
 

 

На основу члана 27. и 28. Закона о јавној својини ("Службени гласник Републике 

Србије", број 72/11, 88/13, 105/14-3, 104/16, 108/16, 113/17),  и члана 60. став 1. тачка 23. 

Статута града Ужица ("Службени лист Града Ужица", број 4/19), Скупштина града Ужица 

на седници одржаној _________.2019. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о приступању реализацији преноса Аеродрома „Поникве“ Ужице  

на Републику Србију     

 

 

1. Град Ужице прихвата закључак Владе Републике Србије  05 број 343-8905/2018 

од 20.09.2018.године. са препорученим активностима  које је потребно спровести ради 

реализације  преноса Аеродрома "Поникве" Ужице на Републику Србију. 

2. Налаже се надлежним градским управама града Ужица и ЈП "Аеродром 

Поникве"  Ужице да спроведу активности и предузму мере у циљу спровођења препорука 

садржаних у закључку из члана 1. ове одлуке у циљу реализације преноса имовине и 

делатности ЈП "Аеродрома Поникве"  Ужице на Републику Србију и  регулисања статуса 

Јавног предузећа и запослених. 

3. Ова одлука се објављује у "Службеном листу града Ужица" и ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 27. и 28. Закона о јавној својини прописана је надлежност за одлучивање и 

промену аката о располагању непокетностима у јавној својини, а чланом 60. став 1. тачка 

23. Статута града Ужица прописана је надлежност Скупштине града за поступак 

располагања непокретностима у јавној својини града Ужица. 

            Наведеним закључком Владе Републике Србије препоручено је граду Ужицу, као 

садашњем власнику аеродрома "Поникве" да припреми потребне одлуке, којима се 

обезбеђује пренос целокупне имовине аеродрома "Поникве" са досадашњег власника 

града Ужица  на Републику  Србију,  као и да град Ужице као оснивач  Јавног предузећа 

"Аеродром Поникве" Ужице  припреми одговарајуће одлуке којима се обезбеђује пренос 

целокупне имовине и оснивачких права Јавног предузећа "Аеродром Поникве" са града 

Ужица на Републику Србију. 

           Такође, истим закључком  препоручено је граду Ужицу да са Директоратом 

цивилног ваздухопловства Републике Србије и Јавним предузећем "Аеродром Поникве" 

припреме одговарајуће одлуке и спроведу прописане поступке којима обезбеђују пренос 

дозволе за коришћење аеродрома са оснивача Јавног предузећа "Аеродром Поникве" на 

будућег оператера, а са циљем очувања континуитета у одвијању ваздушног саобраћаја. 

           На крају препоручено је граду Ужицу да припреми преглед свих обавеза које би 

Република Србија евентуално преузела по преносу права и да тај преглед достави  у 

најкраћем року Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 

Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, као и да припреми одговарајућа 

акта за пренос свих уговорених обавеза  ЈП "Аеродром Поникве", које се односе на 

пословање тој јавног предузећа у обављању послова аеродромског оператера, ради 

евентуалног преноса дела или свих обавеза на будућег аеродромског оператера. 



Имајући у виду изнете препоруке, те сложеност наложених послова (доношења 

већег броја одлука и спровођење прописних поступака),  учешће већег броја учесника у 

припремама наведених одлука Градско веће града Ужица је  на седници одржаној 

15.04.2019.године усвојило  Предлог одлуке којим се прихвата закључак Владе Републике 

Србије, уз обавезу да надлежне градске управе града Ужица и ЈП "Аеродром Поникве" 

Ужице у сарадњи са Директоратом цивилног ваздухопловства Републике Србије у што 

краћем року припреме потребну документацију. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 463-33/19 

___________.2019.године 

У ж и ц е 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                           Бранислав Митровић 
 

 

 

 

 

          

 


