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1. ОПШТИ ДЕО 

1.1. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 

1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа 

 

Пуно пословно име:     ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ 

(у даљем тексту: Јавно предузеће) 
Скраћено пословно име:  ЈП „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ 

Адреса:                              Димитрија Туцовића 52, Ужице 

Контакт телефон:              +381 31 592 420  

E – mail:                             office@aerodromponikve.rs 

Оснивач:                            Република Србија 

Претежна делатност:        5223 - услужне делатности у ваздушном саобраћају 

Матични број:                   20737212 

ПИБ:                                  107075180 

ЈББК:                                  81124 

Надлежнoминистарствo: Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије 

 

На основу потписаног Уговора између Владе Републике Србије и Града Ужица, 
Скупштина Града Ужица је на седници, одржаној 02.03.2011. године, донела Одлуку о 
оснивању Јавног предузећа за управљање аеродромом „Поникве” у Ужицу и обављања 
аеродромских услуга (I бр. 023-10/2011). 

Скупштина Града Ужица је донела Одлуку I број 463-33-1/19 од 20.09.2019. године о 
преносу удела и оснивачких права над Јавним предузећем „Аеродром Поникве" Ужице на 
Републику Србију.  

Уговором о преносу оснивачких права у Јавном предузећу "Аеродром Поникве" 
Ужице, који је закључен 10.01.2020. године између Града Ужица и Републике Србије, удео 
и сва оснивачка права у Јавном предузећу пренета су са Града Ужица на Републику Србију. 

Јавно предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Република Србија је 
једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом 100%. 

Влада Републике Србије је на седници, одржаној 12.03.2020. године, донела Одлуку о 
измени оснивачког акта Јавног предузећа "Аеродром Поникве" Ужице („Службени гласник 
РС”, бр. 27/20).  

Претежна делатност Јавног предузећа је 52.23 - услужне делатности у ваздушном 
саобраћају. Осим наведене претежне делатности, Предузеће може да обавља и друге 

делатности, у складу са Статутом предузећа.  
Јавно предузеће обавља делатност управљања аеродромом, као делатност од општег 

интереса у складу са законом којим се уређује управљање аеродромима.  

1.2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

 Према члану 30. Статута ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице (бр. 03-164/4-2016 од 
21.11.2016. год.), органи предузећа су Надзорни одбор и директор предузећа.  
 07.05.2020. године, именован је Надзорни одбор предузећа Решењем о именовању 
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председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице 
(„Службени гласник РС”, број 66/20), у следећем саставу: 

1. Маја Матија Ристић, председник; 
2. Небојша Павловић, члан; 
3. Зорица Милићевић, члан; 
4. Тања Ивановић, независан члан; 
5. Алексић Драгана, члан, представник запослених. 
У 2019. години, која је предмет овог извештаја, Надзорни одбор се састојао од 3 (три) 

члана које је именовао тадашњи оснивач – град Ужице, 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.). 

Чланови Надзорног одбора у 2019. години су били: 

1. Љубичић Милија, председник НО; 
2. Станко Ивановић, члан; 
3. Алексић Драгана, члан (из реда запослених). 

 Директор предузећа Славиша Димитријевић, именован је Решењем Скупштине града 
Ужица, I број 119-10/17 од 26.12.2018. године („Службени лист града Ужица”, број 52/18), на 
ту функцију, на период од четири године. 

1.3. ПРАВНИ ОКВИР 

 Најважнији закони, подзаконски акти и интерни акти који утичу на рад, пословање, 
функционисање и делатност ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице су: 

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС” бр. 15/16 и 88/2019); 

- Закон о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61,05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 
95/18); 

- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС” бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 

95/2018 и 91/19); 

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/19); 

- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19); 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20); 

 Закон о ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 73/19); 

 Закон о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“ бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 

18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19); 

 Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 
93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18, 30/18, 

4/19, 72/19 и 8/20); 

 Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/01, „Сл. лист СРЈ“ бр. 42/02 и 
„Сл. гласник РС“ бр. 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14, 

95/18, 99/18 и 86/19); 

 Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 
61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14, 5/15, 112/15, 

5/16, 7/17, 113/17, 7/18, 95/18, 4/19, 86/19 и 5/20); 

 Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр. 80/02, 
84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 

2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 и 
86/19); 

 Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 34/03, 64/04, 84/04, 
85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 

и 86/19); 

 Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалим трансакцијама („Сл. 
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гласник РС” бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19); 

 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 
14/16, 76/18 и 95/18); 

 Закон о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС” бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15, 

83/18 и 9/20); 

 Закон о управљању аеродромима („Сл. гласник РС“, бр. 104/16); 
 Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС” бр. 113/13, 21/14, 66/14, 

118/14, 22/15, 59/15, 62/19 и 50/20); 

 Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. 
гласник РС” бр. 27/14); 

 Уредба о начину на који се ангажују учесници у трагању за ваздухопловом и спасавању 
лица у цивилном ваздухопловству („Сл. гласник РС“, бр. 93/15); 

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

 Правилник о условима и поступку за издавање сагласности за коришћење аеродрома, 
односно хелидрома („Сл. гласник РС“ бр. 108/15); 

 Правилник о служби хитне помоћи на аеродрому („Службени лист СФРЈ” бр. 57/78); 

 Правилник о ваздухопловном информисању („Сл. гласник РС“ бр. 61/16 и 79/17); 
 Правилник о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Сл. гласник РС, 

број 54/12 и 86/16); 

 Правилник о условима за издавање потврде за постављање објеката, инсталација или 
уређаја који емитују или рефлектују радио-зрачење („Сл. гласник РС”, број 122/14); 

 Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о 
условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник 

РС” бр. 99/18 и 40/19); 

 Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС” бр. 95/14 и 
144/14); 

 Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица („Сл. 
гласник РС” бр. 30/15, 101/16, 44/18, 8/19 и 94/19); 

 Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16); 

 Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку 
рефакције и рефундације ПДВ („Сл. гласник РС” бр. 107/04 , 65/05 , 63/07 , 107/12 , 

120/12, 74/13, 66/14, 44/18 и 104/18); 

 Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Сл. гласник РС” бр. 74/13, 118/13, 

66/14, 71/14, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18 и 96/19); 

 Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама у ЈП „Аеродром Поникве“ 
(бр. 03-24/1-2011 од 30.12.2011. год.); 

 Правилник о раду ЈП „Аеродром Поникве“ (бр. 01-5/8-2015 од 19.01.2015. год.); 
 Правилник о безбедности и здрављу на раду у ЈП „Аеродром Поникве“ (бр. 03-23/5-

2015 од 22.04.2015. год.); 
 Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака у ЈП „Аеродром 

Поникве“ (бр. 01-120/1-2019 од 19.12.2019. год.); 
 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (бр. 03-18/2-2017 од 01.03.2017. 

год.); 
 Пословник о раду Надзорног одбора (01-36/2-2020 од 27.05.2020. год.); 
 Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање аеродромом „Поникве” у Ужицу и 

обављање аеродромских услуга (I бр. 023-10/11 од 02.03.2011. год.); 
 Одлукa о измени оснивачког акта Јавног предузећа „Аеродром Поникве“ Ужице („Сл 

гласник РС“ бр. 27/20),  
 Статут Јавног предузећа „Аеродром Поникве“ Ужице (бр. 01-164/4-2016 од 21.11.2016. 

год.).  

http://cad.gov.rs/upload/regulativa/Uredba%20o%20nacinu%20na%20koji%20se%20angazuju%20ucesnici%20u%20traganju%20za%20vazduhoplovom%20i%20spasavanju%20lica%20(Sl.glasnik%20RS,%20br.%2093-15).pdf
http://cad.gov.rs/upload/regulativa/Uredba%20o%20nacinu%20na%20koji%20se%20angazuju%20ucesnici%20u%20traganju%20za%20vazduhoplovom%20i%20spasavanju%20lica%20(Sl.glasnik%20RS,%20br.%2093-15).pdf
http://cad.gov.rs/upload/regulativa/Pravilnik%20o%20izmenama%20Pravilnika%20o%20prijavljivanju%20dogadjaja%20u%20civilnom%20vazduhoplovstvu%20(Sl.glasnik%20RS,%20br.86-16).pdf
http://cad.gov.rs/upload/regulativa/Pravilnik%20o%20izmenama%20Pravilnika%20o%20prijavljivanju%20dogadjaja%20u%20civilnom%20vazduhoplovstvu%20(Sl.glasnik%20RS,%20br.86-16).pdf
http://cad.gov.rs/upload/regulativa/Pravilnik%20o%20uslovima%20za%20izdavanje%20potvrde%20za%20postavljanje%20objekata%20instalacija%20ili%20uredjaja%20koji%20emituju%20ili%20reflektuju%20radio-zracenje%20(Sl.glasnik%20RS%20br.122-14).pdf
http://cad.gov.rs/upload/regulativa/Pravilnik%20o%20uslovima%20za%20izdavanje%20potvrde%20za%20postavljanje%20objekata%20instalacija%20ili%20uredjaja%20koji%20emituju%20ili%20reflektuju%20radio-zracenje%20(Sl.glasnik%20RS%20br.122-14).pdf
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2. УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА 

2.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УСЛУГА 

* Под авио-операцијом се подразумева полетање или слетање авиона 

** Под путницима се не подразумевају чланови посаде 

 

2.2. ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ОСНОВНИМ УСЛУГАМА 

Аеродром Поникве је отворен како за обављање домаћих (територија Републике Србије), 
тако и за обављање међународних летова. 

Аеродром Поникве је званично уписан у Регистар аеродрома 01.10.2013. год., као 
аеродром посебне намене и за сопствене потребе, а свечано је отворен 05.10.2013. године. 
Међутим, 2018. године усвојен је нови Правилник о условима и поступку за издавање 
дозволе за коришћење аеродрома („Сл. гласник РС“ бр. 23/18). Одредбама новог правилника, 
дошло је до знатне измене услова прописаних правилницима који су важили 2013. године, а у 
складу са којима је добијена Дозвола за коришћење Аеродрома Поникве, односно престале су 
да важе одредбе Правилника о аеродромима („Сл. гласник РС“ бр. 23/12 и 60/12) и 
Правилника о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-спасилачком обезбеђењу на 
аеродромима („Сл. гласник РС“ бр. 23/12 и 60/12). Након што је израђена потребна 
документација, и извршена провера стања на терену од стране инспектора Директората 

цивилног ваздухопловства Републике Србије (ДЦВ), ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице, као 
оператеру аеродрома, решењем бр. 4/3-08-0001/2019-0003 од 07.03.2019. год. издата је 

сагласност за коришћење аеродрома Поникве. 
Аеродром Поникве се користи за прихват ваздухoплова генералне авијације (пословни, 

приватни, школски, падобрански летови...). Летови се углавном обављају авионима типа 
CESSNA и PIPER.  

Иако на аеродрому није отворен стални, нити сезонски гранични прелаз, од отварања 
аеродрома успешно је реализовано више десетина међународних летова. За реализацију 
међународних летова неопходно је прибавити сагласности Управе граничне полиције МУП 

                                                 
1 Планирани обим саобраћаја преузет из усвојеног Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП 
„Аеродром Поникве“ за период 2017-2021. год. (Решење Скупштине града Ужица I број 023-47/2017 од 
11.05.2017. год.) 

Р. 
бр. Назив услуге 

Јединица 
мере 

Остварено 
2018. год. 

Планирано 
2019. год.1 

Остварено 
2019. год. 

Индекс 

6/5 6/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Aвио-операције*          

1. 

Комерцијално 
летење ком. 0 810 0 0 0 

2. Генерална авијација ком. 539 303 576 190 107 

 Путници**        

3. Редовни саобраћај ком. 0 21.840 0 0 0 

4. Чартер летови ком. 0 3.995 0 0 0 

5. Генерална авијација ком. 20 909 34 4 17 
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РС, Управе царина Министарства финансија РС и Директората цивилног ваздухопловства РС 
(процедура прибављања сагласности траје 2-3 радна дана). Средином 2019. године, тј. у 
периoду 03.06.-03.09.2020. год., на аеродрому Поникве је био отворен привремени гранични 
прелаз за ваздушни саобраћај, Решењем Министарства унутрашњих послова, 01 бр. 6516/19-

2 од 31.05.2019. год. (законски, максимално време трајања привременог граничног прелаза у 
току једне календарске године је 3 месеца). Током поменутог периода, реализован је 
приметно већи број међународних летова – 56.  
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3. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

3.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА 

Табеларни приказ квалификационе структуре 

Р. бр. Стручна спрема 

Запослени 

Број на дан 31.12.2018. 

год. 
Број на дан 31.12.2019. 

год. 

1 2 4 5 

1 ВСС 2 2 

2 ВС / / 

3 ВКВ / / 

4 ССС 2 2 

5 КВ / / 

6 ПК / 1 

7 НК / / 

  Укупно 4 5 

3.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА 

Р. бр. Опис 

Број запослених 
31.12.2018. год. 

Број запослених 
31.12.2019. год. 

1 2 3 4 

1 до 30 год. / / 

2 30-40 1 1 

3 40-50 1 1 

4 50-60 2 2 

5 преко 60 год. / 1 

Укупно 

 

4 5 

Просечна старост 

 

47 51 

 

3.3. СТРУКТУРА ПО ПОЛУ 

Р.број Пол 

Запослени 

Број на дан 

31.12.2018. год. 
Број на дан 

31.12.2019. год. 
1 2 3 4 

  Женски 2 2 

  Мушки 2 3 

Укупно  4 5 
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3.4. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА КАО И ДОДАТНО 
ЗАПОШЉАВАЊЕ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНОМ И ПОДЗАКОНСКИМ 
АКТИМА 

Према усвојеном Програму пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину 
(Сл. лист града Ужица“ бр. 52/18), било је планирано да се додатно запосли једна особа са 
средњом стручном спремом, на одређено време.  

У 2019. години, у предузећу је било запослено пет особа: 

- директор предузећа (стручна спрема - дипломирани машински инжењер) 
- стручни сарадник за ваздушни саобраћај и транспорт (стручна спрема - дипломирани 

саобраћајни инжењер, запослена на неодређено време), 
- пословни секретар (стручна спрема - саобраћајни техничар, запослена на неодређено 

време) и  
- помоћни радник (стручна спрема - трговински техничар, запослен на неодређено 

време); 

- помоћни радник (стручна спрема – помоћни бравар заваривач, запослен на одређено 
време). 

У периоду 18-20.09.2019. године, у Школском центру „Аеродроми Србије“ д.о.о., 
обзиром да је истекао рок важења лиценце организована је обука за профил помоћно 
ватрогасно особље за два лица (једно из ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице и једно из РРА 
„Златибор”).  

 

3.5. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

У 2019. години, трошкови на име зарада и накнада зарада запослених обрачунати су за 
четири запослена за првих шест месеци, а удругој половини године за пет запослених, а 
према важећим законским прописима и интерним актима који уређују ову област. Трошкови 
накнада за рад чланова Надзорног одбора обрачунати су за 3 члана према важећим актима. 

Трошкови накнада за превоз запослених на посао су обрачунати за запосленог који има право 
на такву накнаду, док су трошкови службених путовања обрачунати на прописан начин. 
Уплаћена разлика обрачунате зараде на рачун прописан за уплату јавних прихода (у складу са 
чл. 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава) у 2019. години износи 
103.234,62 динара.  

 

Трошкови запослених  
   

у  динарима 

Р.бр. Позиција 

Исплаћене зараде, накнаде и накнаде 
Надзорном одбору 

Индекс  
31.12.2019./ 

31.12.2018. 2018 . 2019. 

1 Маса бруто 2 зарада  3.442.341 3.950.878 114,77 

2 Накнаде члановима Надзорног одбора 588.612 622.923 105,83 

3 Превоз запослених на посао и са посла 22.800 19.900 87,28 

4 Дневнице на службеном путу 44.000 32.000 72,72 

5. Накнаде трошкова на службеном путу 46.398 11.390 24,55 

6 Помоћ радницима и породици радника 100.533 228.715 227,50 
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4. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 

 

 Инвестициона улагања у 2019.. години су била значајно нижа од планираних обзиром 
да нису прибављена планирана средства из буџета града Ужица и других извора 
финансирања., тако да су инвестиције реализоване у износу од 10.241.380 динара 

4.1. РЕАЛИЗАЦИЈА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ОБЈЕКТЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

У 2019. години предузеће је из сопствених извора финансирало делимично уређења 
основне стазе, у складу са ваздухопловним прописима ради добијања дозволе за коришћење 
аеродрома, укупне вредности 102.000 динара. 

Програмом пословања предузећа за 2019. годину, био је предвиђен наставак радова  на 
постављању периметарске ограде рестриктивне зоне аеродрома (у висини од 32.000.000  
динара). Пошто су изостала средства оснивача (планирано 25.000.000) радови су изведени у 
вредности 9.810.465 динара из средстава  добијених од Аеродрома Никола Тесла. 

У  2019. години нису реализоване планиране инвестиције на  санацији резервоара од 75 

м3 за складиштење авио горива и реконструкцији и санацији водоводне мреже уз изградњу 

дела хидрантске мреже. 

4.2. РЕАЛИЗАЦИЈА УЛАГАЊА У ИЗГРАДЊУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈУ 

ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 

У 2019. години, изведени су радови на постављању громобранске заштите зграде за 
генералну авијацију укупне вредности 328.915 динара  из средстава добијених од Аеродрома 
Никола Тесла. 

Није реализована, због изостанка планираних средстава од оснивача, набавка опреме за 
видео надзор и контрадиверзионе опреме, која је била потребна како би се зграда за 
генералну авијацију привела намени.  

4.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА  

Већи део планираних набавки добара, услуга и радова, предвиђених Програмом 
пословања предузећа за 2019. годину, није реализован услед престанка потребе за 
планираним набавкама. 

У оквиру планираних добара, реализоване су следеће набавке: 

- горива и мазива (гориво за моторна возила и авио-гориво за потребе корисника 
аеродрома), у износу од 396.576,78 динара; 

- алата и ситног инвентара, у укупном износу од 180.227,30 динара (канистер за 
гориво, штампач и остала опрема мање вредности која се не евидентира као стална 
имовина предузећа); 

- резервни делови за кола, у укупном износу од 60.624,00 динара; 
- електрична енергија, у укупном износу од 17.447,67 динара; 
- лична заштитна средства, у укупном износу од 126.188,16 динара (део ватрогасно-

спасилачке опреме набављен ради испуњења услова за подизање ватрогасне 
категорије аеродрома на 2. категорију и остала заштитна средства за рад); 

- канцеларијски материјал, у укупном износу од 18.075,17 динара; 
- остали материјал, у укупном износу од 111.612,73 динара (материјал за одржавање 

основних средстава, информативни материјал за кориснике аеродрома, остали 
материјал набављен за потребе ситних поправки и одржавања непокретности – 

катанци, браве, ланци, средства за чишћење површина и сл.);  
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Што се тиче планираних услуга, у 2019. години реализоване су следеће услуге: 
- производне услуге, у укупном износу од 980.123,59 динара; 

Највећу ставку у оквиру ових услуга представља реализована услуга провере исправности, 
дихтовања и чишћење резервоара (75 м3), а који су пре 1999. године коришћени за 
складиштење горива за потребе Војске РС. Услугу је извршила фирма „EUROECOCAP” д.о.о. 
на основу закљученог уговора бр. 03-104/11-2019 од 25.10.2019. год., у вредности од 
288.320,56 динара. Након извршеног испитивања, констатовано је да се два резервоара 
запремине 25м3 могу користити (Уверење о оверавању мерила 867/2019-04.01 и 867/2019-

04.02 од 05.11.2019. год.), при чему су очишћени, испитани на непропусност и баждарени. За 
два мања резервоара (запремине 12,5 м3), утврђено је да није економски исплативо 
оспособити их и прилагодити за складиштење авио-горива. Поред поменуте услуге, значајну 
ставку у оквиру производних услуга представља и реализована услуга кошења траве на 
аеродромском комплексу (198.000 динара) и уништавање вегетације у делу основне стазе и 
око изграђене периметарске ограде (198.000 динара). Остале услуге обухватају транспортне 
услуге (137.566,66 динара), за ангажовање специјализоване цистерне приватног превозника 
за транспорт авио-горива од Аеросервиса (НИС а.д.) до Поникава, ПТТ услуге са мобилном 
телефонијом (92.613,02 динара), комуналне услуге, текуће одржавање основних средстава и 
регистрација возила.  

- непроизводне услуге, у укупном износу од 501.827,08 динара; 
 У оквиру ових услуга у износу од 102.827,08 динара средства су утрошена на годишњу 

претплату на консултације из области јавних набавки и радног права, од стране 
специјализоване консултатнске куће из поменуте области (ИПЦ Београд), похађање 
едукативних семинара из области јавних набавки и одржавање интернет странице предузећа. 
Што се тиче планираних обука запослених на београдском аеродрому, одустало се од истих 

обзиром да је београдски аеродром и званично преузет крајем 2018. године од стране 
концесионара - VINCI Airports. Обуке за запослене у ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице на 
нишком аеродрому су реализоване без накнаде, у складу са договором руководства ЈП 
„Аеродром Поникве“ Ужице и „Аеродроми Србије“ доо;  
- ревизија финансијских извештаја, у укупном износу од 87.000,00 динара; 

- књиговодствене услуге, у укупном износу од 312.000,00 динара 

- премија осигурања, у укупном износу од 22.450 динара (обавезно осигурање моторних 
возила и осигурање запослених). 
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5. ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА 

5.1. ПРЕГЛЕД ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

Р. бр. Назив услуге Тарифе 

1. 

 Накнада за слетање и полетање (до 
5 t MTOW2)  30 ЕУР 

2. 

 Накнада за слетање и полетање 
(преко 5 t MTOW)  7 ЕУР/t 

3. 

 Накнада за паркинг ваздухоплова 
(хангар3) 

  

 10 ЕУР/t 

4. 

 Накнада за паркинг ваздухоплова 
(платформа) 

Дневно  
3 ЕУР/t 

Ноћно 

50 ЕУР 

  

 Основна делатност ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице је услужна делатност у ваздушном 
саобраћају.  

Надзорни одбор је на седници одржаној 22.05.2015. године донео Одлуку број 01-60/3-

2015 о усвајању Ценовника аеродромских услуга Аеродрома Поникве (бр. 01-60/2-2015 од 
21.05.2015. год.). Цена аеродромских услуга формирана је на бази истраживања цена услуга 
на аеродромима сличне величине са територије бивших република СФРЈ. 

Накнада за употребу полетно-слетне стазе (полетање и слетање) умањује се за: 
- 75% у случају техничких, спортских и принудних слетања; 
- 75% за хеликоптере; 
- 75% за школовање и пробне летове (основ за обрачун се узима свако додиривање 

полетно-слетне стазе);  
- 75% у случају повратног лета; 
- 75% за ваздухоплове чији је домицилни аеродром Аеродром Поникве (према Регистру 

ваздухоплова Директората цивилног ваздухопловства Републице Србије). 
Накнада за боравак (паркинг) ваздухоплова обрачунава се по тони MTOW. Накнада се 

обрачунава за свака започета 24 часа. За боравак ваздухоплова до 4 часа накнада за 
паркирање се не наплаћује. У случају прекорачења бесплатног времена паркирања од 4 часа, 
време обрачуна накнаде паркинга започиње од стварног почетка паркирања. 

За потребе других ваздухоплова, цене авио-бензина и керозина се формирају тако да се 
покрију набавне цене, трошкови транспорта од места набавке до Аеродрома Поникве и 
трошкови амортизације ауто цистерни, уз минималну зараду (10% се увећава набавна цена 
авио-горива). 

Земљиште које се не користи за потребе одвијања ваздушног саобраћаја, и објекти на 

аеродромском комплексу Поникве, издавани су у закуп заинтересованим физичким и 
правним лицима у складу са Одлуком о давању у закуп пословног простора у јавној својини 
града Ужица („Сл. лист града Ужица“ бр. 37/14 и 45/18) и Решењем Градоначелника града 
Ужица, II број 463-73/15 од 02.11.2015. године. Земљиште је већим делом издавано локалном 
становништву, ради обрађивања или испаше стоке.  

2013. године, компанији „Кнез Петрол" д.о.о. Београд је издато у закуп 13 резервоара, 
укупне запремине 9.975 м3. Поменути резервоари су коришћени за складиштење авио-горива 
пре 1999. године. Уговор о закупу траје до 2021. године. 
 

 

                                                 
2 MTOW (Maximum Take-off Weight) – максимална дозвољена тежина на полетању, наведена у службеној 
документацији (летачком приручнику – AFM). Сваки започети део тоне обрачунава се као цела тона. 
3 У хангару може бити обезбеђено паркирање ваздухоплова распона крила до 15 м 
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6. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 

 

6.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА-СТРУКТУРА 

 

 

Р.  
бр. Врста прихода 

Остварено 

2018. год. 
Планирано 

2019. год. 
Остварено 

2019. год. Индекс 

1 2 3 4 5 5/4 5/3 

1 

Приходи од услуга (са 
префактурисаним авио 
горивом) 295.868 1.710.000 884.808 51,74 299,05 

2 

Остали пословни 

приходи 51.819.886 34.729.959 19.805.783 57,02 38,22 

3 

Финансијски и остали 

приходи 1.016.316 20.000 1.169.398 5.846,99 115,06 

  Укупно 53.132.069 36.459.759 21.859.990 59,96 41,14 

  

 

Укупни приходи у 2019.г износе 21.859.990 динара и реализовани су у висини од 
59,96% у односу на планиране, пре свега зато што су потпуно изостали приходи од донација.  

Приходи од услуга, и поред значајног повећања броја летова, нису достигли планирани 
ниво јер је продаја авио-горива била испод пројектоване. Остали пословни приходи односе 
се на приходе од издавања у закуп непокретности – 4.836.827 динара (планирано 4.800.000 
динара) и приходе од оснивача - 14.968.956 динара (планирано 15.000.000). Приходи од 
донација, планирани у износу од 14.929.759 динара у потпуности су изостали. 

Финансијски и остали приходи су вишеструко већи од планираних. Наиме, планом су 
предвиђени само финансијски приходи и они су реализовани у износу 11.325 динара, а 

односе се на приписане камате на средства на текућим рачунима код пословних банака. 

Међутим, предузеће је остварило и приходе који нису планирани и то пре свега по основу 
наплате раније исправљених потраживања од 1.125.977 динара. 
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6.2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА  

 

 

Р.б. Конто Врста расхода 

Остварено-

претходна 
година 
01.01.-

31.12.2018.

год. 

План за 
01.01.-

31.12. 

2019.год. 

Остварено 
за 01.01.-

31.12. 

2019. год. 

Индекс Индекс 

6/5 6/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I   ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 13.535.415 36.439.759 15.694.588 43,07 115,95 

1 51 Трошкови материјала 607.819 6.580.000 910.752 13,84 149,84 

  512 Трошкови осталог материјала  132.816 2.220.000 255.876 11,53 192,65 

  513 Трошкови горива и енергије 171.298 3.458.500 414.025 11,97 241,70 

  514 Трошкови рез. делова 124.808 320.000 60.624 18,95 48,57 

  515 Трошкови алата и инвентара 178.897 581.500 180.227 30,99 100,74 

2 52 Трошкови зарада 4.477.354 7.319.109 4.969.041 67,89 110,98 

  520 Трошкови бруто зарада 2.921.295 3.894.262 3.373.844 86,64 115,49 

  521 
Трошкови доприноса на терет 
послодавца 

521.046 697.070 577.034 
82,78 110,75 

  526 
Трошкови накнада члановима 
надзорног одбора 

588.612 650.000 622.923 95,83 105,83 

  529 Остали лични расходи 446.401 2.077.777 395.240 19,02 88,54 

3 53 Трошкови производних услуга 484.085 3.740.000 980.124 26,21 202,47 

  531 Трошкови транспортних услуга 129.656 630.000 230.180 36,54 177,53 

  532 Трошкови услуга одржавања 83.942 490.000 44.590 9,10 53,12 

  535 Трошкови рекламе и пропаганде 0 0 0     

  539 Трошкови осталих услуга 270.487 2.620.000 705.354 26,92 260,77 

4 54 Трошкови амортизације 1.214.115 2.800.000 1.202.713 42,95 99,06 

5 55 Нематеријални трошкови 6.752.042 16.000.650 7.631.958 47,70 113,03 

  550 Трошкови непроизводних услуга 507.384 3.870.650 501.827 12,96 98,90 

  551 Трошкови репрезентације 54.691 450.000 83.566 18,57 152,80 

  552 Трошкови премија осигурања 24.450 220.000 22.450 10,20 91,82 

  553 Трошкови платног промета 38.797 200.000 48.586 24,29 125,23 

  554 Трошкови чланарина 4.200 10.000 6.000 60,00 - 

  555 Трошкови пореза 5.824.711 7.000.000 6.599.232 94,27 113,30 

  559 Остали нематеријални трошкови 297.809 4.250.000 370.297 8,71 124,34 

II 56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 4.644.007 20.000 88.108 440,54 1,90 

  562 Камате 4.630.744 0 81.215 - 0,02 

    Остали финансијски расходи 13.263 20.000 6.893 34,47 51,97 

III 57-58 ОСТАЛИ РАСХОДИ 1.152.583 0 306.167 - 26,56 

    УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III) 19.332.005 36.459.759 16.088.863 44,13 83,22 

 

Расходи у 2019. години су исказани у износу од 16.088.863 динара и чине 44,13% 

планираних расхода. Генерално,  основни разлог је то што инвестиције, као предуслов за 
настанак и/или висину одређених трошкова, нису реализоване ни близу планираном обиму. 
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Сходно томе, пословни расходи су реализовани у висини од 43,07%  у односу на план, а 
најзначајнија одступање су код трошкова материјала, као и код осталих нематеријалних 
трошкова где су планом били предвиђени високи трошкови који имају карактер такси.. 

У оквиру финансијских расхода камате нису биле планиране, али су  укалкулисане  
камате обрачунате по основу додатног пореза на добит сходно корекцијама пореских 
биланса 2015 и 2018 године. 

Остали расходи односе се пре свега на индиректан отпис потраживања ненаплаћених у 
року од 60 дана од дана валуте за плаћање, као и директан отпис ненаплаћених потраживања. 

. 

 

6.3. ОСТВАРЕН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ И РАСПОДЕЛА ДОБИТИ 

Предузеће је у 2019. години  у већој мери реализовало приходе него расходе у односу 
на планиране вредности и према томе остварило бруто добит од 5.771.127 динара. 

У складу са пореским прописима утврђен је порез на добит од 952.789 динара, а након 
обрачуна одложених прихода периода од 96.242 динара, исказана је нето добит од 
4.914.580,08 динара. 

Предлог за расподелу  остварене добити у 2019. години, биће достављен Надзорном 
одбору и дат на сагласност оснивачу. 

. 

6.4. СТРУКТУРА НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА И СТЕПЕН НАПЛАТЕ 

Потраживања од купаца исказана у пословним књигама односе се на потраживања по 
основу закупа објеката и опреме и накнаде за слетaње као и  по основу уговора о давању у 
закуп парцела физичким лицима . Потраживања се наплаћују у договореним роковима, а 
током 2019 године су у значајној мери наплаћена раније исправљена потраживања 

6.5. СТРУКТУРА НЕНАПЛАЋЕНИХ И ЗАСТАРЕЛИХ ПОТРАЖИВАЊА 

Ненаплаћена потраживања односе се пре свега на закуп непокретности и опреме. Део 
ненаплаћених потраживања није доспео на наплату док је део индиректно отписан јер је 
протекао рок од 60 дана од дана доспећа. При томе, ради се о потраживању од купца са којим 
постоји уговор о улагању на објекту који користи, тако да ће потраживање бити наплаћено 
на тај начин.  Наведена потраживања нису застарела, 

. 

6.6. СТРУКТУРА КРАТКОРОЧНИХ ОБАВЕЗА 

Структуру краткорочних обавеза предузећа чине: 
 

- Обавезе из пословања у износу од 1.868.672 динара. Оне се  у највећој мери односе 
на обавезу за примљене авансе од закупца резервоара – 1.574.522 динара, а која се сагласно 
уговору месечно умањује приликом издавања рачуна за закуп. Обавезе према добављачима 
износе 277.237, док остале обавезе из пословања износе 16.913 динара 

 

- Остале краткорочне обавезе у укупном износу 610.476 динара. Износ од 336.892 

динара  подразумева обавезу за зараде запослених са припадајућим порезом и доприносом и 

обрачунатом разликом у складу са Законом и односи се на укалкулисану зараду за децембар 
месец 2019. године, исплаћен у јануару 2020. године. Износ од   63.860 се односи на обавезе 
за превоз запослених, накнаду за рад чланова Надзорног одбора, као и остале обавезе по 
основу зарада (обуставе, разлика по умањењу плата) за месец децембар које су такође 
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измирене у јануару 2020. године. Највећи део ових обавеза се односи на укупно обрачунате 
камате по основу додатног пореза на добит у износу 209.724 динара.;  

 

- Обавезе за остале порезе и доприносе 3.722.205 динара. На обавезу за порез на 
имовину за општину Бајина Башта односи се 2.771.986 динара, а на обавезе по основу 
накнада члановима Надзорног одбора 19.224 динара (измирено у јануару 2020). Обавезе за 
порез на добит износе 930.996 динар и у највећој мери се односе на додатно обрачунати 
порез по основу измене пореских пријава ранијих година од 887.461 динар (2015 – 376.382 

динара и 2018 – 511.079 динара). Обавеза за порез на добит 2019 године износи 43.535 
динара и измирена је уплатом последње аконтације у јануару 2020. 

 

Предузеће је, у складу са одлуком Надзорног одбора 01-38/6-2020 од 05.06.2020 и 
мишљењем Министарства финансија Републике Србије од 26.06.2020. године раније 
исказана средства на конту 495 - Пасивна временска разграничења у износу од 58.810.000 
динара која се односе на примљена средства из донација за инвестиције и унапређење 
безбедности на аеродрому рекласификовало на конто 419 – Остале дугорочне обавезе у 
износу од 56.300.785  динара (део донација  за инвестиције), док је износ од 2.509.215 динара 
оприходован и исказан у билансима  кроз корекцију грешке  ранијих година. 
 

6.7. ЗАДУЖЕНОСТ ЈП – КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦЕ 

Предузеће није било кредитно задужено, нити је давало и примало позајмице од других 
правних лица. 

6.8. СУБВЕНЦИЈЕ ОД ОСНИВАЧА (ПРИХОД И РЕАЛИЗАЦИЈА) 

 У 2019. години предузеће је на име покрића трошкова пословања од оснивача 
примило 14.968.955,84 динара. Наведена средства су евидентирана као приход од оснивача.  
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7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 

 

У току 2019. године, Надзорни одбор је одржао 8 (осам) седница. 
- XIX седница НО одржана је 31.01.2019. године, са следећем ДНЕВНИМ РЕДОМ: 
1. Усвајање записника са XVIII седнице НО; 
2. Разматрање и усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из Програма пословања за период 01.01.-31.12.2018. год.; 
3. Разматрање и усвајање Плана набавки за 2019. годину; 
4. Разматрање и усвајање пописне листе за попис имовине ЈП „Аеродром Поникве“ 

Ужице за 2018. годину; 
5. Потписивање Уговора о раду са директором ЈП „Аеродром Поникве“; 
6. Разно. 

- XX седница НО одржана је 16.04.2019. године, са следећим ДНЕВНИМ РЕДОМ: 
1. Усвајање записника са XIX седнице НО; 
2. Верификовање Правилника о начину, условима коришћења и потрошњи горива 

службених возила ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице (бр. 01-19/1-2019 од 14.02.2019. 
године) а донет на телефонској сеници НО; 

3. Разно. 

- XXI седница НО одржана је 25.04.2019. године, са следећим ДНЕВНИМ РЕДОМ: 
1. Усвајање записника са XX седнице НО; 
2. Разматрање и усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год.; 
3. Разно. 

- XXII седница НО одржана је 17.05.2019. године, са следећим ДНЕВНИМ РЕДОМ: 
1. Информација о текућим активностима; 

2. Разно. 
- XXIII седница НО одржана је 27.05.2019. године, са следећим ДНЕВНИМ РЕДОМ: 
1. Усвајање записника са XXI седнице Надзорног одбора; 

2. Усвајање записника са XXII седнице Надзорног одбора; 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 
2018. годину, са извештајем независног ревизора за 2018. годину; 

4. Разно. 
- XXIV седница НО одржана је 31.07.2019. године, са следећим ДНЕВНИМ РЕДОМ: 
1. Усвајање записника са XXIII седнице Надзорног одбора; 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих 
активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године; 

3. Разно. 
- XXV седница НО одржана је 30.09.2019. године, са следећим ДНЕВНИМ РЕДОМ: 
1. Усвајање записника са XXIV седнице Надзорног одбора; 

2. Измена плана набавки ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину; 
3. Информације о текућим активностима; 
4. Разно. 

- XXVI седница НО одржана је 30.10.2019. године, са следећим ДНЕВНИМ РЕДОМ: 
1. Усвајање записника са XXV седнице Надзорног одбора; 

2. Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из 
Програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године; 

3. Друга измена плана набавки ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину; 
4. Информације о текућим активностима; 
5. Разно. 
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- XXVII седница НО одржана је 29.11.2019. године, са следећим ДНЕВНИМ РЕДОМ: 
1. Усвајање записника са XXVI седнице Надзорног одбора; 

2. Разматрање и усвајање Програма пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2020. 
годину; 

3. Разматрање и усвајање Посебног програма пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице 
за 2020. годину; 

4. Одлука о висини зараде директора ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице; 

5. Разно. 
- XXVIII седница НО одржана је 27.12.2019. године, са следећим ДНЕВНИМ РЕДОМ: 
1. Усвајање записника са XXVII седнице Надзорног одбора; 

2. Разматрање и усвајање Плана набавки ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2020. годину; 
3. Разно. 

 

Најзначајније активности НО које се могу издвојити у 2019. години су: 
- Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности 

из програма пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за период од 01.01. до 
31.12.2018. год. (Одлука бр. 01-8/4-2019 од 31.01.2019. год.); 

- Усвајање Плана набавки ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину (Одлука бр. 
01-8/5-2019 од 31.01.2019. год.); 

- Усвајање годишњег пописа ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2018. годину (Одлука 
бр. 01-8/6-2019 од 31.01.2019. год.); 

- Доношење Правилника о начину, условима коришћења и потрошњи горива 
службених возила ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице (бр. 01-19/1-2019 од 14.02.2019. 
год.); 

- Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности 
из програма пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за период од 01.01.2019. до 
31.03.2019. год. (Одлука бр. 01-42/3-2019 од 25.04.2019. год.); 

- Усвајање Извештаја о пословању ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2018. годину 
(Одлука бр. 01-51/3-2019 од 27.05.2019. год.); 

- Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности 
из програма пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за период 01.01.-30.06.2019. 

год. (Одлука бр. 01-75/3-2019 од 31.07.2019. год.); 
- Усвајање измене Плана набавки ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину (бр. 

01-103/4-2019 од 30.09.2019. год.); 
- Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности 

из програма пословања ЈП „Аеродром Поникве“ за период 01.01.2019. до 30.09.2019. 
год. (Одлука бр. 01-106/5-2019 од 30.10.2019. год.); 

- Усвајање II измене Плана набавки ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2019. годину 
(бр. 01-106/6-2019 од 30.10.2019. год.); 

- Усвајање Програма пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2020. годину са 
финансијским планом (Одлука бр. 01-114/4-2019 од 29.11.2019. год.); 

- Усвајање Посебног програма пословања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2020. 
годину (Одлука бр. 01-114/5-2019 од 29.11.2019. год.); 

- Одређивање висине зараде за директора ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице (Одлука бг. 
01-114/7-2019 од 29.11.2019. год.); 

- Усвајање Плана набавки ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице за 2020. годину (Одлука бр. 
01-122/3-2019 од 27.12.2019. год.). 
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8. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 

8.1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ЈП 

   

Предузеће је у финансијским извештајима за 2019. годину исказало нето добит. 
Инвестиције, као предуслов за развој пословања, су остварене далеко испод планираних 

(остварују се у делу који је као извор финансирања имао сопствена средства или раније  
добијена средства од Аеродрома Никола Тесла). Већи део планираних инвестиција, 

предвиђених Програмом пословања предузећа за 2019. годину, није реализован услед 
недостатка финансијских средстава како од оснивача тако и из других извора финансирања. 

У 2019. години активности су биле усмерене на ограђивање аеродрома, као једног од 
основних услова за отварање аеродрома за јавни, комерцијални саобраћај. Програмом 
пословања предузећа за 2019. годину било је предвиђено да се средства обезбеде делом из 
средстава ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице, а делом из буџета града Ужица (25.000.000 

динара) која нису уплаћена, тако да је ова активност само делимично реализована. 

У 2019. години отворен је привремени гранични прелаз.захваљујући коме је остварен 
приметно већи број међународних летова (56) у односу на претходну годину 

На пословање предузећа значајан утицај је имала Одлука о приступању реализацији 
преноса Аеродрома Поникве на Републику Србију коју је донела Скупштина Града Ужица. 

 

8.2. МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ПОСЛОВАЊУ ЈП 

Аеродром Поникве може прихватити ваздухоплове генералне авијације (пословни, 
приватни, школски летови, летови за обављање падобранских скокова...). Да би аеродром 
могао постати комерцијалан, тј. да би могао прихватити путничке авионе типа Боинг и Ербас, 
неопходна су додатна улагања у инфраструктуру аеродрома (ограда, уградња система 
светлосног обележавања, опрема за прихват авиона, набавка ILS...). 

У 2019. години нису створени услови за отварање Аеродрома Поникве за јавни, 
комерцијални саобраћај, обзиром да нису реализовани планирани инфраструктурни радови 
(ограђивање аеродрома, реконструкција полетно-слетне стазе, уградња система светлосног 
обележавања...). С тим у вези, неопходно је у 2020. години реализовати комплетан поступак и 
извођење радова на ограђивању аеродрома, као и на обезбеђивању електро прикључка за 
зграду за прихват и отпрему путника (зграда генералне авијације), како би се створили 
услови за отварање сезонског граничног прелаза на аеродрому Поникве (отварањем 
граничног прелаза знатно би се убрзала и олакшала процедура одобрења летова из 
иностранства, што би олакшало долазак већег броја страних туриста и инвеститора 
заинтересованих за улагање у наш крај). 

 

8.3. ПРЕДЛОЗИ ОСНИВАЧУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВАЊА ЈП 

Неопходно је да се у што краћем року изради стратегија обезбеђивања средстава за 
реализацију пројеката који се односе на: реконструкцији полетно-слетне стазе, уградњи 
система светлосног обележавања, изградњи хидрантске мреже, уређењу основне стазе и 
ватрогасно - спасилачке станице са опремом како би се обезбедили услови за комерцијални 
авио саобраћај. 

 Потребно је интензивирати све активности како би се завршио поступак преноса права 
својине на непокретностима са Града Ужице на Републику Србију, као и поступак припајања 
предузећа предузећу Аеродроми Србије. 

  




