
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  преносу удела и оснивачких права над Јавним предузећем „Аеродром Поникве“ 

Ужице на Републику Србију     

 

 

Члан 1. 

 

 Град Ужице преноси Републици Србији свој удео у основном капиталу, као и сва 

оснивачка права над Јавним предузећем „Аеродром Поникве" Ужице, са седиштем у 

Ужицу, улица Димитрија Туцовића 52. 

 

Члан 2. 

Даном преузимања оснивачких права од стране Републике Србије престају права  

града Ужица, као оснивача, у погледу именовања директора, председника и чланова 

Надзорног одбора као и друга права предвиђена  Одлуком о оснивању јавног предузећа за 

управљање аеродромом  ''Поникве''  у Ужицу и обављање аеродромских услуга (Службени 

лист града Ужица број 4/11 и 6/11),  Одлуком о усклађивању оснивачких аката Јавног 

предузећа ''Аеродром Поникве'' („Службени лист града Ужица“ број 5/13) и Одлуком о 

усклађивању пословања Јавног предузећа "Аеродром Поникве"  из Ужица са Законом о 

јавним предузећима („Службени лист града Ужица“ број 25/16). 

Даном преузимања оснивачких права од стране Републике Србије престаје обавеза 

финансирања ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице од стране града Ужица. 

 

      Члан 3. 

 Налаже се ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице да, у сарадњи са Директоратом 

цивилног ваздухопловства Републике Србије, припреми одговарајуће одлуке и спроведе 

прописане поступке којима се обезбеђује пренос сертификата аеродрома са ЈП ''Аеродром 

Поникве'' Ужице на будућег оператера, а са циљем очувања континуитета у одвијању 

ваздушног саобраћаја. 

Члан 4. 

   Обавезује се ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице да припреми одговарајућа акта за 

пренос свих уговорних обавеза које се односе на пословање Јавног предузећа из делокруга 

обављања послова аеродромског оператера ради евентуалног преноса дела или свих 

обавеза на будућег аеродромског оператера. 

 

Члан 5. 

 Овлашћује се градоначелник града Ужица да са  Републиком Србијом закључи 

уговор о преносу Републици Србији, без накнаде, удела града Ужица у основном 

капиталу, као и сва оснивачка права над Јавним предузећем „Аеродром Поникве" Ужице 

 



Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Ужица". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 463-33-1/19 

..........2019.године 

У ж и ц е 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                           Бранислав Митровић 

 

Образложење 
  

Град Ужице је оснивач Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице сходно 

одредбама Одлуке о оснивању јавног предузећа за управљање аеродромом  ''Поникве''  у 

Ужицу и обављање аеродромских услуга (Службени лист града Ужица број 4/11 и 6/11). 

Одлука о оснивању Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' је донета на основу 

Закључка Владе РС 05 број 343-8905/18 од 20.09.2010. године којим је извршен пренос, 

без накнаде, непокретности у својини Републике Србије коју чини део војног комплекса 

„Поникве“ код Ужица, у циљу конверзије дела војног аеродрома у цивилни аеродром. 

Након преузимања аеродрома извршен је део послова, колико је Град био у 

могућности да финансира и уз добијене донације, ради испуњења циља наведеног у 

Закључку Владе РС из 2010. године. 

Имајући у виду да се ради о инфраструктурном капацитету који је од стратешког 

значаја за Републику, као и потребе да се обезбеде недостајућа средства неопходна за 

развој путничког терминала и других садржаја и опреме  који треба да се обезбеде да би 

аеродром испуњавао услове прописане за одвијање ваздушног саобраћаја, Град се обратио 

Влади РС која је на основу свега донела Закључак  број 343-8905/2018 од 20.09.2018. 

године. 

            Закључком је препоручено 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 донесе 

одговарајућу одлуку којом се обезбеђује пренос 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" 

припреми одговарајуће одлуке и спроведе прописане поступке којима се обезбеђује 

пренос дозволе за коришћење аеродрома са оснивача Јавног предузећа "Аеродром 

Поникве" на будућег оператера, а са циљем очувања континуитета у одвијању ваздушног 

саобраћаја. 

           На основу свега изнетог, Градско веће је на седници одржаној 12.09.2019. године 

усвојило Предлог одлуке  о  преносу удела и оснивачких права над Јавним предузећем 

„Аеродром Поникве“ Ужице на Републику Србију и предлаже Скупштини да Предлог 

размотри и усвоји.    

 


