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УВОД 

Овим Извештајем наведене су најважније реализоване активности 

Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије током 2011. године, а 

имајући у виду доношење Закона о изменама и допунама Закона о ваздушном 

саобраћају и Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у 

ваздушном саобраћају, као и бројних правилника којима се врши усаглашавање са 

међународним стандардима и прописима ЕУ у области ваздухопловства, инспекција 

и провера у земљи и међународних активности. 

1. Правни положај Директората  

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: 

Директорат и/или ДЦВ) је у складу са одредбама члана 233. Закона о ваздушном 

саобраћају
1
 основан као јавна агенција над којом оснивачка права врши Влада у име 

Републике Србије и која, као јавна овлашћења, обавља послове државне управе.  

Директорат има својство правног лица са правима, обавезама и 

одговорностима утврђеним Законом о ваздушном саобраћају и другим прописима, а 

за своје обавезе одговара својом имовином и исти је регистрован као јавна агенција 

дана 29.10.2010.г. код Привредног суда у Београду Фи 3815/10. 

2. Послови Директората 

Директорат је основан ради обезбеђивања услова за несметано обављање послова од 

значаја за остваривање права и дужности у области ваздушног саобраћаја и примене 

међународних стандарда и препорука у тој области. 

Директорат као јавно овлашћење обавља послове државне управе који су му 

Законом о ваздушном саобраћају поверени, а који се односе на доношење прописа и 

првостепених управних аката, издавање јавних исправа и вођење евиденција. 

Директорат доноси прописе и првостепене управне акте кад је на то овлашћен 

Законом о ваздушном саобраћају или другим прописом, издаje јавнe исправe и води 

евиденције за које је овлашћен овим законом или другим прописом, обавља одит 

(проверу) и инспекцијски надзор над ваздухопловним субјектима, учествује у раду 

међународних ваздухопловних организација и институција и њихових радних тела, 

сарађује с надлежним органима других држава и обавља друге послове одређене 

овим законом или другим прописом. 

Законом о ваздушном саобраћају је прописано да је Директорат национално 

надзорно тело Републике Србије у ваздушној пловидби
2
, према прописима ЕУ, и као 

такав издаје сертификат за пружање услуга у ваздушној пловидби и проверава да ли 

пружаоци услуга у ваздушној пловидби и даље испуњавају услове за пружање 

услуга. 

Директорат је организован на начин да испуњава обавезе преузете ратификованим 

међународним уговорима, као и обавезе које проистичу из потписаних споразума са 

Европском заједницом, посебно Мултилатералног споразума између Европске 

заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, 

Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике 

                                                
1
 „Службени гласник РС“, број 73/10, 57/11. 

2
 Члан 234. став 3. Закона о ваздушном саобраћају 
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Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, 

Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на 

Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244) о успостављању 

заједничког европског ваздухопловног подручја
3
, који Србију у области цивилног 

ваздухопловства интегрише у ЕУ. Мултилатерални споразум посебно захтева 

усаглашавање националне регулативе Републике Србије са прописима ЕУ.  

3. Организациона структура Директората 

Према важећем Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места у Директорату, организациона структура обухвата Кабинет, четири Дирекције 

и две посебне организационе јединице: 

 

1) Дирекција за сигурност и надзор ваздушног саобраћаја 
- Одељење пловидбености 

- Одељење саобраћајне делатности 

- Службa безбедности. 

� Сектор за обуку и лиценцирање ваздухопловног особља (PEL): 

- Одељење ваздухопловног особља 

- Одељење за обуку и лиценцирање контролора летења 

- Службу за ваздухопловне дозволе и архиву. 

� Сектор за ваздушну пловидбу и аеродроме (ANS&AD) 

- Одељење управљања ваздушним саобраћајем (АТМ) 

- Одељење комуникацијских, навигацијских и надзорних система и 

уређаја (CNS) 

- Oдељење аеродрома (АD) 

2) Дирекција за међународну сарадњу и ваздухопловну регулативу 
- Oдељење за међународне односе 

- Одељење за ваздухопловну регулативу 

3) Дирекција за опште, правне и кадровске послове и ХР 
- Одељење за правне и опште послове 

- Одељење за кадровске послове и људске ресурсе (XР) 

4) Дирекција за пословно планирање и развој 
- Одељење за финансијско-рачуноводствене послове 

- Одељење за планирање и развој 

- Одељење за информационо комуникационе послове. 

Посебне организационе јединице: 

- Служба трагања и спасавања 

- Служба за утврђивање узрока удеса и анализу ризика 

 

У овом извештају се користе следеће скраћенице и изрази: 

МСП Министарство спољних послова Републике Србије 

МИЕ Министарство за инфраструктуру и енергетику 

ЕК Европска комисија 

ECAA Европско заједничко ваздухопловно подручје 

АЦВ Агенција цивилног ваздухопловства Републике Србије 

МУП Министар унутрашњих послова Републике Србије 

МОU Меморандум о разумевању 

CSA Czech Airlines 

                                                
3
 "Службени гласник РС"- Међународни уговори, број 38/09 
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FAB Функционални блок ваздушног саобраћаја 

SAR Трагање и спасавање 

МО Министарство одбране Републике Србије 

ЈАТ Jat Airways a.d.  

INI Аеродром Константин Велики, Ниш 

SMATSA или АКЛ  Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 

AIS  Услуге ваздухопловног информисања 

MET Ваздухопловне метеоролошке услуге 

CNS Услуге комуникације, навигације и надзора 

СО Центар за обуку 

ТКЛ Терминална контрола летења 

SAFA Провера страних ваздухоплова на платформи 

FIR Београд Област информативне контроле летења 

 

АКТИВНОСТИ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Полазећи од различитих области свог делокруга рада током 2011. године у 

Директорату су остварене следеће активности по областима: 

 

I. НОРМАТИВНО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ 

 

1. ЗАКОНИ И ДРУГИ АКТИ ВЛАДЕ 
 

Имајући у виду да Директорат као јавна агенција није овлашћени предлагач закона, 

надлежне организационе једине (у даљем тексту: ОЈ) Директората  су учестовале у 

припреми и изради нацрта закона и пратећих аката
4
 током 2011. године. Учествовано 

је у изради прописа из надлежности Владе односно ресорног министра за послове 

саобраћаја – област ваздухопловства и то: 

1. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Службени 

гласник РС“, број 57/11); 

У циљу  реализације препорука из Акционог плана Владе Републике Србије за 

испуњавање приоритета из Годишњег извештаја ЕК за 2010. годину ради 

убрзања стицања статуса кандидата, усвојен је Закон о изменама и допунама 

Закона ваздушном саобраћају у делу којим су дефинисане надлежности 

Министарства за инфраструктуру и Директората у погледу ваздухопловне 

инспекције, као и у делу који се односи на удесе и озбиљне незгоде 

ваздухоплова, ради његовог уподобљавања са Уредбом (ЕЗ) бр. 996/2010 

Европског парламента и Савета од 20. октобра 2010. године о истраживању и 

спречавању удеса и незгода у цивилном ваздухопловству. 

2. Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном 

саобраћају („Службени гласник РС“, број 87/11); 

Законом о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном 

саобраћају у правни поредак Републике Србије преузети су европски прописи 

                                                
4
 (образложења Закона, Изјаве о усклађености и табеле усклађености, усаглашавање текста нацрта са 

мишљењима надлежних органа, израда одговора на амандмане, учешће на седницама надлежних 

одбора скупштина Републике Србије и сл.) 
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који се односе на: права путника код ускраћивања укрцавања, отказивања 

летова и кашњења летова; одговорност авио-превозилаца у ваздушном превозу 

према путницима и њиховом пртљагу и права лица са инвалидитетом и лица са 

смањеном покретљивошћу у авио-превозу. Преузета су и поједина решења  из 

Монтреалске конвенције, како би се изједначио систем одговорности авио-

превозиоца у међународном и у домаћем ваздушном превозу, одређен 

Директорат као орган који је надлежан за извршење тих прописа и за надзор 

над њиховом применом и прописане правичне, транспарентне и одвраћајуће 

санкције за кршење ових одредаба. Поред израде и учешће у раду на доношењу 

Закона, радило се и на јавној промоцији права путника и лица са 

инвалидитетом. 

3. Национални програм за обезбеђивање у ваздухопловству (усвојен на Влади 

09.06.2011); 

4. Одлука о образовању Националног комитета за обезбеђивање у 

ваздухопловству и о саставу и начину рада Националног комитета за 

обезбеђивање у ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 20/11). 

5. Предлог Закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између 

Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије; 

6. Предлог Закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између 

Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт; 

7. Предлог Закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између 

Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације; 

8. Уредбa о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово 

коришћење („Службени гласник РС“, број 20/11);  

Министарство за инфраструктуру је формирало радну групу за израду Уредбе у 

чујем раду су  учестовали  и представници Директората. 

 

Поред прописа који су усвојени, надлежне ОЈ Директората су израдиле и предлоге 

следећих аката чија ће се процедура доношења окончати у 2012. години: 

1. Предлог уредбе о начину истраживања удеса и озбиљних незгода 

ваздухоплова; 

2. Предлог правилника o оперативним ограничењима која су повезана са буком 

на аеродромима; 

3. Национални програм за безбедност; 

4. Национални програм за олакшице. 

 

Упућена је иницијатива за измену и допуну Закона о обавезном осигурању у 

саобраћају („Службени лист РС“, број 51/09), у делу одредаба које се тичу осигурања 

од одговорности за штету причињену трећим лицима, путницима, пртљагу и терету 

употребом ваздухоплова, израђен прилог за извештај о раду Владе за период 2008-

2011. године у делу нормативе, израђена су и правна мишљења на низ других закона 

који посредно или непосредно имају утицаја на ваздухопловство и то на: примену 

одредаба Закона о административним таксама – обавезност наплате 

административне таксе, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о обавезном 

осигурању у саобраћају, Нацрт закона о тржишном надзору, Нацрт закона о увозу и 

извозу наоружања и војне опреме
5
, као и на Нацрт закона о међународним мерама 

сузбијања тероризма
6
). 

                                                
5
 Примедбе на нацрт Закона достављен од стране МЕРР-а) 

6
 Мишљење и став ДЦВ-а достављени Међуресорској Радној групи) 
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2. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ  

 
У циљу извршења поверених послова државне управе који се односе на доношење 

прописа из области ваздухопловства, активности Управног одбора Директората на 

нормативном плану биле су концентрисане на неколико поља и то: 

1) доношење прописа којима су у правни поредак Републике Србије преузете 

европске уредбе и директиве предвиђене ECAA споразумом за први транзициони 

период (члан 265. Закона о ваздушном саобраћају); 

2) доношење осталих подзаконских аката на које је Директорат овлашћен 

сходно Закону. 

 

У извештајном периоду донето је и објављено укупно 47 подзаконских прописа 

(правилници, одлуке, наредбе и упутстава) и то: 

1. Одлука о примени Услова примене Система рутних накнада и услова плаћања 

(„Службени гласник РС“, број 2/11); 

2. Oдлука о висини јединице рутне накнаде Републике Србије („Службени 

гласник РС“, број 2/11); 

3. Oдлука о висини каматне стопе на закаснелу уплату рутне накнаде 

(„Службени гласник РС“, број 2/11); 

4. Правилник о заједничким правилима у области обезбеђивања у цивилном 

ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 2/11); 

5. Правилник о безбедносном прегледу страних ваздухоплова на платформи 

аеродрома („Службени гласник РС“, број 2/11); 

6. Правилник о одређивању цена у јавном авио-превозу унутар Заједнице 

(„Службени гласник РС“, број  2/11); 

7. Правилник о издавању дозволе за коришћење аеродрома („Службени гласник 

РС“, број  2/11); 

8. Правилник о потврдама о обучености особља које обавља послове снабдевања 

ваздухоплова горивом и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број  

2/11); 

9. Правилник о правима лица са инвалидитетом и лица са смањеном 

покретљивошћу у авио-превозу („Службени гласник РС“, број  2/11); 

10. Правилник о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних 

производа, делова и уређаја у области пловидбености и заштите животне 

средине и о издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке 

делатности организацијама за производњу и пројектовање („Службени 

гласник РС“, број  2/11); 

11. Правилник о ваздухопловном техничком особљу пружалаца услуга у 

ваздушној пловидби и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број 2/11); 

12. Правилник о успостављању система безбедносних гаранција за рачунарске 

програме пружалаца услуга у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 2/11); 

13. Правилник о престанку важења Правилника о превозу деце у јавном превозу 

у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 2/11); 

14. Правилник о престанку важења Правилника о уређајима и опреми који морају 

бити уграђени у ваздухоплов, зависно од категорије и намене ваздухоплова 

(„Службени гласник РС“, број 2/11); 

15. Правилник о измени и допуни Правилника о дозволама и центрима за обуку 

пилота авиона („Службени гласник РС“, број 2/11); 
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16. Правилник о садржини обрасца и начину издавања службене легитимације 

проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије 

(„Службени гласник РС“, број 2/11); 

17. Упутство о садржини, начину издавања и обрасцу службене легитимације 

лица с листе стручњака за истраживање удеса и озбиљних незгода 

ваздухоплова и о начину вођења евиденције о издатим службеним 

легитимацијама („Службени гласник РС“, број 2/11); 

18. Правилник о висини накнада које се плаћају Директорату цивилног 

ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС“, број 13/11); 

19. Упутство о начину обрачуна и плаћању накнаде за унапређење ваздушног 

саобраћаја („Службени гласник РС“, број 17/11); 

20. Правилник о пружању услуга из ваздуха и превозу за сопствене потребе 

(„Службени гласник РС“, број 19/11);  

21. Правилник о допуни заједничких основних стандарда обезбеђивања у 

цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 19/11); 

22. Правилник о одступању од заједничких основних стандарда обезбеђивања у 

цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 19/11); 

23. Правилник о инспекцији Комисије у области обезбеђивања у цивилном 

ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 19/11); 

24. Правилник о условима и поступку издавања уверења о градацији уређаја за 

симулирање лета авиона („Службени гласник РС“, број 19/11); 

25. Правилник о условима и поступку издавања уверења о градацији уређаја за 

симулирање лета хеликоптера („Службени гласник РС“, број 19/11); 

26. Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза 

(„Службени гласник РС“, број 20/11);  

27. Правилник о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и 

других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању 

ваздухопловно-техничких организација и особља које се баве овим пословима 

(„Службени гласник РС“, број 32/11); 

28. Правилник о условима за издавање, измену, суспензију или стављање ван 

снаге потврде о оспособљености за обављање јавног авио-превоза балоном 

(„Службени гласник РС“, број 32/11); 

29. Правилник о дозволама за одржавање балона и ваздушних 

бродова(„Службени гласник РС“, број 32/11); 

30. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловног метеоролошког особља 

и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број  32/11); 

31. Правилник о условима и начину издавања и важења сертификата за пружање 

услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“, број 32/11); 

32. Одлука о дефинисању међусобних обавеза Агенције за контролу летења 

Србије и Црне Горе д.о.о. и Директората цивилног ваздухопловства 

Републике Србије по основу учешћа у расподели прихода од терминалних 

накнада („Службени гласник РС“, број 32/11); 

33. Листа авио-превозилаца којима је забрањено летење у Европској унији 

(„Службени гласник РС“, број 37/11); 

34. Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање 

јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, број 47/11); 

35. Правилник о преузимању прописа Европске уније о управљању ваздушним 

простором и флексибилном коришћењу ваздушног простора („Службени 

гласник РС“, број 69/11); 
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36. Правилник о преузимању прописа Европске уније о интероперабилности 

Европске мреже управљања ваздушним саобраћајем („Службени гласник РС“, 

број 69/11); 

37. Правилник о сертификацији ваздухоплова на које се не примењује Део-

21(„Службени гласник РС“, број 69/11); 

38. Правилник о детаљним мерама за примену заједничких основних стандарда 

обезбеђивања у ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 78/11); 

39. Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза 

(“Службени гласник РС“, број 79/11); 

40. Правилник о дозволама и центрима за обуку кабинског особља (“Службени 

гласник РС“, број 98/11); 

41. Правилник о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање 

услуга у ваздушној пловидби (“Службени гласник РС“, број 98/11); 

42. Правилник о престанку важења Правилника о начину и поступку утврђивања 

пловидбености ваздухоплова (“Службени гласник РС“, број 98/11); 

43. Правилник о престанку важења Правилника о одговорности авио-превозилаца 

у ваздушном превозу према путницима и њиховом пртљагу (“Службени 

гласник РС“, број 98/11); 

44. Правилник о престанку важења Правилника о правима лица са 

инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу у авио-превозу 

(“Службени гласник РС“, број 98/11); 

45. Правилник о престанку важења Правилника о праву путника код ускраћивања 

укрцавања, отказивања летова и великог кашњења летова (“Службени 

гласник РС“, број 98/11); 

46. Одлука о висини јединице рутне накнаде Републике Србије (“Службени 

гласник РС“, број 98/11); 

47. Одлука о висини каматне стопе на закаснелу уплату рутне накнаде 

(“Службени гласник РС“, број 98/11). 

 

3. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЧИЈА ЈЕ ИЗРАДА У ТОКУ  
 

Поред прописа које је Управни одбор Директората донео, надлежне ОЈ Директората 

су учествовале у изради предлога следећих аката чија ће се процедура доношења 

окончати у 2012. години: 

1. Предлог правилника о основним правилима у области цивилног 

ваздухопловства и надлежностима европске агенције за безбедност ваздушног 

саобраћаја; 

2. Предлог правилника о захтевима за примену протокола за пренос порука о 

лету; 

3. Предлог правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета 

у предполетној фази; 

4. Предлог правилника о захтевима за аутоматске  системе за размену података 

о лету; 

5. Предлог правилника о летилиштима и теренима; 

6. Предлог правилника о преузимању европских прописа о успостављању 

Заједничког предузећа за развој нове генерације европског система за 

управљање ваздушним саобраћајем (SESAR); 

7. Предлог правилника о аеродромима; 

8. Предлог правилника о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-

спасилачком обезбеђењу  на аеродромима;  
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9. Предлог правилника о ваздухопловним диспечерима;  

10. Предлог правилника о утврђивању захтева за раздвојеност говорних канала  

ваздух-земља  за  јединствено европско небо; 

11. Предлога правилника о оперативној дозволи и заједничким правилима за 

обављање авио-превоза у Заједници; 

12. Предлог правилника о осмотреним метеоролошким подацима за израду 

ваздухопловних аеродромских климатолошких информација; 

13. Предлог правилника о раду ваздухопловних метеоролошких станица и бироа;  

14. Предлог правилника о начину пружања услуга ваздухопловног информисања, 

укључујући захтеве који се односе на систем квалитета7; 

15. Предлог правилника о начину израде навигационих поступака8; 

16. Предлог правилника о садржajу и изгледу елемената Интегрисаног 

ваздухопловног информативног пакета, врстама података који се уносе у 

Интегрисани ваздухопловни информативни пакет, изворе података, начину 

прикупљања, достављања и објављивања података (ваздухопловне карте)9; 

17. Предлог правилника о пружању услуга трагања за ваздухопловом и 

спасавању лица у цивилном ваздухопловству. 

18. Предлог уредбе о начину на који се ангажују учесници у трагању за 

ваздухопловом и спасавању лица у цивилном ваздухопловству. 

 

4. ПРОЈЕКТИ И ПРОГРАМИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 

Током 2011. године остварено је учешће у следећим програмима и пројектима ЕУ: 

• Учешће у реализацији II фазе Тwinning  пројекта помоћи Републике Србије у 

хармонизацији националне регулативе са прописима ЕУ; 

• Учешће у пројекту подршке имплементацији СЕС регулативе – транспозиција 

у национално законодавство - ISIS пројекат, Извештај о реализацији ISIS 

Акционог плана у оквиру ISIS Transposition пројекта, достављање 

координаторима пројекта примедби на Нацрт извештаја о транспозицији SES 

регулативе у Србији за 2011. годину, учешће на телеконференцији са 

представницима ISIS програма од 23.09.2011.г. у вези транспозиције 

преостале SES регулативе у домаће законодавство и усаглашавање записника 

са телеконференције; усаглашавање Акционог плана транспозиције за период 

2011- 2012; предлог одговора на Нацрт ISIS извештаја о стању транспозиције 

SES регулативе, учешће у припреми материјала за ISIS GOVERNING BODY 

MEETING (Солин, 7 Септембар 2011); 

• У циљу извршавања обавеза из Националног програма за интеграцију 

Републике Србије у Европску унију (НПИ), у електронску базу НПИ података 

унети су планирани прописи којима ће се у домаћи правни систем увести 

правне тековине Уније. Поред тога надлежне ОЈ Директората су у оквиру 

активности предвиђених за реализацију НПИ извршиле и следеће: 

- Израда одговора на посланичка питања (одговор на посланичко питање 

постављено на седници Одбора за Европске интеграције приликом 

усвајања Извештаја о спровођењу измењеног и допуњеног НПИ за период 

октобар-децембар 2010. године); 

                                                
7
 Радна група за израду предлога правилника је завршила са радом, до коначног усаглашавања и 

доношења правилика није дошло. 
8
 Рад на предлогу правилника је завршен,чекају се консултације са AКЛ СЦГ и усвајање истог. 

9
 Радна група за израду предлога правилника је завршила са радом, до коначног усаглашавања и 

доношења правилика није дошло 
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- Припрема материјала и учешће на радним састанцима: састанак 

Унапређеног сталног дијалога између РС и ЕУ у области саобраћаја; 

састанак са представницима Канцеларије за европске интеграције и 

представницима других јединица за европске интеграције државне управе; 

састанци током посете експерата ЕК за процену примене ЕСАА споразума; 

учествовање на представљању резултата пројекта „Техничка помоћ у 

реализацији ECAA споразума у РС“; 

- Израда коментара, прилога, мишљења и попуна упитника: коментаре на 

Нацрт извештаја о примени ЕСАА споразума; коментар на табелу у којој 

су дати предлози Европске комисије за краткорочна побољшања у области 

транспорта пре званичног мишљења ЕК са прелиминарним 

информацијама; коменатар и предлог допуне приказа активности које су 

предузете ради отклањања појединих коментара из ЕСАА извештаја за 

2010.г; попуњен упитник о обуци о ЕУ, ради припреме и планирања у 

2012.г; изради пресека реализације активности предвиђених за први 

транзициони период предвиђен Протоколом VI ECAA споразума; изради 

мишљења на Нацрт Стратегије комуникација Владе Републике Србије о 

приступању Европској унији; редовно ажурирање табела имплементације 

прописа садржаних у Анексу 1 ЕСАА споразума у домаће законодавство; 

изради прилога за месечне информације намењену Влади о текућим 

активностима спроведеним у процесу приближавања Републике Србије 

Европској унији. 

• Учешће у пројектима ЕУ: презентација резултата остварених у оквиру ИПА 

Пројекта за пружање техничке помоћи РС у примени ECAA споразума 

(учешће на завршном састанку); спровођење пројеката у сарадњи са 

Европском комисијом у циљу спровођења ECAA споразума; предлог обуке из 

области обезбеђивања у ваздухопловству у вези понуде Европске 

конференције цивилног ваздухопловства (ECAC) у склопу ECAC Пројекта 

помоћи (Assistance Project). 

 

 

5. ИЗРАДА НАРЕДБИ, РЕШЕЊА, ДРУГИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВНИХ 

АКАТА, ПЛАНОВА, ПРОЦЕДУРА И ПРАВНИХ МИШЉЕЊА 
 

У извештајном периоду ОЈ Директората су у оквиру своје надлежности извршиле 

следеће: 

• Израдиле коментаре, прилоге, мишљења, решења и попуне упитника: 

коментар на нацрт писма којим се ЈАА ТО потврђује као одговарајући центар 

за обуку; мишљење на предлог за закључивање МОУ са Хрватском којим би 

се између ваздухопловних власти потврдило да међусобно примењују 

одредбе ЕСАА споразума на привременој основи; мишљење о достављеним 

коментарима Twinning експерта, на одредбе Закона о ваздушном саобраћају и 

Закона о облигационим и основама својинско-преавних односа, као и предлог 

одговора на коментаре Twinning експерта; мишљење на државни програм 

безбедности (State Safety Programme); мишљење о примени одредби ЗВС у 

погледу рока важења дозвола за коришћење летилишта и терена; мишљење на 

Стратешко-пословни план ДЦВ 2011-2016; одговор на коменатаре на Закон о 

ваздушном саобраћају које је доставио експерт ЕК; мишљење на Уговор о 

пословно-техничкој сарадњи са Црном Гором; мишљење на Нацрт 

правилника о идентификационој картици члана посаде; мишљење на 
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Амандман 22. на Анекс 9. Чикашке конвенције; мишљења на уговоре о закупу 

ваздухоплова; мишљење на Предлог решења о именовању чланова 

Заједничког тима за сарадњу између ДЦВ и АЦВ, на Пословник о раду 

Заједничког тима за сарадњу између ДЦВ И АЦВ, као и на Процедуру за 

дефинисање надлежности и одговорности учесника у пословима вршења 

надзора над заједничким пружаоцем услуга; мишљење на Нацрт Упутства  о 

начину употребе Тактичког аеростат система (надлежност МУП); мишљење о 

правном основу за доношење Правилника о правилима летења; решење за 

рушење објекта  који представља препреку која угрожава безбедност 

ваздушног саобраћаја; предлог решења Министарству за инфраструктуру за 

одбијање жалбе на решење ДЦВ; Техничка редакција решења којим се 

Агенцији за контролу летења Србије и Црне Горе, д.о.о одобрава планирана 

промена у функционалном систему за инструментално слетање за правац 

ПСС 120 и 300 на Аеродрому „Никола Тесла“ Београд; попуњавање упитника 

CE-1 и CE-3 за одит FAA; 

• Израда одговора: надлежним институцијама, на посланичка питања, 

странкама: одговор на мишљење Министарства финансија на Финансијски 

план ДЦВ за 2011. годину; предлог активности за спровођење Стратегије 

развоја ваздушног саобраћаја у Републици Србији за 2011. годину; припрема 

дијалога са институцијама привремене самоуправе на КиМ у области 

ваздушног саобраћаја; прилог из области нормативе на Ревизију Плана рада 

Владе за 2011. годину; План рада за 2012, 2013. и 2014. годину у делу Плана 

Владе РС: акти које Влада предлаже Народној скуштини, акти које доноси 

Влада, односно Прописи органа државне управе, израда прилога из дела 

нормативе; одговори странкама-путницима у вези са ускраћивањем 

укрцавања, кашњењем или отказивањем летова; одговори на питања 

посланика Скупштине РС; одговор странци о одговорности авио-превозиоца 

Lufthansa поводом депортације из Јужноафричке Републике; Закључак о 

одбацивању жалбе услед ненадлежности, а у вези поднете рекламације и 

одштетног захтева за накнаду штете због ускраћивања укрцавања; одговори 

на захтеве за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

• Израда Информација о: проблемима доношења наредбе о времену 

отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза; утврђивању 

здравствене способности ваздухопловног особља; спровођењу Националне 

стратегије одрживог развоја.  

 

6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ: 

• Ажурирање предлога аката Министарства за инфраструктуру РС које треба 

донети по Закону о ваздушном саобраћају; израда листе стандарда које треба 

донети у 2012. години у области ваздушног саобраћаја; израда листе 

постојећих техничких прописа из области ваздушног саобраћаја и листе 

техничких прописа чије је доношење планирано за 2012. годину; ажурирање 

интернет странице Директората у погледу ваздухопловних прописа; израда 

предлога за превођење правних аката Европске уније из области ваздушног 

саобраћаја на српски језик у 2012. години; анализа Нацрта Радних аранжмана 

између EASA и Директората, у области SAFA; израда прилога за Програм 

рада Директората за 2012. годину, преглед потреба за службеним 

путовањима, потребе за набавком опреме и пресек реализације активности у 

периоду 1.1.-30.06. 2011. године; измене и допуне Информатора о раду 

Директората. 
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II. МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Директорат обавља послове које проистичу из чланства Републике Србије у 

међународним ваздухопловним организацијама, као и потписаних међународних 

билатералних, мултилатералних и административних уговора из области 

ваздухопловства.  

Наведени послови укључују учешће у раду међународних ваздухопловних 

организација и институција и њихових радних тела, учешће у закључивању 

међународних споразума у области цивилног ваздухопловства, сарадњу са 

надлежним ваздухопловним органима других држава, као и остале послове 

међународне сарадње у области цивилног ваздухопловства. 

У области мултилатералне сарадње Директорат обавља послове који се односе на 

сарадњу са међународним ваздухопловним организацијама, телима и агенцијама 

Европске уније надлежним за област ваздушног саобраћаја, као и на регионалну 

сарадњу. 

 

1. САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ ВАЗДУХОПЛОВНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

Директорат је и током 2011. године остварио директне, континуиране контакте и 

комуникацију са радним телима међународних ваздухопловних организација и 

агенција у којима је Република Србија пуноправни члан или има статус посматрача, 

а у циљу активног праћења кретања у области ваздушног саобраћаја и релизације 

обавеза које из чланства у овим организацијама и телима проистичу за Републику 

Србију. У том смислу, остварено је и учешће на следећим конференцијама и 

састанцима међународних ваздухопловних организација: 

 

МЕЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА – ICAO 

• Међународни COSPAS-SARSAT програм  

- 47. заседање Савета COSPAS SARSAT програма (Припрема и учешће). 

• Састанци EUR RASG у организацији ICAO EUR NAT  

- Припреме за учешће делегације на нултом састанку у Паризу (17.мај 2011. 

године); 

- Припреме за учешће делегације на нултом састанку у Паризу (23-

24.јануар 2012. године). 

У погледу реализације обавеза које проистичу из чланства у наведеним 

организацијама, предузето је следеће: 

Покренути су поступци за плаћање чланарине за 2011. годину за чланство у 

Међународној организацији цивилног ваздухопловства (ICAO) и Европској 

конференцији цивилног ваздухопловства – ECAC. Захтеви су упућени Министарству 

за инфраструктуру и енергетику ради реализације у складу са Закључком Владе. 

Плаћање чланарина реализовано у току 2011. године. 
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Сва државна писма (ICAO State letters) се упућују надлежним службама на даљи 

поступак. 

 

ЕВРОПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА - ECAC      

• 135. редовни састанак генералних директора држава чланица ECAC-а 

(DGCA/135) 

Потврда учешћа директора Директората. Комуникација са представницима 

Секретаријата ECAC-а о питањима од важности за одржавање састанака; 

Израда Информација о састанцима за потребе представника Р. Србије; Пријем, 

обрада и техничка припрема материјала за састанак; 

• 136. редовни састанак генералних директора држава чланица ECAC-а 

(DGCA/136): 

Техничка припрема материјала за састанак;  Извештај са 136. састанка 

генералних директора на основу закључака достављених од стране ЕСАС-а  

• 137. редовни састанак генералних директора држава чланица ECAC-а 

(DGCA/137): 

Припрема материјала. 

• 60. Специјални састанак генералних директора држава чланица  ECAC-а 

(ЕСАС DGCA/60 SP): 

Потврда учешћа представника ДЦВ. 

• 4. ЕСАС форум, (Париз 14. децембар 2011): 

Потврда учешћа директора ДЦВ; Информација поводом учешћа представника 

ДЦВ-а на 60. Специјалном састанку генералних директора цивилног 

ваздухопловства држава чланица ЕСАС-а са припадајућим прилозима; 

Припрема материјала.   

• Састанци Радне групе генералних директора цивилних ваздухопловних власти 

Европе о климатским променама и Групе за смањење буке коју изазива 

ваздушни саобраћај: 

Комуникација са представницима ЕСАС-а о свим питањима од значаја за 

наведене састанке; Дефинисање ставова ДЦВ и израда релевантних материјала 

за састанке; Учешће на састанцима и израда Извештаја са састанака. 

• Састанак тела за истраживање удеса и озбиљних незгода ваздухоплова 

земаља чланица ECAC (Париз 19-20.05.2011) 

Припрема и учешће на састанку. 

• Акциони план Србије за смањење емисије гасова: 

Припрема Акционог плана 

• Подршке кандидатурама за избор у координациони комитет ЕСАС-а 

Пријем предлога, разматрање и припрема одоговора 

• Упитник ECAC-a о аматерски изграђеним ваздухопловима: 

Одговор на Упитник ECAC-a о статусу захтева страних корисника аматерски 

изграђених ваздухоплова. 

 

ЕВРОПСКА АГЕНЦИЈА ЗА ВАЗДУХОПЛОВНУ БЕЗБЕДНОСТ - ЕАЅА 

• Провера ЕАЅА тима у циљу акредитације ДЦВ-а по PART-145: 
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Припрема и учешће надлежне ОЈ Директората. Резултат провере је један налаз 

који је у међувремену отклоњен и од EASA добијен сертификат. 

• Информација о односима ДЦВ-а и ЕАЅА:  

Припрема информације за потребе израде Националног програма за безбедност 

у ваздушном саобраћају. 

• Радни аранжман између ЕАЅА и ДЦВ о SAFA програму: 

Међусекторски састанак поводом давања обједињеног коментара на Радни 

аранжман и њихова достава у ЕАЅА-у. 

 

• Састанци Управног одбора EASA (EASA MB): 

Комуникација са представницима секретаријата МB о питањима од важности 

за одржавање састанка; Пријем, обрада и техничка припрема материјала за 

састанке. 

• ЕАЅА посете у циљу сертификације области PEL, OPS, AIRW и SAFA 

Учешће представника Директората у активностима везаним за спровођење 

посета у циљу сертификације у свим наведеним областима  

 

САРАДЊА СА ТЕЛИМА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ 

Сарадња са Европском комисијом остварена је првенствено са Генералним 

директоратом за мобилност и саобраћај Европске комисије (DG МОВЕ) у циљу 

праћења примене Споразума о успостављању заједничког европског ваздухопловног 

подручја (ЕСАА споразум) и подразумевала је координацију и релизацију обавеза 

које је Република Србија преузела потписивањем ЕСАА споразума. Такође, 

Директорат је остварио константну сарадњу са Канцеларијом за европске 

интеграције у циљу реализовања обавеза које простичу из ЕСАА споразума. С тим у 

вези, Директорат цивилног ваздухопловства је током 2011. године спровео следеће 

активности по овом питању:  

- У вези посете експерата Европске комисије у циљу процене примене ЕСАА 

споразума у 2010. години (ECAA Assessment Visit), ЕК је доставила на мишљење 

Нацрт извештаја о ECAA посети који је прослеђен  надлежним ОЈ ДЦВ-а, 

ваздухопловим субјектима и министарствима која су била предмет посете ради 

давања коментара. На основу обједињених коментара, ЕК је сачинила Финални 

извештај о ECAA посети у 2010.г.  и доставила га Директорату који је исти 

проследио свим учесницима  поменутог састанака. 

- Посета експерата Европске комисије у циљу процене примене ЕСАА споразума 

у 2011. години – ECAA Assessment Visit, Београд 21-23.09.2011 

Информација о ЕСАА посети 2011. са припадајућим  прилозима  прослеђена 

надлежним службама у ДЦВ. Позив за учешће на састанцима током ЕСАА 

посете у 2011. години упућен свим заинтересованим институцијама у 

Републици Србији, министарствима, агенцијама и ваздухопловним  субјектима; 

припрема радних материјала за ЕСАА посету; Израђена и преведена документа 

о активностима које је ДЦВ предузео у смислу испуњења обавеза из ЕСАА 

споразума; Очекује се  достава на мишљење Нацрта извештаја о ECAA посети  

у 2011 .г.  током 2012.г.  

- Пети састанак ЕСАА Заједничког комитета 
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Коментар на Записник прослеђен Европској комисији посредством     

Министарства спољних послова РС. 

- Шести састанак ЕСАА Заједничког комитета (Будимпрешта 12. 12. 2011) 

Припрема материјала и учешће на састанку. Израда Извештаја; 

- Унапређени дијалог са Европском комисијом у области ваздушног саобраћаја у 

2011. години: 

Припрема и учешће на састанку; Извештај са састанка. 

Акциони план за испуњење препоруке из Годишњег извештаја Европске комисије за 

2010. годину ради убрзања стицања статуса кандидата Канцеларије за Европске 

интеграције поводом Извештаја Европске комисије о напретку Р.Србије за 

2011.годину. 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ВЛАДЕ 

Директорат је Акционим планом Владе Републике Србије за испуњавање приоритета 

из Годишњег извештаја ЕК за 2010. годину непосредно био задужен за реализацију 

препоруке број 74, тј. за доношење прописа којима ће бити преузете: Уредба 

Комисије (ЕЗ) бр. 482/2008, Директива 2006/23 Уредба Европског парламента и 

Савета (ЕЗ) бр. 549/2004, Уредба Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 550/2004, 

Уредба Комисије (ЕЗ) бр. 2096/2006 и Уредба Комисије (ЕЗ) бр. 1315/2007, Уредба 

(ЕЗ) бр. 551/2004 Европског Парламента и Савета, Уредба (ЕЗ) бр.552/2004 

Европског парламента и Савета и Уредба Комисије (ЕЗ) бр. 2150/2005.  

С тим у вези Управни одбор Директората је донео правилнике којима су у правни 

поредак Р. Србије преузети европски прописи одређени акционим планом, с тим да 

је пропис о дозволама контролора летења само делимично имплементиран. 

Редовно су ажурирани подаци из Акционог плана, а надлежне ОЈ Директората су 

учествовали на свим консултативним састанцима поводом израде нацрта закона из 

надлежности Министарства за инфраструктуру, ради испуњења услова из Акционог 

плана Владе, као и Програма рада Владе. 

 

УПИТНИК ЕК 

Током извештајног периода надлежне ОЈ Директората су координирале и израђивале 

одговоре на Упитник ЕК и то: 

• Део Упитника ЕК који се односи на поглавље 14 и 21 Споразума о 

стабилизацији и придруживању (ССП), припремљени  су одговори на питања 

која су садржана у Поглављу 14, које се односи на Транспортну политику и 

статистичке податке којима Директорат располаже; 

• Одговор на питање 106. Поглавља 20. (Индустријска политика и 

предузетништво) Упитника Европске комисије, (за Министарство економије 

и регионалног развоја); 

• Одговор на питања 42-49. Поглавља 8. (Политика конкуренције) Упитника 

Европске комисије, (Министарству трговине и услуга, Министарство за 

инфраструктуру); 

• Одговор на питања из Поглавља 4.  (Слободно кретање  капитала) Упитника 

Европске комисије, за област ваздушног саобраћаја; 

• Одговори на додатна питања Европске комисије на Поглавље 19. (Социјална 

политика) Упитника Европске комисије. 

• Одговор на питања 123.  Поглавља 27. 
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РЕГИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 

- Интензивирање сарадње са надлежним органима држава региона у циљу 

спровођења иницијатива ван оквира постављених ECAA споразумом; 

- Организовање Регионалне конференције о прекограничној сарадњи у цивилном 

ваздухопловству у области трагања и спасавања. 

 

2. БИЛАТЕРАЛНA САРАДЊA 

 

У току 2011. године Директорат је активно учествовао у поступку закључивања 

билатералних споразума у области цивилног ваздухопловства,
10

 и то: 

- Споразум о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и           

Владе Сједињених Америчких Држава (Покретање поновне  иницијативе за 

одржавање преговора у циљу закључивања Споразума. Мишљење и примедбе на 

достављени Споразум о ваздушном саобраћају са САД. Прослеђивање 

коментара на Споразум, Амбасади САД у Београду.Израда Информације о 

односима између Републике Србије и САД у области ваздушног саобраћаја са 

примедбама на Споразум. Захтев за мишљење МСП у погледу дефиниције 

„територије“); 

- Меморандум о договору између Федералне ваздухопловне администрације 

Министарства транспорта Сједињених Америчких Држава и Директората 

цивилног ваздухопловства Републике Србије (Припрема закључка и 

образложења за закључивање Меморандума са САД у циљу достављања за 

разматрање на седници Владе. Предлог основе за закључивање Меморандума о 

договору између Федералне ваздухопловне администрације САД и Директората. 

Предлог Одлуке Управног одбора ДЦВ и Закључка Владе – координација са 

Управним одбором). 

- Споразум о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Јерменије (Споразум је потписан 4. априла 2011.године у Београду 

и достављен МИЕ у циљу спровођења даље процедуре ратификације); 

- Споразум о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе 

Сиријске Арапске Републике (Покренута иницијатива преко МСП за 

одржавање преговора у циљу закључења Споразума. Комуникација са 

Амбасадом Сиријске Арапске Републике у циљу допуне материјала прослеђених 

дипломатским путем. Утврђен и потврђен датум преговора за 23/24.03.2011. 

године у Дамаску. Због политичког стања у Сиријској Арапској Републици 

преговори су привремено одложени.); 

- Споразум о ваздушном саобраћају између  Владе Републике Србије и Владе 

Државе Кувајт (Преговори одржани у оквиру заседања Мешовитог комитета за 

економску и техничку сарадњу између Републике Србије и Државе Кувајт у 

Београду од 22. до 25.марта 2011.године. Споразум о ваздушном саобраћају 

потписан 10. априла.2011.г.); 
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 (што подразумева: израду Предлога основа и Споразума; њихово упућивање у процедуру у складу 

са Пословником о раду Владе, усклађивање са примедбама надлежних органа, разматрање на Влади, 

одржавање преговора у циљу закључења споразума, парафирање, израду извештаја и усвајање 

парафираног споразума од стране Владе Републике Србије, припреме за свечано потписивање 

споразума и припрему Закона о ратификацији који усваја Народна скупштина Републике Србије) 
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- Споразум о ваздушном саобраћају између  Владе Републике Србије и Владе  

Руске Федерације (Достављање предлога за покретање иницијативе за 

експертским разговорима.Усаглашавање текста Споразума са примедбама руске 

стране. Припрема за другу рунду преговора за закључење Споразума за 25 мај. 

2011 у Москви. Извештај са другог дела преговора за закључење Споразума, 

парафирани Споразум  и Меморандум достављени МИЕ ради упућивања на 

разматрање на седници Владе. Ревизија текста на енглеском језику парафираног 

Споразума и достављање дописа и текста коригованог Споразума МИЕ ради 

прослеђивања руској страни. Предлог за измену закључка Владе у вези 

овлашћења за потписивање Споразума о ваздушном саобраћају са Руском 

Федерацијом.Платформа за учешће делегације РС на X заседању међувладиног 

комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу између Републике 

Србије и Руске Федерације); 

- Споразум о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и  Владе  

Аустралије (Припрема Споразума за парафирање. Меморандум о сагласности са 

Аустралијом  (припрема за МИЕ). Парафирање Споразума 1. септембра 

2011.године у Београду. Извештај о парафирању Споразума, са Меморандумом и 

Споразумом достављен МИЕ ради прослеђивања Влади за разматрање и 

усвајање);  

- Споразум о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе 

Народне Републике Кине (покретање поновне иницијативе за одржавање 

преговора у циљу закључивања Споразума); 

- Споразум о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Азербејџана (припрема Предлога основа за вођење преговора и 

закључивање Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Азербејџана. Нацрт споразума усвојен на седници 

Владе Републике Србије 13. октобра 2011. године. Припреме за потписивање 

Меморандума/координација са МСП, МИЕ, Владом РС, Амбасадом Азербејџана. 

МОУ потписан 8. јуна 2011. г. у Београду. Информација за Владу о закључивању 

Меморандума о сагласности између Директората цивилног ваздухопловства и 

Државне администрације за цивило ваздухопловство Републике Азербејџан). 

- Споразум о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе 

Уједињених Арапских Емирата (Предлог за измену Закључка Владе у вези 

овлашћења за потписивање Споразума о ваздушном саобраћају са УАЕ. 

Комуникација са МИЕ и ваздухопловим властима УАЕ у циљу договарања 

датума потписивања. 

- Споразум о ваздушном саобраћају између Републике Србије и Федеративне 

Републике Бразил (Предлог основа за вођење преговора и закључивање 

Споразума о ваздушном саобраћају између Републике Србије и Федеративне 

Републике Бразил (на захтев МИЕ);  Израда Споразума о ваздушном саобраћају. 

Мишљење у вези предлога за закључивање Споразума. 

- Споразум о ваздушном саобраћају са Исламском Републиком Иран 

(Упућивање захтева за мишљење и став МСП о опортуности спровођења 

процедуре закључивања Споразума) 

- Споразум о сарадњи у области ваздушног саобраћаја између Владе 

Републике Србије и Владе Црне Горе (Предлог основе за закључивање 

Споразума достављен МИЕ). 
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- Споразум о сарадњи у случају катастрофа између Републике Србије и 

Мађарске (Коментар на Нацрт Споразума по захтеву МУП-а). 

- Споразум о сарадњи у случају катастрофа између Републике Србије и 

Републике Хрватске (Коментар на Нацрт Споразума по захтеву МУП-а). 

- Споразум о нацији са Турском за аеродром Морава (примедбе и мишљење на 

текст Споразума). 

- Споразум о ваздушном саобраћају са Тунисом (Одговор на Ноту МСП). 

- Меморандум о сагласности  којим би се омогућило Пружање услуга 

повезаног друмског превоза робе која се превози ваздушним путем–(Road 

Feeder Services) између ваздухопловних власти Републике  Србије и Великог 

војводства Луксембурга. (Поступак закључивања је покренут по иницијативи 

луксембуршког превозника CARGOLUX за такву врсту превоза за Аеродром 

„Никола Тесла“. Припрема за потписивање Меморандума.Меморандум 

потписан у Београду 20.07.2011.године.) 

- Меморандум о сагласности  којим би се омогућило Пружање услуга 

повезаног друмског превоза робе која се превози ваздушним путем–(Road 

Feeder Services) између ваздухопловних власти Републике  Србије и Чешке 

Републике ( по пријему захтева CSA за обављање RFS услуга, Директорат је 

упутио превозника на потребу закључивања посебног Меморандума. Званичан 

захтев Ваздухпловних власти Чешке Републике за закључење Меморандума. 

Припрема Нацрта текста Меморандума. Комуникација са Ваздухпловним 

властима Чешке Републике. 

- Меморандум о сагласности са Републиком Хрватском (Припрема коначног 

текста Меморандума за потписивање. Информација о закључењу МОУ између 

Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и Управе зрачног 

промена Министарства мора, промета и инфраструктуре Републике Хрватске 

(достављен МИЕ ради предузимања активности у складу са Пословиком Владе). 

- Меморандум о разумевању између цивилних ваздухопловних власти 

Македоније и Републике Србије (Одговор на предлог цивилних ваздухоплових 

власти Македоније за закључење Меморандума. Превод нацрта МОУ-a.Ревизија 

текста (на енглеском језику). 

- Меморандум о сарадњи у области ваздушног саобраћаја између 

Министарства за инфраструктуру и енергетику Републике Србије и 

Министарства саобраћаја и поморства Црне Горе (Припрема примедби по 

захтеву МИЕ). 

- Меморандум о сагласности о спровођењу иницијативе Републике Србије и 

Црне Горе за формирање будућег ФАБ између Директората за цивилно 

ваздухопловство (ДЦВ), Агенције за цивилно ваздухопловство Црне Горе и 

Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.(СМАТСА)- 

Припрема примедби по захтеву МИЕ). 

- Споразум о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и  Владе 

Републике Македоније (Одговор и став Директората на иницијативу 

Министарства саобраћаја Републике Македоније о закључењу билатералног 

споразума о ваздушном саобраћају између две земље). 
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- Меморандум о сагласности између надлежних органа за ваздушни саобраћај 

Републике Србије и Босне и Херцеговине у вези пружања услуга у делу 

ваздушног простора Босне и Херцеговине (Усклађивање са примедбама 

SMATSA, комуникација и упућивање захтева ваздухопловним властима БИХ за 

достављање потписаних примерака Меморандума о сагласности). 

- Предлог SAR споразума између Црне Горе и Србије (анализа предлога 

Нацрта споразума који је упутила Црна Гора, израда и упућивање 

контрапредлога текста Нацрта споразума). 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

- Израда информација из области ваздушног саобраћаја у оквиру припрема 

међународних састанака највиших државних функционера Републике Србије 

(преглед стања односа - у 2011. години 30 стања односа).   

- Израда информација о мерама које преузима Директорат у вези спровођења 

Резолуције СБ УН 1973 – проширене санкције Либији. 

- Информација да је у јуну 2010. године спроведена посета „Косову под 

Резолуцијом Савета безбедности УН 1244“ у циљу процене примене ECAA 

споразума достављена је Министарству спољних послова Републике Србије са 

захтевом да се реагује преко Мисије РС при ЕУ и прибаве додатни подаци. 

- Информације: о реализацији активности са Републиком Српском у области 

цивилног ваздухопловства, о могућности повезивања и сарадње у области 

ваздушног саобраћаја са Француском. 

- Достављено мишљење: на текст Меморандума између Републике Србије и ЈАА 

ТО о статусу представништва ЈАА ТО у Републици Србији; на Уговор о 

избегавању двоструког опорезивања са Корејом (на захтев МИЕ); на предлоге 

рестриктивних мера према Исламској Републици Иран (по захтеву МСП); на 

захтеве Амбасаде Црне Горе и Амбасаде БИХ за заокрет ваздухоплова над 

територијом Републике Србије (МО). 

- Одговори по захтеву МИЕ: израда прилога за допуну Извештаја о раду Владе РС 

за 2010.године у делу који се односи на међународне активности; израда прилога 

за План и допуну Плана рада Владе РС за 2011 г. у делу  који се односи на 

међународне активности. 

- Израда дописа у вези ревизије понуде Светске трговинске организације  у делу 

који се односи на ваздушни саобраћај. 

- Попуњавање ICAO упитника о оствареним приходима и расходима у ваздушном 

саобраћају за 2011.г. (ЈАТ и Aвиогенекс) и достава информације ICAO. 

- Одговори на захтеве: Iran Air-a за слетање на аеродрому „Никола Тесла“ у циљу 

допуне горива, Swift Air-a из САД за обављање чартер саобраћаја између Чикага 

и Београда. 

- Састанци са преставницима авио-превозника који обављају саобраћај за 

Р.Србију, надлежним органима... 

- састанак са представницима администрације за безбедност САД (Transport 

Security Administration) у вези мера обезбеђивања на аеродрому „Никола Тесла“ 
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поводом захтева авио превозиоца „Swift Air“ за отварање ваздушног саобраћаја 

ка САД 

- састанак са представницима министарства саобраћаја Израела у вези захтева за 

додатним мерама обезбеђивања од стране авио превозиоца „EL AL“ за лет 

Београд-Тел Авив 

- састанак са представницима француске компаније FSP у вези понуде за 

организовање обуке за особље које ради на пословима обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Превод ICAO приручника о спровођењу одита у области обезбеђивања у 

ваздухопловству. Превод новог Анекса 1 ECAA  споразума. 

 

 

III. ПОСЛОВИ НАДЗОРА/ПРОВЕРЕ 

 

Oдредбом члана 250. став 1. Закона о ваздушном саобраћају
11

 прописано је да 

инспекцијски надзор над спровођењем овог закона, међународних аката и 

прихваћених домаћих и међународних стандарда и препоручене праксе, врши 

Директорат, преко ваздухопловног инспектора.  

Током 2011. године вршени су следећи: 

1. Инспекцијски надзори  

- Инспекцијски надзор стања маневарских површина и објеката , служби за 

одржавање и препрека у зони аеродрома (BEG INI)                                     (11)  

- Инспекција службе прихвата и отпреме ваздухоплова, путника и ствари (10)  

- Инспекцијски надзор ватрогасно-спасилачке службе                                   (12)  

- Инспекцијски надзор превоза опасних материја                                             (8) 

- Инспекцијски надзор Emergency поступака и процедура                               (2) 

- Инспекцијски надзор електро-енергетских система и опреме на аеродромима 

(6) 
- Инспекција електронских ваздухопловних система и опреме (аеродроми BEG, 

INI  и SMATSA)                                                                                                 (42) 

- Инспекцијски надзор  посебних аеродрома                                                     (3)    

- Инспекцијски надзор летилишта и терена                                                       (0) 

- Ванредне инспекције (по пријави, ванредном догађају и сл.)                       (23)  

- Инспекцијски надзор мера безбедности аеродрома                                      (26) 

- Инспекцијски надзор „регулисаног агента“                                                     (1) 

- Инспекцијски надзор кетеринг службе                                                             (3) 

- Инспекцијски надзор школског центра                                                            (1) 

- Инспекцијски надзор пружалаца услуга земаљског опслуживања                (6) 

- Инспекцијски надзор авио-превозилаца                                                           (7) 

- Инспекцијски надзор организација за одржавање ваздухоплова                  (2) 

- Инспекцијски надзор у вези догађаја                                                              (16) 

- Инспекцијски надзор одлеђивања авиона                                                        (4) 

- Инспекцијски надзор снабдевања ваздухоплова горивом                            (20) 
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- Инспекцијски надзор статуса пловидбености авиона                                   (14)  

- Инспекцијски надзор  над радовима у ЈАТ Техници                                      (4) 

- Инспекцијски надзор над радом мотора у авиону                                          (9) 

- Инспекцијски надзор ЈАТ ОКП и ЈАТ АКВ                                                    (2) 

- Инспекцијски надзор обуке особља које се бави пословима снабдевања 

ваздухоплова горивом                                                                                        (3) 

- Инспекцијски надзор на платформи                                                                 (3) 

 Инспекцијски надзор над теоријском обуком                                                (13) 

- Инспекцијски надзор над практичном обуком                                                (9) 

- Инспeкцијски  надзор над испитима у лету                                                    (91) 

- Инспекцијски надзор над центрима за обуку ваздухопловног особља       (35) 

- Инспекцијски надзор над овлашћеним ваздухопловним медицинским центрима 

(АМC) 

-  Инспекцијски надзор над овлашћеним лекарима (АМЕs)                            (2) 

- Остале инспекције из медицине: 

� Инспекцијски надзор над лекарским уверењима пилота АК Трстеник 

� Медицинско обезбеђење „57. отвореног државног првенства у 

ваздухопловном једриличарству“ на аеродрому Ечка код Зрењанина) 

 

Инспекцијски надзор- јавни авио превоз 

- Инспекцијски надзор спровођења обука и провера                                       (11) 

 (ЈАТ Аirways-4, Авио служба Владе-3, Prince Aviation-1, Aviogenex-3),                                            

- Инспекцијски надзор над записима о  обављеним обукама и проверама   (15) 

 (ЈАТ Аirways-4, Авио служба Владе-3, Prince Aviation-3,Aviogenex-2, Air Pink-   

2, Pelikan Airways-1)                                                                                 

- Инспекцијски надзор над припремом лета и оперативном контролом     (12) 

 (ЈАТ Аirways-3, Авио служба Владе-2, Prince Aviation-2, Aviogenex-2, Air Pink-

2, Pelikan Airways-1)                                                                                  

- Инспекцијски надзор над организацијом и инфраструктуром                       (8) 

 (ЈАТ Аirways-2, Авио служба Владе-1, Prince Aviation-1, Aviogenex-2, Air Pink-

1, Pelikan Airways-1)                                                                                   

- Инспекцијски надзор над системом квалитета                                              (11) 

-  (ЈАТ Аirways-3, Авио служба Владе-2, Prince Aviation-1, Aviogenex-2, Air Pink-

2, Pelikan Airways-1)                                                                                                                                             

- Инспекцијски надзор над програмом за спречавање удеса и повећање нивоа 

безбедности летења                                                                                             (8) 

 (ЈАТ Аirways-2, Авио служба Владе-1, Prince Aviation-1, Aviogenex-2, Air Pink-

1, Pelikan Airways-1)                                                                                                                                                                                        

- Инспекцијски надзор над превозом опасног терета                                        (2) 

 (ЈАТ Аirways-2)                      

- Инспекцијски надзор у лету (летачкo осoбље)                                              (15) 

 (ЈАТ Аirways-4, Авио служба Владе-3, Prince Aviation-3, Aviogenex-3, Air Pink-

2  

- Инспекцијски надзор у лету (кабинско особље)                                              (2) 

 (ЈАТ Аirways-1, Aviogenex-1)                                                                                                                           

- Инспекцијски надзор на платформи (31)  

 ЈАТ Аirways-13, Авио служба Владе-3, Prince Aviation-3, Aviogenex-5, Air Pink-

6, Pelikan Airways-1  

- Инспекцијски надзор над страним оператерима по програму SAFA      (100) 

- Инспекцијски надзор над чувањем записа и документације са лета            (9)  
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 (ЈАТ Аirways-1, Авио служба Владе-2, Prince Aviation-2, Aviogenex-2, Air Pink-

2,)  

- Остале инспекције                                                                                             (8)  

 (ЈАТ Аirways-5, Aviogenex-2, Air Pink-1,  

 

Инспекцијски надзор – пружање услуга из ваздуха 

- Инспекцијски надзор субјеката који пружају услуге из ваздуха                (19) 

(Југосервис-2, Војвођанска привредна авијација-2, СТС Авијација-3, 

Аеросистем-2, SMATSA-6, ЈАТ Привредна авијација-3, МУП РС (по 

пријави)-1)          

 

Инспекцијски надзор – превоз за сопствене потребе и спортско и аматерско 

летење 

- Инспекцијски надзор субјеката који врше превоз за сопствене потребе    (22) 

(АК Ваљево-1, Јагодина-1, АК Сомбор-1, Лисичији јарак-4, Ечка-1, Нови 

Сад(Ченеј)-3, 13 мај-1, Смедерево-1, Параћин-1, Смедеревска Паланка-2, 

Трстеник-1, Смедеревска Митровица(Радинци)-1, Зрењанин-1, Костолац-1, 

Глогоњски рит-1, Сента-1)      

- Спроведени инспекцијски надзори: у АКЛ Поникве и АКЛ Краљево, над 

обуком контролора летења из БИХ у Центру контроле летења Београд, над 

Центром за обуку контролора летења, над радом овлашћених испитивача од 

стране председника комисије за испите. 

- Toком 2011. године обављено је: 7 анализа у вези одбијања прегледа 

обезбеђивања, 1 анализа у вези квара опреме или престанка рада система за 

прихват и отпрему на аеродрому „Никола Тесла“, 5 анализа у вези 

узнемиравања посаде од стране путника (unrully passengers), 1 анализа у вези 

инцидента у јавној зони аеродрома „Константин Велики“, 2 анализе 

инцидената у вези контроле приступа у обезбеђивано рестриктивну зону на 

аеродрому „Никола Тесла“, 1 анализа квара опреме ваздухоплова JAT 

Airways. 

2. Прегледи 

 

- Спроведен је комисијски преглед ради издавања или продужења дозволе за 

коришћење: 8 посебних аеродрома, 32 летилишта, 1 терена.  

- Преглед ради издавања дозволе пружаоца услуга земаљског опслуживања (2).      

-  Комисијски преглед испуњавања услова школских центара за обуку особља 

које врши преглед маневарских површина; инсталација и уређаја              (0) 

- Комисијски преглед испуњавања услова школских центара за обуку особља 

које врши   послове прихвата и отпреме ваздухоплова, путника и ствари  (0) 

- Комисијски преглед испуњавања услова   школских центара за обуку 

ватрогасно-спасилачког  особља                                                                      (2)                            

- Преглед након изградње или реконструкције аеродромских објеката, уређаја и 

инсталација.                                                                                                      (6) 

- Преглед након изградње или реконструкције хелиодрома (4).   

- Комисијски надзор у вези давања дозволе за коришћење бизнис клуба на 

аеродрому „Никола Тесла“ и израда предлога решења 

- Комисијски надзор на аеродрому Ниш и припрема извештаја у циљу 

продужења сертификата. 
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- Комисија за утврђивање испуњености услова за обнову статуса регулисани 

агент:  А.Д. „Интереуропа-Логистичке услуге“.    

- Комисија за утврђивање испуњености услова за добијање статуса регулисани 

агент:  „Cargo Agent“. 

- Комисија за утврђивање испуњености услова за добијање статуса познати 

пошиљалац „Застава оружје“Крагујевац. 

- Комисија за утврђивање испуњености услова за добијање статуса одобрена 

кетеринг служба за „Prince Aviation”. 

- Комисија за проверу испуњености услова за издавање АОС за авио 

превозиоце: „Pelikan Airways“ д.о.о., „Авиогенекс“ д.о.о.,  „Еаgle Express“. (3) 

-  Извршено је 217 прегледа пловидбености ваздухоплова (основни, редовни, 

ванредни) .                                

3. Провера (одити)  

А) Основна провера 

- Сертификација центра за обуку контролора летења Агенције за контролу 

летења д.о.о. (АКЛ) 

Одобрење приручника о раду и припадајућих процедура центра за обуку 

контролора летења, као и њихово ажурирање током године. Израда 

сертификата и прилога сертификата за одобрење рада Центра за обуку 

контролора летења. 

- Сертификација оперативних јединица Агенције за контролу летења д.о.о. 

Израђен образац захтева  и базна питања за сертификацију оперативних 

јединица АКЛ и постављени на сајт Директората. Израђене су процедуре 

за сертификацију и безбедносну проверу оперативних јединица. 

Сертификација оперативних јединица у погледу обуке и компетентности 

није извршена јер није поднет захтев АКЛ  

Б) Периодична провера 

- Спровeдене периодичне провере АКЛ Вршац, ТКЛ Београд,  АКЛ Ниш. 

- Спровођење периодичне провере у ЦОКЛ Београд одложено за I квартал 

2012. године 

- Према плану надлежне ОЈ Директората ДЦВ у сарадњи са АЦВ Црне Горе 

требало је да спроведу периодичну проверу АКЛ Тиват и ТКЛ Подгорица, 

међутим АКЛ Црне Горе је самостално спровела периодичну проверу.  

- Спровођење периодичне провере над значајном променом у 

функционалном систему SMATSA- oдложена за I квартал 2012. године. 

- Спровођење периодичне провере над истраживањем догађаја- oдложено за 

I квартал 2012. године. 

- Спровођење периодичне провере над изменама у функционалном систему 

- oдложено за I квартал 2012. године. 

- Спроведена периодична провера над пружаоцем услуга у контроли летења 

- Спроведена периодичне провера Центра за обуку контролора летења. 

- Спроведене провере организација за одржавање ваздухоплова према Делу 

145 део Ф: ЈАТ Техника, Авиогенекс, Аеro Fly, Air Pink, JAT Airways 

Пилотска академија Вршац, Аеro 3 LLC d.o.o., Авио служба Владе РС, 

SMATSA Пилотска  академија, Хеликоптерска јединица МУП РС, Сервис 

лаке авијације Гас д.о.о., ВЗ Мома Станојловић.                                                      

У извештајном периоду спроведена је ванредна провера (одит) у ЈАТ 

Техници и редован двогодишњи одит Air Pink-a. 
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- Спроведене провере организација за одржавање ваздухоплова према Делу- 

М, Одељак Ф: аеродром Ечка д.о.о., ЈАТ Привредна авијација д.о.о. 

- Спроведене провере организација за обезбеђивање континуиране 

пловидбености у складу са Део М одељак Г: Air Pink, STS Avijacija, Eagle 

Express, Aviogenex, Prince Aviation, Pelikan Airways, Aвио служба Владе 

РС. 

У извештајном периоду обустављена је провера код MAX AIR-a на захтев 

странке и код ЈАТ Пилотске академије Вршац. 

У ЈАТ Airways-у спроведена ванредна провера (одит).  

- Спроведене провере организација за производњу ваздухоплова у складу са 

Део 21 Одељак Г: припрема за хомологацију Ласте, Утва, ВОЦ, ВТИ, ФА 

Утва. 

- Спровођење периодичне провере (одита) аеродрома „Никола Тесла“ 

- Спровођење периодичне провере (одита) „ JAT Keтеринг“ 

 

Провера стручне оспособљености контролора летења 

1. теоријски испити-39 

2. практични испити-39 

 

Language Proficiency 

- Обрада и анализа документације за продужење овлашћења Центра за 

обуку КЛ за тестирање TEA тестом. 

- Продужење акредитације испитивача и оцењивача за тестирање вазд. 

Енглеског језика. 

- Обрада и анализа документације за продужење овлашћења Центра за 

обуку КЛ за тестирање ELPAC/ELPACst тестом. 

- Анализа приспеле документације oд субјеката ваздухопловне привреде и 

израда коначног извештаја директору за имплементацију ICАО језичних 

захтева.Oбавештење ICAO о испуњењу језичких захтева РС. 

У извештајном периоду  спроведено је 19 одита цетара за обуку ваздухопловног 

особља и 5 центара за обуку ваздухопловно-техничког особља у складу са Део 

147. 

4. Удеси и незгоде ваздухоплова 

 

Истраживање узрока удеса и озбиљних незгода из 2010. године 

• Завршетак истраживања узрока удеса и незгода из 2010. године:  

(удес хеликоптера Hiller UH-12E, рег. YU-HFM, аеродром Ечка, Зрењанин, 

27.03.2010.; удес хеликоптера SA-341 H Gazelle, рег. YU-HEH, Крњешевци, 

02.05.2010.; удес авиона Cessna C150, рег. YU-DPN, аеродром Параћин, 

09.12.2010.; удес падобрана, аеродром Лисичји јарак, Београд, 13.11.2010.). 

• Завршетак истраживања узрока удеса и озбиљних незгода ваздухоплова из 

2011. године:  

(озбиљна незгода авиона Cessna 172 RG, рег. HA-PAK, аеродром „Никола 

Тесла“ Београд, 07.03.2011.; удес авиона Cessna 172, рег. YU-DNK, 

Мрчајевци, 10.04.2011.; удес параглајдера, с. Г.Међурово, Ниш, 23.04.2011.; 

удес авиона Cessna U206 G, рег. YU-DNZ, с. Злакусе, Пожега, 19.05.2011.; 

озбиљна незгода две једрилице, Cirrus 17A, рег. YU-4221  и YU-4207, 

аеродром Ечка, 08.08.2011.; удес параглајдера, Копаоник, 19.08.2011.; удес 
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авиона PZL M18 Dromader, рег. YU-BND, Нови Београд, 19.08.2011.; удес 

авиона Piper PA-38 Tomahawk, рег. YU-DOV, с. Медвеђа, Трстеник, 

09.11.2011.). 

• Истраживања у току: 

удес ултралаког авиона Storch SS-4, рег. 19-3567, с. Шеварице, Шабац,   

13.11.2010. 

 

Учешће у истраживању удеса које спроводе органи страних држава 

• удес авиона Cessna C 550B, рег. YU-BSG, Брач, Хрватска, 15.07.2010. 

 

Комисијска оцена Извештаја о узроцима удеса и незгода које су 

истраживали органи страних држава 

- извештај Агенције за истраживање несрећа и озбиљних незгода зракоплова о 

удесу авиона Cessna C 550B, рег. YU-BSG, Брач, Хрватска, 15.07.2010. 

 

Безбедносне препоруке издате на основу резултата истраживања удеса и 

озбиљних незгода 

У току 2011. године комисије за истраживање узрока удеса и озбиљних незгода 

ваздухоплова издале су 40 безбедносних препорука:  

- удес хеликоптера Hiller UH-12E, рег. YU-HFM, аеродром Ечка, Зрењанин,   

27.03.2010. – 6; 

-  удес хеликоптера SA-341 H Gazelle, рег. YU-HEH, Крњешевци, 02.05.2010. – 

3;  

- удес авиона Cessna C150, рег. YU-DPN, аеродром Параћин, 09.12.2010. – 4;  

- удес падобрана, аеродром Лисичји јарак, Београд, 13.11.2010. – 4;  

- озбиљна незгода авиона Cessna 172 RG, рег. HA-PAK, аеродром „Никола 

Тесла“ Београд, 07.03.2011. – 2;  

- удес авиона Cessna 172, рег. YU-DNK, Мрчајевци, 10.04.2011. – 4;  

- удес параглајдера, с. Г.Међурово, Ниш, 23.04.2011. – 2;  

- удес авиона Cessna U206 G, рег. YU-DNZ, с. Злакусе, Пожега, 19.05.2011. – 6;  

- озбиљна незгода две једрилице, Cirrus 17A, рег. YU-4221 и YU-4207, 

аеродром Ечка, 08.08.2011. – 2; 

-  удес параглајдера, Копаоник, 19.08.2011. – 9;  

- удес авиона PZL M18 Dromader, рег. YU-BND, Нови Београд, 19.08.2011. – 1;  

- удес авиона Piper PA-38 Tomahawk, рег. YU-DOV, с. Медвеђа, Трстеник, 

09.11.2011. – 3; 

 

Издата упозорeња о нарушавању безбедности 

SAM 1/2011: Падобрански апарат (AAD) “Aviacom-Argus“. 

Напомена: дистрибуирана 10 обавештења о потенцијалним нарушавањима 

безбедности; 

 

Примљење безбедносне препоруке од стране истражних органа страних 

држава 

Није било примљених препорука од истражних органа других држава. 

Обрада догађаја који су значајни за безбедност 

- примљено пријава о догађајима:   290 

- урађено коначних извештаја о догађајима: 373 (2010. и 2011.) 
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- коресподенција с ваздухопловним властима страних држава у вези с 

догађајима: 73 дописа 

 

Током 2011. године  није било пријављених догађаја из области CNS, ни 

ванредних догађаја у области AIS/MET. 

 

Вођење базе података о удесима и озбиљним незгодама и догађајима 

- уношење података о догађајима у базу за међународну размену EСCAIRS 

- израда базе података о догађајима за интерну употребу и уношење података 

- израда и ажурирање базе података о удесима и озбиљним незгодама 

 

Израда периодичних извештаја 

- Израда годишњих извештаја о удесима и озбиљним незгодама. 

- Израда годишњих и периодичних извештаја о догађајима. 

- Израда извештаја по посебним захтевима (по превозиоцу, типу авиона, врсти 

догађаја и др.)  

 

Остале активности 

- Ажурирање садржаја сајта Директората у делу „Удеси“. 

- Администрирање рада Комитета за безбедност. 

- Провере оперативних приручника превозника у применљивом делу – 3 

- Одржавање система за добровољно пријављивање догађаја (израда летака и 

дистрибуција корисницима и редовно допуњавање инфо-паноа на а/д 

Београд). 

 

5. Трагање и спасавање 

 

Служба трагања и спасавања је током 2011. године обезбедила 24-часовну подршку, 

свим ваздухопловима који су користили ваздушни простор Републике Србије, а 

преко Ваздухопловно спасилачко координационог центра (ВСКЦ). Ваздухопловно 

спасилачки координациони центар је, преко дежурног Координатора акције трагања 

и спасавања, у 2011. године, учествовао у осамнаест директних интервенција, при 

чему је 14 узбуна било лажног карактера, 4 ванредна догађаја у ваздушном простору 

Републике Србије.Примљено је укупно 34 СС поруке.  

Вршене су месечне комуникацијске провере са „COSPAS-SARSAT MCC“ центром у 

Барију-Италија, Агенцијом за контролу летења SMATSA, пружаоцима услуга 

трагања и спасавања из Министарства одбране и Министарства унутрашњих 

послова. 

Током јануара 2011. године делегација БиХ посетила је Службу трагања и спасавања 

ради припреме билатералног споразума о трагању и спасавању. 

Током маја месеца 2011. учествовано на семинару „Регионална кооперација на пољу 

трагања и спасавања“. Том приликом присуствовано је показној вежби 

Ваздухопловства и ПВО на аеродрому Батајница.  

Септембра 2011.године, ДЦВ организовао је „Регионалну конференцију о 

прекограничној сарадњи у цивилном ваздухопловству у области трагања и 

спасавања“. Циљ конференције био је  да укаже на потребу и значај регионалног 

прекограничног  повезивања ради брзог координисања активности у  трагању за 
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ваздухопловом и спасавању људи, после удеса цивилних ваздухоплова. Регионално 

повезивање у таквим ситуацијама је и препорука Међународне организације 

цивилног ваздухопловства садржана у Анексу 12.  Скупу који је први пут 

организован  на ову тему у региону, поред организатора ваздухопловних власти 

Србије, присуствовали су челни људи светских ваздухопловних организација 

(ECAC, ICAO, EUROCONTROL, ITMCC, C-S), ваздухопловних власти Мађарске,  

Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, Бугарске, Румуније, 

Словеније, UNMIK и представници Војске Србије и полиције. Том приликом, 

представници ваздухопловних власти земаља региона, потписали су заједничку 

изјаву о регионалној прекограничној сарадњи у области трагања и спасавања у 
цивилном ваздухопловству. 

У месецу октобру 2011.године преставник ДЦВ присуствовао је састанку COSPAS-

SARSAT у Монтреалу. Први састанак у јуну заједничког комитета COSPAS-

SARSAT протекао је без преставника ДЦВ.  

Током 2011.године одржавани су месечни састанци са запосленима у Служби 

трагања и спасавања у циљу унапређења система трагања и спасавања. Вршене су 

анализе недостатка техничке опреме и давани предлози запослених како да се 

унапреди систем Службе трагања и спасавања, унапређења координисања тока 

акције трагања и спасавања, рад на побољшању сарадње између учесника трагања и 

спасавања и Ваздухопловно спасилачко координационог центра. 

Текућа база регистрованих радио предајника ЕЛТова у међународној бази 

регистрованих радио предајника (IBRD) је одржавана. У наредном периоду треба 

доћи до ажурирања базе са новим регистрованим ЕЛТовима. 

Није остварена модификација постојећег AFTN-a система. 

Служба трагања и спасавања, током 2011. године, није вршила инспекцијске 

надзоре, одите и сертификације. 

 

 

IV. УПРАВНИ И СТРУЧНИ ПОСЛОВИ 

 

Tоком године спроведене су активости и извршени прегледи на основу којих су 

издате следећа уверења, потврде, одобрења и сагласности :   

1. Уверења  

- Уверење о регистрацији ваздухоплова, уверење о пловидбености, потврда о 

провери пловидбености                                                                     (266) 

- Дозвола за летење ваздухоплова                                                          (139) 

2. АМЕ здравствена оцена и издавање лекарских уверења 

- Издавање иницијалног лекарског уверења класе 1 и 3                       (136) 

- Издавање иницијалног лекарског уверења класе 2                             (215) 

- Продужење лекарског уверења класе 1,2,3                                        (1046)    

- Допунско  разматрање и оцена здравствене способности ваздухоплвоног 

особља који су одложени  или оглашени неспособним од стране  АМЕs (21) 

- Суспензија лекарских уверења                                                                  (10) 

- Повлачење суспензије лекарских уверења                                                 (8) 
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3. Решења која се односе на ваздухопловно овлашћено особље, и то: 

- Издавање, продужење важења и упис овлашћења за летачко особље (1940) 

- Издавање/продужење важности и упис овлашћења за  контролоре летења  

(203) 

- Издавање, продужење важења и упис овлашћења ваздухопловних 

механичара/диспичера       (401)  

- Решења у вези полагања испита летачког особља    (313)  

- Решења у вези полагања испита  за контролора летења    (35)  

- Решења у вези полагања испита  за ваздухопловне диспичере   (6) 

- Решења у вези издавања, проширења и продужења рока важења ауторизација  

за пилоте ученике         (189) 

- Решења у вези издавања, проширења и продужења рока важења ауторизација 

за испитиваче          (48) 

- Решење у вези уписа у Уписник аеродрома/летилишта, евиденцију терена (21) 

- Негативна решења за ваздухопловне механичаре     (17) 

- Негативна решења за пилоте         (14) 

- Негативно решење за диспечере                                                 (1) 

- Решење о суспензији ауторизације испитивача                                         (4) 

- Решење о суспензији дозволе  пилота авиона                                            (4) 

- Решење о стављању ван снаге  ауторизације испитивача                         (1) 

- Решење о стављању ван снаге дозволе пилота авиона                              (1) 

  

4. Потврде 

- Потврде о важењу дозвола                                                                       (261) 

 

5. Одобрења 

а) аеродроми 

- Давање мишљења из области аеродрома, урбанистичких услова за изградњу у 

зони аеродрома и сл.                                                                  (17) 

- Преглед пројектне документације ради издавања одобрења за изградњу или 

реконструкцију аеродрома, аеродромских објеката и површина     (20) 

- Преглед пројектне документације ради издавања одобрења за изградњу или 

реконструкцију хелидрома                                                                   (2) 

- Преглед пројектне документације ради издавања одобрења за изградњу или 

реконструкцију посебних аеродрома, летилишта и терена              (8) 

- Одобрење за калибражу. 

 

б) Преглед програма за обезбеђивање у ваздухопловству, наставних планова 

- Аеродроми „Константин Велики“ и „Никола Тесла“ доставили су на преглед 

програм за обезбеђивање.Програми  нису одобрени јер ревизија програма није 

у складу са изменом националног програма за обезбеђивање у 

ваздухопловству.  

- Oдобрени кориговани програми за обезбеђивање у ваздухопловству за авио-

превозиоце „Авио служба Владе“ и „Pelikan Airways“ након прегледа. 

- Нису одобрене достављене измене/допуне програма за обезбеђивање у 

ваздухопловству за авио-превозиоце: „ЈАТ Airways“, „Aviogenex“, „Eagle 

Express“, „Aviogenex“, „Prince Aviation“, „Air Pink“. 
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- Прегледани програми за обезбеђивање у ваздухопловству страних авио-

превозилаца: „LOT“, „TAROM“, „Air Baltic“. 

- Oдобрени програми за обезбеђивање у ваздухопловству регулисаних агената: 

„Cargo Agent“ и A.Д. „Intereuropa“ након прегледа истих. 

- Нису одобрени програми за обезбезбеђивање у ваздухопловству регулисаних 

агената: а.д. „Интереуропа-Логичке услуге“, „Cargo Agent“ и „DHL 

International“. Ревизије програма у складу са изменом националног програма 

за обезбеђивање у ваздухоплоству- нису одобрене. 

- Ревизије програма у складу са изменом националног програма за 

обезбеђивање у ваздухопловству (нису одобрене) за програм за обезбеђивање 

у ваздухопловству за кетеринг службе“ Prince Aviation“, „Аеродром 

кетеринг“ д.о.о., „Squadra“ (снабдевање кетерингом), „Аеродромтурс“ д.о.о. 

Ниш. 

- Преглед и израда примедби на програм за обезбеђивање у ваздухопловству 

„СУ-Порт“ (пружалац услуга земаљског опслуживања). 

- Преглед и израда примедби на Оперативни приручник (Део А-Секција X) 

авиопревозилаца: „Eagle Express“, „Pelikan Airways“ и“Аviogenex“, авио-

превозиоца у оснивању „Max Air“. 

 

в) Саобраћајна делатност 

- Током 2011 године радило се на прихватању одговорних лица за неколико 

оператера који обављају јавни авио-превоз као и за све оператере који 

пружају услуге из ваздуха. 

- Одобравање посебних операција се вршило у склопу основне провере 

оператера Pelikan Airways и то летење у ваздушном простору са смањеним 

вертикалним раздвајањем  и BRNAV. 

- Oдобравање уређаја за симулирање летења који се користи за потребе обуке 

(по оперативном приручнику део Д) вршило се у редовним временским 

интервалима по захтевима оператера. 

- Преглед Листи минималне исправности опреме и система ваздухоплова свих 

оператера сходно примљеним захтевима. 

- Преглед оперативних приручника свих оператера у циљу прихварања измена 

сходно примљеним захтевима. 

- Одобравање Приручника за управљање  авионом вршило се у склопу основне 

провере оператера Pelikan Airways. 

 

г) Одобравање програма и планова обуке Центра за обуку 

 ЦО ПОЧЕТНА ОБУКА 

- План обуке за овлашћење прилазна контрола надзорна (APS) 

- План обуке за овлашћење ообласна контрола процедурална (ACP), 

- План обуке за овлашћење обласна контрола надзорна (ACS). 

 ИНТЕРНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ У ЦО 

- Програм обуке наставника теоријске наставе и инструктора практичне обуке. 

- План обуке наставника теоријске наставе и инструктора практичне обуке. 

 ЦО КОНТИНУИРАНА ОБУКА 

- Програм обуке за освежење знања у ванредним ситуацијама за APS, 

-  Програм обуке за освежење знања у ванредним ситуацијама за ACS, 
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-  Обједињен програм обуке за освежење знања (Refresher) и обуке у 

хитним/неуобичајеним ситуацијама (Emergency/Unusual Situations) за APP 

овлашћење, 

- Обједињен план за освежење знања (Refresher) и обуке у 

хитним/неуобичајеним ситуацијама (Emergency/Unusual Situations) за APP 

овлашћење. 

 ЦО ПОСЕБНА ОБУКА 

- План обуке шефова смена у АКЛ и ТКЛ 

- Програм обуке шефова смена у АКЛ и ТКЛ 

- Програм обуке инструктора-испитивача 

- План обуке инструктора-испитивача 

- План обуке инструктора-процењивача 

- Програм обуке инструктора обуке на радном месту 

- План обуке инструктора обуке на радном месту 

- План обуке оперативних супервизора 

 

 

д) Одобравање планова обуке и процедура одржавања стручности контролора 

летења 

- План и програм обуке ЦКЛ Београд 

- План и програм обуке АКЛ Београд 

е) Испитивачи/процењивачи за контролоре летења 

- Одобравање листе испитивача/процењивача за 2011. годину 

- Одобравање допуне листе испитивача/процењивача за 2011. годину 

- Надзор над спровођењем провера стручности и рада овлашћених 

испитивача/процењивача    

 

ж) Признавање дозвола/овлашћења контролора летења стечених у иностранству 

- Признавање дозвола контролора летења из Босне и Херцеговине 

 

з) Одобравање симулатора за обуку контролора летења 

- Израда листе провере за сертификацију симулатора за обуку контролора 

летења 

- Одобрење за процедуралне симулаторе у просторијама 42, 45 и 12 у Центру за 

обуку 

- Одобрење за радарски симулатор –AIL (Airborne Labaratory) 

- Одобрење за радарски симулатор –FIRSTPlus/2D/Trackwiev 

- Одобрење за радарски симулатор – EUROCAT-E/THALES 

- Одобрење Оперативних приручника, Приручника за обуку, Приручника за 

квалитет, приручника организације летачких активности, одобрење на право 

коришћења симулатора у центрима за обуку ваздухопловног особља... 

- Одобрење Програма одржавања ваздухоплова (ПОВ), Листе минималне 

исправности (МЕЛ), Листе одступања од конфигурације,                     (52) 

- Одређивање кодова за транспондер и ЕЛТ                                              (17) 
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6. Одобрења за обављање различитих врста авио-транспорта
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: 

- Превоз опасних материја                                (525) 

- Изузећа од забране превоза опасних материја             (73) 

- Такси превоз           (435) 

- Чартер превоз                                   (87) 

- Спортско и аматерско летење                    (276) 

- Пријем пријава о догађају од значаја за безбедност ваздушног саобраћаја              

(88) 

- Сезона реда летења Лето 2011.г.- поднето 50 захтева страних авио-компанија 

и 2 посебна захтева за учешће у саобраћају у оквиру аранжмана „поделе кода“ 

- Сезона реда летења Зима 2011.г. – укупно 32 стране авио-компаније у 

директном саобраћају и укупно 5 посебних захтева за учешће у саобраћају у 

оквиру аранжмана „поделе кода“;           

           У вези са поступком издавања одобрења, врше се следеће активности: 

- Пријем/предаја AFTN порука                                                            (4128/388); 

- Пријем/предаја SITA порука                                                       (3117/1411); 

- Meсечно ажурирање Зборника ваздухопловних података (АIP) 

- Стална комуникација са Институтом Винча, крајњи корисник Клинички 

центар Винча. 

- Комуникација са министарствима одбране, унутрашњих и спољних послова у 

циљу издавања краткорочних (недељних) дозвола.  

 

7. Сагласности  

- Сагласности на локацију објекта са становишта безбедности  ваздушног 

саобраћаја                                                                                                        (150) 

 

8. Остали послови 

- Израда предлога процедуре Службе за ваздухопловне дозволе и архиву 

приликом издавања и подизања дозволе. 

- Усклађивање образаца решења са Законом о ваздушном саобраћају.  
- Израда процедуре за издавање дозвола за пружаоца услуга земаљског 

опслуживања на аеродромима. 

- Израда процедуре за издавање дозволе за коришћење летилишта за 

хеликоптере. 

- Измена и допуна Приручника безбедносног надзора са процедурама и 

формирање Регистра провера. 

- Израда процедура о обради и анализи пријава о догађајима које се подносе 

Директорату. 
- Припрема привремене процедуре за одобравање летења ван ваздушних 

путева. 
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 Поступак одобравања захтева за обављање саобраћаја страних авио-компанија подразумева анализу 

усклађености захтева са правима предвиђених билатералним и мултилатералим споразумима, као и 

преглед документације авио-превозника, ваздухоплова, као и специфичних докумената за посебне 

врсте летова (чартер уговори, товарни листови,увозне дозволе и др.) 

Одобравање комерцијалног саобраћаја између Републике Србије и држава чланица ECAA споразума 

је либерализовано у мери која одговара, па чак и премађује, обавезе које је Република Србија преузела 

према транзиционим аранжманима у Протоколу VI Анекса V ECAA споразума. 

Сарадња са свим органима који учествују у поступку разматрања захтева за извоз, увоз, транспорт и 

транзит наоружања и војне опреме, укључујући и опасни терет омогућио је да се све већи број захтева 

за превоз робе ваздушним путем решава ефикасно и на задовољство подносилаца. 
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- Израда процедура за добровољно пријављивање догађаја који су значајни за 

безбедност цивилног ваздухопловства. 

- Процедура о обради и анализи пријава о догађајима и опасностима које се 

подносе ДЦВ. 

- Израда Приручника за рад  Службе за узврђивање узрока удеса и анализу 

ризика. 

- Израда листе инструктора за обуку из области обезбеђивања у 

ваздухопловству. Израда базе података  за регулисане агенте. Ажурирање 

листе прописа за потребе националног програма за интеграцију. 

- Израда  измене приручника за рад Одељења саобраћајне делатности.Израда 

листи провере за пружање услуга из ваздуха. Израда листи провере за 

оператере који обављају превоз  за сопствене потребе сложеним моторним 

ваздухопловом.Измена приручника за рад САФА инспектора. Припрема и 

реализација презентације у вези са коришћењем САФА базе података. 

Учествовање у раду тима Европске агенције за безбедност ваздушног 

саобраћаја за стандардизацију Републике Азербејџан по програму САФА. 

 

V. УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНО 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА- ПРОЦЕСА РАДА, 

ФИНАНСИЈА И РАЗВОЈА 

 

У циљу побољшања организационе структуре и унапређења процеса рада у 

Директорату током 2011. године урађени су интерни правилници, процедуре и 

планови и  спроведене следеће активости: 

Израда правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији послова и радних места у Директорату као и Нацрт правилика о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Директорату цивилног 

ваздухопловства Републике Србије. Израда Одлука о организацији и начину рада у 

Директорату. Сачињен је Кодекс понашања запослених у Директорату цивилног  

ваздухопловства Републике Србије; Усвојен је План стручног усавршавања 

запослених у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2011.г. 

1/0-05-003/2011-0001 од 22.02.2011.године. Израђен је план стручог усавршавања 

запослених у Дирекотрату цивилног ваздухопловства Републике Србије за 

2012.годину. Реализован уговор/анекс уговора са овлашћеном фирмом која је 

лиценцирана за обављање послова из безбедности и здравља на раду. У оквиру 

израде акта о процени ризика извршено је испитивање микроклиме за летњи период 

и квалитета осветљења у просторијама Директората. Осигурано је 26 запослених од 

последица несрећног случаја, чије радно место  захтева да се при вршењу својих 

дужности налазе у ваздухоплову. Спроведене активности у вези пријема и престанка 

радног односа запосленог, активности везане за социјалну политику. Урађено:  658 

разних решења из области радних односа и кадровске евиденције, закључена 33 

уговора са Директоратом (уговор о делу, испитивачима, зајму, повременим и 

привременим пословима, донаторству и др.). У току је обрада 15 предмета у 

прекршајном и другим судским поступцима. Преведено је 8 докумената са енглеског 

на српски језик и 11 докумената са српског не енглески језик од стране екстерних 

преводилаца. 



 

Извештај о раду Директората цивилног 

ваздухопловства Републиике Србије за 2011. годину 

 

- страна 35 од 43 - 

1. АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА НАКНАДАМА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У 

ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ 

 

РУТНЕ НАКНАДЕ 

Сходно Закону о ратификацији Мултилатералног споразума о рутним накнадама, 

(„Сл.лист СЦГ“-Међународни уговори, број 4/05), Закону о ратификацији 

протокола о консолидацији међународне конвенције о сарадњи у области 

безбедности ваздушне пловидбе ЕВРОКОНТРОЛ од 13. децембра 1960. године, са 

изменама и допунама („Сл.лист СЦГ“-Међународни уговори, бр. 18/04, 19/04), 

EUROCONTROL Начелима за утврђивање трошковне основе за рутне накнаде и 

израчунавање јединичних обрачунских цена и Условима примене Система рутних 

накнада и услова плаћања („Сл.гласник РС“, бр. 98/11), спроведене су активности 

у вези са планирањем, правдањем и извештавањем Централног бироа за наплату 

рутних накнада CRCO - EUROCONTROL о приходима по основу рутних накнада 

и трошковима ДЦВ у функцији пружања услуга у ваздушној пловидби. У том 

смислу су током 2011.г. реализоване следеће активности: 

� Израда месечне пројекције прилива од рутних накнада за 2011.г. (јануара 

месеца) и 2012.г. (децембра месеца); 

� Споразум о инструкцијама за расподелу рутних накнада у 2011.г. – након 

обраде података тј. свих елемената трошковне основе за 2011.г, усаглашавања 

података са Агенцијом цивилног ваздухопловства ЦГ, АКЛ и CRCO 

EUROCONTROL, израђен је предлог трипартитног Споразума о расподели 

рутних накнада за 2011.г. Споразум је потписан јануара месеца (ДЦВ бр. 4/1-

02-0001/2011-0001 од 25.01.2011.г.) и достављен CRCO EUROCONTROL на 

реализацију; 

� Обрачун стварних рутних трошкова ДЦВ за 2010.г. – извршена је обрада 

финансијских података ДЦВ за 2010.г. и раздвајање свих група трошкова по 

категоријама на: 1) трошкове који су у функцији пружања услуга у ваздушној 

пловидби (рутних и терминални трошкови) и 2) остале трошкове ДЦВ; из 

прве категорије трошкова су издвојени рутни трошкови за потребе правдања 

ДЦВ прихода по основу рутних накнада из 2010.г. по врстама трошкова и 

услуга; 

� Обрачун прелиминарних података о планираним рутним трошковима за 

2012.г. и пројекција истих до 2016.г. – извршена је прелиминарна процена 

планских података о трошковима ДЦВ за период 2012-2016.г. са обрачуном 

дела трошкова који је приписив трошковима пружања услуга у ваздушној 

пловидби – рутних трошкова; 

� Јунски мултилатерални преговори о прелиминарним подацима о трошковним 

основама за 2012.г. - обрачунати стварни рутни трошкови за 2010.г. су заједно 

са планским трошковима за 2012.г. и пројектованим до 2016.г, одржани су 

састанци и усаглашавање података са АЦВ ЦГ и АКЛ након чега су 

извештајне табеле са подацима о трошковним основама достављене CRCO 

EUROCONTROL на разматрање и усвајање на мулилатералним  преговорима 

у Бриселу – 93. седници Проширеног комитета за рутне накнаде/јунска 

седница (учешће пружаоца услуга у ваздушној пловидби свих земаља 

заједничке зоне наплате рутних накнада, цивилних ваздухопловних власти, 

Међународног удружења авио-превозилаца – IATA, Европске комисије, 

CRCO EUROCONTROL).  

� Обрада коначних података о планираним рутним трошковима за 2012.г. са 

пројекцијом истих до 2016.г. – након обраде планских података ОЈ ДЦВ 
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извршена је коначна процена укупних планираних трошкова ДЦВ за 2012.г. 

са пројекцијом до 2016.г.; извршен је обрачун дела укупних трошкова ДЦВ, а 

који је приписив трошковима пружања услуга у ваздушној пловидби/рутних 

трошкова, те су коначни подаци о планираним рутним трошковома за 2012.г. 

заједно са пројектованим до 2016.г. тј. извештајне табеле о трошковној 

основи за период 2008-2016.г. послати на разматрање и усвајање на 

мулилатералним  преговорима у Бриселу – 94. седници Проширеног одбора за 

рутне накнаде/новембарска седница; 

� Новембарски мултилатерални преговори о коначним подацима о трошковним 

основама за 2012.г. – остварено је учешће на 94. седници Проширеног одбора 

за рутне накнаде/новембарска седница у Бриселу, Белгија.  

� Трипартитни споразум о расподели рутних накнада у 2012.г. – након усвајања 

планираних рутних трошкова зоне наплате FIR Београд (рутни трошкови 

АКЛ, АЦВ ЦГ, ДЦВ и EUROCONTROL) и одобрења висине јединице рутне 

накнаде, започета је обрада података тј. свих елемената трошковне основе за 

2012.г, као и усаглашавање података са АЦВ ЦГ, АКЛ и CRCO 

EUROCONTROL. Израђен је предлог трипартитног Споразума о расподели 

рутних накнада за 2012.г.;  

� Израда процене правдања тј. стварних рутних трошкова ДЦВ за 2011.г. 

� Током године организовано је и одржано више засебних и заједничких 

састанака са представницима АКЛ. и АЦВ Црне Горе на тему рутних 

трошкова; 

� Током године је вршена обрада података о приходима по основу рутних 

накнада – обрада података са екстранет портала EUROCONTROL о рутним 

накнадама – ETNA, израда и достава информација/извештаја у вези са истим; 

вршено је поређење/контрола планираних и стварних прилива по месецима, и 

сл. 

 

ТЕРМИНАЛНЕ НАКНАДЕ 

Након ступања на снагу Одлуке о дефинисању међусобних обавеза АКЛ и ДЦВ 

по основу учешћа у расподели средстава од терминалних накнада („Сл. гласник 

РС“, бр. 32/11) следеће активности су реализоване у вези са терминалним 

накнадама: 

� Терминалне накнаде за 2008-2009.г. - учешће у изради Анекса 2. Споразума о 

међусобним обавезама по основу терминалних накнада између АКЛ и ДЦВ за 

потребе даље реализације потраживања из 2008 и 2009.г. Анекс 1. Споразума 

за 2010.г. је потписан јуна месеца 2011.г. (ДЦВ бр. 1/0-01-0002/2010-0025 од 

09.06.2011.г.); 

� Терминалне накнаде за 2010.г. - учешће у изради Анекса 1. Споразума о 

исплати потраживања ДЦВ по основу терминалних накнада за потребе даље 

реализације потраживања из 2010.г. Анекс 1. Споразума за 2010.г. је потписан 

јуна месеца 2011.г. (ДЦВ бр. 7/0-01-0010/2011-0001 од 09.06.2011.г.); 

� Терминалне накнаде за 2011.г. - учешће у изради Споразума о исплати 

потраживања ДЦВ по основу терминалних накнада за 2011.г. (ДЦВ бр. 7/0-

01-0009/2011-0001 од 09.06.2011.г.) за потребе реализације потраживања из 

2011.г. као и Анекса 1. (ДЦВ бр. 7/0-01-0009/2011-0002 од 23.09.2011.г.) и 

Анекса 2. (ДЦВ бр. 7/0-01-0009/2011-0007 од 03.11.2011.г.) предметног 

споразума; 

� Током године је за потребе израде горе наведених Споразума и Анекса 

споразума обављено више консултација са АКЛ и израђено и достављено 
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више дописа и ургенција АКЛ за доставу кварталних извештаја о 

фактурисању и наплати терминалних накнада.  

� Такође је током године вршена обрада података из кварталних извештаја  

фактурисању и наплати терминалних накнада, израда извештаја у вези са 

истим, као и пројекције прилива од терминалних накнада за 2012.г; 

� Обраћање за помоћ ваздухопловим властима чије авио-компаније имају  

дуговања на име терминалних накнада ради измиривања истих. 

 

2. АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ  СА ПРАВИЛНИКОМ О ВИСИНИ НАКНАДА 

КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ ДЦВ 

 

ДЦВ ПУТНИЧКА И ДЦВ РОБНА НАКНАДА 

� Након израде Упутства о начину обрачуна накнаде за унапређење ваздушног 

саобраћаја урађене су Инструкције за ДЦВ путничку и ДЦВ робну накнаду са 

пратећим обрасцима, а кроз комуникацију са оператерима аеродрома и у 

сарадњи са ОЈ надлежним за финансије и ИТ (радни састанци и др.). 

Инструкције су ступиле на снагу 28 марта 2011.г. 

� Израда месечне пројекције прихода од ДЦВ путничких и ДЦВ робних 

накнада за 2011.г. као и за 2012.г. 

� Формирање листе/базе података о авио-превозиоцима, унос осталих података 

у апликацију ДЦВ путничке и ДЦВ робне накнаде непходних за фактурисање, 

ажурирање апликације/базе података. 

� Уношење дневних извештаја од оператера аеродрома у апликацију за ДЦВ 

путничке и ДЦВ робне накнаде. Усаглашавање дневних са месечним 

извештајем оператера аеродрома. Контрола података унетих у апликацију. 

Издавање рачуна за ДЦВ путничке и ДЦВ робне накнаде. Контрола истих. 

� Комуникација/коресподенција са представницима авио-превозилаца и 

оператерима аеродрома у вези са ДЦВ путничким и ДЦВ робним накнадама, 

месечним извештајима, издатим рачунима, књижним одобрењима, обрада 

жалби и упита авио-превозилаца и др. 

 

ОСТАЛЕ НАКНАДЕ КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ ДЦВ 

� Урађене су Инструкције за плаћање накнада за које је Законом прописано да 

се плаћају Дирекотрату цивилног ваздухопловства РС, као и Допуна 

наведених инструкција, а за потребе финансија и рачуновоства. Инструкције 

су на снази од марта месеца. 

� Обрада и статистичка анализа података за потребе израде месечне пројекције 

ове категорије прихода ДЦВ у 2011.г. као и за 2012.г.  

� Израда мастер решења у циљу успостављања правила за обавештавање 

корисника о висини накнаде која се плаћа ДЦВ, консултације са ОЈ ДЦВ на 

тему ове категорије накнада и процедура плаћања истих, израда Упутства за 

контролу реализације плаћања ове категорије накнада по Правилнику о 

висини накнада које се плаћају ДЦВ, као и предлога рачуна за ове накнаде. 

� Обрада упита корисника који плаћају накнаде ДЦВ у вези са истим. 

 

3. АНАЛИЗА, ПЛАНОВИ И ИЗВЕШТАЈИ 

У оквиру редовних активности пословног планирања и извештавања 

реализоване су следеће активности, а полазећи од обавезе годишњег и 

петогодишњег планирања и извештавања: 
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ПОСЛОВНО-ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ 

� Израда Програма рада ДЦВ за 2012.г и Финансијског плана ДЦВ за 2012.г. - 

након прикупљања и обраде планских података ОЈ израђени су следећи 

документи: Преглед потреба за службеним путовањима, Преглед потреба за 

набавком опреме, План јавних набавки, Процена прихода по основу 

Правилника о висини накнада које се плаћају ДЦВ, Програм рада ДЦВ за 

2012.г. и Финансијски план ДЦВ за 2012.;  

� Израда Стратешко пословног плана ДЦВ за период 2011-2016.г. – полазећи од 

постојећег Стратешко пословног плана ДЦВ за период 2006-2010.г. у току је 

анализа релевантних интерних и екстерних фактора, ревизија мисије и визије 

ДЦВ, стратешких циљева и тактичких циљева (дугорочни и средњорочни 

циљеви) и приступило се изради оперативних циљева пословања ДЦВ за 

период 2011-2016.г. (краткорочни циљеви/пројекти); 

 

ПОСЛОВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ 

� Прикупљање, анализа и обрада података из годишњих извештаја ОЈ ДЦВ и 

израда Годишњег извештаја о раду ДЦВ за 2010.г.; 

� Прикупљање, анализа и обрада месечних извештаја о раду ОЈ ДЦВ; 

� Израда кварталних извештаја о раду за 2011.г.; 

� Израда извештаја о раду ДЦВ за период 01.01.2008.-30.06.2010.г. 

� Реализација Програма рада за 2011.г. за период 01.01.-30.06.2011 

(компарација планираних и извршених активности). 

� Обрада финансијско-планских података и израда предлога стратегије 

петогодишњег кадровског планирања ДЦВ. 

� Учешће у ажурирању плана израде прописа Владе за 2011.г. у делу аката које 

Влада предлаже Народној скупштини, која доноси Влада РС, као и прописа 

органа државне управе из надлежности МИЕ, а за чије је доношење по ЗВС то 

министарство овлашћено; 

� Израда предлога праћење кварталне контроле буџета (прихода и расхода ДЦВ 

за 2011.г.); 

� Израда извештаја у вези са пословањем ДЦВ, накнадама из којих се 

финансира ДЦВ, као и израда осталих извештаја и анализа по захтеву; 

 

4. ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Током 2011.г. спроведенo je укупно 5 малих јавних набавки и то: 

� услуга спровођења финансијског одита унутар послова провере 
13

 

� каско и редовно осигурање возила; 

� канцеларијског материјала, 

� физичког обезбеђења; 

� обезбеђење услуга текућег одржавања и чишћења радног простора; 

 

Током 2011. године, Директорат је пословао са 135 добављача, 1614 корисника 

услуга према Правилнику Директората. Урађен је обрачун и исплата 12 зарада и  

накнада превоза за просечно 132 запослених, као и обрачун и исплата других 

примања за преко 80 лица ван Директората која су била ангажована по разним 

основама по уговору о делу, привременим и повременим пословима, ауторском 

делу за обављање послова превођења, послова испитивача, рад у комисији за 

испитивање узрока удеса. Урађен је и предат Годишњи финансијски извештај. 

                                                
13

 Ова јавна набавка је обустављена у 2010.години и спроведена у 2011. години. 
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Обрађен и предат упитник за ревизију књиговодствених исказа, као и података за 

статистичку обраду Републичком заводу за статистику. 

 

Из области информационо-комуникационих послова остварене су следеће кључне 

активности и резултати: 

• Унапређење сигурности информационог система – Утврђивање и 

имплементација политике сигурности информационог система (IT Security 

Policy), на основу анализе стања и сагледавања потреба.  

Планирани задатак је одложен за 2012.годину услед недостатака ресурса.  У 

међувремену је у сарадњи са Сектором за обуку и лиценцирање особља, у 

циљу подизања нивоа сигурности, дефинисана и потом реализована нова 

конфигурација мрежне инфраструктуре за потребе одржавања теоријских 

испита, извршена је замена сервера  за снимање испита и успостављена је и 

тестирана процедура прављења резервне копије података. Припремљен је 

предлог Одлуке о коришћењу ресурса информационог система Директората. 

• Успостављање продукционог окружења за апликације на Oracle  

платформи 

Резултат планираног задатка је требало да буде успостављање продукционог 

окружења (ДБ и апликативни сервери) и мигрирана апликација за Регистар 

ваздухоплова. 

Планирани задатак је одложен за 2012. годину услед недостатака ресурса. 

Обављене су припремне активности. Начелно је дефинисана архитектура 

Oracle  технолошке платформе, као и спецификација потребних лиценци 

(далеко мањег обима од раније разматране) и проширења постојеће ИБМ 

опреме. 

• Развој апликативних решења на Oracle  платформи (Пројектовање 

система, реализација подсистема Администрација, конструисање и изградња 

јединствене базе података, успостављање основне функционалности 

подсистема Регистри и евиденције. Реализација подсистема Инспекцијски 

надзор). 

Резултат планираног задатка је требало да буде израда пројекта система (за 

прву етапу развоја ИИС). Јединствена база података са подсистемом 

Администрација. Основна функционалност подсистема Регистри и 

евиденције. Подсистем Инспекцијски надзор. 

Задатак је одложен услед недостатака ресурса. 

• Унапређење мрежне инфраструктуре Имплементација политике 
сигурности  информационог система у делу који се тиче мреже укључујући 

редефинисање полиса за план Финансије (омогућавање употребе електронске 

поште и преузимања унапређења оперативног система и нових дефиниција 

вируса...). Повезивање Службе трагања и спасавања у мрежу Директората. 

Омогућавање ВПН конекција на мрежу Директората са лаптопова (у 

власништву Директората). 

Реализована унапређења мрежне инфраструктуре. 

Већим делом одложено јер је и  утврђивање политике сигурности ИС 

одложено услед недостатка ресурса. 

У међувремену је са расположивим средствима: 

- Документовано изведено стања за комуникациону опрему; 

- Утврђена и успешно тестирана процедура за опоравак DHCP и DNS сервера; 
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- Омогућено успостављање VPN конекција на мрежу Директората  извршена 

конфигурација рутера, обука систем администратора, израђен документ 

"Упутство за инсталацију и конфигурацију Cisco VPN клијента"; 

- Реконфигурисан vlan "finansije" (тестирано али корисницима за сада није 

омогућено:  употреба електронске поште, преузимање нових дефиниција 

вируса, приступ фајл серверу и Oracle серверу базе података). 

• Успостављање новог продукционог окружења за апликацију за 

књиговодство  

Резултат планираног задатка је требало да буде извршена миграција 

апликације за књиговодство са постојеће неадекватне конфигурације на блејд 

сервер и систем за складиштење података у систем сали. 

Одустало се од реализације овог задатка док се не утврди да ли се и када 

мења књиговодствена апликација. 

Извршена је миграција апликације на нови десктоп рачунар начелника 

Одељења за финансијско рачуноводствене послове. 

• Консолидација употребе периферних уређаја Замена расходованих 

штампача и скенера мањим бројем мрежних уређаја већег капацитета у циљу 

смањења трошкова штампе (одржавање уређаја и набавка тонера) 

Уведена су у рад два мрежна уређаја великог капацитета и перформанси (HP 

LaserJet P4515x и HP LaserJet M9040 Multifunction Printer). 

Усаглашен је и спроводи се  документ „Рационализација штампања на првом 

спрату и у Одељењу за међународне односе“. 

• Унапређење десктоп платформе и електронске поште Наставак 

обнављања рачунарске опреме. Поспупни прелазак са Windows XP/MS Offfice 

2003 на Windows 7/MS Office 2010 платформу, укључујући прелазак са 

Outlook Express на Outlook као клијент за електронску пошту. Успостављање 

стандардне конфигурације (подешавања и основни скуп софтвера који се 

инсталира на све рачунаре). Имплементација сервера електронске поште (mail 

server) у просторијама Директората („in-house“ решење, уместо постојећег 

код Беотелнет-а) и усклађивање постојећих адреса са стандардом за 

додељивање адреса на gov.rs домену („ime.prezime“). 

Планирано је да до краја 2011. године 70% рачунара стандардне 

конфигурације буде на новој платформи. Имплементиран сервер електронске 

поште у просторијама Директората. 

Планирани задатак је одложен за 2012. годину услед недостатака ресурса. 

Дефинисана је стандардна конфигурација и увођењем у рад нових рачунара 

(укупно 36 ове године) се поступно прелази на Windows 7. Паралелно је 

вршена прерасподела коришћене, још увек употребљиве опреме. Прелазак на 

нови Office није могућ док се не потпише уговор са Microsoft-ом.  

• Увођење нових софтверских алата и апликација, укључујући почетак 
интерног развоја решења. Унапређење ИС у складу са потребама 

сагледаним у оквиру пројекта „Анализа и унапређење коришћења ИТ 

инфраструктуре“, укључујући: набавку и имплементацију софтвера (MS 

Project, Adobe CS5, ABBYY FINE READER...), миграцију на Oracle 

платформу постојећих евиденција и апликација на десктоп (MS Office) 

платформи 

Како набавка нових софтверских алата и апликација није вршена, фокус је 

био на оспособљавању за интерни развој решења коришћењем Oracle 

Application Express (APEX), самосталнom обуком - коришћењм 
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документације у електронском формату ("Oracle Application Express 

Application Builder User’s Guide", "Oracle Application Express Advanced 

Tutorial", "Oracle® Database 2 Day DBA"...) и практичним радом на 

апликацијама за интерне потребе ОИКП ("ИТ подршка", „Реализација 

активности“, „Евиденције“). 

• Одржавање интернет презентације ДЦВ-а и дефинисање њеног даљег 
развоја Освежавање садржаја постојеће презентације без великих измена у 

структури. Избор локације (измештање из БеотелНет-а) и технолошке 

платформе за израду новог сајта која ће омогућавати ажурирање садржаја без 

ангажовања ОИКП.  

      Освежавање садржаја интернет презентације је вршено правовремено на 

основу 139 захтева. 

Проучен је документ и сагледана усклађеност интернет презентације ДЦВ са 

„Смерницама за израду веб презентација органа државне управе“.  Неопходно 

је направити нову интернет презентацију. Сагледане су могуће локације и 

технологије.  

Реализација пројекта је одложена услед недостатка ресурса. 

• Администрација сервера и мрежне инфрастуктуре 
Са расположивим ресурсима обезбеђен потребан ниво доступности уз само  

два озбиљија застоја у укупном трајању од два сата. 

• Интервенције на софтверу и хардверу по захтеву корисика 

Адекватно је одговорено на 605 захтева упућених електронском поштом на it-

podrska@cad.gov.rs  

• Информационо комуникациони послови који нису били предвиђени 

Програмом рада за 2011: 

- Израда документа“Иницијално сагледавање могућности развоја 

електронске управе у Директорату“ као одговор на питања из дописа МИЕ. 

- Обука за коришћење Excell-a  за запослене у Дирекцији за пословно 

планирање и развој. 

- Сагледавање потреба за унапређењем софтвера  COMPIC-JAR FCL 3 

Medical. 

- У условима ограничених средстава, без могућности спровођења поступка 

јавне набавке и ангажовања  неке информатичке куће за развој 

апликативних решења на Oracle платформи, надлежна ОЈ Директората је 

била принуђена да коришћењем унутрашњих ресурса Директората 

формира тим за развој софтверских решења који је успешно реализовао 

следеће пројекте и активности: 

� Развој апликације „ДЦВ накнаде“. 

� Самостална обука – упознавање са Oracle Application Express Release 4 

� Прелазак са APEX  верзије 3.2 на APEX верзију 4.1 

� Развој апликације „Дозволе кабинског особља“ 

� Започет је пројекат „Развој апликације „Дозволе ваздухоплових 

диспечере“ као и припрема пројекта „Развој апликације „Уписник 

ваздухопловног особља“. 

- Сарадња са Microsoftt-ом на изради документа „Оптимизација ИТ 

инфраструктуре“ на основу кога је приступљено припреми пројекта „ 

Увођење динамичког Data Center-а  и директоријумских сервиса“. 

Сачињен је документ „Увођење динамичког Data Centеr-а и 

директоријумских сервиса - Концепт" у оквиру кога су сагледане и 
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потребе за набавком лиценци кроз „Open Value Company Wide“ 

уговор. 

- Проучен је документ "Смернице за Пројектни фонд за 

институционални развој (PROFID)". У сарадњи са Министарство за 

инфраструктуру и енергетику припремљен је и предат пројектни 

захтев за пројекат „Оспособљавање за развој софтверских решења 

коришћењем „Oracle Application Express“. 

 

У циљу унапређења стручности и повећања ефикасности у раду, запослени у 

Директорату су прошли различите  облике стручног усавршавања у организацији : 

1. Програм бесплатне обуке „Aeronautical Information Management“ у 

организацији LFV коју је похађало 11 запослених у Директорату. 

2. Програм бесплатне обуке Cartografy II Course у организацији LFV коју је 

похађало 9 запослених у Директорату. 

3. Програм бесплатне обуке „Хармонизација националних прописа са прописима  

ЕУ – Табела усклађености“  у организацији Канцеларије за европске 

интеграције коју је похађао 1 запослени из Директората. 

4. Програм бесплатне обуке“ Sertification Procedures for the Ground handlers and 

ANS Providers“ у организацији LFV коју је похађао 1 запослени из 

Директората. 

5. Програм бесплатне обуке „REG 2 Consulting Regarding Bylaws“ у организацији 

LFV коју су похађала 2 запослена из Директората. 

6. Програм „Обуке за службенике за јавне набавке“ у организацији Привредне 

коморе Београда је похађао 1 запослени 

7. Програм бесплатне обуке „EASA-IPA Technical Training“ у организацији EASA 

у Подгорици је похађао 1 запослени из Директората. 

8. „Обука за посредника медијатора у случајевима злостављања на раду“ у 

организацији МНГ(Београд) коју је похађао 1 запослени из Директората. 

9. „Конференција INFOTECH 2011ICT“ одржана у Врњачкој Бањи у организацији 

ЈУРИТ-а којој су присуствовала 2 запослена из Директората. 

10. Програм бесплатне обуке „Flight Crew Training Supervision and Licensing“ 

(Луксембург) у организацији ALSA, похађала су 3 запослена из Директората. 

11. Курс „Пословни протокол“ (Београд) у организацији МНГ похађао је 1 

запослени из Директората. 

12. Курс „IR Part M, Subpart I for Airworthiness Review Staff“ у организацији ЈАА 

ТО (Београд) похађала су 3 запослена из Директората. 

13. Програм бесплатне обуке „Safety and Quality Audit for Ground Operations“ 

(Луксембург) у организацији ALSA, похађао је 1 запослени из Директората. 

14. Курс „Wildlife Hazard Prevention and Management“ (Загреб) у организацији ACI, 

похађао је 1 запослени из Директората. 

15. „EASA Part 145 (Љубљана) у организацији ZPZ, похађала су 2 запослена из 

Директората. 

16. „Примена Закона о извршењу и обезбеђењу“ у организацији Института за 

економску дипломатију похађао је 1 запослени из Директората. 

17. Програм бесплатне обуке „IR Part M, Subpart G for Operators and CAMOs 

Trainig Course“ (Hofdorp) у организацији ECAC/JAA TO похађао је 1 запослени 

из Директората. 

18. „Европски и светски хоризонти бблиотекарства у дигиталној доби“ (Београд) у 

организацији Библиотекарског друштва Србије, похађао је 1 запослени. 




