
 
 
 
 
 
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  22.12.2016. године доноси 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм 
пословања ЈП ''Аеродром Ниш'' Ниш за 2017. годину. 
  
 II  Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
''Аеродром Ниш'' Ниш за 2017. годину доставља се председнику Скупштине Града 
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: 1998-21/2016-03 
У Нишу,  22.12.2016. 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 143/2016) и члана 11. Одлуке о о Јавном 
предузећу за аеродромске услуге „Аеродром Ниш" („Службени лист Града 
Ниша", број 1/2015-пречишћен текст и 135/2016), 
 

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

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
I 

 
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш 

за 2017. годину број 6347, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на 
седници одржаној 19.12.2016. године. 
 
 

II 
 

Решење доставити: ЈП „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 Рајковћ 
 
 
 



 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

 Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, на седници одржаној 
19.12.2016. године донео је Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш 
за 2017. годину број 6347, и исти је достављен Управи за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања 
сагласности Скупштине Града као оснивача. 

 Правни основ за доношење Програма пословања садржан је у члану 
59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), 
који прописује обавезу доношења годишњег програма пословања за сваку 
календарску годину, за свако јавно предузеће, и да се исти сматра донетим 
кад на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.  
 Програм пословања садржи: Мисију, визију и циљеве предузећа, 
Законски оквир пословања, Организациону структуру, Основе за израду 
Програма пословања, Планирани физички обим активности за 
2017.годину, Планирани финансијски показатељи и текстуално 
образложење позиција за 2017.године, Политику зарада и запошљавања, 
Инвестиције, Задуженост, Планирана финансијска средства за набавку 
добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо 
одржавање и средства за посебне намене, Цене, Управљање ризицима и 
прилоге, као и Посебан програм коришћења помоћи. 
 Програмом пословања дефинисани су основни циљеви предузећа у 
2017. години и то: развој основне делатности, набавка нове опреме, 
унапређење радио-навигационих поступака итд. 

Организациону структуру-шему предузећа чине: директор са 
управом и сектори: Сектор оперативних послова и Сектор послова 
логистике, у оквиру којих се образују службе. 
 У оквиру финансијских пројекција пословања предузећа у 2017. 
години, планирано је остварење укупног прихода у износу од 354.988.000 
динара и планирани расходи у укупном износу од 353.556.000 динара. 
Планирана добит предузећа за 2017. годину износи  1.432.000  динара.  
 Предузеће планира коришћење субвенција у 2017. години, те је, у 
складу са обавезом прописаном чланом 61. Закона о јавним предузећима. 
Програм садржи намену и динамику коришћења средстава помоћи (део за 
зараде, а део за набавку посебних уређаја и средстава за рад, као и за 
енергетску санацију крова). 
 У оквиру политике зарада и запошљавања до краја 2017. године, 
предузеће планира повећање броја запослених пријемом нових радника у 
Сектору оперативних послова у циљу обезбеђења несметаног обављања 
примарне делатности (прихват и отпрема ваздухоплова, путника и ствари) 
до укупног броја од 125 радника. 



 Инвестиције предузећа у 2017. години  планирају се у циљу 
модернизације аеродрома и развоја ваздушног саобраћаја набавком нове 
опреме, адаптацијом и доградњом постојеће зграде Терминала итд. 
 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је 
разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу 
са важећом процедуром и предлаже доношење решења као у диспозитиву. 
 
   
   УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 
                              НАЧЕЛНИК 

 
  

                             Миодраг Брешковић 




































































































































	21-1 Resenje GV - Program poslovanja JP Aerodrom
	21-2 Resenje SG - Program poslovanja JP Aerodrom
	21-3 PROGRAM POSLOVANJA JP AERODROM NIŠ NIŠ ZA 2017  GOD  I DEO
	21-4 PROGRAM POSLOVANJA JP AERODROM NIŠ NIŠ ZA 2017  GOD  II DEO
	21-5 JP Aerodrom-mišljenje GO Palilula



