
            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 04.05.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама
и допунама Програма пословања ЈП „ Аеродром ниш“ за 2015. годину.

II  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Програм  о  изменама  и
допунама Програма пословања ЈП „ Аеродром Ниш“ за 2015. годину доставља се
председнику  Скупштине  Града  Ниша  ради  увршћивања  у  дневни  ред  седнице
Скупштине Града

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

Број: 604-6/2015-03
У Нишу, 04.05.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана  50.  Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број  119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон),  члана
37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана
11.  Одлуке  о  Јавном  предузећу  за  аеродромске  услуге  ''Аеродром  Ниш''
("Службени лист Града Ниша", број 1/2015-пречишћен текст),

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

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје  се  сагласност  на  Програм o  изменама и  допунама  Програма
пословања  ЈП ''Аеродром Ниш''  за  2015.  годину, донет  од стране  Надзорног
одбора овог предузећа, Одлуком број XXVIII-1257-1/15 од 26.03.2015. године.

II

Решење доставити:  Јавном предузећу за аеродромске услуге ''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

                     Проф. др Миле Илић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор Јавног предузећа за аеродромске услуге ''Аеродром Ниш'' Ниш,
Одлуком број XXVIII-1257-1/15 од 26.03.2015. године, донео је Програм o изменама и
допунама  Програма  пословања  ЈП  ''Аеродром  Ниш''  за  2015.  годину  и  исти  је
достављен  Управи  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  на  даљи
поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Програмом o изменама и допунама Програма пословања ЈП ''Аеродром Ниш'' за
2015. годину врше се измене у Прилогу 9. Програма пословања за 2015. годину  у
којем је била предвиђена набавка радио станица у марту и априлу у вредности од
700.000,00 динара за потребе прихвата и отпреме авиона на Аеродрому Константин
Велики.  Међутим,  Аеродром  Никола  Тесла  Београд  поклонио  је  фебруара  2015.
године ЈП ''Аеродром Ниш'' неопходан број радио станица, те се указала потреба за
изменом предмета набавке у Прилогу 9.

Како се почев од јуна 2015. године очекује повећан број путника у ваздушном
саобраћају на Аеродрому Константин Велики који ће захтевати и паркинг за путничка
возила,  то се износ  набавке од 700.000,00 динара планира за припремне радове за
изградњу паркинга путничких моторних возила.

У осталим одредбама Програм пословања ЈП ''Аеродром Ниш'' за 2015. годину
остаје непромењен.

 Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, на
Програм o изменама и допунама Програма пословања ЈП ''Аеродром Ниш'' за 2015.
годину дала је позитивно мишљење број 11-544/2015 од 15.04.2015. године.

Управа  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  је  разматрајући
достављени  Програм  o  изменама  и  допунама  Програма  пословања  ЈП  ''Аеродром
Ниш'' за 2015. годину, утврдила да је исти сачињен у складу са важећом процедуром и
израдила нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

  

  НАЧЕЛНИК

                           Миодраг Брешковић










