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Прилог 2 - 
ОРГАНИЗАЦИОНИ И ОПЕРАТИВНИ ЗАХТЕВИ 
 

 

 

 

 

 

 

Назив аеродрома: 
 
Датум подношења захтева: 
 



Организациони и 
оперативни захтеви 
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АНЕКС III - Организациони захтеви - Оператери аеродрома  
 
АНЕКС III - ПОДОДЕЉАК А - ОПШТИ ЗАХТЕВИ  
 

ADR.OR. Захтев 
Захтев је прегледан и прихваћен? 

Да / Не 
A.005 Област примене Изабрати одговор 

A.010 Надлежна власт Изабрати одговор 

A.015 Начини усаглашавања Изабрати одговор 
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АНЕКС III - ПОДОДЕЉАК Б - ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА  
 

ADR.OR. Захтев 
Захтев је прегледан и прихваћен? 

Да / Не 

B.005 Обавезе аеродрома и оператера аеродрома у вези са 
издавањем сертификата  Изабрати одговор 

 

ADR.OR. Захтев 

Да ли је захтев 
испуњен? 

Да / Не / Није 
примењиво 

Да ли су сви 
прихватљиви 

начини 
усаглашавања 
коришћени? 

Референца на аеродромски 
приручник 

B.015 Захтев за издавање сертификата НИЈЕ ПРИМЕЊИВО НИЈЕ ПРИМЕЊИВО  

 

B.025 Доказивање усклађености Изабрати одговор Изабрати одговор  

 
 

 

ADR.OR. Захтев 
Захтев је прегледан и прихваћен? 

Да / Не 

B.030 Спецификација сертификата и права имаоца 
сертификата Изабрати одговор 
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ADR.OR. Захтев 

Да ли је захтев 
испуњен? 

Да / Не / Није 
примењиво 

Да ли су сви 
прихватљиви 

начини 
усаглашавања 
коришћени? 

Референца на аеродромски 
приручник 

B.035 Континуирано важење сертификата Изабрати одговор НИЈЕ ПРИМЕЊИВО  

 

B.037 Континуирано важење изјаве пружаоца услуга 
управљања платформом НИЈЕ ПРИМЕЊИВО НИЈЕ ПРИМЕЊИВО 

 

 

B.040 Промене Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

B.050 Континуирана усклађеност са сертификационим 
захтевима Агенције Изабрати одговор НИЈЕ ПРИМЕЊИВО 

 

 

B.060 Изјава пружалаца услуга управљања платформом НИЈЕ ПРИМЕЊИВО НИЈЕ ПРИМЕЊИВО 
 

 

B.065 Престанак рада Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
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АНЕКС III - ПОДОДЕЉАК Ц - ДОДАТНЕ ОДГОВОРНОСТИ ОПЕРАТЕРА АЕРОДРОМА 
 

ADR.OR. Захтев 

Да ли је захтев 
испуњен? 

Да / Не / Није 
примењиво 

Да ли су сви 
прихватљиви 

начини 
усаглашавања 
коришћени? 

Референца на аеродромски 
приручник 

C.005 Одговорности оператера аеродрома Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

C.015 Приступ Изабрати одговор НИЈЕ ПРИМЕЊИВО  

 

C.020 Налази и корективне мере Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

C.025 Неодложна реакција на безбедносни проблем - 
усклађеност са безбедносним наредбама  Изабрати одговор НИЈЕ ПРИМЕЊИВО  

 

C.030 Пријављивање догађаја Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

C.040 Заштита од пожара Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

C.045 Употреба алкохола, психоактивних супстанци и 
лекова Изабрати одговор НИЈЕ ПРИМЕЊИВО  
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АНЕКС III - ПОДОДЕЉАК Д - УПРАВЉАЊЕ 
 

ADR.OR. Захтев 

Да ли је захтев 
испуњен? 

Да / Не / Није 
примењиво 

Да ли су сви 
прихватљиви 

начини 
усаглашавања 
коришћени? 

Референца на аеродромски 
приручник 

D.005 Систем управљања Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

D.007 Управљање ваздухопловним подацима и 
ваздухопловним информацијама  Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

D.010 Уговорене активности Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

D.015 Захтеви у вези са особљем Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

D.017 Програми обуке и провере стручности Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

D.020 Захтеви у вези са објектима и опремом Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
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ADR.OR. Захтев 

Да ли је захтев 
испуњен? 

Да / Не / Није 
примењиво 

Да ли су сви 
прихватљиви 

начини 
усаглашавања 
коришћени? 

Референца на аеродромски 
приручник 

D.025 Координација са другим организацијама Изабрати одговор НИЈЕ ПРИМЕЊИВО  

 

D.027 Програми безбедности Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

D.030 Систем пријављивања догађаја од значаја за 
безбедност Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

D.035 Вођење евиденције Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
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АНЕКС III - ПОДОДЕЉАК Е - АЕРОДРОМСКИ ПРИРУЧНИК И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ADR.OR. Захтев 

Да ли је захтев 
испуњен? 

Да / Не / Није 
примењиво 

Да ли су сви 
прихватљиви 

начини 
усаглашавања 
коришћени? 

Референца на аеродромски 
приручник 

E.005 Аеродромски приручник Изабрати одговор Изабрати одговор  
Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

E.010 Захтеви у вези са документацијом Изабрати одговор НИЈЕ ПРИМЕЊИВО  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 9 од 13 
 

АНЕКС IV - Оперативни захтеви - Аеродроми  
 
АНЕКС IV - ПОДОДЕЉАК А - ПОДАЦИ О АЕРОДРОМУ 
 

ADR.OPS. Захтев 

Да ли је захтев 
испуњен? 

Да / Не / Није 
примењиво 

Да ли су сви 
прихватљиви 

начини 
усаглашавања 
коришћени? 

Референца на аеродромски 
приручник 

A.005 Подаци о аеродрому Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

A.010 Захтеви у вези са квалитетом података Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

A.015 Координација између оператера аеродрома и 
пружалаца услуга ваздухопловног информисања Изабрати одговор Изабрати одговор 

 

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
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АНЕКС IV - ПОДОДЕЉАК Б - ОПЕРАТИВНЕ УСЛУГЕ, ОПРЕМА И ИНСТАЛАЦИЈЕ НА АЕРОДРОМУ 

ADR.OPS. Захтев 

Да ли је захтев 
испуњен? 

Да / Не / Није 
примењиво 

Да ли су сви 
прихватљиви 

начини 
усаглашавања 
коришћени? 

Референца на аеродромски 
приручник 

B.001 Пружање услуга Изабрати одговор НИЈЕ ПРИМЕЊИВО  

 

B.005 Планирање за ванредне ситуације на аеродрому Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

B.010 Спасилачке и ватрогасне службе Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

B.015 Надгледање и преглед површине за кретање 
ваздухоплова и одговарајућих објеката и опреме  Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

B.020 Смањење опасности од удара животиња Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

B.025 Управљање возилима Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
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ADR.OPS. Захтев 

Да ли је захтев 
испуњен? 

Да / Не / Није 
примењиво 

Да ли су сви 
прихватљиви 

начини 
усаглашавања 
коришћени? 

Референца на аеродромски 
приручник 

B.030 Систем вођења и контроле кретања по површинама   Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

B.035 Рад у зимским условима Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

B.040 Ноћне операције Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

B.045 Операције у условима смањене видљивости Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

B.050 Рад у неповољним временским условима Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

B.055 Квалитет горива Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

B.065 Визуелна средства и електрични системи на 
аеродрому Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
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ADR.OPS. Захтев 

Да ли је захтев 
испуњен? 

Да / Не / Није 
примењиво 

Да ли су сви 
прихватљиви 

начини 
усаглашавања 
коришћени? 

Референца на аеродромски 
приручник 

B.070 Безбедност радова на аеродрому Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

B.075 Заштита аеродрома Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

B.080 Обележавање и осветљавање возила и других 
покретних објеката Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

B.090 Коришћење аеродрома од стране ваздухоплова са 
вишим кодним словом  Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
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ADR.OPS. Захтев 

Да ли је захтев 
испуњен? 

Да / Не / Није 
примењиво 

Да ли су сви 
прихватљиви 

начини 
усаглашавања 
коришћени? 

Референца на аеродромски 
приручник 

C.005 Општи део Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

C.010 Коловозни застори, остале површине на земљи и 
одводња Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

C.015 Визуелна средства и електрични системи Изабрати одговор Изабрати одговор  

Ако је одговор „НЕ“, навести који део прихватљивих начина усаглашавања није коришћен и разлоге за то, заједно са предложеним алтернативним начинима 
усаглашавања:       
 

 

 


