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По сле ста ва 1. до да је се но ви став 2, ко ји гла си:
„Зах тев за про ду же ње до зво ле се под но си Ди рек то ра ту, нај-

ка сни је 60 да на пре ис те ка ро ка ва же ња до зво ле.”
До са да шњи ст. 2. и 3. по ста ју ст. 3. и 4.

Члан 5.
У чла ну 21. ст. 1. и 2. ме ња ју се и гла се:
„Број осо бља ко је оба вља пре глед обез бе ђи ва ња од ре ђу је се 

пре ма вр сти пре гле да обез бе ђи ва ња, од но сно вр сти кон тро ле при-
сту па ко ји се оба вља ју, а на осно ву вр шног оп те ре ће ња, вр сте и 
оби ма са о бра ћа ја, вре ме на отво ре но сти аеро дро ма, рад ног вре ме-
на и вре ме на по треб ног за од мор осо бља ко је вр ши пре глед обез-
бе ђи ва ња, од но сно кон тро лу при сту па.

Ми ни ма лан број осо бља ко је оба вља пре глед обез бе ђи ва ња 
пут ни ка и руч ног пр тља га на јед ном ме сту на ко ме се оба вља тај 
пре глед је пет.”

Сту па ње на сна гу

Члан 6.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
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Пред сед ник Управ ног од бо ра,
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На осно ву чла на 83. став 1. и чла на 237. тач ка 3) За ко на о 

ва зду шном са о бра ћа ју („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 73/10, 57/11 
и 93/12),

Управ ни од бор Ди рек то ра та ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу-
бли ке Ср би је до но си

П РА  В И Л  Н И К

о опе ра тив ној до зво ли за оба вља ње јав ног авио-пре во за

Пред мет Пра вил ни ка 

Члан 1.
Овим пра вил ни ком уре ђу ју се усло ви и на чин под ко ји ма се 

из да је, ме ња, су спен ду је или ста вља ван сна ге опе ра тив на до зво-
ла за оба вља ње јав ног авио-пре во за, обра зац опе ра тив не до зво ле 
и на чин на ко ји авио-пре во зи лац до ста вља фи нан сиј ске из ве шта је 
Ди рек то ра ту ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је (у да-
љем тек сту: Ди рек то рат). 

Зна че ње из ра за

Члан 2.
По је ди ни из ра зи ко ји се ко ри сте у овом пра вил ни ку има ју 

сле де ће зна че ње:
1) авиопре во зи лац је при вред но дру штво или дру го прав но 

ли це ко је има опе ра тив ну до зво лу;
2) ван ред ни авиопре воз је сте сва ки јав ни авио-пре воз ко-

ји ни је ре дов ни авио-пре воз и на ро чи то об у хва та чар тер пре воз, 
авио-так си, па но рам ско ле те ње и ме ди цин ски пре воз;

3) ECAA спoразум je Мул ти ла те рал ни спо ра зум из ме ђу Европ-
ске за јед ни це и ње них др жа ва чла ни ца, Ре пу бли ке Ал ба ни је, Бо сне 
и Хер це го ви не, Ре пу бли ке Бу гар ске, Ре пу бли ке Хр ват ске, Бив ше 
Ју го сло вен ске Ре пу бли ке Ма ке до ни је, Ре пу бли ке Исланд, Ре пу бли-
ке Цр не Го ре, Кра ље ви не Нор ве шке, Ру му ни је, Ре пу бли ке Ср би је и 
Ми си је при вре ме не упра ве Ује ди ње них на ци ја на Ко со ву (у скла ду 
са Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти УН 1244 од 10. ју на 1999) о ус-
по ста вља њу За јед нич ког европ ског ва зду хо плов ног под руч ја;

4) јав ни авиопре воз је лет или се ри ја ле то ва ра ди пре во за 
пут ни ка, пр тља га, по ште и ро бе ко ји је, уз пла ћа ње це не пре во за 
или за куп ни не, до сту пан сви ма под јед на ким усло ви ма;

5) од го вор ни ру ко во ди лац је ли це у при вред ном дру штву или 
дру гом прав ном ли цу, ко је је од го вор но за фи нан сиј ско по сло ва ње 
и  за ко ни то оба вља ње де лат но сти;

6) опе ра тив на до зво ла је до зво ла ко ју Ди рек то рат из да је при-
вред ном дру штву или дру гом прав ном ли цу за оба вља ње јав ног 
авио-пре во за;

7) по слов ни план озна ча ва де та љан опис пла ни ра них по слов-
них ак тив но сти авио-пре во зи о ца за од ре ђе ни пе ри од, на ро чи то у 
по гле ду оче ки ва ног раз во ја тр жи шта и пла ни ра них ула га ња, за јед-
но са фи нан сиј ским и еко ном ским по сле ди ца ма ових ак тив но сти;

8) по твр да о оспо со бље но сти за оба вља ње јав ног авиопре
во за (AOC) је сер ти фи кат ко ји се из да је при вред ном дру штву, дру-
гом прав ном ли цу или ор га ну др жав не упра ве ко ји има опре му, 
осо бље и ор га ни за ци ју ко ји омо гу ћа ва ју да без бед но оба вља ону 
вр сту јав ног авио-пре во за ко јом на ме ра ва да се ба ви;

9) ре до ван авиопре воз је се ри ја ле то ва ко ја се од ви ја на уна-
пред од ре ђе ној ли ни ји, по об ја вље ном ре ду ле те ња или ко ја се 
пре по зна је по ре дов но сти и у ко ме се уго вор о пре во зу пут ни ка, 
пр тља га, по ште и ро бе за кљу чу је не по сред но из ме ђу авио-пре во-
зи о ца или ње го вог пу но моћ ни ка и пут ни ка, од но сно на ру чи о ца 
пре во за пр тља га, по ште и ро бе;

10) фи нан сиј ски из ве штај озна ча ва де та љан из ве штај о при хо-
ди ма и рас хо ди ма авио-пре во зи о ца за од ре ђе ни пе ри од, за јед но са 
раз гра ни че њем по сло ва ња на де лат но сти по ве за не са авио-пре во-
зом и на дру ге де лат но сти, као и на нов ча не и не нов ча не еле мен те;

11) чар тер пре воз је пре воз пут ни ка, пр тља га, по ште и ро бе 
ко ји се оба вља под по себ но до го во ре ним усло ви ма, као по је ди нач-
ни лет или као се ри ја ле то ва.

Оба ве за по се до ва ња опе ра тив не до зво ле

Члан 3. 
Јав ни авио-пре воз мо же да оба вља при вред но дру штво или 

дру го прав но ли це ко је има опе ра тив ну до зво лу.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, па но рам ско ле те ње и пре воз 

ва зду хо пло вом без мо то ра или ул тра ла ким ва зду хо пло вом с мо то-
ром не под ле жу из да ва њу опе ра тив не до зво ле, већ са мо из да ва њу 
по твр де о оспо со бље но сти за оба вља ње јав ног авио-пре во за.

Усло ви за из да ва ње опе ра тив не до зво ле

Члан 4.
Опе ра тив ну до зво лу Ди рек то рат из да је при вред ном дру штву 

или дру гом прав ном ли цу ко је под не се зах тев за из да ва ње опе ра-
тив не до зво ле и ко је ис пу ња ва усло ве про пи са не За ко ном о ва зду-
шном са о бра ћа ју и овим пра вил ни ком.

Ис пу ње ност усло ва за из да ва ње опе ра тив не до зво ле утвр ђу је 
се у по ступ ку основ не про ве ре.

Зах тев за из да ва ње опе ра тив не до зво ле

Члан 5.
Зах тев за из да ва ње опе ра тив не до зво ле са др жи:
1) по дат ке о под но си о цу зах те ва: пу но по слов но име, адре са 

се ди шта, ма тич ни број и по ре ски иден ти фи ка ци о ни број (ПИБ), 
ши фра пре те жне де лат но сти и име за кон ског за ступ ни ка;

2) број те ле фо на, број фак са, адре су за при јем елек трон ске 
по ште под но си о ца зах те ва и по дат ке о кон такт осо би;

3) вр сту јав ног авио-пре во за ко ји под но си лац зах те ва на ме-
ра ва да оба вља;

4) под руч је ле те ња;
5) по дат ке о ва зду хо пло ви ма са ко ји ма на ме ра ва да оба вља 

јав ни авио-пре воз;
6) спи сак при ло же них до ку ме на та;
7) ме сто и да тум под но ше ња зах те ва;
8) пе чат под но си о ца зах те ва и пот пис за кон ског за ступ ни ка.
Зах тев за из да ва ње опе ра тив не до зво ле под но си се нај ма ње 90 

да на пре пла ни ра ног за по чи ња ња оба вља ња јав ног авио-пре во за.
Зах тев за из да ва ње опе ра тив не до зво ле мо же да се под не се 

исто вре ме но ка да и зах тев за из да ва ње по твр де о оспо со бље но сти 
за оба вља ње јав ног авио-пре во за, с тим што се о ње му од лу чу је 
тек по до но ше њу од лу ке о зах те ву за из да ва ње по твр де о оспо со-
бље но сти за оба вља ње јав ног авио-пре во за.

До ку мен та ци ја ко ја се до ста вља уз зах тев за из да ва ње  
опе ра тив не до зво ле

Члан 6.
Уз зах тев за из да ва ње опе ра тив не до зво ле до ста вља ју се:
1) ре ше ње о ре ги стра ци ји при вред ног дру штва или дру гог 

прав ног ли ца;
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2) из вод о по да ци ма из ре ги стра у ко ји је при вред но дру штво 
или дру го прав но ли це упи са но, ко ји ни је ста ри ји од се дам да на од 
да на из да ва ња;

3) осни вач ки акт при вред ног дру штва или дру гог прав ног ли-
ца, од но сно осни вач ки акт и ста тут уко ли ко се ра ди о при вред ном 
дру штву ко је је ор га ни зо ва но као ак ци о нар ско дру штво;

4) у за ви сно сти од вр сте при вред ног дру штва или дру гог 
прав ног ли ца: по да ци о чла но ви ма и осни ва чи ма, њи хов удео и 
улог, као и по да ци о ди рек то ру, од но сно чла но ви ма од бо ра ди рек-
то ра или из вр шног од бо ра, пред сед ни ку и чла но ви ма над зор ног 
од бо ра, пред сед ни ку и чла но ви ма управ ног од бо ра (име, је дин-
стве ни ма тич ни број и пре би ва ли ште ако је реч о до ма ћем фи зич-
ком ли цу, од но сно име, број па со ша или дру ги иден ти фи ка ци о ни 
број и пре би ва ли ште стра ног фи зич ког ли ца, од но сно по слов но 
име, ма тич ни број и се ди ште до ма ћег прав ног ли ца, од но сно по-
слов но име, број ре ги стра ци је или дру ги иден ти фи ка ци о ни број и 
се ди ште стра ног прав ног ли ца);

5) по слов ни план за нај ма ње пр ве три го ди не по сло ва ња, у 
ко ме се де таљ но на во ди фи нан сиј ска по ве за ност под но си о ца зах-
те ва са дру гим ко мер ци јал ним де лат но сти ма у ко ји ма уче ству је, 
не по сред но или пре ко по ве за них при вред них дру шта ва;

6) по да ци о фи нан сиј ској спо соб но сти из чла на 7. овог пра-
вил ни ка;

7) до каз о пра ву ко ри шће ња, на осно ву сво ји не, за ку па ва-
зду хо пло ва без по са де или дру гог прав ног осно ва, нај ма ње јед ног 
ва зду хо пло ва ко ји је упи сан у Ре ги стар ва зду хо пло ва Ре пу бли ке 
Ср би је;

8) по твр да о оспо со бље но сти за оба вља ње јав ног авио-пре-
во за, осим ако је зах тев за из да ва ње опе ра тив не до зво ле под нет 
исто вре ме но са зах те вом за из да ва ње по твр де о оспо со бље но сти 
за оба вља ње јав ног авио-пре во за;

9) до каз да је под но си лац зах те ва оси гу ран од од го вор но сти 
за ште ту про у зро ко ва ну пут ни ци ма, пр тља гу, по шти, ро би и тре-
ћим ли ци ма у скла ду са за ко ном ко јим је уре ђе но оба ве зно оси гу-
ра ње у ва зду шном са о бра ћа ју;

10) до каз о упи са ном и упла ће ном нов ча ном ка пи та лу у ми-
ни мал ном из но су од нај ма ње 400.000 евра у ди нар ској про тив-
вред но сти, ако на ме ра ва да оба вља ре дов ни авио-пре воз, од но сно 
200.000 евра у ди нар ској про тив вред но сти ако на ме ра ва да оба вља 
чар тер авио-пре воз;

11) до каз о до број ре пу та ци ји из чла на 8. овог пра вил ни ка.
Из у зет но од ста ва 1. тач. 5), 6) и 10) овог чла на, при вред но 

дру штво и дру го прав но ли це ко је на ме ра ва да оба вља ван ред ни 
авио-пре воз ис кљу чи во ва зду хо пло ви ма чи ја је мак си мал на ма са 
на по ле та њу ма ња од де сет то на или ва зду хо пло ви ма с ма ње од 
20 пут нич ких се ди шта, а при то ме не оства ру је про мет ве ћи од 
3.000.000 евра го ди шње у ди нар ској про тив вред но сти, ду жно је да 
до ста ви до каз да рас по ла же не то ка пи та лом од нај ма ње 100.000 
евра у ди нар ској про тив вред но сти. 

Ако авио-пре во зи лац ко ји по се ду је опе ра тив ну до зво лу из да-
ту на осно ву ста ва 2. овог чла на на ме ра ва да оба вља авио-пре воз 
ва зду хо пло ви ма чи ја је мак си мал на ма са на по ле та њу де сет или 
ви ше то на или ко ји има ју 20 или ви ше пут нич ких се ди шта, он мо-
ра да под не се зах тев за из да ва ње но ве опе ра тив не до зво ле, уз до-
ку мен та ци ју из ста ва 1. тач. 1) –11) овог чла на.

Ако се про ве ром фи нан сиј ског по сло ва ња из чла на 10. став 
3. овог пра вил ни ка утвр ди да је авио-пре во зи лац ко ји по се ду је 
опе ра тив ну до зво лу из да ту на осно ву ста ва 2. овог чла на оства рио 
про мет ве ћи од 3.000.000 евра го ди шње у ди нар ској про тив вред-
но сти, ду жан је да у ро ку од 90 да на од из вр ше не про ве ре фи нан-
сиј ског по сло ва ња под не се Ди рек то ра ту до ку мен та ци ју из ста ва 1. 
тач. 5) и 6) овог чла на.

По да ци о фи нан сиј ској спо соб но сти ко је под но си лац зах те ва 
до ста вља ка да пр ви пут под но си зах тев

Члан 7.
При вред но дру штво или дру го прав но ли це ко је пр ви пут 

под но си зах тев за из да ва ње опе ра тив не до зво ле, уз зах тев до ста-
вља сле де ће по дат ке о сво јој фи нан сиј ској спо соб но сти:

1) нај но ви ји ин тер ни фи нан сиј ски из ве штај и, ако је до сту-
пан, за вр шни фи нан сиј ски из ве штај за про те клу фи нан сиј ску го-
ди ну са ми шље њем ре ви зо ра;

2) про јек то ва ни би ланс ста ња, укљу чу ју ћи би ланс успе ха, за 
на ред не три го ди не;

3) осно ве за про јек то ва ње рас хо да и при хо да за став ке као 
што су: го ри во, це не и та ри фе, за ра де, одр жа ва ње, амор ти за ци ја, 
про ме не кур са, аеро дром ске на кна де, на кна де за ва зду шну пло-
вид бу, тро шко ви зе маљ ског оп слу жи ва ња, оси гу ра ње и др;

4) де таљ не по дат ке о по чет ним тро шко ви ма на ста лим од под-
но ше ња зах те ва до по чет ка по сло ва ња и обра зло же ње на чи на на 
ко ји се пред ла же фи нан си ра ње ових тро шко ва;

5) де таљ не по дат ке о по сто је ћим и оче ки ва ним из во ри ма фи-
нан си ра ња;

6) про јек то ва ни при каз то ко ва го то ви не и план ли квид но сти 
за пр ве три го ди не по сло ва ња;

7) де таљ не по дат ке о фи нан си ра њу ку по ви не или за ку па ва-
зду хо пло ва, укљу чу ју ћи, у слу ча ју за ку па, уго вор не од ред бе и 
усло ве.

До каз о до број ре пу та ци ји

Члан 8.
При вред но дру штво или дру го прав но ли це ко је под но си зах-

тев за из да ва ње опе ра тив не до зво ле мо ра да има до бру ре пу та ци ју.
Као до каз о до број ре пу та ци ји из ста ва 1. овог чла на при-

вред но дру штво или дру го прав но ли це до ста вља:
1) уве ре ње да ни је осу ђи ва но за не ко од кри вич них де ла ор-

га ни зо ва ног кри ми на ла, за кри вич на де ла про тив при вре де, кри-
вич на де ла про тив жи вот не сре ди не, кри вич но де ло при ма ња или 
да ва ња ми та, кри вич но де ло пре ва ре, као и да ни је осу ђи ва но за 
при вред не пре сту пе;

2) по твр ду да му ни је из ре че на ме ра за бра не оба вља ња де-
лат но сти;

3) по твр ду да над њим ни је отво рен по сту пак сте ча ја, ли кви-
да ци је или за кљу че но при нуд но по рав на ње;

4) по твр ду да ње гов по слов ни ра чун ни је био у бло ка ди у пе-
ри о ду од шест ме се ци ко ји не по сред но прет хо де да ну под но ше ња 
зах те ва;

5) по твр ду о из ми ре ним по ре зи ма и до при но си ма.
Као до каз о до број ре пу та ци ји од го вор ног ру ко во ди о ца у 

при вред ном дру штву или дру гом прав ном ли цу до ста вља се:
1) по твр да да то ли це ни је осу ђи ва но за кри вич но де ло на ка-

зну за тво ра од нај ма ње шест ме се ци, да ни је осу ђи ва но за при-
вред не пре сту пе, као и да ни је пре кр шај но ка жња ва но за пре кр-
ша је про пи са не за ко ном ко јим је ре гу ли сан ва зду шни са о бра ћај.

2) по твр да да том ли цу ни је из ре че на ме ра за бра не оба вља ња 
де лат но сти.

Уве ре ња, од но сно по твр де из ст. 2. и 3. овог чла на не сме ју да 
бу ду ста ри ји од шест ме се ци од да на под но ше ња зах те ва за из да-
ва ње оперaтивне до зво ле.

Из да ва ње и ва же ње опе ра тив не до зво ле 

Члан 9.
Ако се у по ступ ку основ не про ве ре утвр ди да под но си лац 

зах те ва за из да ва ње опе ра тив не до зво ле ис пу ња ва све про пи са не 
усло ве, Ди рек то рат из да је опе ра тив ну до зво лу.

Опе ра тив на до зво ла се из да је на нео д ре ђе но вре ме и ва жи 
све док авио-пре во зи лац ис пу ња ва усло ве за ње но из да ва ње.

Акт Ди рек то ра та ко јим се из да је, ме ња, су спен ду је или ста-
вља ван сна ге опе ра тив на до зво ла об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла-
сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Обра зац опе ра тив не до зво ле дат је у При ло гу 1. овог пра вил-
ни ка и чи ни ње гов са став ни део.

Пе ри о дич на про ве ра ис пу ње но сти усло ва 

Члан 10.
Ди рек то рат спро во ди про ве ру да ли авио-пре во зи лац и да ље 

ис пу ња ва усло ве ко ји су по треб ни за из да ва ње опе ра тив не до зво ле 
по ис те ку 24 месецa од ње ног из да ва ња, као и увек ка да по сто ји 
сум ња у ис пу ње ност про пи са них усло ва.

Има лац опе ра тив не до зво ле ду жан је да Ди рек то ра ту, на ње-
гов зах тев, до ста ви све по дат ке ко ји су по треб ни за оце ну ис пу ње-
но сти усло ва за из да ва ње опе ра тив не до зво ле.



31. јануар 2014. Број 10 153
Ди рек то рат мо же у сва ко до ба да из вр ши про ве ру фи нан сиј-

ског по сло ва ња има о ца опе ра тив не до зво ле, док пе ри о дич ну про-
ве ру фи нан сиј ског по сло ва ња оба ве зно вр ши, у скла ду са про гра-
мом пе ри о дич не про ве ре, сва ких 12 ме се ци.

До ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја и дру гих по да та ка  
за пе ри о дич ну про ве ру фи нан сиј ског по сло ва ња има о ца  

опе ра тив не до зво ле

Члан 11.
Ра ди пе ри о дич не про ве ре фи нан сиј ског по сло ва ња има о ца 

опе ра тив не до зво ле, авио-пре во зи лац Ди рек то ра ту до ста вља и:
1) ре дов не го ди шње фи нан сиј ске из ве шта је, са ми шље њем 

ре ви зо ра, ако из ве шта ји под ле жу ре ви зи ји у скла ду са за ко ном ко-
јим је уре ђе на ре ви зи ја и, по по тре би, нај но ви ји ин тер ни би ланс 
ста ња;

2) про јек то ва ни би ланс ста ња, укљу чу ју ћи би ланс успе ха за 
на ред ну го ди ну;

3) по дат ке о прет ход ним и про јек то ва ним рас хо ди ма и при хо-
ди ма за став ке као што су го ри во, це не и та ри фе, за ра де, одр жа ва-
ње, амор ти за ци ја, про ме не кур са, аеро дром ске на кна де, на кна де за 
ва зду шну пло вид бу, тро шко ви зе маљ ског оп слу жи ва ња, оси гу ра-
ње, прог но зе про ме та/при хо да итд;

4) про јек то ва не то ко ве го то ви не и пла но ве ли квид но сти за 
на ред ну го ди ну.

По да ци ко ји се до ста вља ју за про ве ру фи нан сиј ског  
по сло ва ња услед про ме не у струк ту ри или де лат но сти има о ца 

опе ра тив не до зво ле

Члан 12.
Ако у то ку ва же ња опе ра тив не до зво ле авио-пре во зи лац пла-

ни ра про ме ну у сво јој струк ту ри или де лат но сти, као што је ста-
ту сна про ме на или про ме на прав не фор ме, ра ди про це не стал не 
фи нан сиј ске спо соб но сти Ди рек то ра ту до ста вља:

1) нај но ви ји ин тер ни би ланс ста ња и фи нан сиј ске из ве шта је 
за про те клу фи нан сиј ску го ди ну са ми шље њем ре ви зо ра, ако је то 
по треб но;

2) пре ци зне по дат ке о свим пред ло же ним про ме на ма, нпр. 
о про ме ни вр сте услу ге, пред ло же ном пре у зи ма њу или спа ја њу, 
про ме на ма у ак циј ском ка пи та лу, про ме на ма ак ци о на ра итд;

3) про јек то ва ни би ланс ста ња са би лан сом успе ха за те ку ћу 
фи нан сиј ску го ди ну, укљу чу ју ћи све пред ло же не про ме не у струк-
ту ри или де лат но сти ма ко је зна чај но ути чу на фи нан сиј ско ста ње;

4) по дат ке о прет ход ним и про јек то ва ним рас хо ди ма и при хо-
ди ма за став ке као што су го ри во, це не и та ри фе, за ра де, одр жа ва-
ње, амор ти за ци ја, про ме не кур са, аеро дром ске на кна де, на кна де за 
ва зду шну пло вид бу, тро шко ви зе маљ ског оп слу жи ва ња, оси гу ра-
ње, прог но зе про ме та/при хо да итд;

5) про јек то ва не то ко ве го то ви не и пла но ве ли квид но сти за 
на ред ну го ди ну, укљу чу ју ћи све пред ло же не про ме не у струк ту ри 
или де лат но сти ма ко је зна чај но ути чу на фи нан сиј ско ста ње;

6) де таљ не по дат ке о фи нан си ра њу ку по ви не или за ку па ва-
зду хо пло ва укљу чу ју ћи, у слу ча ју за ку па, уго вор не од ред бе и 
усло ве.

Из ме на опе ра тив не до зво ле

Члан 13.
Ди рек то рат, на зах тев авио-пре во зи о ца, мо же да из ме ни из-

да ту опе ра тив ну до зво лу уко ли ко je наступиo не ки од раз ло га за 
ад ми ни стра тив ну из ме ну по да та ка у до зво ли.  

Ако је из вр ше на из ме на по твр де о оспо со бље но сти за оба-
вља ње јав ног авио-пре во за ко ја, у кон крет ном слу ча ју, зах те ва из-
ме ну опе ра тив не до зво ле, Ди рек то рат по слу жбе ној ду жно сти вр-
ши из ме ну опе ра тив не до зво ле.

Су спен зи ја опе ра тив не до зво ле

Члан 14.
Ди рек то рат су спен ду је опе ра тив ну до зво лу ако авио-пре-

во зи лац не до ста ви Ди рек то ра ту све по дат ке ко ји су по треб ни за 
про ве ру ис пу ње но сти усло ва за из да ва ње опе ра тив не до зво ле или 
на дру ги на чин оне мо гу ћи да Ди рек то рат из вр ши ту про ве ру или 
ако Ди рек то рат утвр ди да је авио-пре во зи лац при вре ме но пре стао 
да ис пу ња ва не ки од усло ва ко ји су про пи са ни за из да ва ње опе ра-
тив не до зво ле.

Ре ше њем о су спен зи ји опе ра тив не до зво ле Ди рек то рат на ла-
же авио-пре во зи о цу да от кло ни уоче не не пра вил но сти.

Су спен зи ја опе ра тив не до зво ле тра је нај ду же 12 ме се ци по-
чев од да на до ста вља ња ре ше ња о су спен зи ји авио-пре во зи о цу.

За вре ме тра ја ња су спен зи је, авио-пре во зи лац не мо же да 
оба вља јав ни авио-пре воз.

Су спен зи ја опе ра тив не до зво ле пре ста је да ва жи до но ше њем 
ре ше ња о уки да њу су спен зи је ако авио-пре во зи лац от кло ни уоче-
не не пра вил но сти пре ис те ка су спен зи је.

Ста вља ње ван сна ге опе ра тив не до зво ле

Члан 15.
Ди рек то рат ста вља ван сна ге опе ра тив ну до зво лу:
1) ако је ста вље на ван сна ге по твр да о оспо со бље но сти за 

оба вља ње јав ног авио-пре во за;
2) ако авио-пре во зи лац до ста ви Ди рек то ра ту не и сти ни те по-

дат ке за оце ну ис пу ње но сти усло ва за из да ва ње опе ра тив не до зво ле;
3) ако авио-пре во зи лац у ро ку од шест ме се ци од из да ва ња 

опе ра тив не до зво ле не от поч не да оба вља јав ни авио-пре воз или 
ако от по че ти авио-пре воз не оба вља ду же од шест ме се ци у то ку 
ва же ња опе ра тив не до зво ле;

4) ако авио-пре во зи лац до ис те ка су спен зи је не ис пу ни оба-
ве зе ко је су му на ло же не ре ше њем о су спен зи ји.

Пре ла зни пе ри од

Члан 16.
Авио-пре во зи о ци ко ји на дан сту па ња на сна гу овог пра вил-

ни ка има ју ва же ћу по твр ду о оспо со бље но сти за оба вља ње јав ног 
авио-пре во за, а под ле жу оба ве зи по се до ва ња опе ра тив не до зво ле, 
ду жни су да под не су зах тев за из да ва ње опе ра тив не до зво ле нај ка-
сни је у ро ку од 12 ме се ци од да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

До до но ше ња од лу ке о зах те ву из ста ва 1. овог чла на авио-
пре во зи о ци мо гу да на ста ве да оба вља ју јав ни авио-пре воз у скла-
ду са усло ви ма на ве де ним у по твр ди о оспо со бље но сти за оба вља-
ње јав ног авио-пре во за ко ју по се ду ју.

При ме на Пра вил ни ка

Члан 17.
Од ред бе овог пра вил ни ка се при ме њу ју до ис пу ње ња усло ва 

пред ви ђе них за дру ги тран зи ци о ни пе ри од у при ме ни ЕСАА спо-
ра зу ма, од но сно до при сту па ња Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни-
ји, у за ви сно сти од то га шта на сту пи ра ни је.

Сту па ње на сна гу

Члан 18.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 1/0-01-0005/2013-0015
У Бе о гра ду, 26. де цем бра 2013. го ди не

Пред сед ник Управ ног од бо ра,
Алек сан дар Ан тић, с.р.
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