ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЕВРОПСКИХ ПРОПИСА САДРЖАНИХ У АНЕКСУ I ЕСАА
СПОРАЗУМА У ДОМАЋЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Ф
А
З
А

ЕВРОПСКИ
ПРОПИС

ДОМАЋИ
ПРОПИС

Приступ тржишту и разна питања
I
и
II

Regulation (EC) No 1008/2008 of the European
Parliament and of the Council of 24 September 2008
on common rules for the operation of air services in
the Community

II

Council Regulation (EEC) No 95/93 of 18 January
1993 on common rules for the allocation of slots at
Community airports

I

Council Directive 96/67/EC of 15 October 1996 on
access to the groundhandling market at Community
airports

II

Regulation (EC) No 785/2004 of the European
Parliament and of the Council of 21 April 2004 on
insurance requirements for air carriers and aircraft
operators

Правилник о оперативној
дозволи и заједничким
правилима за обављање јавног
авио-превоза („Службени
гласник РС“, бр. 54/12, 76/13)
Правилник о заједничким
правилима за доделу слотова и
усклађивању редова летења на
аеродромима („Службени
гласник РС“, број 10/14), којим
се преузимају:
- Уредба Савета (ЕЕЗ) бр. 95/93
(Прилог I Правилника);
- Уредба Европског парламента
и Савета (ЕЕЗ) бр. 894/2002
(Прилог II Правилника);
- Уредба Европског парламента
и Савета (ЕЕЗ) бр.
1554/2003(Прилог III
Правилника) ;
- Уредба Европског парламента
и Савета (ЕЕЗ) бр. 793/2004
(Прилог IV Правилника);
- Уредба Европског парламента
и Савета (ЕЕЗ) бр. 545/2009
(Прилог V Правилника)
Правилник о пружању услуга
земаљског опслуживања на
аеродромима („Службени
гласник РС“, број 61/15);
Закон о обавезном осигурању у
саобраћају („Службени гласник
РС“, бр. 51/09, 78/11, 101/11,
93/12, 7/13-УС);

Управљање ваздушним саобраћајем
II

Regulation (EC) No 549/2004 of the European
Parliament and of the Council of 10 March 2004

laying down the framework for the creation of the
single European sky (the framework Regulation)

II

II

II

II

Regulation (EC) No 550/2004 of the European
Parliament and of the Council of 10 March 2004 on
the provision of air navigation services in the single
European sky (the service provision Regulation)

Regulation (EC) No 551/2004 of the European
Parliament and of the Council of 10 March 2004 on
the organisation and use of the airspace in the single
European sky (the airspace Regulation)

Regulation (EC) No 552/2004 of the European
Parliament and of the Council of 10 March 2004 on
the interoperability of the European Air Traffic
Management network (the interoperability Regulation)

Правилник о условима и начину
издавања и важења сертификата
за пружање услуга у ваздушној
пловидби („Сл.гласник РС“,
број 32/11, 54/12 и 24/13), којим
се, као Прилог 1 Правилника
преузима Уредба 549/2004 у
целини, измењена и допуњена
Уредбом Европског парламента
и Савета (ЕЗ) бр. 1070/2009 .
Правилник о условима и начину
издавања и важења сертификата
за пружање услуга у ваздушној
пловидби („Сл.гласник РС“,
број 32/11, 54/12 и 24/13), којим
се, као Прилог 2 Правилника
преузима Уредба 550/2004 у
целини, измењена и допуњена
Уредбом Европског парламента
и Савета (ЕЗ) бр. 1070/2009 .
Прилог 1 Правилника о
преузимању прописа Европске
уније о управљању ваздушним
простором и флексибилном
коришћењу ваздушног простора
(„Сл.гласник РС“, број 69/11)
Правилник о преузимању
прописа Европске уније о
интероперабилности Европске
мреже управљања ваздушним
саобраћајем („Сл.гласник РС“,
број 69/11)

Commission Regulation (EC) No 2096/2005 of 20
December 2005 laying down common requirements for Правилник о условима и начину
издавања и важења сертификата
the provision of air navigation services
Напомена: oва уредба је стављена ван снаге са
Commission Implementing Regulation (EU)
No 1035/2011 of 17 October 2011 laying down common
requirements for the provision of air navigation services
and amending Regulations (EC) No 482/2008 and (EU)
No 691/2010

за пружање услуга у ваздушној
пловидби („Сл.гласник РС“, бр.
32/11, 54/12 и 24/13), којим се,
као Прилог 3 Правилника
преузима Спровeдбена уредба
Комисије (ЕУ) бр. 1035/2011 од
17. октобра 2011. године којом
се утврђују заједнички захтеви
за пружање услуга у ваздушној
пловидби и којом се мења и
допуњава Уредба (ЕЗ) бр.

482/2008 и Уредба (ЕУ) бр.
691/2010.
Напомена: Преузет је основни текст
Уредбе 1035/2011, али не и измене
извршене:
- Уредбом 923/2012,
-Уредбом 390/2013
-Уредбом 448/2014

II

II

Commission Regulation (EC) No 2150/2005 of 23
December 2005 laying down common rules for the
flexible use of airspace

Commission Regulation (EC) No 1032/2006 of 6 July
2006 laying down requirements for automatic systems
for the exchange of flight data for the purpose of
notification, coordination and transfer of flights
between air traffic control units

Прилог 2 Правилника о
преузимању прописа Европске
уније о управљању ваздушним
простором и флексибилном
коришћењу ваздушног простора
(„Сл.гласник РС“, број 69/11)
Правилник о захтевима за
аутоматске системе за размену
података о лету („Службени
гласник РС“, број 23/12)
Напомена: домаћи пропис је
преузео основни текст, али не и
измену извршену Уредбом
Комисије (EЗ) бр. 30/2009 од 16.
јануара 2009. године.

II

Commission Regulation (EC) No 1033/2006 of 4 July
2006 laying down the requirements on procedures for
flight plans in the pre-flight phase for the single
European sky

Правилник о захтевима за
процедуре које се односе на
планове лета у предполетној
фази („Службени гласник РС“,
број 23/12);
Напомена: примењена је Уредба
1033/2006, као и њена измена
извршена Уредбом 929/2010, али не
и измене извршене Уредбом
923/2012 и Уредбом 428/2013

II

Directive 2006/23/EC of the European Parliament and
Правилник
о
дозволама
of the Council of 5 April 2006 on a Community air
контролора
летења,
центрима
за
traffic controller licence
Напомена: престала да важи. Замењена са Commission
Regulation (EU) No 805/2011 of 10 August 2011 laying down
detailed rules for air traffic controllers’ licences and certain
certificates pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the
European Parliament and of the Council
Напомена: Commission Regulation (EU) No 805/2011 је такође
стављена ван снаге са Commission Regulation (EU) 2015/340
of 20 February 2015 laying down technical requirements and
administrative procedures relating to air traffic controllers'
licences and certificates pursuant to Regulation (EC) No
216/2008 of the European Parliament and of the Council,
amending Commission Implementing Regulation (EU) No

обуку
и
ваздухопловномедицинским
центрима
(„Службени гласник РС“, број
83/15) је преузео Уредбу
Комисије (ЕУ) број 2015/340.

923/2012 and repealing Commission Regulation (EU) No
805/2011

II

Commission Regulation (EC) No 1794/2006 of 6
December 2006 laying down a common charging
scheme for air navigation services
Напомена: стављена ван снаге са Commission Implementing
Regulation (EU) No 391/2013 of 3 May 2013 laying down a
common charging scheme for air navigation services

II

Council Regulation (EC) No 219/2007 of 27
February 2007 on the establishment of a Joint
Undertaking to develop the new generation European
air traffic management system (SESAR)

Правилник о мерилима за
обрачун и одређивање висине
накнада за пружање услуга у
ваздушној пловидби
(„Службени гласник РС“, број
98/11, 71/13);
Правилник о преузимању
европских прописа о
успостављању Заједничког
предузећа за развој нове
генерације Европског система
за управљање ваздушним
саобраћајем (SESAR)
(„Службени гласник РС“, број
23/12)
Напомена: Преузета је Уредба
219/2007, као и њена измена
извршена Уредбом 1361/2008,
али не и измена извршена
Уредбом 721/2014.

II

Commission Regulation (EC) No 633/2007 of 7 June
2007 laying down requirements for the application of
a flight message transfer protocol used for the purpose
of notification, coordination and transfer of flights
between air traffic control units

Правилник о захтевима за
примену протокола за пренос
порука о лету („Службени
гласник РС“, број 54/12) је као
свој Прилог 1 преузео Уредбу
Комисије (ЕЗ) бр. 633/2007 од
7. јуна 2007. године која
утврђује захтеве за примену
протокола за пренос порука о
лету ради најаве, координације и
примопредаје летова између
јединица контроле летења.
Прилогом 2 овог правилника
преузета је Уредба Комисије
(ЕУ) бр. 283/2011 од 22. марта
2011. године којом се мења и
допуњава Уредба Комисије (ЕЗ)
бр. 633/2007 у погледу
транзиционих аранжмана из
члана 7.

II

Commission Regulation (EC) No 1265/2007 of 26
October 2007 laying down requirements on air-ground Правилник о утврђивању
захтева за размак говорних
voice channel spacing for the single European sky
канала ваздух-земља

Напомена: стављена ван снаге са Commission Implementing
Regulation (EU) No 1079/2012 of 16 November 2012 laying
down requirements for voice channels spacing for the single
European sky

II

Commission Regulation (EC) No 1315/2007 of 8
November 2007 on safety oversight in air traffic
management and amending Regulation (EC) No
2096/2005
НАПОМЕНА: престала да важи.
Уместо ове уредбе на снази је Commission Implementing
Regulation (EU) No 1034/2011 of 17 October 2011 on safety
oversight in air traffic management and air navigation services
and amending Regulation (EU) No 691/2010

II

(„Службени гласник РС“, број
54/12);

Правилник о условима и начину
издавања и важења сертификата
за пружање услуга у ваздушној
пловидби („Сл.гласник РС“, бр.
32/11 и 54/12), којим се, као
Прилог 4 Правилника преузима
Спроведбена уредба Комисије
(ЕУ) бр. 1034/2011 од 17.
октобра 2011. године о
безбедносном надзору у
управљању ваздушним
саобраћајем и услугама у
ваздушној пловидби, којом се
мења и допуњава Уредба (ЕЗ)
бр. 691/2010.

Commission Regulation (EC) No 482/2008 of 30 May
2008 establishing a software safety assurance system
to be implemented by air navigation service providers
and amending Annex II to Regulation (EC) No
2096/2005

Правилник о успостављању
система безбедносних гаранција
за
рачунарске
програме
пружалаца услуга у ваздушном
саобраћају („Службени гласник
РС“, бр. 2/11 и 54/12);

Commission Regulation (EU) No 255/2010 of 25
March 2010 laying down common rules on air traffic
flow management

Правилник
о
преузимању
прописа Европске уније о
заједничким
правилима
за
управљање протоком ваздушног
саобраћаја („Службени гласник
РС“, број 54/12);
Напомена: Правилник није
преузео
измену
извршену
Уредбом 923/2012

Ваздухопловна сигурност
I

Council Regulation (EEC) No 3922/91 of 16
December 1991 on the harmonisation of technical
requirements and administrative procedures in the
field of civil aviation
Напомена: Ова уредба је само делимично на снази.
Уместо ње је донета Commission Regulation (EU) No 965/2012
of 5 October 2012 laying down technical requirements and

Прилог 1 Правилника о
условима и поступку издавања
уверења о оспособљености за
обављање јавног авиотранспорта („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 33/08,
39/09, 14/10, 54/12-др.пропис);

administrative procedures related to air operations pursuant to
Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of
the Council

I

I

Regulation (EC) No 216/2008 of the European
Parliament and of the Council of 20 February 2008 on
common rules in the field of civil aviation and
establishing a European Aviation Safety Agency, and
repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation
(EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

Commission Regulation (EC) No 1702/2003 of 24
September 2003 laying down implementing rules for
the airworthiness and environmental certification of
aircraft and related products, parts and appliances, as
well as for the certification of design and production
organisations
НАПОМЕНА: Стављена ван снаге са Commission
Regulation (EU) No 748/2012 of 3 August 2012 laying down
implementing rules for the airworthiness and environmental
certification of aircraft and related products, parts and
appliances, as well as for the certification of design and
production organisations

I

Commission Regulation (EC) No 2042/2003 of 20
November 2003 on the continuing airworthiness of
aircraft aeronautical products, parts and appliances,
and on the approval of organisations and personnel
involved in these tasks
НАПОМЕНА: Стављена ван снаге са Commission
Regulation (EU) No 1321/2014 of 26 November 2014 on the
continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products,
parts and appliances, and on the approval of organisations and
personnel involved in these tasks

Уредба 965/2012 је примењена
Правилником о обављању
јавног авио-превоза („Службени
гласник РС“, број 110/14)
Правилник о основним
правилима у области цивилног
ваздухопловства и
надлежностима Европске
агенције за безбедност
ваздушног саобраћаја
(„Службени гласник РС“, бр.
23/12)
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);

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
(„Сл.гласник РС“, бр. 32/11,
23/12, 27/12-исправка, 10/14), а
којим се:
- као Прилог 1 преузима
Уредба Комисије (ЕЗ) бр.
2042/2003, измењена и
допуњена Уредбом Комисије
(ЕЗ) бр. 707/2006 од 8. маја
2006. године, Уредбом
Комисије (ЕЗ) бр. 376/2007 од
30. марта 2007. године и
Уредбом Комисије (ЕЗ) бр.
1056/2008 од 27. октобра 2008.
године.
-Прилог 2 овог Правилника
чини Уредба Комисије (ЕУ)
бр. 127/2010 од 5. фебруара
2010. године којом се мења и

допуњава Уредба Комисије (ЕЗ)
бр. 2042/2003.
-Прилог 3 овог Правилника
чини Уредба Комисије (ЕУ) бр.
962/2010 од 26. октобра 2010. о
изменама и допунама Уредбе
(ЕЗ) бр. 2042/2003
-Прилог 7 овог правилника
чини Уредба Комисије (ЕУ) бр.
1149/2011
-Прилог 8 овог правилника
чини Уредба комисије (ЕУ) бр.
593/2012
I

Council Directive 94/56/EC of 21 November 1994
establishing the fundamental principles governing the
investigations of civil aviation accidents and incidents
НАПОМЕНА: Стављена ван снаге са Regulation (EU) No
996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20
October 2010 on the investigation and prevention of accidents
and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC

I

Directive 2003/42/EC of the European Parliament and
Правилник о пријављивању
of the Council of 13 June 2003 on occurrence
догађаја у цивилном
reporting in civil aviation
Напомена: Стављена ван снаге са Regulation (EU) No
376/2014 of the European Parliament and of the Council of 3
April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of
occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No
996/2010 of the European Parliament and of the Council and
repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and
of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007
and (EC) No 1330/2007

I

Закон о истраживању несрећа у
ваздушном, железничком и
водном саобраћају («Службени
гласник РС», број 66/15) je
транспоновао Уредбу 996/2010

Commission Regulation (EC) No 1321/2007 of 12
November 2007 laying down implementing rules for
the integration into a central repository of information
on civil aviation occurrences exchanged in accordance
with Directive 2003/42/EC of the European
Parliament and of the Council

ваздухопловству („Службени
гласник РС“, број 54/12).

Прилог 3 Правилника о
пријављивању догађаја у
цивилном ваздухопловству
(„Службени гласник РС“, број
54/12).

Напомена: Стављена ван снаге са Regulation (EU) No
376/2014

I

Commission Regulation (EC) No 1330/2007 of 24
September 2007 laying down implementing rules for
the dissemination to interested parties of information
on civil aviation occurrences referred to in Article 7(2)
of Directive 2003/42/EC of the European Parliament
and of the Council
Напомена: Стављена ван снаге са Regulation (EU) No
376/2014

I

Commission Regulation (EC) No 104/2004 of 22
January 2004 laying down rules on the organisation

Прилог 2 Правилника о
пријављивању догађаја у
цивилном ваздухопловству
(„Службени гласник РС“, број
54/12).

and composition of the Board of Appeal of the
European Aviation Safety Agency

I

I

I

Commission Regulation (EC) No 736/2006 of 16 May
2006 on working methods of the European Aviation
Safety Agency for conducting standardisation
inspections

Commission Regulation (EC) No 768/2006 of 19 May
2006 implementing Directive 2004/36/EC of the
European Parliament and of the Council as regards
the collection and exchange of information on the
safety of aircraft using Community airports and the
management of the information system
Commission Regulation (EC) No 593/2007 of 31 May
2007 on the fees and charges levied by the European
Aviation Safety Agency
Напомена: Стављена ван снаге са Commission Regulation
(EU) No 319/2014 of 27 March 2014 on the fees and charges
levied by the European Aviation Safety Agency, and repealing
Regulation (EC) No 593/2007

I

I

I

Regulation (EC) No 2111/2005 of the European
Parliament and of the Council of 14 December 2005
on the establishment of a Community list of air
carriers subject to an operating ban within the
Community and on informing air transport passengers
of the identity of the operating air carrier, and
repealing Article 9 of Directive 2004/36/EC
Commission Regulation (EC) No 473/2006 of 22
March 2006 laying down implementing rules for the
Community list of air carriers which are subject to an
operating ban within the Community referred to in
Chapter II of Regulation (EC) No 2111/2005 of the
European Parliament and of the Council
Commission Regulation (EC) No 474/2006 of 22
March 2006 establishing the Community list of air
carriers which are subject to an operating ban within
the Community referred to in Chapter II of Regulation
(EC) No 2111/2005 of the European Parliament and of
the Council

Правилник о уређењу и саставу
одбора за жалбе Европске
агенције за безбедност
ваздушног саобраћаја
(„Службени гласник РС“, број
14/10);
Правилник о начину рада
Европске агенције за безбедност
ваздушног саобраћаја у
спровођењу инспекције
стандардизације („Службени
гласник РС“, број 14/10);
Прилог 4. Правилникa о
безбедносном прегледу страних
ваздухоплова на платформи
аеродрома („Службени гласник
РС“, број 2/11);
Правилник о таксама и
накнадама које убира Европска
агенција за безбедност
ваздушног саобраћаја
(„Службени гласник РС“, број
14/10);
Прилог 2. Правилникa о
безбедносном прегледу страних
ваздухоплова на платформи
аеродрома („Службени гласник
РС“, број 2/11);

Прилог 3. Правилникa о
безбедносном прегледу страних
ваздухоплова на платформи
аеродрома („Службени гласник
РС“, број 2/11);
Прилог 5. Правилникa о
безбедносном прегледу страних
ваздухоплова на платформи
аеродрома („Службени гласник
РС“, број 2/11);
Листа авио-превозилаца којима
је забрањено летење у
Европској унији („Службени
гласник РС“, број 55/14) -

преузета је из Спроведбене
уредбе Комисије (ЕУ) бр.
1318/2014 од 11. децембра 2014.
године којом се мења и
допуњује Уредба (ЕЗ) бр.
474/2006;

Ваздухопловна безбедност
I

Regulation (EC) No 300/2008 of the European
Parliament and of the Council of 11 March 2008 on
common rules in the field of civil aviation security and
repealing Regulation (EC) No 2320/2002

Правилник
о
заједничким
правилима
у
области
обезбеђивања
у
цивилном
ваздухопловству
(„Службени
гласник РС“, број 2/11);
Поред овог прописа, донети су и
други прописи којима су
примењене европске уредбе које
још увек нису обухваћене
Анексом I ECAA споразума:
 Правилник
о
допуни
заједничких основних стандарда
обезбеђивања
у
цивилном
ваздухопловству („Службени
гласник РС“, бр. 19/11 и 10/14):
Прилог 1 преузима Уредбу
Комисије(ЕЗ) бр. 272/2009 од
2. априла 2009. године о допуни
заједничких основних стандарда
обезбеђивања у цивилном
ваздухопловству из Анекса
Уредбе Европског парламента и
Савета (ЕЗ) бр. 300/2008,
измењена и допуњена Уредбом
Комисије (ЕУ) бр. 297/2010 од
9. априла 2010. године којом се
мења и допуњава Уредба (ЕЗ)
бр. 272/2009.
Прилог 2 преузима Уредбу
Комисије (EУ) бр. 720/2011;
Прилог 3 преузима Уредбу
Комисије (EУ) бр. 1141/2011;
Прилог 4 преузима Уредбу
Комисије (EУ) бр. 245/2013
- Правилник о одступању од
заједничких основних стандарда
обезбеђивања
у
цивилном
ваздухопловству
(„Службени
гласник РС“, број 19/11), којим
се преузима Уредба Комисије
(ЕУ) бр. 1254/2009 од 18.

децембра 2009. године којом се
одређују мерила на основу којих
државе чланице одступају од
заједничких основних стандарда
обезбеђивања
у
цивилном
ваздухопловству и усвајају
друге
алтернативне
мере
обезбеђивања.

I

Commission Regulation (EC) No 820/2008 of 8
August 2008 laying down measures for the
implementation of the common basic standards on
aviation security
Напомена: Ова уредба је стављена ван снаге Уредбом
бр. 185/2010

С обзиром да је Уредба
820/2008 стављена ван снаге са
Уредбом 185/2010, Директорат
је донео Правилник о
детаљним мерама за примену
заједничких основних
стандарда обезбеђивања у
ваздухопловству („Службени
гласник РС“, бр. 78/11 и 10/14)
Прилогом 1 примењена је
Уредба 185/2010, измењена и
допуњена следећим уредбама:
Уредбом Комисије (ЕУ) бр.
357/2010, Уредбом Комисије
(ЕУ) бр. 358/2010, Уредбом
Комисије (ЕУ) бр. 573/2010,
Уредбом Комисије (ЕУ) бр.
983/2010 и Уредбом Комисије
(ЕУ) бр. 334/2011;
Прилогом 2 примењена је
Спроведбена уредба Комисије
(EУ) бр. 859/2011;
Прилогом 3 примењена је
Спроведбена уредба Комисије
(EУ) бр. 1087/2011;
Прилогом 4 примењена је
Спроведбена уредба Комисије
(EУ) бр. 1147/2011;
Прилогом 5 примењена је
Спроведбена уредба Комисије
(EУ) бр. 173/2012;
Прилогом 6 примењена је
Спроведбена уредба Комисије
(EУ) бр. 711/2012;
Прилогом 7 примењена је
Спроведбена уредба Комисије
(EУ) бр. 1082/2012;
Прилогом 8 примењена је
Спроведбена уредба Комисије
(EУ) бр. 104/2013;
Прилогом 9 примењена је
Спроведбена уредба Комисије
(EУ) бр. 189/2013;

Прилогом 10 примењена је
Спроведбена уредба Комисије
(EУ) бр. 246/2013

I

Commission Regulation (EC) No 1217/2003 of 4 July
2003 laying down common specifications for national
civil aviation security quality control programmes
Напомена: Ова уредба је стављена ван снаге Уредбом
бр. 185/2010

I

Commission Regulation (EC) No 1486/2003 of 22
August 2003 laying down procedures for conducting
Commission inspections in the field of civil aviation
security
Напомена: Ова уредба је стављена ван снаге Уредбом
бр. 185/2010

Програм за контролу квалитета
мера
обезбеђивања
у
ваздухопловству број: интерно
5/4-01-0029/2015-0001 од 5.
октобра 2015. године.

Уредба 1486/2003 била је
примењена Правилником о
инспекцији Комисије у области
заштите у цивилном
ваздухопловству („Службени
гласник РС“, број 14/10);
Међутим, с обзиром да је
Уредба 1486/2003 стављена ван
снаге, и наведени Правилник је
стављен ван снаге, а уместо
њега је донет Правилник о
инспекцији Комисије у области
обезбеђивања у цивилном
ваздухопловству („Службени
гласник РС“, број 19/11), којим
се преузима Уредба Комисије
(ЕУ) бр. 72/2010 од 26. јануара
2010. године о спровођењу
инспекције у области
обезбеђивања у
ваздухопловству.

I

Commission Regulation (EC) No 1138/2004 of 21
June 2004 establishing a common definition of critical
parts of security restricted areas at airports
Напомена: Ова уредба је стављена ван снаге Уредбом
бр. 185/2010

Ова уредба била је примењена
кроз Правилник о
успостављању дефиниције
критичних делова заштитнорестриктивне зоне аеродрома
(„Службени гласник РС“, број
14/10).
Међутим, како је Уредба
1138/2004 престала да важи,
овај правилник је такође
стављен ван снаге, доношењем
Правилника о детаљним мерама
за примену заједничких
основних стандарда
обезбеђивања у
ваздухопловству („Службени
гласник РС“, број 78/11) ), којим
је примењена Уредба 185/2010,
измењена и допуњена следећим

уредбама: Уредбом Комисије
(ЕУ) бр. 357/2010, Уредбом
Комисије (ЕУ) бр. 358/2010,
Уредбом Комисије (ЕУ) бр.
573/2010, Уредбом Комисије
(ЕУ) бр. 983/2010 и Уредбом
Комисије (ЕУ) бр. 334/2011.

Животна средина
II

Directive 2002/30/EC of the European Parliament and
of the Council of 26 March 2002 on the establishment
of rules and procedures with regard to the
introduction of noise-related operating restrictions at
Community airports
Напомена: Престаје да важи 12.06.2016. на основу одредбе
из Regulation (EU) No 598/2014 of the European Parliament and
of the Council of 16 April 2014 on the establishment of rules and
procedures with regard to the introduction of noise-related
operating restrictions at Union airports within a Balanced
Approach and repealing Directive 2002/30/EC

II

Directive 2002/49/EC of the European Parliament and
Закон о заштити од буке у
of the Council of 25 June 2002 relating to the
животној средини („Службени
assessment and management of environmental noise

гласник РС“, број 36/09, 88/10)

II

Directive 2006/93/EC of the European Parliament and
of the Council of 12 December 2006 on the regulation
of the operation of aeroplanes covered by Part II,
Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on
International Civil Aviation, second edition (1988)
Социјални аспекти

II

I

Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the
introduction of measures to encourage improvements
in the safety and health of workers at work

Закон о безбедности и здрављу
на раду („Службени гласник
РС“, број 101/05, 91/15);

Directive 2003/88/EC of the European Parliament and Закон о раду („Сл. гласник РС“,
of the Council of 4 November 2003 concerning certain бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14);
aspects of the organisation of working time
Закон о безбедности и здрављу
на раду („Службени гласник
РС“, број 101/05, 91/15);

I

Council Directive 2000/79/EC of 27 November 2000
concerning the European Agreement on the

Члан 199. Закона о ваздушном
саобраћају („Сл.гласник РС“,

Organisation of Working Time of Mobile Workers in
Civil Aviation concluded by the Association of
European Airlines (AEA), the European Transport
Workers’ Federation (ETF), the European Cockpit
Association (ECA), the European Regions Airline
Association (ERA) and the International Air Carrier
Association (IACA)

бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15,
66/15);
Правилник о организацији
радног времена чланова посаде
цивилног ваздухоплова
(„Службени гласник Републике
Србије“, бр. 101/08, 16/09, 93/09,
14/10)

Заштита корисника
II

Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on
package travel, package holidays and package tours

Закон о туризму („Службени
гласник РС“, број 36/09, 88/10,
99/11-др. закон, 93/12, 84/15);
Закон о заштити потрошача,
(„Службени гласник РС“, број
62/14)

II

II

I

II

I

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on
unfair terms in consumer contracts

Закон о заштити потрошача
(„Службени гласник РС“, број
62/14 )

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of
the Council of 24 October 1995 on the protection of
individuals with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data

Закон о заштити података о
личности („Сл. гласник РС“,
број 97/08, 104/09-др. закон,
68/12, 107/12) .

Council Regulation (EC) No 2027/97 of 9 October
1997 on air carrier liability in the event of accidents

Directive 2001/95/EC of the European Parliament and
of the Council of 3 December 2001 on general product
safety
Regulation (EC) No 261/2004 of the European
Parliament and of the Council of 11 February 2004
establishing common rules on compensation and
assistance to passengers in the event of denied
boarding and of cancellation or long delay of flights,
and repealing Regulation (EEC) No 295/91

Закон о облигационим и
основама својинско-правних
односа у ваздушном саобраћају
(„Службени гласник РС“, бр.
87/11 и 66/15)
Закон о општој безбедности
производа („Сл.гласник РС“,
број 41/09)
Закон о облигационим и
основама својинско-правних
односа у ваздушном саобраћају
(„Службени гласник РС“, број
87/11 и 66/15)

II

Regulation (EC) No 1107/2006 of the European
Parliament and of the Council of 5 July 2006
concerning the rights of disabled persons and persons
with reduced mobility when travelling by air

Закон о облигационим и
основама својинско-правних
односа у ваздушном саобраћају
(„Службени гласник РС“, број
87/11 и 66/15)

Остали прописи
II

II

II

II

II

Council Regulation (EEC) No 2299/1989 of 24 July
1989 on a code of conduct for computer reservation
systems
Council Directive 91/670/EEC of 16 December 1991
on mutual acceptance of personnel licences for the
exercise of functions in civil aviation
Regulation (EC) No 437/2003 of the European
Parliament and of the Council of 27 February 2003 on
statistical returns in respect of the carriage of
passengers, freight and mail by air
Commission Regulation (EC) No 1358/2003 of 31
July 2003 implementing Regulation (EC) No 437/2003
of the European Parliament and of the Council on
statistical returns in respect of the carriage of
passengers, freight and mail by air and amending
Annexes I and II thereto
Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003
restructuring the Community framework for the
taxation of energy products and electricity

Надлежност Републичког завода
за статистику

Надлежност Републичког завода
за статистику

Закон о акцизама ("Службени
гласник РС", бр. 22/01, 73/01,
80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04,
135/04, 46/05 и 101/05- др.
закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10,
43/11, 101/11, 93/12, 119/12,
47/13, 142/14, 55/15).

*

Прописи који су означени плавом бојом представљају прописе чија примена представља обавезу
предвиђену за први транзициони период ЕСАА споразума.
*

