737-9/2015-03 од 28.05.2015. године. 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је, разматрајући 
достављену Одлуку, констатовала да је достављени акт у складу са прописима који 
регулишу процедуру доношења, те  је имајући у виду наведено, израђено решење као 
у диспозитиву. 

 
УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
  НАЧЕЛНИК  
 

 
      Миодраг Брешковић 
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