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Одељак 2:	Врста јавног авио-превоза
Одељак 3:	Подаци о ваздухопловима и подручје летења
Тип ваздухоплова
Регистарска ознака
Максимална маса на полетању
Број седишта за путнике
Количина робе
Период и врста закупа 
Подручје летења
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Одељак 4:	Додатне информације у вези делатности оператера
Одељак 5:	Опис организације руковођења
Уз захтев је потребно је доставити следећу документацију:         
Решење о регистрацији привредног субјекта          Извод о подацима из регистра у који је привредно друштво или друго правно лице уписано,
који није старији од седам дана од дана издавања;         Оснивачки акт привредног друштва или другог правног лица, односно оснивачки акт и статут уколико се ради о привредном друштву које је организовано као акционарско друштво;         У зависности од врсте привредног друштва или другог правног лица: подаци о члановима и оснивачима, њихов удео и улог, као и подаци о директору, односно члановима одбора директора или извршног одбора, председнику и члановима надзорног одбора, председнику и члановима управног одбора;Пословни план за најмање прве три године пословања, у коме се детаљно наводи финансијска повезаност подносиоца захтева са другим комерцијалним делатностима у којима учествује, непосредно или преко повезаних привредних друштава;         Доказ о праву коришћења, на основу својине, закупа ваздухоплова без посаде или другог правног основа, најмање једног ваздухоплова који је уписан у Регистар ваздухоплова Републике Србије;         Доказ о уписаном и уплаћеном новчаном капиталу у минималном износу од најмање 400.000 евра у динарској противвредности, ако намерава да обавља редовни авио-превоз, односно 200.000 евра у динарској противвредности ако намерава да обавља чартер авио-превоз;Доказ о доброј репутацији привредног субјекта подразумева:
1) уверење да није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала, за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, као и да није осуђивано за привредне преступе;
       2) потврду да му није изречена мера забране обављања делатности;
       3) потврду да над њим није отворен поступак стечаја, ликвидације или закључено 
           принудно поравнање;
       4) потврду да његов пословни рачун није био у блокади у периоду од шест месеци који 
           непосредно претходе дану подношења захтева;
      5) потврду о измиреним порезима и доприносима.Најновији интерни финансијски извештај и, ако је доступан, завршни финансијски извештај за протеклу финансијску годину са мишљењем ревизора;
Пројектовани биланс стања, укључујући биланс успеха, за наредне три године;         Основе за пројектовање расхода и прихода за ставке као што су: гориво, цене и тарифе, зараде, одржавање, амортизација, промене курса, аеродромске накнаде, накнаде за ваздушну пловидбу, трошкови земаљског опслуживања, осигурање и др;
Детаљне податке о почетним трошковима насталим од подношења захтева до почетка пословања и образложење начина на који се предлаже финансирање ових трошкова;
Детаљне податке о постојећим и очекиваним изворима финансирања;
Пројектовани приказ токова готовине и план ликвидности за прве три године пословања;
Детаљне податке о финансирању куповине или закупа ваздухоплова, укључујући, у случају закупа, уговорне одредбе и услове;
Као доказ о доброј репутацији одговорног руководиоца у привредном друштву или
другом правном лицу доставља се:
1)потврда да то лице није осуђивано за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци, да није осуђивано за привредне преступе, као и да није прекршајно кажњавано за прекршаје прописане законом којим је регулисан ваздушни саобраћај.
       2)    потврда да том лицу није изречена мера забране обављања делатности.
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Одељак 1:	Подаци о подносиоцу захтева
Званичан назив подносиоца захтева
Пословни назив
Планирани датум отпочињања делатности
Матични број
Шифра претежне делатности
Име законског заступника
Седиште
Телефон/fах 
Електронска пошта
Подаци о власничкој структури
Подаци о новчаном делу капитала
Подносилац захтева
Име и презиме
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