На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број 119/2012, 116/2013-aутентично тумачење и 44/2014-други закон) и
члана 24. Одлуке о Јавном предузећу за аеродромске услуге "Аеродром Ниш''
(''Службени лист Града Ниша'', број 51/2013-пречишћен текст),
Градско веће Града Ниша, на седници дана 29.08.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о начину и критеријумима утврђивања
аеродромских накнада број 3683-2 од 28.08.2014. године, коју је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш.
II
Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за
аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш објавити у "Службеном листу Града
Ниша".
Број: 1241-9/2014-03
У Нишу, 29.08.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

Образложење
Чланом 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
119/2012, 116/2013-aутентично тумачење и 44/2014-други закон) и чланом 24.
Одлуке о Јавном
предузећу за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“
(„Службени лист Града Ниша“, број 51/2013-пречишћен текст) прописано је да,
поред осталог, надлежни орган, односно Градско веће Града Ниша даје
сагласност на тарифу и акт о општим условима за испоруку производа и услуга
наведеног јавног предузећа, ради обезбеђивања заштите општег интереса у
предузећу.
Члан 134. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник Р“, бр.
73/2010, 57/2011 и 93/2012) прописује врсте аеродромских накнада на које
оператер аеродрома има право, као и овлашћење оператера да утврди висину
накнада за сваку услугу посебно.
Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, основаног од стране Града
Ниша за обављање делатности од општег интереса-услужне делатности у
ваздушном саобраћају, донео је Одлуку број 3683-2 од 28.08.2014. године, којом
је уређен начин, критеријуми, као и друга питања од значаја за утврђивање
висине аеродромских накнада.
Такође, Одлуком се прописује да ће Град Ниш и ЈП „Аеродром Ниш“
припремити, усвојити и спровести Елаборат са програмом мера о унапређењу
конкурентности аеродрома „Константин Велики“ за успостављање редовних
линија за временски период почев од дана почетка летњег реда летења 2015.
године до дана почетка летњег реда летења 2018. године
ЈП „Аеродром Ниш“ ће, у складу са Елаборатом и уз сагласност Градског
већа Града Ниша, утврдити висину аеродромских накнада доношењем
ценовника услуга за редован, чартер и карго авио саобраћај, генералну
авијацију и за сваког одлазећег и трансферног путника.
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
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