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Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    јавни авио-превоз  пружање услуга из ваздуха   превоз за сопствене потребе 

 
 

 Увод 
 

Поштовани оператери,  

 

Обавештавамо вас да у завршној фази израда правилника којим ће бити регулисан јавни 

авио-превоз који ће носити назив „ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ЈАВНОГ АВИО-ПРЕВОЗА“. 

Наведеним правилником се у правни систем Републике Србије уводи Уредба (ЕУ) 965/2012 – 

AIR OPERATIONS.  

Правилник предвиђа значајне промене у систему управљања оператера. Да би појаснили 

промене које се очекују као поступање оператера у току промена и поступање Директората дана 

20 и 21.08.2014. године организована је радионица на којој је се говорило о новом пропису као и 

о променама које мора да у свом систему управљања спроведе оператер. 

Очекивано време почетка примене правилника је 28.10.2014. године. То је уједно датум када 

наведена уредба ступа на снагу у свим државама чланицама ЕУ. 

Чињеница је да правилник није још ступио на снагу али с обзиром да је потребно у системе 

управљања оператера и Директората унети промене предлажемо да кренемо у поступак 

прилагођавања новом пропису и пре формалног ступања на снагу правилника. 

 

 Препорука 
 

Прва промена се односи на одобравање измена оперативног приручника оператера. До сада 

је сваку измену приручника одобравао Директорат. Новим правилником предвиђено је да 

Директорат одобрава само одређене делове оперативног приручника или конкретне процедуре. 

Списак процедура или промена у систему управљања оператера које подлежу претходном 

одобрењу Директората налази се у наставку оперативног обавештења (издање 0 од 12.09.2014. 

године). За наведене промене у систему управљања потребно је претходно прибавити одобрење 

Директората.  
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С друге стране постоје промене за које није потребно претходно одобрење Директората већ 

је оператер дужан да у оквиру свог система управљања  изврши анализу и сагледа усклађеност 

са прописима и другим процедурама оператера и спроведе измену. О измени у систему 

управљања за коју није потребно претходно одобрење оператер је дужан да обавести 

Директорат и достави измењен део оперативног приручника или процедуре ако она није већ 

садржана у оперативном приручнику или другом одговарајућем приручнику.  

Да би Директорат препустио одређени део послова оператеру потребно је да оператер 

припреми одговарајућу процедуру поступања са изменама за које није потребно претходно 

одобрење која подразумева обавештавање Директората, а која се захтева на основу 

ORO.GEN.130(c). 

 Дакле, први корак промене у систему управљања  оператера је израда кључне процедуре: 

 

ПОСТУПАЊЕ СА ИЗМЕНА ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕТХОДНО ОДОБРЕЊЕ 
 

Процедура мора да садржи списак промена за које је потребно претходно одобрење 

Директората али и дужности, одговорности и опис поступка интерног одобравања унутар 

система управљања оператера за промене за које није потребна претходна сагласност 

Директората. 

Предлог процедуре је потребно да доставите Директорату (не као измену оперативног 

приручника већ као посебну процедуру) најкасније 30.09.2014. године након чега ће Директорат 

извршити анализу достављених процедура и организовати по потреби састанке са оператерима у 

циљу отклањања евентуалних нејасноћа у достављеној процедури. 

 

Молимо да потврдите пријем овог обавештења 

 

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 


