
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) 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  20.12.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  измени  Одлуке  о  Јавном  предузећу  за
аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш.

II Предлог  одлуке  о  измени  Одлуке  о  Јавном предузећу за  аеродромске
услуге „Аеродром Ниш“ Ниш доставља се председнику Скупштине Града Ниша
ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III  За представника  предлагача  по  овом предлогу  на  седници Скупштине
Града  Ниша,  одређују се  Миодраг  Брешковић,  начелник  Управе  за  комуналне
делатности, енергетику и саобраћај.

Број: 1945-11/2014-03
Нишу,  20.12.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 
                                                                                                                                                            



На основу члана 4. Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник
РС", број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) и
члана 37 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша", број 88/2008),

Скупштина Града Ниша на седници од                2014. године, донела 
је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ ''АЕРОДРОМ
НИШ'' НИШ

Члан 1.

У  Одлуци  о  Јавном  предузећу   за  аеродромске  услуге''Аеродром
Ниш'' Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013-пречишћен текст)
члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Делатност предузећа је:
52.23  Услужне  делатности  у  ваздушном  саобраћају  -  претежна

делатност.“
Овa делатност предузећа je од општег интереса.“

Члан 2.

Овлашћује  се  Служба  за  послове  Скупштине  Града  да  сачини  и
објави пречишћен текст Одлуке о Јавном предузећу за аеродромске услуге
''Аеродром Ниш'' Ниш.

Члан 3.

Ова одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у
"Службеном листу Града Ниша".

Број: _________________
У Нишу, ______________

СКУПШТИНА ГРАДА НИША   
 Председник

Проф. др Миле Илић



O б р а з л о ж е њ е

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  измени  Одлуке  о  јавном
предузећу за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш је члан 4. Закона о
јавним  предузећима  ("Службени  гласник  РС",  број  119/2012,  116/2013-
аутентично тумачење  44/2014-др. закон) који, прописује да јавно предузеће
за обављање комуналне делатности или делатности од значаја за рад органа
јединице локалне самоуправе оснива јединица локалне самоуправе, актом
који доноси скупштина јединице локалне самоуправе, која остварује права
оснивача. 

Одлуком о измени  Одлуке о  јавном предузећу за аеродромске услуге
„Аеродром Ниш“ Ниш врши се  измена делатности предузећа од општег
интереса,  тако да  ће  услужна делатност у ваздушном саобраћају, бити
једина делатност од општег интереса коју ће предузеће обављати.

Наиме,  Град  Ниш  је  основао  ЈП  ''Аеродром  Ниш''  Ниш  чија  је
делатност  од  општег  интереса  и  услужна  делатност  у  ваздушном
саобраћају. Поред ове делатности ово предузеће обавља и послове превоза
путника у јавном градском и приградском превозу на Пакету линија број 4.

 
Закључком Владе Републике Србије, 05 број 343-13828/2014-1од 05.

новембра 2014. године усвојен је текст Меморандума о разумевању између
Владе Републике Србије, међународног Аеродрома ''Никола Тесла'' Београд
и ''VINCI Airports'' о развоју међународних аеродрома у Републици Србији.
У  складу  са  наведеним  Меморандумом,  Компанија  ''VINCI Airports''
размотрила би могућност инвестирања у велике аеродроме у Републици
Србији, укључујући, између осталих Аеродром ''Никола Тесла'' у Београду,
као  и  аеродроме  у  Нишу и  Краљеву.  Република  Србија  намерава  да  се
определи за употребу концесионог модела финансирања за развој својих
аеродрома,  јер  он  осигурава  уговорну  стабилност  инвестиције  и  ствара
пожељан оквир за дугорочно обезбеђење развоја ових аеродрома.

ЈП ''Аеродром Ниш''Ниш је у складу са наведеним Закључком Владе
Републике  Србије  и  Елаборатом  са  програмом  мера  о  унапређењу
конкурентности  аеродрома  „Константин  Велики“,  број  02-529/14  од
25.8.2014.  године,  покренуло  Иницијативу  у  вези  са  организационим
променама  предузећа што  подразумева  и  преузимање  послова  превоза
путника у  градском саобраћају  на  Пакету  линија  број  4  од стране  ЈКП
Дирекција за јавни превоз Града Ниша.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша је прихватила наведену
Иницијативу ЈП ''Аеродром Ниш''Ниш и изразила спремност да почев од
01.01.2015.  године  преузме  обављање  комуналне  делатности  градског
превоза путника од стране ЈП ''Аеродром Ниш'', као и потребну опрему и да
заснује радни однос са запосленима који су у овом предузећу радили на
тим пословима.
           Закључком Градског већа број 1856-13/2014-03 од 11.12.2014. године



прихваћене  су  иницијативе  Јавног  предузећа  за  аеродромске  услуге
“Аеродром Ниш“ Ниш и Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни
превоз  Града  Ниша  у  вези  са  организационим  променама  у  овим
предузећима, као и за уступање, односно прибављање аутобуса и потребне
опреме неопходних за обављање делатности превоза путника у градском
саобраћају.

Обзиром  да  је  потребно  хитно  спровести  поступак  наведених
организационих промена предузећа , неопходно је да ова Одлука ступи на
снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  листу  Града
Ниша“,  а  у  складу  са  одредбама  члана  196  Устава  Републике  Србије
(„Службени гласник Републике Србије“, број 83/2006 и 98/2006) којима је
регулисано да закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог
дана од дана објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то
постоје  нарочито  оправдани  разлози,  утврђени  приликом  њиховог
доношења.

Имајући у виду наведено,  израђен је Нацрт Одлуке о измени Одлуке
о јавном предузећу за аеродромске услуге “Аеродром Ниш“ Ниш.

У Нишу, децембра 2014. године                      Начелник 

                               Миодраг Брешковић



O Д Л У К А

о јавном предузећу за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш

(''Службени лист Града Ниша'', број 51/2013-пречишћен текст)

-преглед чланова Одлуке који  се мењају и допуњују –

Члан 3.

Делатност предузећа је:
52.23 Услужне делатности у ваздушном саобраћају - претежна делатност
49.31  Градски и приградски копнени превоз путника.
Ове делатности   п  редузећа су од општег интереса.



Република Србија
Г Р А Д     Н И Ш

Служба за послове 
Скупштине Града

Број: 13- 193 /2014
17.12.2014. године

Н   И   Ш

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

У  вези  са  Вашим  дописом  број  4850/2014-09,  од.12.2014 године,  којим
тражите  мишљење  на  Нацрт одлуке о  измени  одлуке  о  јавном  предузећу  за
аеродромске услуге „ Аеродром Ниш“ Ниш, дајемо следеће:

М и ш љ е њ е

Нацрт одлуке о измени одлуке о јавном предузећу за аеродромске услуге
„ Аеродром Ниш“ Ниш, је формално-правно исправан.

С’ поштовањем,

                                                                                                         Начелник
 
                                                                                                     Иван Николић, с.р.


