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I СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име: Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице 

Седиште: Димитрија Туцовића 52, Ужице 

Претежна делатност: 52.23-Услужне делатности у ваздушном саобраћају 

Матични број: 20737212 

ПИБ: 107075180 

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије 

Оснивач: град Ужице 

На основу закључка Владе (05 бр. 464-8959/2010) од 22.12.2010. год.), потписан је Уговор 
између Владе Републике Србије и града Ужица (II бр. 463-208/10 од 23.12.2010. год.), 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 (I бр. 023-10/11), које је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем БД. 
51974/2011, дана 12.05.2011. године. 

Програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину усвојен је одлуком 
Надзорног одбора бр. 01-129/6-2018 од 30.11.2018. год., а Посебни програм пословања ЈП 
„Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину одлуком НО бр. 01-129/7-2018 од 30.11.2018. год. 
Решењима I број 023-179/18 од 26.12.2018. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност 
на Програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину и Посебан програм 
пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину. 

Надзорни одбор се састоји од 3 (три) члана које именује оснивач, и то од једног 
представника општине Бајина Башта (именован Решењем Скупштине града Ужица I број 023-

45/17 од 20.09.2018. год.), једног представника града Ужица и једног из редова запослених 
(именовани Решењем Скупштине града Ужица I број 023-45/17 од 23.03.2017. год.). 

 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

Основни задатак предузећа је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање, 
заштиту и несметано коришћење аеродрома, ради безбедног и несметаног одвијања ваздушног 
саобраћаја, као и редовног и уредног обављања јавног превоза у ваздушном саобраћају и 
квалитетног пружања аеродромских услуга. 

За потребе функционисања и даљег развоја аеродрома, неопходно је додатно инвестирање 
у набавку потребне опреме, и даље инфраструктурне радове који обухватају пројектовање и 
изградњу: 

- полетно-слетне стазе, 
- система светлосног обележавања, 
- ограде око периметра, 
- енергетског напајања комплекса, 
- водоснабдевања аеродромског комплекса, 
- завршетка зграде за генералну авијацију, 
- других пратећих радова. 
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Град Ужице је из буџета за 2019. годину планирао средства у износу од 30.000.000 динара, 

за финансирање инвестиционих радова на ограђивању аеродрома, уградњу громобранске 

заштите и изградњу резервоара 75m3 за хидрантску мрежу са хидрантом за зграду генералне 

авијације као и набавку контрадиверзионе опреме и опреме за видео надзор.  

08.01.2019. год. приспео захтев Градоначелника града Ужица (II број 023-1/19 од 

08.01.2019. год.), за доставу списка свих реализованих пројеката од 2016. године, без обзира на 

ниво финансирања, као и списка започетих пројеката чија је реализација извесна у току 2019. 

године, са вредностима а у циљу припреме за обележавање 1.000 дана градске власти. 

09.01.2019. год., у складу са изменом законске регулативе у области ваздухопловства, 

упућен захтев Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије (ДЦВ) за издавање 

сагласности за коришћење аеродрома Поникве са потребном документацијом. 2013. године, 

када је Аеродром Поникве отворен за цивилни саобраћај, у складу са тада важећим 

Правилником о аеродромима („Сл. гласник РС“ бр. 23/12 и 60/12) аеродром је класификован као 

аеродром за сопствене потребе и посебне намене. Међутим, ступањем на снагу Правилника о 

условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома („Сл. гласник РС“ бр. 23/18), 

престале су да важе одредбе поменутог Правилника о аеродромима. У складу са одредбама 

новог правилника, оператери аеродрома су били дужни да се ускладе са одредбама правилника у 

року од десет месеци од ступања на снагу истог. Обзиром да су за добијање дозволе за 

коришћење аеродрома била потребна значајнија финансијска средства ради испуњења 

потребних услова (нивелација основне стазе полетно-слетне стазе, тј. појаса од 150 м ширине 

око ПСС, набавка потребне ватрогасно-спасилачке опреме и сл.), предузеће је одлучило да се 

региструје као оператер аеродрома са сагласношћу за коришћење Аеродрома Поникве. 

Почетком марта, тј. 01.03.2019. год., инспектор ДЦВ-а је посетио Аеродром Поникве, како би 

извршио проверу испуњености услова за аеродроме са сагласношћу. Обзиром да је утврђено да 

аеродром испуњава све потребне услове прописане Правилником о условима и поступку за 

издавање сагласности за коришћење аеродрома, односно хелидрома („Сл. гласник РС“ бр. 

108/15), Директорат цивилног ваздухопловства је ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице, као 

оператеру аеродрома, издао сагласност за коришћење аеродрома Поникве на неодређено време 

(Решење бр. 4/3-08-0001/2019-0003 од 07.03.2019. год.). 

У првом кварталу 2019. год., додељена су средства предузећу у износу од 15.000.000 

динара у складу са Одлуком о буџету града Ужица за 2019. годину. (III 401-14/19 од 23.01.2019. 

год.), као остале дотације и трансфери јавном предузећу.  

23.01.2019. год. закључен је оквирни споразум за ЈН бр. 1/2019 „Гориво (дизел и 

безоловни)“ са компанијом „Кнез петрол“ д.о.о., а у складу са Одлуком о закључењу оквирног 

споразума, бр. 03-140/10-2018 од 16.01.2019. год. 

У периоду 28.-30.01.2019. год., запослени у ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице присуствовали 

саветовању за јавне набавке, у организацији Информативно пословног центра, где су разматране 

одредбе новог Закона о јавним набавкама, као и јавне набавке у пракси.  

Решењем градоначелника града Ужица (II број 023-14/19-1 од 01.02.2019. год.), наложено 

предузећу да покрене поступак за израду и усвајање Правилника о коришћењу службених 

моторних возила (Правилник о начину, условима коришћења и потрошњи горива службених 

возила ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице бр. 01-19/1-2019 усвојен је 14.02.2019. год.). 

Директор Сектора за продају горива НИС а.д., Александар Покојев, дана 05.02.2019. год. 

посетио је Аеродром Поникве, где је са директором ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице разговарао 

о могућој организацији међународног такмичења служби које снабдевају ваздухоплове авио-

горивом, на Пониквама, у периоду 01-10.10.2019. год. 

20.02.2019. год., чланови извршне канцеларије Националне алијансе за локални економски 

развој (НАЛЕД) одржали су у Градској кући састанак годишњег радног планирања. На састанку, 
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ком су присуствовали и директори јавних предузећа као и чланови градске управе града Ужица, 
више чланова извршне канцеларије НАЛЕД је изнело свој став да би развој Аеродрома Поникве 
знатно утицао на развој Златиборског округа. 
 У периоду фебруар-март 2019. год., одржано је више састанака са представницима 
Безбедоносно информативне агенције (БИА), поводом безбедоносне ситуације на комплексу 
аеродрома Поникве. 
 18.02.2019. год. закључен је оквирни споразум у поступку ЈН бр. 2/2019 „Авио-гориво 
(авио-бензин и млазно гориво)“ са компанијом НИС а.д. Нови Сад, а у складу са Одлуком о 
закључењу оквирнох споразума бр. 03-10/9-2019 од 18.01.2019. год. 
 Крајем фебруара (21.02.2019. год.), директор ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице и 
представници ЈП „Ужице развој“ Ужице обишли су аеродром Поникве, у циљу дефинисања 
локација за постављање знакова забране приступа аеродрому од стране неовлашћених лица 
(допис бр. 03-21/1-2019 од 26.02.2019. год. упућен начелнику Градске управе за инфраструктуру 
и развој града Ужица, са молбом за постављање знакова за забрану пролаза у оквиру 
аеродромског комплекса). 
 Током марта 2019. године, одржано је више састанака са представницима „Телеком 
Србија“ а.д. и ЕПС-а, где је разговарано у вези успостављања слободне WiFi зоне, повезивања 
зграде за генералну авијацију са оптичким каблом и добијања телефонског прикључка. Да би 
представници ТЕЛЕКОМ а.д. почели са радом, било је потребно претходно обележити трасу 
куда је спроведен енергетски кабал до зграде за ГА (обележавање трасе је извршио ЕПС). 

Завршетак радова на постављању оптичког кабла очекује се у мају 2019. год. 
 14.03.2019. У оквиру Аеросервиса Ниш, извршена је примопредаја аутоцистерне - теретног 
возила марке ФАП, а коју је фирма „НИС“ а.д. Нови Сад донирала ЈП „Аеродром Поникве“ 
Ужице (на основу закљученог уговора о донаторству бр. 03-113/3-2018 од 21.02.2019. год.). 
Обзиром да возило није регистровано, за потребе транспорта аутоцистерне ангажовано је возило 
фирме ГП „Стабил – про“ д.о.о. Ужице (камион са нисконосећом приколицом). Представница 
Аеросервиса у Нишу, Марија Јововић, је појаснила представницима ЈП „Аеродром Поникве“ 
Ужице каква је процедура приликом складиштења горива и сипања у резервоаре авиона 
(контроле квалитета горива су ригорозне, контрола се врши више пута пре коначног утакања 
горива у авион), и да постоји редовна контрола инспектора Директората цивилног 
ваздухопловства Републике Србије по питању испуњења ригорозних захтева у снабдевању 
ваздухоплова авио-горивом. Аеросервис Ниш од средине 2018. године више не продаје авио-

бензин корисницима аеродрома Ниш, обзиром да постоје велики губици (авио-бензин је лако 
испарљива материја), а има мало корисника аеродрома којима требују мале количине авио-

бензина. Током састанка, потписани су записници о примопредаји средства – аутоцистерне, где 
је представница НИС а.д., понудила помоћ представницима ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице у 
пружању додатних информација у наредном периоду, а везаних за питање снабдевања 
ваздухоплова авио-горивом. Том приликом, добијено је и Уверење о оверавању мерила (бр. 
36/193-30003/2018/1203 Д од 15.06.2018. год.), издато од стране сертификованог тела 
(НАФТАГАС – Технички сервиси д.о.о. Зрењанин), а које важи до 30.06.2019. год. 
  Истог дана, на састанку са в.д. директором, помоћником директора и руководиоцем 
послова развоја и инвестиција ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, разговарано је о плановима развоја два 
аеродрома (Ниш и Поникве) у наредном периоду. Разговарано је и о новооснованом предузећу 
„Аеродроми Србије“, као и најави развоја Аеродрома Морава у Лађевцима. Том приликом, 
представници ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш су изјавили да њихово предузеће није још увек правно-

формално припојено предузећу „Аеродроми Србије“, и да су у обавези да обуче новозапослене 
на Аеродрому Морава за послове везане за прихват и отпрему ваздухоплова и путника. На 
састанку је разговарано и о евентуалној сарадњи Аеродрома Поникве и Аеродрома Ниш по 
питању организовања обуке за запослене у ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице као и обуке за 
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професионалне ватрогасце (Аеродром Поникве би у сарадњи са Сектором за ванредне 
ситуације, Одељење у Ужицу организовао слање професионалних ватрогасаца на нишки 
аеродром). 
 18.03.2019. године, директор ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице је одржао састанак са 
начелником Одељења за ванредне ситуације СВС МУП РС у Ужицу, где је разговарано о 
могућности ангажовања запослених у Одељењу за похађање обуке за професионалне ватрогасце 
за рад на аеродрому, а које нишки аеродром планира да организује у наредном периоду. 
Договорено је да ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице упути допис Одељењу за ванредне ситуације 
СВС МУП РС, у коме ће бити наведени разлози за ангажовање професионалних ватрогасаца за 
рад на аеродрому, као и број особа које је планирано да похађа поменуту обуку (допи бр. 03-

29/1-2019 упућен дана 20.03.2019. год.). 
 Истог дана, музичка група Чартер снимала музички спот на аеродрому. За потребе 
снимања, коришћена је полетно-слетна стаза. 
 У првом кварталу 2019. године, није закључен ниједан нови уговор о закупу земљишта у 
оквиру комплекса аеродрома Поникве, обзиром да је истекао рок важења сагласности 
Градоначелника града Ужица (уговори су до новембра 2018. године закључени на основу 
решења Градоначелника II број 463-73/15 од 02.11.2015. год.). Иако је крајем 2018. године, у 
више наврата градоначелнику града Ужица упућен допис са молбом за издавање сагласности на 
издавање земљишта у оквиру комплекса на период од три године, није прибављена поменута 
сагласност. Незванично, сагласност није дата обзиром да се воде преговори са представницима 
надлежних државних органа Републике Србије у вези преноса комплекса Аеродрома Поникве са 
града Ужица на Републику Србију.  
 У периоду 01.01.-31.03.2019. године, реализовано је укупно 12 домаћих и 10 међународних 
летова (авиони генералне авијације). У овом периоду није реализовано више летова, обзиром да 
су преовладавали неповољни услови за летење (смањена видљивост, као и постојање снега и 
леда на маневарским површинама). ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице не поседује механизацију за 
чишћење и одржавање маневарских површина (ПСС и рулна стаза) и платформе у зимским 
условима. 
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1. БИЛАНС УСПЕХА 

 

 

Биланс успеха за период 01.01.-31.03.2019..  

у  динарима 

Р.бр. Позиција 

01.01.-31.03.2019. 
Индекс реализација 

реализаија/план  План  Реализација 

I Укупни приходи (1+2+3) 9.115.000 5.056.443 55 

1 Пословни приходи 9.110.000 4.950.475 54 

2 Финансијски приходи 5.000 5.959 120 

3 Остали приходи - 100.009 - 

II Укупни расходи (1+2+3) 9.115.000 3.451.565 38 

1 Пословни расходи 9.110.000 3.449.358 38 

2 Финансијски расходи 5.000 2.207 40 

3 Остали расходи - - - 

III Резултат пре опорезивања 0 1.604.878 - 

 

 

Проценат реализације укупних планираних прихода износи 55%. У посматраном периоду 
реализовани су планирани приходи од издавања у закуп непокретности али су мањи планирани 

приходи од пословних активности (реализовани у врло малом износу) и приходи од донација 

који су изостали у потпуности. Средства од оснивача су реализована складу са планираним, а 
према поднетим захтевима за исплату који су у целости реализовани. У складу са реалним 
приливом средстава, ниском реализацијом у пружању услуга, као и успореном инвестиционом 
активношћу, и набавке су реализоване у нижим износима од планираних, тако да у структури 
расхода доминирају они који имају карактер сталности (зараде, порез на имовину, комуналне и 

услуге за телефоне, струју и сл, банкарске провизије, књиговодствене услуге и сл). Финансијски 
приходи су реализовани на нешто вишем  нивоу од планираних. На позицији осталих прихода 
евидентиран је приход јер су наплаћена потраживања које су у претходном извештајном 

периоду била индиректно отписана јер нису била наплаћена у року од 60 дана.  
Све наведено је довело до тога да је исказана добит, иако није планирана за овај период. 
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2. БИЛАНС СТАЊА 

Биланс стања на дан 31.03.2019.  

у динарима 

Р.бр. Позиција 

31.03.2019. Индекс 
реализација 

реализаија /план  План  Реализација 

I Укупна актива (1+2+3) 84.293.000 79.206.443 94 

1 
Уписани а неуплаћени капитал и стална 
имовина (класа 0) 73.432.000 61.892.537 84 

2 
Залихе и стална средства намењена 
продаји (класа 1) 0 420.263 - 

3 

Краткорочна потраживања, новчана 
средства и активна временска 
разграничења (класа 2) 

10.861.000 16.893.643 155 

II Укупна пасива (1+2) 84.293.000 79.206.443 94 

1 Капитал (класа 3) -15.676.000 12.447.473 - 

2 
Дугорочна резервисања, обавезе и 
пасивна временска разграничења (класа 4) 99.969.000 66.758.970 67 

 

Позиције у активи Биланса стања нису реализоване у планираним износима у највећој 
мери због тога што су инвестиционе активности биле испод планираних. Са друге стране, 
значајно је повољнија структура биланса у односу на планске вредности, пре свега у пасиви, јер 
је, захваљујући исказаној добити у претходној години (уз напомену да финансијски извештаји за 
2018.годину још нису довршени – ради се о процењеним вредностима), као и исказаној добити у 
извештајном периоду, капитал из негативних прешао у позитивне вредности, а обавезе су 
значајно мање од планираних. 
 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

 

Токови готовине за период 01.01.-31.03.2019.  

у  динарима 

Р.бр. Позиција 

01.01.-31.03.2019. Индекс 
реализације/план План  Реализација 

1 
Приливи готовине из пословних 
активности 

9.110.000 4.247.000 47 

2 
Одливи готовине из пословних 
активности 

9.110.000 4.822.000 53 

3 
Приливи готовине из 

активности инвестирања 
- - - 

4 
Одливи готовине из активности 
инвестирања 

12.872.000 - 0 

5 
Приливи готовине из 
активности финансирања 

5.870.000 - 0 

6 
Одливи готовине из активности 
финансирања 

- - - 

7 
Готовина на крају обрачунског 
периода 

8.402.000 15.436.000 184 
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Tокови готовине реализовани су у мањим износима од планираних јер нису уплаћена 
планирана средства за њихову реализацију, пре свега у делу који се односе на инвестициону 
активност и њено финансирање које је потпуно изостало, као и планирани приливи из 
донаторских извора.  

 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

У периоду 01.01.-31.03.2019. године, трошкови на име зарада и накнада зарада запослених 
обрачунати су у складу са важећим уговорима и прописима који регулишу ову област и то за 

четири запослена (плански трошкови су предвиђали пет запослених). Трошкови накнада за рад 
чланова Надзорног одбора обрачунати су у складу са Одлуком Града и важећим подацима о 
висини зарада у Републици, тако да су незнатно нижи од планираних. Остали трошкови 
запослених су исплаћени у складу са реализацијом текућих активности, а далеко ниже од 

планираних.  

Трошкови запослених за период 01.01.-31.03.2019. 

у  динарима 

Р.бр. Позиција 

01.01.-31.03.2019. Индекс 
реализација 

/план  План  Реализација 

1 Маса зарада бруто 2  1.107.531 905.623 82 

2 Накнаде по уговору о делу    

3 
Накнаде по уговору о привременим и 
повременим пословима 

   

4 
Накнаде члановима Надзорног 
одбора 

162.500 151.971 94 

5 
Превоз запослених на посао и са 
посла 

254.560 5.700 2 

6 Дневнице на службеном путу 50.000 8.000 16 

7 
Накнаде трошкова на службеном 
путу 

75.000 430 1 

8 Отпремнине за одлазак у пензију    

9 
Помоћ радницима и породици 
радника 

204.116 72.167 35 

 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

На дан 31.03.2019. године предузеће је имало четири запослена лица, од чега три на 
неодређено и директора на одређено радно време. Број запослених се није мењао од 2013. 
године. Програмом пословања је предвиђено запошљавање 1 лица у 1. кварталу, што није 
реализовано. 
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6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

Цене за услуге коришћења аеродрома нису мењане дужи временски период, тј. поступа се 
по важећем ценовнику из 2015. године, бр. 03-60/2-2015 од 21.05.2015. год. (усвојен од стране 
Надзорног одбора предузећа одлуком бр. 01-60/3-2015 од 22.05.2015.год.). 

 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

 

Приходи по основу прилива средстава од града Ужица за покриће текућих трошкова 
плаћени су у незнатно нижем износу од планираних, а у  складу са достављеним захтевима, док 
су изостала средства за инвестиције. 

 

Субвенције и остали приходи из буџета 

 

Р. бр. Позиција 
01.01. 31.03.2019. Индекс  

реализација/план План Реализација 

1 Текуће активности 3.750.000 3.700.000 99 

1.1. Остале текуће активности 2.000.000 2.000.000 100 

1.2 Порез на имовину 1.750.000 1.700.000 97 

2. Остали трансфери 
(Инвестиције) 

350.000 - 0 

 УКУПНО 4.100.000 3.700.000 90 

 

 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

 

Средства за посебне намене за период 01.01.-31.03 2019. год. 
у динарима 

 

Р. бр. Позиција 
01.01.– 31.03.2019. Индекс реализација 

реализација/план План Реализација 

1 Хуманитарне активности    

2 Репрезентација 112.500 15.180 13 

3 Реклама и пропаганда 0 0 0 

 

 

Планирана средства за репрезентацију износила су 112.500,00 динара. Проценат 
реализације је 13% или у динарима 15.180. Средства за рекламу и пропаганду нису планирана у 
посматраном периоду. 

 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

 

У првом кварталу 2019. год., настављени су радови на ограђивању аеродрома (2018. 
године донета је Одлука о закључењу оквирног споразума у поступку ЈН бр. 23/2017 
„Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“, на основу које је закључен оквирни 
споразум са извођачем радова). На основу закљученог оквирног споразума, склопљен је уговор 



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-

31.03.2019.  

                                          10 

о извођењу радова на изградњи периметарске ограде Аеродрома Поникве (бр. 03-78/75-2017 од 
14.06.2018. год. и Анекс бр. 03-78/92-2017 од 22.08.2018.год.), у дужини од око 3 км. Извођач 
радова је група понуђача – МПП „Јединство“ а.д. Севојно и „МОСТ“ доо Ужице, док је 
подизвођач фирма „Millennium Team“ doo Београд (за потребе пиротехничког надзора над 
радовима). За потребе извођења радова прибављене су потврде пријава о почетку извођења 
радова Одељења за спровођење планова и изградњу градске Управе за урбанизам, изградњу и 
имовинско-правне послове града Ужица (VI број 351-14/18-02 од 18.06.2018. год.), Одељења за 
послове урбанизма, грађевинарства и имовинско – правне послове Општинске управе Општине 
Бајине Башта (ROP-BBA-16614-WA-1/2018 од 15.06.2018. год.), и именовано је лице за вршење 
стручног надзора над радовима од стране градоначелника града Ужица (решење II бр. 35-2/18 од 
19.06.2018. год.). Радови су започети у другој половини 2018. године. Обзиром да је дошло до 
усаглашавања новог типа бетонских стубова од оних предвиђених пројектном документацијом 
(предвиђени стубови се, према допису извођача радова бр. 12751 од 26.10.2018. год, нису могли 
наћи на тржишту), као и због појаве неприступачног и стеновитог терена на деоници од 7.000 до 
7.100, а који није третиран техничком и уговорном документацијом, извођач радова је затражио 
нови рок за реализацију радова (31.12.2018. год.). Међутим, услед изразито лоших временских 
услова у новембру и децембру 2018. год, извођење радова је било отежано или потпуно 
онемогућено, тако да је извођач радова затражио нови рок за завршетак извођења радова – до 
31.03.2019. год. (захтев бр. 15059 од 31.12.2019. год.). Крајем 2018. год., Директорат цивилног 
ваздухопловства Републике Србије је издао сагласност на предложену измену трасе ограде (на 
деоници 7.000-7.100), бр. 6/3-09-0090/2016-0014 од 31.12.2018. год, где је наведено да измењена 
траса ограде не представља препреке са аспекта захтева за ограничавање препрека – димензије и 
нагиби површина за ограничавање препрека, тј. да измена трасе омогућава одржавање 
прихватљивог нивоа безбедности и обезбеђивања ваздушног саобраћаја на аеродрому Поникве. 

Обзиром да су почетком 2019. године настављени изразито лоши временски услови за 
извођење радова - због падавина и влажне земље није био могућ рад грађевинске механизације и 
прилазак камиона и миксера на градилиште, а због ниских температура радови нису могли да се 
изводе и нису радиле фабрике за израду бетона, закључен је Анекс 4 основног уговора о 
извођењу радова на ограђивању аеродрома (бр. 03-78/11-2017 од 29.03.2019. год.). Анексом се 
продужава рок за извођење радова на ограђивању аеродрома до 30.04.2019. године. 

У првом кварталу 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 
11/2019 „Ангажовање механизације за разминирање“ (по партијама), закључени су оквирни 
споразуми за следеће услуге: 

- Ангажовање багера гусеничара, минималне тежине 20 тона (партија 1); 
- Ангажовање булдожера гусеничара (партија 2); 
- Ангажовање дизалице, минималног дохвата 35 метара (партија 3); 
- Ангажовање камиона кипера, минималне носивости 12 тона (партија 4); 
- Ангажовање комбиноване машине СКИП, минималне тежине 7 тона (партија 5). 
Период важења закључених оквирних споразума је 18.03.-31.12.2019. год. (за све 

партије). У првом кварталу 2019. године нису предузимане било какве активности на 
разминирању аеродрома, услед структурних реформи у Сектору за ванредне ситуације МУП РС 
(драстично смањен број извршилаца на терену). 

 

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

  

Предузеће у периоду 01.01.-31.03.2019. године није било кредитно задужено. 
 





Образац 1
Предузеће:ЈП Аеродром Поникве Ужице
Матични број:20737212

у 000 динара

План Реализација

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65, осим 62 

и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 52,116 36,440 9,110 4,950 54
60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 0 0 0 0

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003
601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004
602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005
603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006
604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 0

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 296 1,710 428 39 9

610
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем 
тржишту 1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 
иностраном тржишту 1011

612
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем 
тржишту 1012

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном 
тржишту 1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 244 1,710 428 39 9
615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015 52
64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 46,825 29,930 7,482 3,700 49
65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 4,995 4,800 1,200 1,211 101

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 
+ 1028+ 1029) ≥ 0 1018 13,535 36,440 9,110 3,449 38

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019
62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 437 3,122 780 15 2
513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 171 3,458 865 17 2
52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 4,477 7,319 1,830 1,169 64
53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 484 3,740 935 77 8

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 1,214 2,800 700 301 43
541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 6,752 16,001 4,000 1,870 47

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 38,581 0 0 1,501
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 18 20 5 6
66, осим 662, 663 

и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 0 0 0 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034
661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035
665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036
669 4. Остали финансијски приходи 1037
662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 18 20 5 6

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 4,595 20 5 2
56, осим 562, 563 

и 564
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041 0 20 5 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042
561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043
565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 20 5
562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 4,582

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 13 2
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048 4

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2019.

Група рачуна, 
рачун ПОЗИЦИЈА AOП

Реализација 
01.01-31.12.2018.      

Претходна година

План за
01.01-31.12.2019.             
Текућа година

 01.01 – 31.03.2019. Индекс 
 Реализација                    
01.01. -31.03./                   

план 01.01. -31.03. 
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Предузеће:ЈП Аеродром Поникве Ужице
Матични број:20737212 Образац 1А

у 000 динара

План Реализација

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001
Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 62,193 167,142 73,432 61,893 84

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 63 53 62 61 98
010 и део 019 1. Улагања у развој 004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 005
013 и део 019 3. Гудвил 006
014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007 63 53 73 61 84
015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008
016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009

2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 
+ 0016 + 0017 + 0018) 010 62,130 167,089 73,370 61,832 37

020, 021 и део 029 1. Земљ иште 011
022 и део 029 2. Грађ евински објекти 012
023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 3,040 250 2,341 2,742 117
024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014
025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015
026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016 53,026 166,839 71,029 53,026 0
027 и део 029 7. Улагања на туђ им некретнинама, постројењима и опреми 017
028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018 6,064 6,064

3 III. БИОЛОШ КА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019 0 0 0 0
030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020

032 и део 039 2. Основно стадо 021
037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022
038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023
04. осим 047 IV. ДУГОРОЧ НИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 

0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 024 0 0 0 0
040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025
041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 026
042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве 

за продају 027
део 043, део 044 и део 

049 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028
део 043, део 044 и део 

049 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029
део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљ и 030
део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 032
048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033

5 V. ДУГОРОЧ НА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 
0041) 034 0 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 035
051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036
052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 037
053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 038
054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039
055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040
056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 
0070) 043 17,645 10,511 10,861 17,313 159

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 422 0 0 420
10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045
11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 046
12 3. Готови производи 047
13 4. Роба 048
14 5. Стална средства намењена продаји 049

БИЛАНС СТАЊА  на дан 31.03.2019.

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП

Стањ е на дан 
31.12.2018.
Претходна 

година

Планирано 
стањ е 
на дан 

31.12.2019. 
Текућа година

31.03. 2019. Индекс 
реализација 

31.03.19. /                  
план 31.03.19. 
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15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 422 420
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 
0057 + 0058) 051 573 904 904 795 88

200 и део 209 1. Купци у земљ и – матична и зависна правна лица 052
201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 053
202 и део 209 3. Купци у земљ и – остала повезана правна лица 054
203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 055
204 и део 209 5. Купци у земљ и 056 573 873 873 795 91
205 и део 209 6. Купци у иностранству 057 31 31
206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧ НИХ ПОСЛОВА 059
22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 60 879 779 226

236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 061

23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧ НИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 
0067) 062 0 0 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 063
231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 064
232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљ и 065
233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 066

234, 235, 238 и део 
239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067
24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068 16,013 8,402 8,402 15,436 184
27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 577 326 776 436 56

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧ ЕЊА 070
Д. УКУПНА АКТИВА =  ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 071 79,838 177,653 84,293 79,206 94

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 6,841,775 6,841,775 6,841,775 6,841,775 100
ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) 
≥ 0 =  (0071 – 0424 – 0441 – 0442) 0401 10,842 0 0 12,447 # D IV/ 0!

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 51 51 51 51 100
300 1. Акцијски капитал 0403
301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404
302 3. Улози 0405
303 4. Државни капитал 0406
304 5. Друштвени капитал 0407
305 6. Задружни удели 0408
306 7. Емисиона премија 0409
309 8. Остали основни капитал 0410 51 51 51 51 100
31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉ ЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412
32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 0414

33 осим 330
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 38,769 12,251 12,251 40,374 330
340 1. Нераспоређ ени добитак ранијих година 0418 6,470 12,251 12,251 38,769 316
341 2. Нераспоређ ени добитак текуће године 0419 32,299 1,605

IX. УЧ ЕШ ЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420
35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 27,978 27,978 27,978 27,978 100

350 1. Губитак ранијих година 0422 27,978 27,978 27,978 27,978 100
351 2. Губитак текуће године 0423 0

Б. ДУГОРОЧ НА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 0 0 0 0
40 X. ДУГОРОЧ НА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426
401 2. Резервисања за трошкове обнављ ања природних богатстава 0427
403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428
404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429
405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430
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