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ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ ПРАВИЛНИЦИМА

Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ:
јавни авио-превоз

пружање услуга из ваздуха

превоз за сопствене потребе

Поштовани оператери,
Обавештавамo вас да су у „Службеном гласнику РС“, бр. 54/12 од 29. маја 2012. године
објављени следећи прописи које је усвојио Управни одбор Директората цивилног
ваздухопловства Републике Србије:
1. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловних диспечера;
2. Правилник о захтевима за примену протокола за пренос порука о лету;
3. Правилник о оперативној дозволи и заједничким правилима за обављање јавног
авио-превоза;
4. Правилник о осмотреним метеоролошким подацима за израду ваздухопловних
аеродромских климатолошких информација;
5. Правилник о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-спасилачком обезбеђењу
на аеродромима;
6. Правилник о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству;
7. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину издавања и
важења сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби;
8. Правилник о изменама и допунама Правилника о успостављању система
безбедносних гаранција за рачунарске програме пружалаца услуга у ваздушном
саобраћају;
9. Правилник о преузимању прописа Европске уније о заједничким правилима за
управљање протоком ваздушног саобраћаја;
10. Правилник о дозволама контролора летења и центрима за обуку;
11. Правилник о утврђивању захтева за размак говорних канала ваздух-земља.
Сви наведени прописи ступају на снагу осмог дана од дана објављивања (дакле, 6.
јуна 2012. године), осим члана 14. Прилога 3. и члана 19. Прилога 4. Правилника о
изменама и допунама Правилника о условима и начину издавања и важења сертификата
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за пружање услуга у ваздушној пловидби, које се примењују по преузимању Уредбе (ЕУ)
бр. 691/2010 у домаће законодавство.
Правилник о оперативној дозволи и заједничким правилима за обављање јавног
авио-превоза примењује се од 1. септембра 2012. године.
Осим у Службеном гласнику, са новим правилницима се можете упознати на
интернет страни Директората Цивилног Ваздухопловства Републике Србије од 06.06.2012.
године.
Молимо да потврдите пријем овог обавештења
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144, тел. +381 11 2927000; факс +381 11 311 75 62
www.cad.gov.rs

