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1. ОПШТИ ДЕО
1.1. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
На основу закључка владе (05 бр. 464-8959/2010), 22.12.2010. год., потписан је
Уговор (бр. 463/208/10) између Владе Републике Србије и Града Ужица, којим је
комплекс аеродрома Поникве пренет на коришћење Граду Ужицу.
На основу потписаног Уговора између Владе Републике Србије и Града Ужица,
Скупштина града Ужица је на седници, одржаној 02.03.2011. год., донела Одлуку о
оснивању Јавног предузећа за управљање аеродромом “Поникве” у Ужицу и обављања
аеродромских услуга (бр. 023-10/11). На седници одржаној 28.03.2013. год., Скупштина
града Ужица је донела Одлуку о усклађивању оснивачког акта ЈП Аеродром „Поникве“
(023-48/13) са новим Законом о јавним предузећима. Према члану 35. Одлуке, органи
ЈП Аеродром „Поникве“ су Надзорни одбор и Директор предузећа. Доношењем ове
Одлуке престао је са радом Управни одбор именован решењем Скупштине града (02353-13/12 од 26.11.2011.).
Надзорни одбор се састоји од три члана које именује оснивач. Председника и
једног члана именује Град Ужице (023-48/13 од 28.03.2013.), а трећег члана именује
Град Ужице на предлог општине Бајина Башта (023-48-1/13 од 24.09.2013.).
Предузеће је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем
БД.51974/2011, дана 18.04.2011. године.
Пуно пословно име:

Јавно предузеће Аеродром "Поникве" Ужице

Скраћено пословно име:

ЈП Аеродром "Поникве"

Правна форма:

Јавно предузеће

Седиште:

Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице

Опис делатности:

Услужне делатности у ваздушном саобраћају

Матични број:

20737212

Претежна делатност:

5223-услужне делатности у ваздушном саобраћају

Порески идентификациони
број- ПИБ :

107075180

1.2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Према члану 35. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП Аеродром „Поникве“
(023-48/13) са новим Законом о јавним предузећима, органи ЈП Аеродром „Поникве“ су:
1. Надзорни одбор, као орган надзора
2. Директор предузећа
1.2.1. Надзорни одбор
Надзорни одбор се састоји од три члана које именује оснивач. Председника и
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једног члана именује Град Ужице (023-48/13 од 28.03.2013.), а трећег члана именује
Град Ужице на предлог општине Бајина Башта (023-48-1/13 од 24.09.2013.). Решењем
бд.131996/2013 у АПР Републике Србије, уписан је Надзорни одбор у сазиву:
Председник:
Милија Љубичић
Чланови:
1. Лука Ненадић
2. Драгомир Јовановић

1.3. ПРАВНИ ОКВИР
Најважнији закони, подзаконски акти и закључени уговори који утичу на рад,
пословање, функционисање и делатност ЈП Аеродром "Поникве" су:


















Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС” бр. 119/2012),
Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС” бр. 36/2011 и 99/2011),
Закон о јавним набавкма ("Сл. гласник РС” бр. 124/2012) и пратећи подзаконски
акти,
Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09 и
43/11) и пратећи подзаконски акти,
Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09)
и пратећи подзаконски акти,
Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/12 и 98/13),
Закон о раду ("Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013),
Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013),
Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС” бр. 129/07),
Закон о ваздушном саобраћају ("Сл. гласник РС” бр. 73/10, 57/11 и 93/12),
Правилник о аеродромима ("Сл. гласник РС” бр. 23/12 и 60/12),
Правилник о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-спасилачком
обезбеђењу на аеродромима ("Сл. гласник РС” бр. 54/12),
Правилник о пружању услуга из ваздуха и превозу за сопствене потребе ("Сл.
гласник РС” бр. 19/11),
Правилник о служби хитне помоћи на аеродрому (“Службени лист СФРЈ” бр.
57/78 и “Службени лист СРЈ”, бр. 40/95),
Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање аеродромом „Поникве” у
Ужицу и обављање аеродромских услуга (бр. 023-10/11),
Одлуку о усклађивању оснивачког акта ЈП Аеродром Поникве“ (023-48/13) са
новим Законом о јавним предузећима
Статут Јавног предузећа Аеродром „Поникве” Ужице.
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2. ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ЈП АЕРОДРОМ “ПОНИКВЕ” ЗА 2013.
ГОДИНУ
У току 2013. године, активности су биле усмерене на више области.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Чишћење аеродромског комплекса од неексплодираних убојних средстава
Израда техничке документације
Тражење донација и потенцијалних инвеститора
Стављање аеродрома у функцију
Позиционирање код локалних самоуправа и државних институција
Отварање хелиодрома на територији Западне Србије
Остале активности

2.1. ЧИШЋЕЊЕ АЕРОДРОМСКОГ КОМПЛЕКСА ОД НEЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ
СРЕДСТАВА (НУС)
Основни предуслов за оспособљавање аеродромског комплекса за било коју
намену је чишћење овог простора од НУС. Ова активност је подељена на:
2.1.1. Израда пројектних задатака по микролокацијама
У идејном пројекту за чишћење аеродрома Поникве наведено је 29 микролокација
за које се сумња да се на њима налазе неексплодирана убојна средства. За сваку од
тих локација неопходно је урадити пројектне задатке за чишћење. У складу са
приоритетима за чишћење тј. микролокацијама које се морају очистити да би се
створили безбедоносни услови за оспособљавање аеродрома у целости, неопходно је
израдити пројектне задатке за сваку од микролокација.
Пројектне задатке за сваку од микролокација израдили би припадници Одељења
за НУС (неексплодирана убојна средства) Сектора за ванредне ситуације и припадници
Центра за разминирање Републике Србије. Пошто нису обезбеђена потребна
материјална средства у току 2013. године, израда пројеката није могла бити
реализована.
2.1.2. Чишћење микролокација
20.03.2013. Са представницима Одељења за НУС Сектора за ванредне
ситуације, разговарано је о предстојећим активностима на рашчишћавању појаса око
полетно-слетне стазе (основна стаза димензија 4.000x300 м) из донације Амбасаде
САД, и усклађивању активности припадника Сектора са фирмама које су добиле посао
чишћења овог појаса на тендеру.
Договорено је да се све активности на чишћењу организују у исто време како би
се позвали представници МУП Србије, Амбасаде САД и Словеније.
25.04.-25.06.2013. Предузеће УХБ Балканс је као извођач радова приступило
Пројекту за разминирање-чишћење локације Аеродром Поникве 1. У току ове
активности, предузеће УХБ Балканс је пронашло око 2 тоне гелера.
29.04.2013. У просторијама Сектора за ванредне ситуације (СВС) одржан је
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састанак на коме је разговарано о ангажовању припадника СВС на чишћењу аеродрома
Поникве. Договорено је да припадници СВС започну радове на разминирању терена у
периоду 13.-27.05.2013. год. (на тачан почетак радова у великој мери је утицала и
динамика рада предузећа УХБ Балканс која је већ била ангажована на разминирању
терена).
На састанку су размотрени и детаљи око смештаја и исхране припадника
Сектора за ванредне ситуације током њиховог ангажовања, с' обзиром на начелни
договор да локалне самоуправе сносе трошкове ручка и исхране.
10.05.-25.06.2013. Центар за разминирање је увео у посао предузеће ПМЦ
Инжењеринг из Београда као извођача радова на Пројекту за разминирање-чишћење
локације Аеродром Поникве 2. На западном делу писте ПМЦ Инжењеринг је пронашао
пет мањих неексплодираних убојних средстава.
17.05.2013. На захтев ЈП Аеродром "Поникве", у просторијама Сектора за
ванредне ситуације (СВС), одржан је састанак по питању почетка ангажовања
припадника СВС на чишћењу аеродрома Поникве, јер није испоштован претходни
договор о почетку чишћења аеродрома.
Представницима СВС је предочена бојазан да, уколико припадници СВС не
започну процес чишћења до краја маја, целокупан процес чишћења средишњег дела
аеродромске писте неће моћи да започне до септембра 2013.
Припадници СВС су уважили примедбе уз констатацију да прикупљају сву
документацију и опрему неопходну за спровођење ове активности тј. чишћење
средишњег дела писте. У току састанка, припадницима СВС је стигла потврда о
обезбеђењу неопходне опреме и договорен је долазак припадника СВС на Поникве
22.05.2013. год.
Након овог састанка, одржан је састанак са начелником СВС, у вези одржавања
састанка са представницима Амбасаде САД и State Departmenta, на коме би се
разговарало о досадашњим активностима СВС и Амбасаде САД на уклањању НУС на
територији Републике Србије, као и о потенцијалним активностима у будућности.
Постигнут је договор да се упути званичан позив начелнику СВС за посету аеродрому
Поникве и одржавање овог састанка.
22.05.-09.06.2013. Сектор за ванредне ситуације је, у склопу Пројекта за
разминирање, вршио чишћење средишњег дела писте. У току чишћења пронађена је
једна авио бомба. Након њеног ископавања, установљено је да она није представљала
непосредну опасност јер је била без експлозивног пуњења.
25.06.2013. Завршене су активности на I фази чишћења аеродрома Поникве. У
склопу ове фазе прегледано је око 1.200.000 м2 тј. појас дужине 4 км и 300 м ширине.
Завршетком ове фазе створени су важни безбедносни услови за почетак обављања
летачких активности на аеродрому. Карта подручја аеродрома Поникве са приказом
површина које су разминиране у I фази чишћења дата је у прилогу број 1.
05.09.2013. ЈП Аеродром “Поникве” је добило Уверење о обављеном
разминирању-очишћености терена од Центра за разминирање Републике Србије.
10.10. и 26.11.2013. Обављени су разговори са представницима Сектора за
ванредне ситуације у вези техничког извиђања резервоара на локацији Буковик (прилог
бр. 2), због сумње да се у једном од њих налази авио бомба. Том приликом, разматране
су могућности израде пројекта и плана уништавања неексплодираних убојних
средстава.
13.12.2013. Припадници Сектора за ванредне ситуације су извршили техничко
извиђање резервоара. Установљено је да је авио-бомба дужине око 2 метра и укупне
тежине 1 тоне (од чега 670 кг експлозива). Констатовано је да постоји могућност
вађења бомбе без даљег оштећења резервоара.
24.12.2013. Са представницима Центра за разминирање Републике Србије
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разговарано је о изради пројекта за вађење авио бомбе из резервоара. ЈП Аеродром
“Поникве” је уступило расположиву документацију (добијену приликом примопредаје
комплекса), ради убрзања процеса израде пројекта.
2.1.3. Проналажење донација за 2., 3. и 4. фазу чишћења
У току 2013.год. није било активности по питању проналажења донација.
2.2. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Законом о планирању и изградњи Републике Србије, чланом 133., аеродроми су
дефинисани као објекти за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за
грађевинарство.
Члановима 110.-119., 126, 131. и 132. Закона о планирању и изградњи Републике
Србије дефинисани су кораци израде главног пројекта за објекте за које грађевинску
дозволу издаје министарство надлежно за грађевинарство.
Донацијом Делегације Европске уније у Србији обезбеђена су средства за израду
Студије оправданости и Идејног пројекта. У оквиру кофинансирања ове донације, ЈП
Аеродром "Поникве" треба да обезбеди израду катастарско-топографског плана, као и
План генералне регулације са елементима детаљне регулације за подручје
аеродромског комплекса.
Израда документације (2.2.1.-2.2.5.) започета је у току 2012. год. На тендеру који
је расписала и реализовала Делегација ЕУ у Србији изабран je белгијски конзорцијум
ALANET, који је био у обавези да изради целокупну документацију до 09.04.2013. год.
С' обзиром да је државна ревизиона комисија формирана тек у октобру 2012. год.
(задужена да контролише израду комплетне техничке документације и одобри је након
завршетка израде), израда комплетне документације касни неколико месеци. Од
Делегације ЕУ затражен је продужетак рока за завршетак израде наведене
документације.
2.2.1. Израда Генералног пројекта
У претходном периоду није било активности по питању израде Генералног
пројекта, јер се чекао завршетак израде Идејног пројекта и Студије оправданости.
2.2.2. Израда Студије оправданости и Идејног пројекта
24.01.2013. У Министарству грађевинарства и урбанизма Републике Србије у
Београду, одржан је састанак са представницима државне ревизионе комисије,
задуженим за идејне пројекте аеродрома.
На састанку су изложене активности око конверзије аеродрома Поникве у
претходних 6 година, донацијама које су обезбеђене у току 2012. године, израде
Идејног пројекта аеродрома Поникве и проблемима који су се појавили приликом
израде самог Идејног пројекта и Плана генералне регулације.
Изложен је и проблем око неусаглашености Закона о планирању и изградњи
Републике Србије (члана који дефинише идејни пројекат) и онога што захтева
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Министарство тј. државна ревизиона комисија приликом ревизије Идејног пројекта, као
и могућности да Делегација ЕУ захтева да се поштује Закон о планирању и изградњи.
У начелу је договорено да се са свим члановима ревизионе комисије задуженим
за ревизију Идејног пројекта аеродрома одржи састанак на коме ће они доставити своје
захтеве о нивоу разраде овог документа.
15.04.2013. У просторијама Канцеларије за европске интеграције Републике
Србије (СЕИО), одржана је видео конференција о проблемима у реализацији донације
ЕУ за израду Студије оправданости и Идејног пројекта аеродрома Поникве. Састанку су
испред Делегације Европске уније (ЕУД) присуствовали Елизабета Саторел и Драган
Лалић; испред СЕИО: Огњен Мирић, Ивана Давидовић и Јелена Колић. Путем видео
линка успостављен је контакт са представницима конзорцијума АЛАНЕТ: Робертом
Аплтоном, Тиагом Лопесом и Росом Ескарпентер. Испред ЈП Аеродром “Поникве”
конференцији је присуствовао директор предузећа, Саша Савић.
Представник ЕУД, Драган Лалић, пре почетка видео конференције је изнео своје
ставове о целокупном пројекту. Његово мишљење је да је одвојена сума донације за
ову врсту пројекта ниска и да се не може тражити од консултаната да доставе
документа која захтева наше законодавство. Као решење проблема предложили су да
се реализација донације прекине с'обзиром да су нека прелиминарна истраживања
показала да аеродром неће бити финансијски самоодржив, тј. да се обустави даља
израда документације.
Представник ЈП Аеродром “Поникве” је изнео оштро противљење оваквом
предлогу јер је сматрао да је проблем ниске цене за ову документацију у ствари
проблем консултаната јер је ЕУ одвојила за овај пројекат 200.000 ЕУР, а консултанти су
на тендеру сами понудили 150.000 ЕУР. Осим тога, консултанти су пре пријављивања
улазног документа, тзв. Inception report имали право за додатна појашњења и додатне
информације, и ЈП Аеродром “Поникве” не може одговарати за њихове пропусте.
Директор ЈП Аеродром “Поникве” је изнео мишљење да су консултанти схватили да
морају да ураде много обимнију документацију него што су претпостављали и да
покушавају да се извуку из обавеза.
У току видео конференције је изнета размена мишљења о проблемима због којих
је заустављена израда тражене документације. Консултанти су покушали да
одговорност за проблеме пребаце на нејасну и непрецизну тендерску документацију, тј.
правдали су се да нису имали јасну представу о обиму техничке документације која се
од њих захтева и да у оквиру добијених средстава не могу да ураде тражено.
С'обзиром да су изнете доста озбиљне замерке око функционисања и
реализације целог пројекта, Драган Лалић, представник ЕУД, изнео је став да се овакви
проблеми не могу решавати путем видео линка и да се у року од 2-3 недеље мора
организовати састанак у просторијама ЕУД у Београду.
ЈП Аеродром “Поникве” је на себе преузео обавезу да, у сарадњи са надлежним
министарством и представницима државне ревизионе комисије, представницима ЕУД
достави прецизно разрађену спецификацију шта у себи мора да садржи идејни пројекат
аеродрома.
17.04.2013. У просторијама Директората цивилног ваздухопловства Републике
Србије (ДЦВ), одржан је састанак са представницима ДЦВ, чланом државне ревизионе
комисије и консултантом Ramboll групе. Састанку је, поред директора ЈП Аеродром
“Поникве”, присуствовао и директор Регионалне развојне агенције Златибор.
Повод за одржавање састанка је превазилажење проблема у реализацији
донације Европске уније за израду Идејног пројекта аеродрома Поникве, због
неусклађености Закона о планирању и изградњи у делу који се односи на дефиницију
идејног пројекта за аеродроме, и захтева Државне ревизионе комисије приликом
ревизије истог.
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Представницима наведених институција изложене су до сада спроведене
активности на реализацији донације Европске уније за израду Идејног пројекта као и
проблем који је настао због нејасно дефинисаног садржаја овог пројекта. Присутни су
упознати и са састанком одржаним у понедељак 15.04.2013. год. у Канцеларији за
европске интеграције Републике Србије.
Представници наведених институција су предложили да се проблем превазиђе
тако што би се од консултаната прихватио документ нижег реда од идејног пројекта тзв.
Генерални пројекат аеродрома на основу кога би се у наредној фази приступило изради
Идејног пројекта. Такав предлог је ЈП Аеродром "Поникве" одбио сматрајући да је
неприхватљиво да се на тај начин изађе у сусрет консултантима јер, наводно, нису
били упознати са обимом послова који се од њих очекују. С' обзиром да су на тендеру
који је расписала Делегација ЕУ била расположива средства у износу од 200.000 ЕУР и
да су домаће фирме могле да ураде комплетну документацију за 100.000 ЕУР, ЈП
Аеродром “Поникве” је оправдано сматрао да не постоји разлог због кога би се изашло
у сусрет страним консултантима. Други разлог је био тај што би се за наредну фазу
развоја аеродрома, тј. израду Идејног пројекта, морала пронаћи додатна средства у
износу од 100.000 ЕУР, што није било предвиђено буџетом ЈП Аеродром “Поникве” за
2013.год.
На крају састанка договорено је да представници ДЦВ у договору са чланом
државне ревизионе комисије покушају да издефинишу “пројектни задатак” који би
задовољио минимум захтева ревизионе комисије, а у исто време јасно дефинисао
консултантима ниво Идејног пројекта тј. шта се од њих очекује као резултат.
29.04.2013. На састанку у Директорату цивилног ваздухопловства Републике
Србије (ДЦВ) разматрана је и додатно разрађивана прва верзија пројектног задатка
који би требао да се достави Делегацији ЕУ и страним консултантима. Договорено је да
се направи нови састанак (оквирно 7-10.05.2013.) на коме би се утврдила коначна
верзија пројектног задатка.
08.05.2013. Одлуком директора ЈП Аеродром "Поникве" бр 03-51/1-2012. од
27.11.2012. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности, услуге Израда
катастарко-топографског плана дела комплекса аеродрома Поникве за потребе израде
Идејног пројекта. Поступак отварања понуда спроведен је 23.04.2013. године и
комисија у саставу: Славиша Пројевић, дипл.економиста, председник комисије, Вера
Вукосављевић, дипл. правник и Витомир Богдановић, дипл. економиста као чланови
комисије, изабрали су најповољнију понуду понуђача: Геодетски Биро Кљајић.
31.05.2013. са истим је потписан уговор о Пружању услуга израде катастарскотопографског плана дела комплекса Аеродрома Поникве потребног за израду Идејног
пројекта.
09.05.2013. На састанку са представницима ДЦВ разматрана је верзија
пројектног задатка који би требао да се достави Делегацији ЕУ и страним
консултантима.
На претходном састанку, одржаном 29.04.2013., договорено је да се на овом
састанаку утврди коначна верзија пројектног задатка тзв. Technical TOR, у оквиру кога
би се прецизирали детаљи који се односе на дефинисање критичног авиона, броја
путника, категорија аеродрома, услови летењa (дневно визуелно или инструментално
летење, летње или зимско и сл.), величина аеродромске зграде, платформе за авионе
и сл. како би се одредилa прецизна упутства за стране консултанте тј. шта се од њих
очекује да пројектују.
С обзиром да ови подаци зависе од резултата студије оправданости која је у
кратким цртама изнета у оквиру првог кварталног извештаја, а на тај извештај није дат
никакав званичан коментар, ни од стране ДЦВ, нити од стране представника државне
ревизионе комисије, установљено је да постоји опасност да се ови резултати накнадно
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коригују. У том случају би се мењали и параметри који дефинишу наведене параметре
(критични авион, број путника, услови летења и сл.), а то би проузроковало измену
пројектног задатка задатог консултантима и појаву додатних трошкова. Постојала би и
опасност да се донација ЕУ не реализује и да се ЈП Аеродром "Поникве" окриви за
неуспешну реализацију донације.
Због свега наведеног усаглашен је став да је неопходно да страни консултанти
успоставе сарадњу са неком од домаћих фирми које имају тражену лиценцу (на шта су
обавезни по закону) како би се израда Идејног пројекта померила са мртве тачке.
Констатовано је и да је документација која је до сада достављена консултантима
(Закон о планирању и изградњи Републике Србије, Закон о изменама и допунама
Закона о планирању и изградњи, Технички правилник за израду документације) сасвим
довољна основа консултантима за увид у обим послова које требају да ураде, и да на
основу тога могу вршити преговоре са домаћим фирмама.
17.07.2013. Представницима Канцеларије за европске интеграције је у кратким
цртама представљена проблематика око реализације донације ЕУ за израду идејног
пројекта аеродрома. Договорено да се састанак на тему реализације ове донације
одржи у току идуће недеље или почетком августа.
30.10.2013. У просторијама Канцеларије за европске интеграције РС (SEIO)
одржан је састанак са представницима SEIO о проблемима који прете да зауставе
реализацију донације Делегације ЕУ за израду идејног пројекта аеродрома.
Представницима SEIO је изнета бојазан да страни консултанти покушавају да се
извуку из уговорних обавеза и да то представља опасност за све будуће пројекте јер би
сви будући извођачи могли да се позивају на овај случај и да траже додатна средства
под изговором да нису били упознати са обимом пословања. Велику опасност
представљало је и изгубљено време на изради пројектне документације јер би
обустављање израде ове документације вратило активности најмање 3 године уназад.
Са представницима SEIO договорено је да се од Делегације ЕУ изричито
затражи да се пројекат настави и да се не одобри издвајање додатних средстава.
У просторијама Делегације Европске уније (ЕУД) одржан је састанак са
представницом ЕУ задуженом за реализацију донације ЕУ која се односи на израду
пројектне документације. Договорено је да представници ЈП Аеродром “Поникве”
покушају да провере информације које је АЛАНЕТ доставио ЕУД, а односе се на
ангажовање фирми из Србије које треба да ураде комплетну документацију за
аеродром Поникве или њену техничку ревизију пре изласка пред државну ревизиону
комисију.
30.12.2013. Са представницима Центра за планирање урбаног развоја-ЦЕП
(фирма која је од белгијског конзорцијума АЛАНЕТ преузела израду пројектне
документације финансиране из донације ЕУ) одржан је састанак на тему наставка
израде Студије оправданости и Идејног пројекта за аеродром Поникве. У начелу су
разматране варијанте решења положаја будуће аеродромске зграде као и пратећих
објеката. Договорено је да ЦЕП за следећи састанак (средином јануара 2014.) уради
кратку анализу две или три варијанте и да се на основу тога донесе коначна одлука о
будућој локацији објеката на аеродрому.
2.2.3. Израда Плана генералне регулације са елементима детаљне регулације
План генералне регулације са елементима детаљне регулације је плански
документ на основу кога се издаје локацијска дозвола. План генералне регулације
(ПГР) за аеродром се ради на основу Генералног пројекта аеродрома.
Израду овог документа на себе треба да преузме Одељење за урбанизам Града
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10

Ужица.
За усвајање овог документа надлежне су Скупштина Града Ужица и Скупштина
општине Бајина Башта.
У јануару 2013. год. одржан је састанак у ЈП “Дирекција за изградњу” Ужице са
темом: иницијатива за израду Плана генералне регулације за аеродром Поникве. Том
приликом је достављена и документација коју је ЈП Аеродром "Поникве" добило од
државних установа и предузећа а односе се на комплекс аеродрома Поникве.
06.03.2013. Одржан је састанак у Управи за урбанизам Града Ужица. Поред
директора ЈП Аеродром "Поникве" састанку су присуствовали начелница Управе за
урбанизам, представница ЈП “Дирекција за изградњу” Ужице и правница из Управе за
урбанизам. На састанку је разматрана израда Плана генералне регулације за 240 ха.
Договорено је да се са таквим предлогом иде на комисију за планове Града Ужица.
11.03.2013. Покренута је иницијатива ЈП Аеродром "Поникве" за конверзију права
коришћења у јавну својину. Уговором између Града Ужица и Дирекције за имовину
Републике Србије од 23.10.2010. извршен је пренос права коришћења непокретности
аеродрома Поникве. Сходно Закону o планирању и изградњи РС било је неопходно да
се у катастру непокретности Републике Србије све парцеле које обухвата аеродромски
комплекс упишу као јавна својина Града Ужица. У овом периоду никакве информације
из Града Ужица нису пристигле по питању реализације ове иницијативе.
15.03.2013. Комисија за планове Града Ужица имала је седницу на којој је
разматрана иницијатива за покретање поступка израде Плана генералне регулације
(ПГР) аеродрома Поникве. На седници је донет закључак да се прихвата иницијатива
за израду ПГР уз сугестију да се предвиди израда овог документа у две фазе у складу
са планском могућношћу, потребама инвеститора и могућношћу припреме потребне
документације. За II фазу израде ПГР било је потребно извршити усклађивање
Просторног плана Града Ужица и Просторног плана Општине Бајине Башта.
19.04.2013. Одржан је колегијум Града Ужица на коме је била и тема израда
Плана генералне регулације (ПГР) и због чега ништа није урађено по том питању.
Колегијуму су присуствовали, поред директора ЈП Аеродром “Поникве”, представници
ЈП “Дирекција за изградњу” Ужице и начелница Управе за урбанизам Града Ужица. На
колегијуму није решен проблем oко израде ПГР.
22.05.2013. Одржан је састанак са замеником градоначелника Видојем
Дрндаревићем у вези покретања израде ПГР. Састанку су, поред Саше Савића,
директора ЈП Аеродром "Поникве", присуствовали и: Никола Максимовић, директор ЈП
“Дирекција за изградњу” Ужице, Ружа Пенезић, руководилац одељења просторног и
урбанистичког планирања ЈП “Дирекција за изградњу” Ужице, Љиљана Глишић
Јевђовић, начелница за урбанизам и Иван Петронијевић, испред Комисије за планове.
Тема састанка је била: Дефинисање планског документа неопходног за издавање
локацијске дозволе за аеродром Поникве. Састанак није донео никакве резултате.
23.05.2013. На захтев ЈП Аеродром "Поникве", у просторијама Министарства за
грађевинарство и урбанизам РС, одржани су одвојени састанци са државним
секретарима, помоћницом министра и особом задуженом за државну ревизиону
комисију. Састанцима су испред Града Ужица присуствовале и представнице ЈП
“Дирекција за изградњу” Ужице.
На 1. састанку испред Министарства присуствовали су: Миодраг Јоцић, државни
секретар, Александра Дамјановић, помоћник министра и Ирена Поповић, представник
Министарства задужена за државну ревизиону комисију. Испред Директората цивилног
ваздухопловства РС присуствовао је Драган Трговчевић. Састанку су присуствовале,
поред Саше Савића, директора ЈП Аеродром “Поникве”, представнице ЈП “Дирекција за
изградњу” Ужице: Ружа Пенезић и Невенка Петровић.
На овом састанку разматрана је врста планског документа који је потребно
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израдити како би на основу тог документа Министарство могло да изда локацијску
дозволу за потребе израде Идејног пројекта аеродрома.
Помоћница министра, Александра Дамјановић, изнела је закључак да је правно
могуће израдити План генералне регулације (ПГР) за аеродром Поникве иако се он
простире на 2 катастарске општине.
Државни секретар, Миодраг Јоцић, је изнео спремност да пружи подршку изради
остале документације кроз контакте са другим министарствима и убрзавања поступка
усвајања неопходних дозвола и сагласности.
На 2. састанку, испред Министарства за грађевинарство и урбанизам РС,
присуствовао је Милан Миљевић, државни секретар са своја 3 сарадника. И на овом
састанку је разматрана врста планског документа који је потребно израдити како би на
основу тог документа Министарство могло да изда локацијску дозволу за потребе
израде Идејног пројекта аеродрома.
На састанку није донет никакав закључак (састанак је морао бити прекинут услед
обавеза Милана Миљевића). Договорено је да Министарство доставити званичан
одговор на допис упућен од Управе за урбанизам Града Ужица.
На 3. састанку, одржаном у Републичкој агенцији за просторно планирање
Републике Србије, разматране су могућности за израду Просторног плана подручја
посебне намене, документа на основу кога може да се изда локацијска дозвола. Од
представника Агенције није добијенa информација о оквирној цени коштања израде
Просторног плана. Представници Агенције су предочили представницима ЈП “Дирекција
за изградњу” Ужице да Дирекција може за израдити овај документ, и да, у том случају,
за његову израду не мора да се расписује јавни позив.
2.2.4. Израда катастарско топографских планова и подлога
31.05.2013. У склопу израде катастарско-топографског плана, геодетски биро
"Кљајић" је започео топографско снимање дела комплекса аеродрома Поникве,
површине 200 ха (део који се користи за потребе одвијања ваздушног саобраћаја).
07.08.2013. ЈП Аеродром “Поникве” достављена је финална верзија катастарскотопографског плана за део комплекса аеродрома Поникве
Новембар-децембар 2013. Геодетски биро “Кљајић” је вршио топографско
снимање потребно за израду катастарско-топографског плана преосталог дела
аеродрома Поникве, површине 350 ха, а који се не би користио за потребе одвијања
ваздушног саобраћаја. Топографско снимање овог дела комплекса било је омогућено
донацијом УСАИД-а.
У прилогу бр 3. дат је орто фото снимак аеродрома, где су графички приказане
границе дела који се користи и дела који се не користи за потребе одвијања ваздушног
саобраћаја.
2.2.5. Израда Студије о процени утицаја на животну средину
Ова активност се реализује у оквиру донације Европске Уније. Израда Студије о
процени утицаја на животну средину ће бити завршена у току 2014. године, с' обзиром
на кашњење израде документације од стране АЛАНЕТ-а.
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2.3. АКТИВНОСТИ НА ТРАЖЕЊУ ДОНАЦИЈА И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА

2.3.1. Фондови Амбасаде Сједињених Америчких Држава
20.03.2013. Са представником Амбасаде САД разговарано је о могућности
доласка амбасадора САД на aеродром Поникве током обављања процеса чишћења
аеродрома (чишћење је било омогућено захваљујући донацији Амбасаде САД).
Представици Амбасаде су исказали спремност да амбасадор посети aеродром
Поникве, при чему су затражили да се позив упути бар 3 недеље пре посете.
Договорено је да представници ЈП Аеродром "Поникве" контактирају Центар за
разминирање како би се добило више информација о процесу разминирања и
могућностима да се организује посета амбасадора САД.
15.04.2013. Састанак са представницима Амбасаде САД је отказан, јер
представници амбасаде нису имали информације од ITF-а (Enhancing Human Security)
о почетку чишћења аеродрома Поникве и састанак је одложен за 2-3 дана.
29.04.2013. На састанку са представником Амбасаде САД, J.P. Hesfordom,
разматрана је сарадња са Амбасадом САД у наредном периоду како би се избегао
“празан ход” у сарадњи, с' обзиром да је на место J.P. Hesfordа требала бити
постављена нова особа, и да су Град Ужице и ЈП Аеродром "Поникве" желели да
избегну проблеме који су пратили претходну смену особља задуженог за донације
Амбасаде у погледу разминирања.
Договорено је да се за 5. јун 2013. год. организује посета новог представника
Амбасаде задуженог за чишћење (уместо J.P. Hesfordа) и John Stevensa из State
departmenta аеродрому Поникве, и да се том приликом разговара о евентуалним новим
донацијама и будућој сарадњи. Посета није реализована, услед немогућности доласка
представника Амбасаде и State departmenta.
07.06.2013. Са новим представником Амбасаде САД задуженим за послове
чишћења и разминирања у Србији, Morrow Grantom, одржан је састанак по питању
организовања посете амбасадора САД приликом планираног отварања летилишта на
Пониквама крајем августа или почетком септембра. Договорено је да представници
Амбасаде САД доставе неколико термина у којима амбасадор може да посети
аеродром Поникве и Ужице, и да се у складу са тим организује церемонија уручења
сертификата о пиротехничкој безбедности, отварање летилишта и мини аеро митинг.
Посета није реализована услед недоласка представника Амбасаде.
2.3.2. Фондови ЕУ
09.03.2013. У просторијама Привредне коморе Кантона Тузла, одржан је састанак
представника јавних предузећа из Ужица и Тузле у вези дефинисања заједничких
пројеката за III позив прекограничне сарадње Србија–Босна и Херцеговина.
Представник ЈП Аеродром "Поникве" је имао састанак са представницима
Међународног аеродрома Тузла и Управе за цивилну заштиту Кантона Тузла.
Тема састанка је била организација сусрета између Управе за цивилну заштиту
Кантона Тузла и Сектора за ванредне ситуације Републике Србије, на коме би се
разговарало о укључивању Управе за цивилну заштиту Кантона Тузла у пројекат укупне
вредности 750.000 ЕУР, за који су конкурисали Сектор за ванредне ситуације и ЈП
Аеродром "Поникве", као и дефинисање нових пројектних идеја у области ванредних
ситуација, а у којима би активно учествовало и ЈП Аеродром "Поникве".
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У току 2012. године било је више покушаја да се организује овај сусрет али до
реализације није дошло. Како би се дошло до коначног одговора да ли постоји жеља за
сарадњом између ових институција, од директора Управе за цивилну заштиту
затражено је да се дефинишу термини у којима би се организовао овај састанак и да ће
се, у случају неорганизовања овог састанка, потражити други партнери.
Директор Управе за цивилну заштиту је предложио као термине 2. или 4. април.
Посета није реализована, услед лоше организације представника Кантона Тузла.
Са директором Аеродрома Тузла разговарано је у начелу о неколико идеја које
би могле да се реализују али је одлучено да се сачека коначни договор између Управе
за цивилну заштиту и Сектора за ванредне ситуације.
07.11.2013. У просторијама Управе за шуме, Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије, одржан је састанак представника ЈП
Аеродорм “Поникве” са директором Управе и начелницом Управе по питању пројекта
који би требало да се финансирају из средстава преосталих из 2. позива прекограничне
сарадње Србија и БиХ, а односе се на борбу против шумских пожара. С' обзиром да су
се појавила два слична пројекта (Управе за шуме и Сектора за ванредне ситуацијеСВС), затражено је да се ова два пројекта обједине у један и да тај посао преузме
Управа за шуме.
Представници Управе за шуме су упознати са чињеницом да је ЈП Аеродром
“Поникве” конкурисало за иста средства, у сарадњи са СВС, и да се део који се односи
на Аеродром, пројекат хидрантске мреже, по сазнањима ЈП Аеродром “Поникве” не
налазе у финалној верзији.
С' обзиром да је ЈП Аеродром “Поникве” покренуло целокупну пројектну идеју
која се односи на удео СВС у пројекту, затражено је да се коригује финална верзија и
да се у њу унесе део који се односи на пројектну документацију за хидрантску мрежу.
Договорено је да се организује састанак Управе за шуме, СВС и ЈП Аеродром
“Поникве” како би се отклониле све недоумице и договорила финална верзија
пројектног предлога који ће се финансирати. Састанак није реализован у току 2013.
године.
19.11.2013. Са представником ЕУ, Небојшом Вукадиновићем, задуженим за
програмирање фондова ЕУ у периоду 2014.-2020. године, директор ЈП Аеродром
“Поникве” разговарао је о средствима која ће се у наредном периоду одвојити за сектор
ваздушног саобраћаја, као и о могућностима да се у оквиру других сектора (област
ванредних ситуација) пронађу средства из којих би се финансирале поједине
активности ЈП Аеродром “Поникве”.
2.3.3. Фондови УСАИД
29.05.2013. Одржан је састанак у кабинету градоначелника Града Ужица са
представницима УСАИД. Састанку су присуствовали поред градоначелника, Саше
Милошевића, заменик градоначелника Видоје Дрндаревић, директор ЈП Аеродром
"Поникве", Саша Савић, директор РРА, Славко Лукић и представник РРА Бранка
Богдановић. Испред УСАИД састанку су присуствовали Небојша Ранчић, Роберт Томан
и Ивана Теодоровић. Разматрана је могућност добијања донације обећане 2012. године
за потребе аеродрома Поникве. Усаглашено је да се од те донације уради топографско
катастарско снимање дела аеродромског комплекса који се неће користити за
ваздушни саобраћај, као и израду студије о будућој намени тог дела комлекса.
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2.3.4. Фондови Краљевине Норвешке
Није било активности у овом периоду.
2.3.5. Фондови осталих земаља
Није било активности у овом периоду.
2.3.6. Проналажење потенцијалних инвеститора
У овом периоду било је заинтересованих фирми које су се распитивале о
могућности улагања, али до неких конкретних резултата се није дошло.
2.4. АКТИВНОСТИ НА СТАВЉАЊУ АЕРОДРОМА У ФУНКЦИЈУ
Добијањем сертификата о пиротехничкој безбедности од ITF, стварају се
предуслови за почетак активности на стављању аеродрома у функцију. Основни циљ
којем се тежило, према Плану и програму рада за 2013. годину, јесте отварање
летилишта и почетак инфраструктурних радова на аеродрому како би се аеродром
оспособио за одвијање цивилног саобраћаја. Отварање летилишта Поникве
представљало би реализацију 1. фазе оспособљавања аеродрома Поникве за јавни
саобраћај.
2.4.1. Примопредаја аеродромског комплекса
28.03.2013. Комисије Министарства одбране РС и Града Ужица извршиле су
примопредају I дела аеродрома Поникве. Образоване су комисије у следећем саставу:
представници Министарства одбране (МО) и Војске Србије (ВС):
1. Горан Ранђеловић, пуковник из Војнограђевинског центра Београд,
председник комисије,
2. Марта Марић, војни службеник из Војнограђевинског центра Београд и
3. Радоје Живковић, дипл.инж.грађ., војни службеник из Команде ВС и ПВО, као
чланови комисије.
представници Града Ужица:
1. Саша Савић, директор ЈП Аеродром "Поникве", председник комисије,
2. Иван Иркић, дипл.инж.грађ., представик ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице,
3. Владимир Гордић, дипл.инж. грађ., представник ЈКП "Водовод" Ужице,
4. Мирослав Стефановић, представник Одељења за ванредне ситуације МУП
РС –Ужице,
5. Љубомир Цветковић, представник "Телеком Србија” Ужице,
6. Душан Поповић, представник "Телеком Србија”-Ужице,
7. Миломир Даниловић, представник “Електродистрибуција”-Ужице,
8. Душан Црнић, представник “Електродистрибуција”-Ужице,
9. Нестор Милићевић, представник Града Ужица.
Од осталих лица примопредаји су присуствовали мајор Слободан Станишић и
Извештај о раду ЈП Аеродром “Поникве” за 2013. годину

15

капетан Дарко Ристић.
У склопу примопредаје I дела аеродрома Поникве, поред прегледаних
непокретности, урађена је и примопредаја одређене имовинско правне, техничке и
пројектне документације о чему је сачињен Записник о примопредаји непокретности.
Чланови комисије МО и ВС и комисије Града Ужица су се међусобно усагласили да се
уместо дотадашњег корисника (МО) у посед уведе нови корисник (Град Ужице) без
икаквих терета.
15.04.2013. У просторијама Сектора за ванредне ситуације РС, са
представницима Одељења за неексплодирана убојна средства, Министарства одбране
и Војске Србије разговарано је о II фази примопредаје аеродромског комплекса
Поникве планираној за крај априла 2013. год., и начину на који ће се евидентирати
потенцијално присуство неексплодираних убојних срестава (НУС) у капонирима
уништених у току НАТО бомбардовања, с обзиром да су на једном од претходних
састанака представници Војске Србије изразили противљење да се та НУС наведу у
Записнику о примопредаји. Састанку су, испред Војске Србије, присуствовали пуковник
Драган Панић и потпуковници Горан Ранђеловић и Драган Јовановић. Испред Сектора
за ванредне ситуације присуствовали су Живко Бабовић, помоћник начелника Управе
за цивилну заштиту и Мирослав Стефановић, припадник Управе за цивилну заштитуОдељење у Ужицу.
Представници Војске Србије су исказали став да се неће противити
евидентирању наведених НУС и да ће се члановима Комисије Министарства одбране
дати инструкције по том питању.
Представници Сектора за ванредне ситуације су тражили додатне информације
о начину на који је Мирослав Стефановић именован у Комисију Града за примопредају,
као и информације о томе шта је њихова улога у тој Комисији. Предочено им је да се
њихова улога огледа у пружању инструкција Граду и ЈП Аеродром "Поникве" о начину
обележавања локација са НУС које ће након повлачења припадника Војске остати
незаштићене.
Представници Сектора су исказали спремност да пруже тражене инструкције и
да помогну приликом обележавања тих локација.
26.04.2013. Извршена је примопредаја II дела аеродромског комплекса. Испред
Комисије Министарства одбране и Војске Србије присуствовали су:
1. Горан Ранђеловић, пуковник из Војнограђевинског центра Београд, председник
комисије,
2. Марта Марић, војни службеник из Војнограђевинског центра Београд и
3. Радоје Живковић, дипл.инж.грађ., војни службеник из Команде ВС и ПВО,
као чланови комисије.
Испред Града Ужица Комисија за примопредају је била у следећем саставу :
1. Саша Савић директор ЈП Аеродром "Поникве", председник комисије,
2. Владимир Гордић, дипл.инж. грађ., представник ЈКП "Водовод" Ужице,
3. Миломир Даниловић, представник “Електродистрибуција”- Ужице,
4. Душан Црнић, представник “Електродистрибуција”- Ужице,
5. Нестор Милићевић, представник Града Ужица.
Предмет примопредаје су биле непокретности које нису биле обухваћене током
примопредаје првог дела. Ове непокретности су примљене у виђеном стању.
Представник "Електродистрибуције" је извршио ванредна очитавања електричног
бројила, а представници ЈКП "Водовод" ванредно очитавање водомера. Сачињен је
Записник о примопредаји непокретности у коме је донет закључак да се уместо
дотадашњег корисника (Министарства одбране) у посед уведе нови корисник (Град
Ужице) без икаквих терета.
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2.4.2. Активности на отварању посебног аеродрома који се користи и за
сопствене потребе
Планом и програмом за 2013. планирано је отварање летилишта са хелипортом.
Летилиште могу да користе авиони максималне тежине на полетању до 5.700 кг и
капацитета до 10 места (авиони лаке авијације са клипним и турбопропелерским
мотором). Јуна 2013. организовани су заједнички састанци представника Директората
цивилног ваздухопловства Републике Србије (ДЦВ) и ЈП Аеродром „Поникве”, на којима
су интензивно разматране могућности отварања аеродрома уз максимално
искоришћење потенцијала ПСС и минималне могуће трошкове оспособљавања.
11.07.2013. У просторијама ДЦВ је одржан састанак на коме је изложено
неколико варијанти будућег летилишта које би се отворило на простору аеродрома
Поникве крајем августа или почетком септембра.
Кроз анализу предложених варијанти летилишта и разговоре о постојећој
инфраструктури на аеродромском комплексу, дошло се до закључка да постоји
могућност да се аеродром региструје као аеродром за сопствене потребе. Постигнут је
договор да ЈП Аеродром "Поникве" обезбеди топографски снимак простора који би се
користио за потребе будућег аеродрома (летилишта) како би у току наредне недеље
био одржан још један састанак на коме би био донет коначни закључак да ли ће током
2013. године бити отворено летилиште или аеродром за сопствене потребе.
Представници ДЦВ су се обавезали да ће за идући састанак размотрити
законску регулативу и предочити минималне техничке услове представницима ЈП
Аеродром "Поникве".
17.07.2013. На састанку у ДЦВ-у разговарано је о могућностима отварања
аеродрома за сопствене потребе.
Разматране су техничке могућности аеродрома како би се установило који тип
авиона може користити постојећу писту. Разматрана је и врста опреме која мора да се
обезбеди у зависности од врсте авиона који би користио аеродром. С обзиром да је
отварање аеродрома веома захтеван корак, као и да изискује знатно веће обавезе и
финансијска средства, у начелу је договорено да се предузму активности за отварање
аеродрома за сопствене потребе, али и да ЈП Аеродром "Поникве" у сарадњи са
Градом Ужицем размотри сопствене капацитете у погледу обезбеђивања финансија и
људи за реализацију оваквог подухвата.
Представници ДЦВ су исказали спремност да пруже сву саветодавну помоћ ЈП
Аеродром „Поникве“ у вези отварање аеродрома за цивилни саобраћај. Договорено је
да представници ДЦВ почетком августа прегледају аеродром, како би дали јасне и
прецизне инструкције шта је све неопходно урадити на аеродромском комплексу за
добијање Дозволе за коришћење аеродрома и да би аеродром био уписан у Регистар
аеродрома Републике Србије.
08.08.2013. Инспекција Директората цивилног ваздухопловства (ДЦВ) обишла је
аеродром Поникве у циљу сагледавања стања на аеродрому за потребе израде
извештаја као полазне основе за отклањање недостатака, након чега би аеродром
могао и званично бити отворен за коришћење.
08.08.-16.08.2013. У овом периоду урађене су консултације и припреме за
израду неопходне техничке документације потребне за отварање аеродрома Поникве
за ваздушни саобраћај.
16.08.2013. У просторијама ДЦВ, разговарано је о резултатима инспекције
аеродрома Поникве од 8. августа.
Са инспекторима ДЦВ, разматрани су технички недостаци аеродрома како би се
установило шта је неопходно отклонити пре финалне посете инспекције, а шта се може
отклонити накнадно (шта по закону не утиче на процес отварања, а шта је у пракси
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пожељно урадити).
20.08.2013. Добијен је извештај Директората цивилног ваздухопловства
Републике Србије (бр. 3/6-06-022/2013-0004 од 20.08.2013.) у коме су наведене мере
које треба предузети (набавка опреме, врста обуке коју треба да прођу запослени,
достављање додатне документације, додатна санација аеродромских површина) да би
аеродром могао бити отворен.
Септембар 2013. Урађена је документација неопходна за отварање аеродрома
Поникве као посебног аеродрома и за сопствене потребе (Аеродромски приручник,
Елаборат отварања аеродрома Поникве, Елаборат уређења капонира за потребе
прихвата и отпреме путника и авиона, Елаборат хоризонталне и вертикалне
сигнализације ПСС, спојнице и платформе).
Током овог месеца, у сарадњи са ЈП “Дирекција за изградњу" Ужице, ЈКП
"Биоктош" и АД "Путеви" Ужице, извршено је сређивање писте (кошење траве, крчење
ниског растиња, прање писте, обележавање хоризонталне сигнализације, ограђивање
капонира).
У току септембра вршене су припреме за свечано отварање аеродрома у оквиру
прославе Дана Града, као и припремне радње за организовање отвореног летачког
дана у оквиру прославе.
25.09.2013. Инспекција ДЦВ посетила је аеродром Поникве ради провере
испуњености услова на аеродрому након спроведених корективних мера наведених у
Извештају ДЦВ-а од 20.08.
01.10.2013. На основу Решења о издавању дозволе за коришћење аеродрома
„Поникве“-Ужице Директората цивилног ваздухопловства РС број 3/6-06-0022/2013-0009
од 01.10.2013., издата је Дозвола за коришћење аеродрома “Поникве”-Ужице ЈП
Аеродром “Поникве”, као оператеру аеродрома (бр. 3/6-06-0022/2013-0010 од
01.10.2013.). Аеродром „Поникве“ је регистрован као посебан аеродром и за сопствене
потребе, за летење ваздухоплова дању у условима спољне видљивости (VFR). ICAO
код аеродрома је 2Б. Могу га користити авиони који имају захтев за полетање до 1.199
м референтно, распон крила до 24 м и распон точкова главног стајног трапа до 6 м.
Мапа аеродрома је дата у прилогу бр. 4.
02.10.2013. Аеродром „Поникве“ је уписан у Регистар аеродрома Републике
Србије (решење бр. 3/9-05-0010/2013-0002 од 02.10.2013.).
05.10.2013. На аеродрому Поникве је организован летачки дан, у сарадњи са
Ваздухопловним савезом Србије (ВСС). Учествовала је авијација Војске Републике
Србије, чланови ВСС и приватни ваздухоплови-укупно 23 ваздухоплова. Изведени су
демонстративни летови појединих ваздухоплова (Орао, Злин 526, Газела, Робинсон 22,
Галеб 2, Бланик L23...) као и падобрански скокови у више наврата. Овој манифестацији
су, поред локалних званичника, присуствовали и министар саобраћаја, Александар
Антић, в.д. заменика директора ДЦВ-а, Мирјана Чизмаров и в.д. директора СМАТСА,
Слободан Цвијан. Овом приликом је свечано уручена Дозвола за коришћење
аеродрома “Поникве” градоначелнику Града Ужица, Саши Милошевићу, односно
директору ЈП Аеродром “Поникве”, Саши Савићу.
05.10.-31.12.2013. На аеродром Поникве слетело је 9 авиона и један хеликоптер.
ЈП Аеродром “Поникве” је било принуђено одбити више захтева за слетање
ваздухоплова из иностранства услед дуготрајне и компликоване процедуре одобрења
таквих летова. Како на аеродрому не постоји гранични прелаз, за обављање
међународних летова неопходно је прибавити одобрење Министарства саобраћаја РС,
где процедура одобрења траје отприлике 5-7 дана. Разлог толиког чекања на одобрење
лежи у томе што Министарство, на основу званичног захтева за одобрење
међународног лета, мора за сваки лет добити писану сагласност Управе царина,
Министарства унутрашњих послова РС и ДЦВ-а (сагласност ДЦВ-а је потребна уколико
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лет није за сопствене потребе). Услед кратког временског рока за прибављање свих
потребних сагласности и одобрења, поједини летови нису се могли реализовати (нпр.
послат захтев 2-3 дана пре слетања на аеродром Поникве). Други разлог за
нереализацију међународног лета је што издато одобрење важи само за тачно
дефинисане датуме слетања и полетања са аеродрома, при чему не постоји могућност
евентуалног померања. Један одобрен лет из Словачке морао је бити отказан због
погоршања временских услова на аеродрому (прецизни метеоролошки подаци се
добијају од метео службе аеродромске контроле лета Поникве за три узастопна дана),
при чему, сходно одобрењу Министарства, лет није могао да се пролонгира за дан-два.
У случају промене датума слетања/полетања цео процес прибављања сагласности
мора бити поновљен из почетка.
21.10.2013. Организован је први међународни лет Брисел-Поникве-Солун на
аеродрому Поникве. Представници компаније CROP's, авионом белгијске авио
компаније Abelag Aviation, су слетели на аеродром Поникве у циљу радне посете свом
производном погону смештеном у Пожеги. Након добијања потребних одобрења од
стране Министарства саобраћаја и ДЦВ-а, за тај лет обезбеђено је присуство
припадника станице Граничне полиције Котроман и Царинарнице Ужице, ради
обављања неопходних царинских процедура и провера.
17.12.2013. У Министарству саобраћаја, одржан је састанак са представницима и
пoмоћником министра саобраћаја на коме је разговарано о организацији међународних
летова на аеродрому Поникве до отварања повременог/привременог граничног
прелаза. Представници Министарства су упознати са проблематиком организације
директних међународних летова на аеродрому Поникве и као главни проблем је
наведена дуга временска процедура за одобравање овакве врсте летова.
Представници Министарства су упознати и са очекивањима да се у току 2014. године
повећа број захтева за ову врсту летова.
Договорено је да се представници Министарства консултују са представницима
Царине и Граничне полиције и да се у договору са њима покуша упрошћавање
процедуре за добијање сагласности за међународне летове.
Представницима Министарства је упућен позив да поново посете аеродром
Поникве како би се на лицу места упознали са плановима за 2014. годину.
2.5. АКТИВНОСТИ НА ПОЗИЦИОНИРАЊУ КОД ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА И
ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА

2.5.1. Локалне самоуправе које гравитирају аеродрому Поникве
30.07.-14.08.2013. Одржан је низ састанака са представницима локалних
самоуправа: замеником председника општине Чајетина и председником општине Нова
Варош, као и са представницима већих фирми из региона: ПП "Наменска производња"Ужице, "Сирогојно Компани", "Сретен Гудурић", хотела "Мона" и "Палисад", а на тему
отварања аеродрома за цивилни саобраћај и евентуалним потребама њихових
пословних партнера за летовима у прво време тј. док аеродром могу користити авиони
генералне авијације.
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2.5.2. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије-ДЦВ
20.03.2013. Са представницима ДЦВ разговарано је о помоћи приликом израде
пројекта хидрантске мреже за аеродром како би се дефинисао пројектни задатак за
пројектанте. Договорено је да по позиву ЈП Аеродром "Поникве" представници
Директората дођу у обилазак аеродромског комплекса, и на лицу места утврде шта
треба предвидети у оквиру пројектног задатка.
07.06.2013. На састанку у ДЦВ разговарано је о отварању летилишта и хелипорта
на подручју комплекса аеродрома Поникве. Отварање летилиште би омогућило
успостављање саобраћаја за ваздухоплове пољопривредне авијације, спортске
ваздухоплове, ваздухоплове за сопствене потребе. Отварање хелипорта би омогућило
слетање и полетање хеликоптера са аеродромског комплекса.
На састанку су разматрана варијантна решења за летилиште, како би се
максимално искористили потенцијали ПСС, уз минималне могуће трошкове
оспособљавања за потребе летилишта. ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице би могло да
приступи изради ове врсте документа, у том случају за израду овог документа не би
морао да се расписује јавни позив. Договорено је да ЈП Аеродром "Поникве" разради
неколико варијантних решења уз консултације са представнцима Директората
задуженим за летилишта како би се нашло најоптималније решење.
Саветник за посебне аеродроме, летилишта и терене је изразио спремност да
пружи сву саветодавну помоћ приликом прављења документације ради добијања
потребне дозволе. Указано је на неопходност постојања одређених служби на будућем
летилишту. Такође је предочено како визуелно документација треба да изгледа да не
би касније било неких примедаба. Уручен је пример приручника за коришћење
летилишта (неопходан у изради потребне документације), као и обрасци уплате
административних такси.
11.07.2013. На састанку у ДЦВ разговарано је о могућности да се на Пониквама,
у току септембра организује мањи аеро митинг и о евентуалној логистичкој подршци од
стране ДЦВ. С` обзиром на велике трошкове учесника аеро митинга, постављено је
питање о могућностима ЈП Аеродром "Поникве" да обезбеди покривање трошкова
наступа учесника. Постигнут је договор да, до следећег састанка, ЈП Аеродром
"Поникве" размотри могућности обезбеђења горива за учеснике и да се у складу са тим
размотри програм аеро митинга.
17.07.2013. На састанку у ДЦВ поново је разговарано о могућности да се на
Пониквама у току септембра или октобра организује мањи аеро митинг. Представник
ДЦВ предложио је неколико искусних организатора оваквих манифестација који би
могли да помогну у организацији аеро митинга, с' обзиром да ДЦВ не може да преузме
на себе такву обавезу. Представници ЈП Аеродром "Поникве" су информисали ДЦВ да
је Град Ужице прихватио да обезбеди око 3-4 тоне горива неопходног за покривање
трошкова учесника аеромитинга.
Представници ДЦВ су истакли да стоје на располагању за сву саветодавну
помоћ за организацију аеромитинга.
16.08.2013. Са представницима ДЦВ обављене су додатне консултације о
могућности одржавања аеро митинга у склопу свечаног отварања аеродрома.
Представници ДЦВ су изнели више информација о законској регулативи која дефинише
одржавање овакве манифестације. Представници ДЦВ су још једном инсистирали на
ангажовању особе са искуством приликом организовања таквог догађаја, и упутили ЈП
Аеродром “Поникве” на Ваздухопловни савез Србије као институцију која може да
помогне у одржавању једне овакве манифестације.
01.10.2013. Добијено је Решење о издавању дозволе за коришћење аеродрома
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Поникве, решење о упису у Регистар аеродрома и Дозвола за коришћење аеродрома
Поникве. Ова документа је лично министар саобраћаја, Александар Антић свечано
уручио градоначелнику Ужица, Саши Милошевићу и директору ЈП Аеродром “Поникве”
05.10.2013. год., приликом одржавања манифестације “Летачки дан”, на аеродрому
Поникве.
10.10.2013. Одржан је састанак на тему најављеног лета Брисел-Поникве-Солун.
С' обзиром на изузетан значај најављеног лета за будући развој аеродрома, од ДЦВ је
затражена помоћ у реализацији овог лета узимајући и обзир да аеродром Поникве није
међународни аеродром (нема граничну полицију, царину нити терминал за пружање
основних услуга путницима и члановима посаде). Представници ДЦВ су, након
консултација са својим надлежним службама, констатовали да могу помоћи у
реализацији овог лета и да ће одобрити овај лет (одобрење ДЦВ је основни предуслов
за добијање сагласности од Управе граничне полиције и Управе царина). Представници
ДЦВ су преузели на себе обавезу да контактирају Министарство саобраћаја и Агенцију
за контролу летења Србије и Црне Горе (SMATSA), како би овај лет био организован по
прописима и обављен без икаквих проблема.
16.10.2013. Одржан је састанак на тему отварања привремених и повремених
граничних прелаза на посебним аеродромима у Србији. Састанак је одржан на
иницијативу Министарства саобраћаја РС, сходно захтевима аеродрома да се
поједностави процедура приликом организовања међународних летова на
аеродромима који немају отворене граничне прелазе.
Састанку су присуствовали представници Министарства саобраћаја, ДЦВ,
SMATSA, Управе граничне полиције, Управе царина РС, Ваздухопловног савеза Србије
и представници појединих аеродрома (Вршац, Бор, Поникве, Ченеј).
На састанку су изложени сви проблеми који се појављују приликом организације
међународног лета на аеродрому који нема отворен гранични прелаз. Све институције
су изнеле своје виђење проблема и исказале вољу да се ова процедура олакша и убрза
уз поштовање свих законских норми.
Након завршетка састанка, са представницима Управе граничне полиције и
Управе царина договорени су технички детаљи око реализације најављеног лета
Брисел-Поникве-Солун.
Са представницима ДЦВ, накнадно је разговарано о будућим активностима на
аеродрому како би се одговорило на захтеве заинтересованих за коришћење
аеродрома Поникве (снадбевање горивом, кетеринг, евентуалне поправке
ваздухоплова...). Једна од значајнијих тема била је и оспособљавање аеродрома
Поникве у току јануара 2014. год. за време одржавања филмског фестивала
Кустендорф. Размотрени су основни аспекти оваквог подухвата и договорено је да се
ова тема детаљније разради након разговора представника аеродрома са Емиром
Кустурицом.
12.12.2013. Одржан састанак са темом рада аеродрома за време одржавања
филмског фестивала Кустердофа 18.01.-23.01.2014. године. Намера ЈП Аеродром
“Поникве” је да аеродром буде отворен у том периоду, при чему су представници ДЦВ
изнели спремност да и даље подржавају развој аеродрома у свим сегментима у којима
им то могућности дозовљавају.
2.5.3. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе- SMATSA
У току 2013. године ЈП Аеродром "Поникве" је имао добру сарадњу са Агенцијом
за контролу летења Србије и Црне Горе – SMATSA.
17.09.2013. На заједничком састанку, представници SMATSA су изразили
спремност да, у складу са својим могућностима, помогну развоју аеродрома Поникве. У
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току састанка је договорено да надлежне службе SMATSA израде навигационе
поступке за аеродром Поникве за летење у дневно визуелним условима како би се ти
поступци унели у аеродромски приручник. Договорено је да се у догледно време
потпише уговор о пословно техничкој сарадњи између SMATSA и ЈП Аеродром
“Поникве”, како би се правно регулисала међусобна сарадња, тј. услуге које SMATSA
пружа корисницима аеродрома Поникве преко аеродромске контроле лета (АКЛ)
Поникве. Потписивање уговора је одложено за 2014. годину.
10.10.2014. На састанку одржаном у ДЦВ поводом најављеног лета БриселПоникве-Солун, разматрана је и улога SMATSA у реализацији овог лета тј. о начину на
који би се ваздухоплов увео у ваздушни простор Републике Србије и “спровео” до
аеродрома Поникве.
24.10.2014. Одржан састанак на тему раздвајања свих потрошача електричне
енергије на аеродрому Поникве тј. да сваки потрошач на аеродрому добије своје
бројило како би се поједноставио процес наплате ел. енергије и избегли евентуални
проблеми уколико неко од потрошача не измирује своје обавезе. Састанку је
присуствовао и представник ЕПС Ужице.
Договорено је да ЈП Аеродром “Поникве” покрене иницијативу за раздвајање
бројила и упути званични допис SMATSA (упућен 29.10.2014.).
2.5.4. Сектор за ванредне ситуације МУП Републике Србије -СВС
05.09.2013 ЈП Аеродром „Поникве“ је добило уверење о обављеном
разминирању-очишћености терена од Центра за разминирање. Један део терена
разминирали су и очистили и припадници СВС.
10.10.2013. Са представницима СВС разговарано је о могућности обављања
техничког извиђања резервоара, због постојања основа сумње да се на тој локацији
налази неексплодирано убојно средство. Договорено је да се на основу званичног
захтева (упућен 28.10.) покрене процедура за техничко извиђање, и да се у зависности
од резултата извиђања приступи изради пројектног задатка и евентуалном уклањању
бомбе.
13.12.2013. Екипа СВС је извршила техничко извиђање резервоара на локацији
Буковик. Установљено да се у резервоару налази неексплодирана авио бомба
величине 2 метра са 670 килограма експлозива у себи, укупне тежине око 1 тону.
Констатовано је да постоји велика могућност да се бомба извади без даљег знатног
оштећења резервоара. Деактивација, вађење и уништавање бомбе је планирано да се
изврши почетком 2014. године, у зависности од могућности ангажовања припадника
СВС и временских услова.
2.6. ОТВАРАЊЕ ХЕЛИОДРОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Због незаинтересованости општина које гравитирају аеродрому Поникве за ову
активност, по овом питању нису предузете никакве активности у току 2013. године.
2.7. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
14.06.2013. У складу са закључком са IV седнице Надзорног одбора, ЈП
Аеродром "Поникве" је расписао оглас за давање у закуп два објекта који се налазе у
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оквиру аеродромског комплекса. Тим поводом образована је комисија за отварање
понуда у следећем саставу: Славиша Пројевић, дипл.економиста, председник, Вера
Вукосављевић, дипл.правник, члан и Драгана Станковић, дипл.саобраћајни инжењер,
члан. На основу записника комисије од 02.07.2013. год. констатовано је да се јавио
један понуђач, за један објекат (КН-4 Стражара), и да је понуђена цена закупа 90 еура
на месечном нивоу. У складу са тим предузете су даље активности, да би 01.08.2013.
год. био потписан је уговор са ОЗЗ Агро Поникве. Урађена је примопредаја
непокретности при чему је састављен Записник о стању непокретности, пре почетка
коришћења.
26.08.2013. На Аеродрому Никола Тесла, директор ЈП Аеродром “Поникве” ,
Саша Савић, обавио је разговор са представницима руководства: директором
Велимиром Радисављевићем, извршним директорима Виолетом Јовановић и Дејаном
Миловановићем о евентуалној пословно-техничкој сарадњи. Договорено је да се у
скорије време потпише уговор о пословно техничкој сарадњи између аеродрома, као и
да представници Аеродрома Никола Тесла обиђу аеродром Поникве. Потписивање
уговора је пролонгирано за 2014. годину.
07.11.2013. Са представницима Кнез Петрола разматрана је могућност закупа
резервоара који се налазе на аеродрому Поникве, при чему је директор ЈП Аеродром
“Поникве” предочио законске процедуре којима се регулише издавање у закуп објеката
у власништву јавних предузећа. Представници Кнез Петрола су упознати и са
чињеницом да се највероватније у једном од великих резервоара налази
неекплодирана авио бомба, и да ће се тек након извештаја Сектора за ванредне
ситуације (до 14.11.2013.) знати право стање и реалне могућности стављања
резервоара у функцију. Представници Кнез Петрола су изразили жељу закупа објекта у
наредном периоду.
19.11.2013. У складу са закључцима VII седнице Надзорног одбора, потписан је
уговор о сарадњи између ЈП Аеродром “Поникве” и Мото савеза Србије. Истовремено
су разматрани детаљи будуће сарадње и проширења сарадње и на Ауто мото савез
Србије. Договорено је да се, када буду створени услови, организује заједнички састанак
ЈП Аеродром “Поникве”, Мото савеза Србије и Ауто мото савеза Србије, како би се
утаначили термини одржавања трка и остале појединости везане за сарадњу између
ових институција.
12.12.2013. Са представником аероклуба из Порторожа, разматране су
могућности коришћења аеродрома од стране чланова овог аероклуба. У начелу је
договорено да се у току пролећа 2014. године покуша организовање доласка 20-так
авиона из Словеније и Италије и да се у оквиру тог доласка организује
тродневни/четвородневни одмор за чланове овог аеро клуба. ЈП Аеродром "Поникве"
ће у сарадњи са Удружењем хотелијера Златибора или представником “Дрвенграда”
упутити понуду за организовање "викенда" у југозападној Србији, а аероклуб из
Порторожа ће тај “викенд” понудити својим члановима у оквиру плана и програма за
2014. годину.
17.12.2013. Са представницима хотела "Мона" разговарано је о потписивању
уговора о пословној сарадњи у циљу заједничке промоције аеродрома Поникве и
туристичких потенцијала југозападне Србије. У начелу је договорено да се корисницима
аеродрома Поникве који користе услуге хотела "Мона", омогуће повољније цене
коришћења Аеродрома, а да хотел "Мона" рефундира те трошкове ЈП "Аеродром
Поникве". У току 2014. правне службе "Моне" и ЈП Аеродром "Поникве" ће разрадити
детаље ове сарадње и направити правни оквир.
Са представником предузећа АД “Путеви" Ужице Иваном Маринковићем,
разговарано је о потребама фирме за организовањем летова у току 2013. и 2014. Иван
Маринковић је изнео податак да су “Путеви”, у току новембра и децембра 2013., са
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београдског аеродрома имали летове најмање једном дневно, а понекад и два у току
дана. Уколико би “Путеви” уговорили веће послове у северној Африци, имали би
потребу да се са аеродрома Поникве организују летови ка овој дестинацији. Након
потпуне реконструкције хотела “Палисад” на Златибору очекује се повећан број
иностраних туриста заинтересованих за долазак на ову планину, а самим тим и потреба
бржег оспособљавања аеродрома Поникве за међународни саобраћај.
23.12.2013. У складу са закључцима VIII седнице НО, ЈП Аеродром "Поникве" је
потписало уговор о закупу резервоара на аеродрому Поникве са компанијом Кнез
Петрол. Потписивању уговора претходило је расписивање јавног позива и низ
састанака, како би се постигла најбоља могућа цена за закуп.

3. ЉУДСКИ РЕСУРСИ
22.04.2013. Градско веће је решењем бр. 06-41/13 дало сагласност за пријем
новозапослених радника у радни однос на одређено време, до годину дана, а на
основу упућеног захтева ЈП Аеродром “Поникве” Граду Ужицу (од 18.03.2014.) за пријем
у радни однос две особе. У Плану и програму за 2013. годину предвиђене су
активности за чију је реализацију неопходно минимално ангажовање техничког
секретара и стручног сарадника за ваздушни саобраћај.
10.05.2013., 15.05.2013. Примљене су две особе у радни однос, на одређено
време, и то: стручни сарадник за ваздушни саобраћај и технички секретар.
23.09.2013. Граду Ужицу је упућен захтев за хитно ангажовање радника
обезбеђења (4 радника за потребе физичко-техничког обезбеђења и 1 помоћни
радник), с' обзиром да је 24.09. Војска Републике Србије планирала у потпуности да
напусти објекте на аеродрому Поникве. Одобрено је примање у радни однос једног
лица, на одређено време до 6 месеци (уговор о радном односу потписан 07.10.2013.).
06.12.2013. Са радницима запосленим на одређено време закључени су уговори
на неодређено време.
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4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013. ГОДИНУ
Финансијски извештај ЈП Aeродром "Поникве" за 2013. годину састављен је у
складу са:
1. Законом о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник РС", бр.46/06, 111/09);
2. Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Сл.гласник
РС", бр.114/06, 5/07 и 119/08);
3. Међународним
рачуноводственим
стандардима
(МРС),
односно
Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП Aeродром
"Поникве".
4.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА
Планом пословања за 2013. годину предвиђени су приходи од оснивача у износу
од 11.000.000,00 динара.
У Билансу успеха по завршном рачуну за 2013. годину исказан је укупан приход у
износу од 6.981.235,00 динара.
Приходи од продаје остварени су од издавања пословног простора.
Приходи од донација односе се на средства уплаћена за потребе финансирања
трошкова приликом отварања аеродрома и чине их уплате од општине Чајетина у
износу од 150.000,00 динара, „Првог партизана“ Ужице у износу од 100.000,00 динара и
компаније „Дунав осигурање“ Београд у износу од 50.000,00 динара.
Структура остварених прихода приказана је у наредној табели.
Табела 1. Структура прихода
Р.бр.

Врста прихода

1
1.
2.
3.
4.

2
Приходи од продаје
Приходи од оснивача
Прихода од донација
Остали приходи
Укупно

Остварено
у 2012.
3
0
2.150.000
0
0
2.150.000
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Планирано
за 2013.
4
0
11.000.000
0
0
11.000.000

Остварено
у 2013.
5
173.800
6.800.000
300.000
7.435
6.981.235

Индекс
5/3
0
316
0
0
325

5/4
0
62
0
0
63
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4.2. СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
Табела 2. Структура расхода по наменама
Структура расхода по наменама
Конто

Врста расхода

Остварено у
2012.

План за 2013.

Остварено у
2013.

Индекси
5/3

1

2
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

51

Трошкови материјала

5125

Трошкови ситног инвентара

5126

Трошкови канцеларијског материјала

5128

Трошкови осталог материјала

5130

Трошкови горива и мазива

3

4

6

7

2.050.890

10.999.000

7.298.326

356

66

75.494

1.410.000

977.488

1.295

69

390.000

248.902

0

64

54.617

5

5/4

50.000

27.538

50

55

250.000

103.596

0

41

20.877

720.000

597.451

2.862

83

Трошкови зарада

1.685.017

3.880.000

2.909.340

173

75

5200

Трошкови бруто зарада

1.342.731

2.700.000

2.224.540

166

82

5210

Трошкови доприноса на терет послодавца

241.156

600.000

398.462

165

66

5260

Трошкови накнада чланова надзорног одбора

354.400

214.703

0

61

5291

Трошкови накнада запослених на службеном путу

101.130

225.600

71.635

71

32

52

Трошкови производних услуга

49.031

400.000

94.612

193

24

5314

Трошкви птт услуга

49.031

100.000

94.612

193

95

5320

Трошкови услуга на текућем одржавању основних
средстава

100.000

0

0

5393

Трошкови услуга обезбеђења

100.000

5321

Трошкови регистрације возила

100.000

53

54
5400
55

0
0

0
3

Трошкови амортизације

2.074

495.000

14.214

685

Трошкови амортизације

2.074

495.000

14.214

685

3

Нематеријални трошкови

239.274

4.814.000

3.302.671

1.380

69

3.000.000

2.704.562

2.012

90

0

0

5500

Трошкови непроизводних услуга

134.435

55000

Трошкови услуге геометара

134.435

55002

Трошкови ревизије

250.000

5510

Трошкови репрезентације

91.267

600.000

425.674

466

71

55100

Трошкови репрезентације у ресторанима

91.267

300.000

224.657

246

75

55102

Трошкови репрезентације - кетеринг

300.000

201.017

0

67

300.000

0

0

10.000

0

0

183

42

0

0

5520

Трошкови премије осигурања

55201

Трошкови осигурања запослених

5530

Трошкови платног промета

5540

Трошкови чланарина

5591

Трошкови такси (административне,судске,
регистрационе)

5593

Остали нематеријалних трошкови

5691

Остали финансијски расходи

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

УКУПНИ РАСХОДИ

7.992

35.000

14.647

5.000

4.600

500.000

117.789

2.561

24

980

114.000

40.000

4.082

35

24

1.000

172

718

17

24

1.000

172

718

17

2.050.914

11.000.000

7.298.498

356

66

Укупно остварени расходи износе 7.298.498 динара.
Трошкови материјала у износу од 977.488 динара у највећем износу односе се на
трошкове горива, набављеног за потребе организовања летова приликом одржавања
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летачког дана, док се остали материјални трошкови односе на набавку ситног
инвентара и канцеларијског материјала набављеног за потребе рада запослених.
Трошкове зарада чине трошкови зарада запослених обрачунатих и исплаћених у
складу са уговорима о раду и важећим законским прописима, трошкови нанакнада за
рад чланова Надзорног одбора и трошкови накнада запосленим за службена путовања.
Од планираних трошкова производних услуга реализовани су само трошкови
поштанских услуга у износу од 94.612 динара.
Трошкови амортизације односе се на обрачунату амортизацију активираних
средстава и то једног рачунара и јарбола за показиваче ветра са покретним
механизмом.
Нематеријални трошкови у износу од 3.302.671 динар имају највеће учешће у
укупним расходима и односе се на трошкове непроизводних услуга у износу од
2.704.562 динара. које у највећем делу чине трошкови геодетских услуга у износу од
1.640.118 динара. Ребалансом Плана пословања за 2013. годину део трошкова
планиран за финансирање геодетских услуга усмерен је на трошкове услуга поводом
отварања аеродрома, који су такође евидентирани у оквиру нематеријалних трошкова.
У оквиру трошкова репрезентације исказани су посебно трошкови угоститељских
услуга за пословне партнере у износу од 224.657 динара и трошкови кетеринга у износу
од 201.017 динара.
4.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
И поред чињенице да је ЈП Аеродром “Поникве“ у 2013. години остварило поред
прихода од оснивача и сопствене приходе реализовани приходи нису омогућили
покриће дела трошкова. Средства од оснивача за покриће трошкова пословања
насталих у 2013. години уплаћена су у 2014. години. Због наведених чињеница у
Билансу успеха исказан је губитак у пословању у износу од 317.263 динара.

ДИРЕКТОР

_________________________
Саша Савић
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5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
До септембра 2013. год. Надзорни одбор Предузећа је бројао 2 члана,
именована од стране Скупштине Града Ужица. 24.09.2013. године, Решењем о
именовању Скупштине Града Ужице бр. 023-48-1/13 именован је још један члан НО,
представник Општине Бајина Башта.
На основу Одлуке Скупштине Града Ужица (I број 023-48/13 од 28.03.2013. и I
број 023-48-1/13 од 24.09.2013.) решењем бд. 131996/2013 у АПР Републике Србије,
уписан је Надзорни одбор у сазиву:
Председник :
1. Милија Љубичић
Чланови:
1. Лука Ненадић
2. Драгомир Јовановић
У току 2013. године Надзорни одбор је одржао осам седница. Најзначајније
активности НО које се могу издвојити у 2013. години су:
 Одлука о усклађивању оснивачког акта,
 Усвајање Извештаја о раду за 2012. годину,
 Одлука о усвајању Статута предузећа,
 Одлука о избору најбољег понуђача за израду катастарско-топографског
плана дела комплекса аеродрома Поникве за потребе израде Идејног
пројекта,
 Усвајање пословника о раду НО,
 Усвајање Извештаја о активностима за период јануар-јун 2013. год. и јулсептембар 2013. год.,
 Верификација Одлуке о измени Плана и програма рада за 2013. годину.

НАДЗОРНИ ОДБОР
________________________
Милија Љубичић, председник
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ПРИЛОЗИ

Прилог бр. 1: Карта подручја aеродрома Поникве са приказом површина које су
разминиране
Прилог бр. 2: Карта са означеном локацијом резервоара на аеродрому Поникве
Прилог бр. 3: Ортофото снимак комплекса аеродрома Поникве са приказаним
границама дела који се користи за потребе ваздушног саобраћаја и дела
који се користи за остале сврхе.
Прилог бр. 4: Мапа Аеродрома Поникве
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