
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  30.03.2015.  године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени
Статута Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш.

II Предлог  Решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  измени  Статута
Јавног  предузећа  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,  одређује  се  Миодраг  Брешковић,  начелник  Управе  за  комуналне
делатности, енергетику. 

Број: 427-4/2015-03
У Нишу,  30.03.2015.  године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



На основу члана 60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), члана
24. Одлуке  о  Јавном  предузећу  за  аеродромске  услуге  ''Аеродром  Ниш''
(''Службени  лист  Града  Ниша'',  број  1/2015-пречишћен  текст)  и  члана  37.
Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној           2015. године донела
је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност  на Одлуку о измени Статута  Јавног предузећа за
аеродромске  услуге  ''Аеродром  Ниш'',  број XXIII-381-1/15 од 30.01.2015.
године коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за аеродромске услуге
''Аеродром Ниш'' Ниш.

II

Решење доставити: Јавном предузећу за аеродромске услуге ''Аеродром
Ниш'' Ниш и Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Број:
У Нишу, 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник 

Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Надзорни  одбор  Јавног  предузећа  за  аеродромске  услуге  ''Аеродром
Ниш''  Ниш  донео  је  Одлуку  о  измени  Статута  Јавног  предузећа  за
аеродромске  услуге  ''Аеродром  Ниш'',  број XXIII-381-1/15 од 30.01.2015.
године и исту доставио овој Управи на даљу надлежност.

Одлуком  о  измени  Статута  Јавног  предузећа  за  аеродромске  услуге
''Аеродром Ниш'' извршене су измене члана 11. Статута Јавног предузећа за
аеродромске услуге ''Аеродром Ниш'', број 1745/2013 од 03.06.2013. године, у
складу  са  чланом  3.  Одлуке  о  Јавном  предузећу  за  аеродромске  услуге
''Аеродром  Ниш''  (''Службени  лист  Града  Ниша'',  број  1/2015-пречишћен
текст), којим је прописана претежна делатност ЈП ''Аеродром Ниш''. Наиме,
одредбама наведеног члана оснивачког акта услужна делатност у ваздушном
саобраћају је једина делатност од општег интереса коју ће предузеће убудуће
обављати,  док  је  до  последњих  измена  ЈП  ''Аеродром  Ниш'',  поред  ове
делатности  обављало  и  послове  превоза  путника  у  јавном  градском  и
приградском превозу.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша је
разматрајући достављени материјал утврдила да је исти сачињен у складу са
важећим прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и
израдила нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ ГРАДА НИША

      НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић







СТАТУТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ ''АЕРОДРОМ НИШ''

НИШ, број 1745/2013 од 03.06.2013. године
-преглед члана који се мења- 

Члан 11.

Делатност Предузећа је:
52.23 Услужне делатности у ваздушном саобраћају - претежна делатност;
49.31 Градски и приградски копнени превоз путника.

Ове делатности Предузећа су од општег интереса.

Поред делатности из става 1. овог члана Предузеће може обављати и друге
делатности:
47.25 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама;
47.26 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим
продавницама;
47.29 Остала трговина на мало храном у специјализованим
продавницама;
47.43 Трговина на мало радио и ТВ апаратима и осталом аудио и видео
опремом у специјализованим продавницама;
47.54 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у
специјализованим продавницама;
47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;
47.62 Трговина на мало новинама;
47.75 Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у
специјализованим продавницама;
52.10 Складиштење;
52.24 Манипулација теретом;
52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају;
53.20 Курирске услуге;
66.12 Делатност мењачница;
68.20 Изнајмљивање некретнина и управљање њима;
79.11 Делатност путничких агенција;
79.90 Остале услуге резервације;
80.20 Услуге система обезбеђења;
81.21 Услуге чишћења;
85.53 Делатност школа за летење.


