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1. УВОД 
 

Чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – 

др. закон, 95/18) прописана је обавеза Инспекције у погледу израде и објављивања, на 

званичној интернет страници, Годишњег извештаја о раду и показатеља делотворности 

инспекцијског надзора. 

У Годишњем извештају о раду  и показатељу делотворности инспекцијског надзора 

од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: 

Директорат), за 2021. годину, приказане су активности, остварени резултати као и 

показатељи делотворности самог  инспекцијског надзора.  

 

2. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

Директорат врши инспекцијски надзор над пружаоцем услуга у ваздушној 

пловидби, авио-превозиоцем, власником или корисником ваздухоплова, оператерима 

аеродрома, инвеститорима аеродрома, ваздухопловно-техничком организацијом, 

ваздухопловним особљем, као и над другим привредним друштвима, другим правним 

лицима, предузетницима и физичким лицима која обављају делатности, послове или 

пружају услуге у ваздухопловству.  

Детаљнији преглед реализације инспекцијског надзора по областима је дат даље у 

тексту. 

2.1 Преглед страних ваздухоплова на платформи аеродрома (SAFA инспекције) 

 

Над (45) страна оператера реализовано је (94) SAFA инспекција од стране 

инспектора Директората, како је дато у следећој табели: 

Назив оператера 
Број 

инспекција 
Назив оператера 

Број 

инспекција 

SPRINTAIR CARGO SP.Z.O.O. 1 KLM ROYAL DUTCH AIRLINES 3 

LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE 2 LUFTHANSA CITYLINE 2 

LUXAVIATION S.A 1 NETJETS, TRANSPORTES 3 

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI 3 PRIVATE FLIGHT 7 

QATAR AIRWAYS COMPANY 2 QUEEEN AIR S.R.O. 1 

SMARTLINE LUFTFAHRT GmbH 1 KLM CITZHOPPER BV 2 

SPRINT AIR S.A 1 SWAN AVIATION (KUGU 1 

SWIFT AIR HELLAS  S.A.  2 SWISS INTERNATIONAL AIR 4 

TAROM, ROMANIAN AIR 1 TOO MONTENEGRO D00 6 

TRAVEL SERVIS 1 WINDROSE AIR, BERLIN 2 

WIZZ AIR HUNGARY LTD 7 WIZZ AIR UK LIMITED 1 

DEUTSCHE LUFTHANSA, A.G. 1 AEROFLOT-RUSSIAN INT. 5 

AIR ALLIANCE EXPRESS 1 AIR CAIRO 1 

AIR FRANCE 2 ALPAVIA 2 

AUSTRIAN AIRLINES 2 AVEX AIR TRANSPORT (PTY) 1 

BARAIR HAVA TASIMACILIK VE 1 BELAVIA 2 

CARGO AIR Ltd.  3 AEGAN AIRLINES S.A 2 

EGYPT AIR 1 ELITAVIA 1 

EPSILON AVIATION S.A. 2 FLEET AIR INTERNATIONAL 2 

FLY DUBAI 4 GERMAN AIRWAYS GMBH AND 1 

HESTONA AIRLINES 1 I.J.M. INTERNATIONAL JET  1 

JETFLY AIRLINE GMBH 2 KLASJET 1 

TUTKISH AIRLINES-TURK HAVA 1   
Табела 1: SAFA инспекције 
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2.2 Инспекцијски надзор у области саобраћајне делатности 

У току 2021.г. из области јавног авио-превоза реализовано је укупно (48) редовних 

инспекција над (8) оператера, како је приказано у следећој табели према предмету 

инспекције: 
Ред. 

Бр. 
Предмет инспекције  Објекат инспекције 

Број 

инспекција 

1.  Организација и систем управљања 

AIR SERBIA  

AIR PINLK 

BALKAN HELICOPTERS 

EAGLE EXORESS 

1 

1 

1 

1 

2.  
Инспекција спровођења обука 

летачког особља 

AIR SERBIA  

AIR PINLK 

MPC AIR 

AIR POSH 

SKYBRIDGE 

3 

2 

1 

1 

1 

 

3.  
Инспекција спровођења обука 

кабинског особља 
/ 

/ 

4.  
Инспекција записа са обављених обука 

и провера летачког особља 

AIR SERBIA  

AIR PINLK 

AIR POSH 

SKYBRIDGЕ 

3 

2 

1 

1 

5.  
Инспекција записа са обављених обука 

и провера кабинског особља 
AIR SERBIA  1 

6.  Инспекција припреме лета 

AIR SERBIA  

PRINCE AVIATION 

AIR PINLK 

BALKAN HELICOPTERS 

1 

1 

1 

1 

7.  Инспекција на платформи 

AIR SERBIA  

PRINCE AVIATION 

AIR PINLK 

MPC AIR 

AIR POSH 

SKYBRIDGE 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

8.  
Инспекција записа и документације са 

лета 

AIR SERBIA  

PRINCE AVIATION 

AIR PINLK 

BALKAN HELICOPTERS 

MPC AIR 

SKYBRIDGE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9.  
Инспекција поступака летачке посаде 

током лета 

AIR SERBIA  

AIR PINLK 

SKYBRIDGE 

2 

3 

1 

10.  
Инспекција поступака кабинске 

посаде током лета 
AIR SERBIA 3 

Табела 2: Инспекције из области јавног авио превоза 

Остале инспекције (20) из области саобраћајне делатности су дате у следећој 

табели: 
Ред. 

Бр. 
Предмет инспекције  Објекат инспекције 

Број 

инспекција 

1.  

Инспекције организације и система 

управљања оператера који обављају 

посебне делатности  у ваздушном 

саобраћају  

STS AVIJACIJA  

SMATSA 

ILKAR AIR SERVICE 

VOЈVOĐANSKA PRIVREDNA AVIJAC. 

JAT PRIVREDNA AVIJACIJA 

GAS AVIATION 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Ред. 

Бр. 
Предмет инспекције  Објекат инспекције 

Број 

инспекција 

2.  
Некомерцијално летење сложеним 

моторним ваздухопловима 
/ / 

3.  
Некомерцијално летење 

ваздухопловима који нису сложени 

моторни 

LYZR 

LYBJ 

LYTS 

LYSD 

LYVA 

LYSU 

LYNS 

LYSM 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4.  Инспекција над радом инструктора из области транспорта опасне робе / 
Табела 3: Инспекције из области посебних делатности 

У току 2021.г. поред редовних (планираних) инспекцијских надзора обављено је и 

20 ванредних (непланираних) инспекција. Од наведеног броја ванредних инспекција 

један део је организован на основу пријава догађаја, док су остале инспекције 

организоване с обзиром на показатеље који су указивали на потенцијално кршење 

законских одредби. 

 

2.3 Инспекцијски надзор у области пловидбености 

У области пловидбености се за надзор ваздухопловних субјеката примењује 

међународна регулатива (ЕАSА/ICAO), која појам надзора дефинише као континуирани, 

а који се састоји од различитих врста провера (редовне, ванредне, зоналне итд), као дела 

система проактивног праћења усклађености са захтевима регулативе и њене примене у 

пракси. На основу наведеног се инспекција, сходно одредбама ЗИН, може компатибилно 

спровести само као ванредна по догађају или као превентивна на основу анализе ризика 

у вези са ваздухопловним субјектима. 

У извештајном периоду спроведена су (4) ванредна инспекцијска надзора: 

1) Gas Aviation (40-HCG)- (1); 

2) АМО (РС 145) Gas Aviation – (2); 

3) АМО (РС 145) ЈАТ Техника – (1); 

У 2021.г. реализоване су (4) ванредне инспекције на основу пријаве догађаја.  

 

2.4 Инспекцијски надзор ваздухопловног особља  

Током 2021.г. извршене су (52) инспекције и то: 
Ред. 

Бр. 
Oбјекат инспекције Предмет инспекције 

Бр. 

Инспекција 

1.  Редовне инспекције  

1.1.  ВР(2x), ББ,НИ,РА, АС, ГЈ Рад овлашћених испитивача 7 

1.2.  Pipistrel -SRB, AK Зрењанин, 

Центар за обуку пилота 

Михајло Живић, АК Наша 

крила-Параћин, Нови Сад  

DTO oрганизације 5 

2.  
Ванредне инспекције 
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2.1.  AK Иван Сарић,  ваздухопловна 

манифестација, АТО 

Хелимастер (x2) 

Летачке активности 

4 

2.2.  ГJ,ДТ, ЈБ(2X), ГК, ГГ(2x),ВБ, 

ДБ(2x), MВ,СК 

Рад овлашћених испитивача 12 

2.3.  АТО Prince Aviation (x3), ATO  

ХЈ МУП РС(x6), LINX Aviation 

(x3), ATO Pegaz Pilot Academy 

(x3), LYSM, ATO 

Ваздухопловна академија, ATO 

Иван Сарић (x3) 

Спровођење обуке 20 

Табела 4 : Инспекције из области ваздухопловног особља 

2.5 Инспекцијски надзор у области ваздухопловне медицине 

Из области ваздухопловне медицине, ДЦВ спроводи инспекцијски надзор над 

радом овлашћених лекара (AMEs), ваздухопловно медицинског центра (AeMCs) као и  

обезбеђивања на аеродрому. Спроведени инспекцијски надзори приказани су у следећој 

табели.: 

Oбјекат инспекције Предмет инспекције 
Број 

инспекција 

Овлашћени лекари  

Едукација, документација , медицинско техничке 

опреме обављање ваздухопловномедицинских 

прегледа 

5 

Ваздухопловно медицински 

центар  
 Медицинско техничка опрема 1 

Аеродром  Медицинско обезбеђење  2 

Табела 5 : Инспекције из области ваздухопловне медицине 

Спроведен континуиран надзор над радом овлашћених лекара путем COMPIC 

система. 

 

2.6 Инспекцијски надзор у области заштите права путника 

Директорат обавља надзор из области заштите права путника код ускраћивања 

укрцавања, отказивања и кашњења летова, редовности саобраћаја и доступности авио 

карата. У извештајном периоду, спроведено је укупно (15) инспекцијских надзора,  и то 

над:  
Ред. 

Бр. 
Oбјекат инспекције Предмет инспекције 

Бр. 

Инспекција 
1.  Редовне инспекције 8 

1.1.  - Belgrade Airport д.о.о.-Аеродром 

Никола Тесла 

 

- Заштита права путника и особа са 

инвалидитетом и смањеном 

покретљивошћу /COVID 19 протоколи 

1 

1.2.  
- Aeroflot 

 

 

- Заштита права путника и особа са 

инвалидитетом и смањеном 

покретљивошћу /COVID 19 протоколи 

- Редовност саобраћаја и доступност 

2 

1.3.  

- Air Serbia 

- Заштита права путника и особа са 

инвалидитетом и смањеном 

покретљивошћу /COVID 19 протоколи 

- Редовност саобраћаја и доступност 

2 
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1.4.  - Turkish Airlines 

(представништво: Turk HAva 

Yollari a.o. Београд) 

- Заштита права путника и особа са 

инвалидитетом и смањеном 

покретљивошћу /COVID 19 протоколи 

1 

1.5.  
- ТО Мontenegro 

- Заштита права путника и особа са 

инвалидитетом и смањеном 

покретљивошћу /COVID 19 протоколи 

1 

1.6.  
- Представништво Qatar Airways, 

Београд 

- Заштита права путника и особа са 

инвалидитетом и смањеном 

покретљивошћу /COVID 19 протоколи 

1 

2.  Ванредне инспекције 5 

2.1.  - LLC NordWind По пријави догађаја 1 

2.2.  - Belgrade Airport д.о.о По пријави догађаја 2 

2.3.  - Belgrade Airport д.о.о Обилазак путничког коридора на 

аеродрому Београд – процедуре укрцавања 

путника, поштовање мера у време 

пандемије (по пријави) 

1 

2.4.  - Fly Dubai Заштита права путника и особа са 

инвалидитетом и смањеном 

покретљивошћу /COVID 19 протоколи 

1 

3.  Контроле инспекције 2 

3.1.  - ТО Montenegro 

- Trans Avia 
Контрола спровођења наложених мера 2 

Табела 6:Инспекције из области заштите права путника 

У току вршења инспекцијског надзора уочено је (7) неусклађености и субјектима 

је дат одређени рок да ускладе своје пословање у складу са Законом. Од (7) наложених 

мера до дана израде овог извештаја  од стране субјеката је извршило усклађивање за 

свих (7) мера.  

Такође, у складу са ЗИН-ом реализовано је (7) саветодавних посета превозиоцима 

(Montenegro Airlines, Quatar Airways, Fly Dubai, Aeroflot, Turkish Airlines 

(представништво Turk Hava Yollari а.о. Београд), Oki Air, Al Italia) и  (1) саветодавна 

посета аеродрому - Belgrade Airport д.о.о. 

 

2.7 Инспекцијски надзор у области ваздушне пловидбе 

У области ваздушне пловидбе у току 2021.г, извршене су (84) инспекције, и то: 

Ред. 

бр. 
Предмет инспекције Број инспекција 

Број 

прекршајних 

пријава 

1.  
Укупни број инспекција у домену ANS (CNS+ATM, ATCO, 

MET, AIS) 
84 0 

2.  Инспекцијски надзор у домену АТМ, ATCO, MET и AIS 38 0 

2.1.  
Спровођење инспекцијског надзора Центра за обуку 

(ATCO+MET) 
6 0 

2.2.  

Спровођење инспекцијског надзора провера стручности за 

стицање овлашћења и обука у оперативним јединицама  КЛ 

(ATCO) 

11 0 

2.3.  Укупно редовних инспекција у домену ATCO 14 0 

2.4.  Укупно ванредних инспекција у домену ATCO 3 0 

2.5.  

Спровођење редовног и ванредног 

инспекцијског надзора  пружаоца 

услуга у ваздушној пловидби на 

локацијама SMSATSA 

(ATS/MET/AIS) и РХМЗ (MET): 

1. АКЛ Београд 

2. АКЛ Батајница 

3. АКЛ Ниш 

4. АКЛ Краљево 

5. АКЛ Вршац 

6. АКЛ Поникве 

7. ЦКЛ/ТКЛ Београд 

5 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

2 
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Ред. 

бр. 
Предмет инспекције Број инспекција 

Број 

прекршајних 

пријава 

8. РХМЗ 1 

2.6.  
Спровођење ванредног инспекцијског надзора  пружаоаца 

услуга у ваздушној пловидби по пријављеном догађају (ATS) 
4 0 

2.7.  Укупно редовних инспекција у домену ATM 14 0 

2.8.  Укупно ванредних инспекција у домену ATM 7 0 

2.9.  
Укупно редовних инспекција Одељења за ATM, ATCO, и 

MET AIS 
28  

2.10.  
Укупно ванредних инспекција Одељења за ATM, ATCO, и 

MET AIS 
10  

3.  Инспекцијски надзор у домену CNS 46 0 

3.1.  Укупан број редовних инспекција у домену CNS 46 0 

3.2.  Укупан број ванредних инспекција у домену CNS 0 0 

3.3.  

Спровођење инспекцијског надзора: 

1. Предајни центар Београд 

2. Пријемни центар Београд 

3. ЗРНС СЕВЕР: 

NDB Панчево, NDB Инђија, NDB Петроварадин 

5 0 

3.4.  

Спровођење инспекцијског надзора: 

1. ЗРНС ЈУГ-1: VOR/DME Топола, NDB Топола, NDB 

Пожаревац, NDB Јајинци 

2. ЗРНС ЈУГ-2: VOR/DME Ваљево, NDB Ваљево, NDB 

Обреновац, ОМ-30 Макиш 

3. ЗРНС ЗАПАД: VOR/DME Ср. Митровица, NDB Ср. 

Митровица, NDB Крњешевци, ОМ-12 Угриновци 

4. ЗРНС АКЛ Батајница: ILS-12, Предајни центар, Пријемни 

центар, NDB Пазова, NDB Батајница 

17 0 

3.5.  

Спровођење инспекцијског надзора: 

1. ЗРНС БЕОГРАД: ILS-12, ILS-30, DVOR/DME BGD 

2. Eлектроенергетски систем АКЛ Батајница 

4 0 

3.6.  

1. Спровођење инспекцијског надзора ТКЦ Копаоник: 

Предајни центар, Пријемни центар 

2. Електроенергетски систем ТКЦ Копаоник 

3 0 

3.7.  

Спровођење инспекцијског надзора Радарских станица: 

1. РС Муртеница са радио-релејним линком, 

2.  РС Ковиона са Радио-релејним линковима, 

3. Електроенергетски систем РС Ковиона, 

4. РС Кошевац са Предајним и Пријемним центром, 

5. Електроенергетски систем РС Кошевац. 

6 0 

3.8.  

Спровођење инспекцијског надзора: 

1. ЗРНС АКЛ Краљево: Предајни и Пријемни центар, NDB 

Адрани, NDB Витановац, NDB Брђани, 

2. Електроенергетски систем АКЛ Краљево, 

3. ТКЦ Рудник: Предајни центар, Пријемни центар, Радио-

Релејни линкови 

4. Електроенергетски систем ТКЦ Рудник. 

10 0 

3.9.  
1. Спровођење инспекцијског надзора CNS Центар за обуку,  

2. Надзор спровођења испита ВТО КЛ у центру за обуку 
1 0 

4.  

Контролни инспекцијски надзор у циљу верификације 

испуњености корективних мера (ANS) 

* обе су биле ATCO 

2 0 

5.  

Спровођење ванредних инспекцијских надзора по представци 

правног или физичког лица, одн. предузетника или по 

процени ризика (а које нису инспекције по догађају или 

инспекције испита) 

0 0 

Табела 7: Инспекцијски надзор из области ваздушне пловидбе 
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2.8 Инспекцијски надзор у области аеродрома 

Током 2021.г. извршена су (72) инспекцијских надзора у области аеродрома, од тога 

су (62) редовне инспекције (р) и (10) ванредних инспекција (в) и то: 

 
Ред. 

бр. 
Објекат инспекције Предмет инспекције 

Број 

инспекција 

1.  

- Belgrade Airport, аеродром 

„Никола Тесла“ Београд (р)  

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Константин Велики“ Ниш (р) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Морава“ Краљево (р) 

Спровођење инспекцијског надзора површина за 

кретање ваздухоплова на аеродрому – зимски 

услови 

3 

2.  

- Belgrade Airport, аеродром 

„Никола Тесла“ Београд (2р) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Константин Велики“ Ниш (2р) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Морава“ Краљево (р) 

Спровођење инспекцијског надзора површина за 

кретање ваздухоплова на аеродрому – стање 

површина 

5 

3.  

- Belgrade Airport, аеродром 

„Никола Тесла“ Београд (2р) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Константин Велики“ Ниш (2р) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Морава“ Краљево (р) 

Спровођење инспекцијског надзора површина за 

кретање ваздухоплова на аеродрому – ознаке 
5 

4.  
- Belgrade Airport, аеродром 

„Никола Тесла“ Београд (р) 

Спровођење инспекцијског надзора авиомостова 

и система за навођење авиона на паркинг 

позицију 

1 

5.  

- Belgrade Airport, аеродром 

„Никола Тесла“ Београд (р,в) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Константин Велики“ Ниш(р) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Морава“ Краљево(р) 

Спровођење инспекцијског надзора над 

препрекама на подручју и ван подручја аеродрома 
4 

6.  

- Belgrade Airport, аеродром 

„Никола Тесла“ Београд (2р,в) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Константин Велики“ Ниш (2р,в)   

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Морава“ Краљево (р) 

- Ваздухопловна академија, 

аеродром „Вршац“ (р) 

Спровођење инспекцијског надзора електро-

енергетских система и опреме на аеродрому 
7 

7.  

- Belgrade Airport, аеродром 

„Никола Тесла“ Београд  (2р) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Константин Велики“ Ниш (2р,в) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Морава“ Краљево (р) 

- Ваздухопловна академија, 

аеродром „Вршац“  (р) 

Спровођење инспекцијског надзора система 

светлосног обележавања 
8 

8.  

- Aerodrom Ketering (р) 

- Jat Tehnika (р) 

- Belgrade Airport, аеродром 

„Никола Тесла“ Београд (р,4в) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Константин Велики“ Ниш (р) 

- Air Serbia Catering (р) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Морава“ Краљево (р) 

- Euro Jet (р) 

Спровођење инспекцијског надзора пружаоца 

услуга земаљског опслуживања 
12 
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Ред. 

бр. 
Објекат инспекције Предмет инспекције 

Број 

инспекција 
- Interšped B (р) 

9.  

- Belgrade Airport, аеродром 

„Никола Тесла“ Београд (р) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Константин Велики“ Ниш 

Спровођење инспекцијског надзора оператера 

аеродрома и пружаоца услуга земаљског 

опслуживања у транспорту опасног терета 

2 

10.  
- Аеродроми Србије, аеродром 

„Морава“ Краљево (р) 

Спровођење инспекцијског надзора спасилачко-

ватрогасне службе на аеродрому са сертификатом 
1 

11.  

- Belgrade Airport, аеродром 

„Никола Тесла“ Београд (р) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Константин Велики“ Ниш (р) 

Спровођење инспекцијског надзора службе хитне 

медицинске помоћи и медицинског обезбеђења 
2 

12.  

- Belgrade Airport, аеродром 

„Никола Тесла“ Београд (2р) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Константин Велики“ Ниш (2р) 

- Аеродроми Србије, аеродром 

„Морава“ Краљево (р) 

Спровођење инспекцијског надзора осматрања и 

растеривања птица и животиња 
5 

13.  

Аеродроми: Блаце(р)  , Прањани 

(р), Ћуприја(р), Бочар (р), 

Поникве (р)  , Костолац (р), Равни 

Гај(р), Крушевац (в) 

Хелидроми: КБЦ Ниш(р, в), 

Циклонизација (р), Мокра Гора 

(р) , Пожега(р), Љубиш(р), Вршац 

(р) 

Спровођење инспекцијског надзора на    

аеродромима/хелидромима са 

дозволом/сагласношћу за коришћење 

15 

14.  
- Belgrade Airport, аеродром 

„Никола Тесла“ Београд (2р) 

Спровођење инспекцијског надзора рада 

аеродрома у условима смањене видљивости 
2 

Табела 8: Инспекцијски надзор из области аеродрома 

 

2.9 Инспекцијски надзор у области обезбеђивања 

Током 2021.г. у области обезбеђивања у ваздухопловству извршено је укупно (69) 

инспекција од чега (57) редовних инспекција, (5) ванредних инспекција и (7) контролних 

инспекција. Преглед реализованих инспекција је дат у следећој табели: 
Ред. 

бр. 
Објекат инспекције Предмет инспекције 

Број 

инспекција 

1.  Редовне инспекције 57 

1.1.  

Belgrade Airport“ 

д.о.о. Београд 

Захтеви при планирању аеродрома 1 

1.2.  Контрола приступа 1 

1.3.  Надгледање, патроле и остале врсте физичке контроле 1 

1.4.  
Преглед обезбеђивања лица која нису путници и ствари које 

она носе са собом 
1 

1.5.  Преглед возила 1 

1.6.  Преглед обезбеђивања путника и ручног пртљага 1 

1.7.  Заштита путника и ручног пртљага 1 

1.8.  Потенцијално проблематични путници 1 

1.9.  Залихе намењене потрошњи на аеродрому 1 

1.10.  
Електронске претње, обезбеђивање критичних објеката, 

инфраструктуре и ситема 
1 

1.11.  Преглед обезбеђивања предатог пртљага 1 

1.12.  Заштита предатог пртљага 1 

1.13.  Упаривање путника и пртљага 1 

1.14.  Преглед обезбеђивања и контроле обезбеђивања робе и поште 1 

1.15.  Заштита робе и поште 1 

1.16.  „Аеродроми 

Србије“-д.о.о. 

Преглед обезбеђивања путника и ручног пртљага 1 

1.17.  Заштита путника и ручног пртљага 1 
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Ред. 

бр. 
Објекат инспекције Предмет инспекције 

Број 

инспекција 

1.18. З Ниш /аеродром 

„Константин 

Велики“ Ниш 

Потенцијално проблематични путници 1 

1.19.  Заштита предатог пртљага 1 

1.20.  Контрола приступа 1 

1.21.  Преглед возила 1 

1.22.  Надгледање, патроле и остале врсте физичке контроле 1 

1.23.  Преглед обезбеђивања предатог пртљага 1 

1.24.  Упаривање путника и предатог пртљага 1 

1.25.  

„Аеродроми 

Србије“-д.о.о. 

Ниш/аеродром“ 

Морава“Краљево 

Преглед обезбеђивања путника и ручног пртљага 1 

1.26.  Заштита путника и ручног пртљага 1 

1.27.  Потенцијално проблематични путници 1 

1.28.  Преглед обезбеђивања предатог пртљага 1 

1.29.  Заштита предатог пртљага 1 

1.30.  Контрола приступа 1 

1.31.  Надгледање, патроле и остале врсте физичке контроле 1 

1.32.  
Аеродром 

„Поникве“ Ужице 
Примена алтернативних мера обезбеђивања 1 

1.33.  

Wizz Air 

Претполетни преглед  обезбеђивања ваздухоплова на АНТ 1 

1.34.  
Претполетни преглед  обезбеђивања ваздухоплова на 

аеродрому „Константин Велики“ у Нишу 

1 

1.35.  Заштита ваздухоплова на АНТ 1 

1.36.  
Заштита ваздухоплова на аеродрому „Константин Велики“ у 

Нишу 

1 

1.37.  
Pegasus Airlines 

Претполетни преглед  обезбеђивања ваздухоплова на АНТ 1 

1.38.  Заштита ваздухоплова на АНТ 1 

1.39.  
Lufthanza 

Претполетни преглед  обезбеђивања ваздухоплова на АНТ 1 

1.40.  Заштита ваздухоплова на АНТ 1 

1.41.  
Air Serbia 

Претполетни преглед  обезбеђивања ваздухоплова на АНТ 1 

1.42.  Заштита ваздухоплова на АНТ 1 

1.43.  Montenegro 

Airlines 

Претполетни преглед  обезбеђивања ваздухоплова на АНТ 1 

1.44.  Заштита ваздухоплова на АНТ 1 

1.45.  
Air Cairo 

Претполетни преглед  обезбеђивања ваздухоплова на АНТ 1 

1.46.  Заштита ваздухоплова на АНТ 1 

1.47.  
Fly Dubai 

Претполетни преглед  обезбеђивања ваздухоплова на АНТ 1 

1.48.  Заштита ваздухоплова на АНТ 1 

1.49.  
Quatar Airways 

Претполетни преглед  обезбеђивања ваздухоплова на АНТ 1 

1.50.  Заштита ваздухоплова на АНТ 1 

1.51.  SMATSA 
Провера усклађености рада са прописима у области 

обезбеђивања 

1 

1.52.  
DHL International 

Преглед обезбеђивања и контроле обезбеђивања робе и поште 1 

1.53.  Заштита робе и поште 1 

1.54.  
Аеroflot 

Претполетни преглед  обезбеђивања ваздухоплова на АНТ 1 

1.55.  Заштита ваздухоплова на АНТ 1 

1.56.  
Wind rose 

Претполетни преглед  обезбеђивања ваздухоплова на АНТ 1 

1.57.  Заштита ваздухоплова на АНТ 1 

2.  Контролне инспекције 7 

2.1.  

Belgrade Airport“ 

д.о.о. Београд 

Преглед обезбеђивања лица која нису путници и ствари које 

она носе са собом 
1 

2.2.  Преглед возила 1 

2.3.  Заштита путника и ручног пртљага 2 

2.4.  Преглед обезбеђивања предатог пртљага 1 

2.5.  Преглед обезбеђивања робе и поште 1 

2.6.  

„Аеродроми 

Србије“-д.о.о. Ниш 

/аеродром 

„Константин 

Велики“ Ниш 

Контронла инспекција по пријави догађаја 1 
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Ред. 

бр. 
Објекат инспекције Предмет инспекције 

Број 

инспекција 

3.  Ванредне инспекције 5 

3.1.  
Физичко лице 

Петков Иван 

инспекцијски надзор одузимања сертификата особља прегледа 

обезбеђивања 
1 

3.2.  Intereuropa Одузимање статуса регулисани агент 1 

3.3.  Belgrade Airport“ 

д.о.о. Београд 

Заштита путника и ручног пртљага 1 

3.4.  Обука особља обезбеђивања 1 

3.5.  

"Аеродроми Србије“-

д.о.о. Ниш /аеродром 

„Константин 

Велики“ Ниш 

Пријава догађаја који се односи на недозвољено снимање и 

постављање на друштвене мреже 
1 

Табела 9: Инспекцијски надзор у области обезбеђивања у ваздухопловству 

У поступку горе наведених инспекција издато је: 

1) (11) налога за отклањање неусаглашености; до дана израде овог извештаја сви су 

налази затворени; 

2) (4) препорукe за побољшање процедура рада; 

3) (3) мандатне казне. 
 

2.10 Инспекцијски надзор у области трагања и спасавања 

У току 2021.г. извршено су (3) инспекције над ваздухопловним субјектима који 

учествују у систему трагања и спасавања у складу са овлашћењима из ЗВС и ЗИН и то 

над: Belgrade Airport доо, Аеродроми Србије д.о.о (аеродром Константин Велики Ниш) 

и SMATSA доо. 

 

3. ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 

НАДЗОРА 
 

1. Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање  инспекције)  

Организациона јединица 
Инспекције на основу 

пријаве догађаја 
Превентивне инспекције 

ОPS 10 0 

AIR 2 0 

PEL 4 0 

MED 0 0 

ZPP 3 0 

ADR 6 0 

AVSEC 3 57 

ATM/CNS/ATCO/AIS/MET 4 0 

STS 0 0 
Табела 10: Превентивно деловање инспекција 

У 2021. години спроведено је 57 инспекција које су имале за циљ превентивно 

деловање,  док укупан број инспекција спроведених на основу пријаве догађаја износи – 

32. Имајући у виду наведене податке, Директорат је кроз превентивно деловање 

инспекције, као и кроз инспекције спроведене на основу пријаве догађаја утицао да се 

спречи или битно смањи вероватноћа настанка штетних последица по законом 

заштићена добра, права и интересе. 
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2.  Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у 

вези са надзираним субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа и 

службене саветодавне посете, превентивним инспекцијским надзорима  и другим 

активностима усмереним ка подстицању и подржавању законитости и  безбедности 

пословања и поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и 

другим прописом заштићена добра, права и интересе, са подацима  о броју и облицима 

ових активности и кругу лица обухваћених тим активностима 

 

У току 2021. године издато је 13 оперативних обавештења. Директорат 

цивилног ваздухопловства Републике Србије овлашћен је да у случају непосредног 

угрожавања безбедности ваздушног саобраћаја изда безбедносну наредбу (Safety Order) 

на основу члана 19а закона којим је регулисан ваздушни саобраћај. Безбедносна наредба 

представља акт којим се хитно налажу мере ваздухопловним субјектима којима се 

осигурава безбедно обављање ваздушног саобраћаја. У току 2021. године издате су 3 

безбедносне наредбе.  

Директорат је пружао стручну и саветодавну подршку надзираним субјектима или 

лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у вези са надзираним 

субјектима, како кроз одржавање разних Семинара, тако и кроз одговарајућа Упутства 

за примену регулативе, укључујући и пружање стручне саветодавне помоћи надзираним 

субјектима.  

Обавештавање јавности се врши и путем званичносг сајта Директората 

www.cad.gov.rs  

 

3. Показатељ нивоа усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са  

законом и другим прописом, који се мери помоћу контролних листи је број  отворених 

налаза, број надзираних ваздухопловних субјеката  

Организациона јединица Број надзираних субјеката Број отворених налаза 

ОPS 45 121 

AIR 2 0 

PEL 47 3 

MED 9 2 

ZPP 10 0 

ADR 22 4 

AVSEC 21 0 

ATM/CNS/ATCO/AIS/MET 2 0 

STS 3 0 
Табела 11:Приказ броја надзираних субјеката и отворених налаза 

 

4. Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције) 

                                                 
1 Број отворених налаза на дан 31.12.2021.г. је 0 

http://www.cad.gov.rs/
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Организациона 

јединица 

Инспекције после 

којих су 

надзираним 

субјектима 

наложене 

одговарајуће 

мере 

Инспекције после којих је донето Решење и 

изречена мера којом се, до отклањања 

незаконитости, надзираном субјекту забрањује 

обављање делатности  или вршење активности 

или заплењује документацију, робу и друге 

предмете који су надзираном субјекту 

послужили за повреду прописа или су тиме 

настали 

OPS 12 2 

AIR 0 0 

PEL 4 1 

MED 5 1 

ZPP 0 0 

ADR 24 1 

AVSEC 11 3 

ATM/CNS/ATCO/AIS/MET 4 0 

STS 0 0 

Табела 12: Приказ корективног деловања инспекција 

5. Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере које су према њима спроведене  

У току 2021. године, током вршења инспекцијског надзора, није утврђен ни један 

нерегистровани субјекат. 

 

6. Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејство  

Поступање у складу са Упутством за попуњавање посебно прилагођених образаца 

из Закона о инспекцијском надзору које садржи опште препоруке за законито и 

целисходно попуњавање образаца и вођење поступка инспекцијског надзора. Дате су и 

издвојене препоруке за попуњавање образаца који имају најширу примену у поступку 

инспекцијског надзора који спроводе овлашћени службеници Директората цивилног 

ваздухопловства Републике Србије. 

Приликом попуњавања образаца и коришћења предметног Упутства инспектори 

Директората посебно имају у виду одредбе Закона о ваздушном саобраћају, као и друге 

одредбе домаћег и међународног права које регулишу област цивилног ваздухопловства, 

а које имају првенство у примени над одредбама ЗИН које на други начин уређују иста 

питања. 

Спроведене су измене свих приручника за рад Сектора које описују процесе 

спровођења инспекције, а у Приручницима за рад Одељења/Службе/Одсека/Групе су 

детаљно разрађени поступци према специфичностима ваздухопловних субјекта који су 

у њиховој надлежности. 

Спроводи се редовна интерна провера унутар ДЦВ РС која обухвата проверу 

примене наведене документације, а у склопу екстерне надзорне провере од стране JUQS-

a закључено је да ДЦВ РС задовољава све критеријуме дефинисане стандардом ИСО 

9001:2015. 
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На интернет страници ДЦВ РС објављене су контролне листе које инспектори 

користе приликом спровођења инспекције, као и планови инспекцијског надзора за 2021. 

годину. 

 

7. Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, однос редовних и 

ванредних инспекцијских надзора, број редовних који нису извршени и разлози за 

то, број допунских налога за инспекцијски надзор 

 

Организациона јединица 

Однос 

редовних и 

ванредних 

инспекцијских 

надзора 

Редовни инспекцијски надзори 

који нису извршени и разлози за 

то 

Број 

допунских 

налога за 

инспекцијски 

надзор 

OPS 103/20 

Није реализовано 38  инспекција 

јер је један број оператера престао 

да обавља делатност током 

2021.г., код једног оператера 

дошло до промене AOC и 

брисања типа авиона и на крају на 

број реализованих инспекција 

утицала је и пандемија вируса 

COVID-19 

0 

AIR 0/4 0 0 

PEL 15/38 0 0 

MED 0 

У планираном термину је 

спроведена периодична провера  

за продужење сертификата 

овлашћеног лекара . 

0 

ZPP 8/4 

- SWISS AIR (ZPP), Ниш: 

обустављен саобраћај; 

- TUNIS AIR (редовност 

доступност) Београд: 

обустављен саобраћај; 

- RYAN AIR (ZPP), Ниш: 

обустављен саобраћај; 

- МONTENEGRO AIRLINES 

(редовност доступност) 

Београд: компанија у стечају; 

- ТURKISH AIRWAYS 

(редовност доступност); 

Београд: пренето из 2020 

0 

ADR 62/10 0 0 

AVSEC 57/7 0 0 

ATM/CNS/ATCO/AIS/MET 74/10 0 0 

STS 3/0 0 0 
Табела 13: Приказ односа планираних и реализованих инспекција 

 

8. Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше 

друге инспекције 

 

У току 2021. године током спровођења инспекцијског надзора Директорат није 

морао да координира или иницира друге инспекције које нису у делу рада Директората. 
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9. Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у  вршењу 

инспекцијског надзора. 

 

У ДЦВ РС број запослених који имају звање инспектора је 62, број 

систематизованих радних места за инспекторе је 68. Током спровођења инспекције 

коришћена су 22 лаптоп рачунара и 9 аутомобила. 

 

10. Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције 

Број инспекција које нису спроведене, а које су планиране за 2021. годину су: 

- Одељење саобраћајне делатности - 38; 

- Одсек за заштиту права путника – 5; 

 

11. Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број  другостепених 

поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход) 

 

Није било другостепених поступака, нити покренутих управних спорова у 2021. 

години.  

 

12. Поступању у решавању приговора и притужби на рад инспекције, са исходима тог 

поступања, уз посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на које су 

се односиле 

Мерење задовољства корисника услуга је почело да се обавља од 01.08.2015 

године преко wеbsite и у писаном облику увођењем дефинисаних формулара. До сада 

није евидентирана ниједна примедба која се односи на спровођење инспекције.  

На основу Извештаја анализе анкетних листова евидентирана је просечна оцена 

пружених услуга и сугестије корисника која је за 2021.г. износила 4,75. 

 

13. Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, односно службеника  

      овлашћених за вршење инспекцијског надзора 

 

У току 2021. године, инспектори, односно службеници овлашћени за вршење 

инспекцијског надзора, завршили су следеће обуке, односно друге облике стручног 

усавршавања: 
Ред. 

бр. 

Ознака 

ОЈ ДЦВ 
Предмет обуке 

Број 

обука 

1.  
СТС / 

СКЦ 
- SAR Маnager/Coordinator; Обука о значају обезбеђивања у 

ваздухопловству 
3 

2.  OPS 

- Auditing Techniques; Провера стручности за продужење важења 

овлашћења за летење на типу авиона ATR42/72; PBN Oversight; 

Почетна обука за ваздухопловне инспекторе/провериваче; State Safety 

Programme Implementation; ICAO Universal Safety Oversight Programme 

Continuous Monitoring Approach (USOAP CMA) workshop;  

Специјалистичка обука за инспекторе саобраћајне делатности;  Обука о 

значају обезбеђивања у ваздухопловству; Стицање дозволе PPL(H) 

теоријски део 

13 

3.  AIR 
- OJT certification and oversight of FSTD operators; Обука о значају 

обезбеђивања у ваздухопловству 
7 

4.  PEL 
- Надзор АТО-а; Провера стручности за продужење важења овлашћења 

за летење на типу авиона ATR42/72; Извршавање налета на симулатору 
24 
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Ред. 

бр. 

Ознака 

ОЈ ДЦВ 
Предмет обуке 

Број 

обука 
и продужење важења овлашћења на типу авиона А320; Провера 

стручности за продужење важења овлашћења на типу авиона B747; OJT 

certification and oversight of FSTD operators; Провера стручности за 

продужење важења овлашћења за летење на типу авиона C560XLS; 

Обука о значају обезбеђивања у ваздухопловству 

5.  MED 
- Обуке освежења знања из ваздухопловне медицине (2); Значај 

обезбеђивања у ваздухопловству (1); Континуирана медицинска 

едукација (10) 

13 

6.  ZPP - Обука о значају обезбеђивања у ваздухопловству 1 

7.  ATM 

- Auditing Techniques; NAV-PBN-ACU; Надзор промена у 

функционалном систему према ЕС 373/2017; Почетна обука за 

ваздухопловне инспекторе/провериваче; LEX-COMP-ATCO-V; GEN-FUT-

Network Management; GEN-FUT-Remote Towers; FPD oversight; ICAO 

Universal Safety Oversight Programme Continuous Monitoring Approach 

(USOAP CMA) workshop; HUM-STRESS; HUM-DESIGN; LEX-ORG-V; 

SAF-CHG-FS; Примена Правилника о пријављивању догађаја у цивилном 

ваздухопловству; Обука о значају обезбеђивања у ваздухопловству; 

Модул 11 специјалистичке обуке инспектора и проверивача за 

ATM/CNS/ATCO; Специјалистичка обукa инспектора и проверивача за 

ATM/CNS/ATCO 

54 

8.  CNS 

- Надзор промена у функционалном систему према ЕС 373/2017; CNS 

Virtual Workshop; GEN-FUT-Spectrum Management and integrated CNSS; 

EASA Webex Workshop on change management to ATM/ANS functional 

system; Примена Правилника о пријављивању догађаја у цивилном 

ваздухопловству; Модул 11 специјалистичке обуке инспектора и 

проверивача за ATM/CNS/ATCO  

17 

9.  АDR 

- Performance Review Commission webinar on Airport capacity imbalance 

ICAO Annex 14 Requirements and Application; ICAO Universal Safety 

Oversight Programme Continuous Monitoring Approach (USOAP CMA) 

workshop; Обука о значају обезбеђивања у ваздухопловству; 

Специјалистичка обука за инспекторе Одељења аеродрома 

12 

10.  AVSEC 
- Preparation and implementation of a plan for COVID-19 vaccines delivery 

by air; Regional FAL Impelementation Seminar; Периодична обука 

инспектора за обезбеђивање 

8 

Табела 14: Обуке у Директорату 

ATM/CNS/ATCO/AIS/MET  су током године са надзираним субјектом спровели 

више заједничких обука у домену примене регулативе 373/2017 (Правилник о условима 

које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби), а спроведена је и 

обука шефова смена у надзираном субјекту поводом имплементације новог Правилника 

о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству и примени процеса  пријављивања 

догађаја од значаја за безбедност путем интернет апликације (база података о догађајима 

Директората) са више од 80 учесника из састава надзираног субјекта. 

 

14. Иницијативе за измену и допуне закона и других прописа 

У току 2021.г. Директорат је наставио са интензивном регулаторном активношћу, 

која је првенствено усмерена на даље усклађивање домаћег законодавства са европским 

прописима из области ваздушног саобраћаја. 

1.1. Учешће у изради аката из надлежности Народне скупштине, Владе и МГСИ 

 

У извештајном периоду Директорат је учествовао у изради следећих аката: 
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1) Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају; 

2) Нацрт закона о потврђивању Одлуке 1/2019 ECAA Заједничког комитета; Народна 

скупштина Републике Србије потврдила је Одлуку 1/2019 ECAA Заједничког комитета 

31.03.2021.г. Закон о потврђивању Одлуке 1/2019 ECAA Заједничког комитета („Сл. 

гласник РС - Међународни уговори“, бр. 6/2021; 

3) Одлука о образовању Тима за процену ризика по цивилно ваздухопловство („Сл. 

гласник РС", број 102/21); 

4) Национални програм за обезбеђивање у ваздухопловству (Закључак Владе П 05 број: 

00-462/2021 од 07.10.2021. г.). 

 

1.2. Прописи из надлежности Директората 

У току извештајног периода донети су следећи подзаконски акти чије је доношење 

у надлежности Директората: 

1) Правилник о обављању ваздушног саобраћаја балонима („Сл. гласник РС“, број 

3/21); 

2) Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног 

саобраћаја („Сл. гласник РС“, број 3/21); 

3) Листа аката о издавању, суспензији или стављању ван снаге оперативних дозвола у 

2020. години („Сл. гласник РС“, број 11/21); 

4) Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које морају да 

испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Сл. гласник РС“, број 24/21); 

5) Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја („Сл. 

гласник РС“, број 24/21); 

6) Правилник o утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Сл. 

гласник РС“, број 39/21); 

7) Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног 

саобраћаја („Сл. гласник РС“, број 54/21); 

8) Правилник о обављању ваздушног саобраћаја једрилицама („Сл. гласник РС“, број 

54/21); 

9) Правилник о изменама и допунама Правилника о ваздухопловном информисању 

(„Сл. гласник РС“, број 61/21); 

10) Правилник о условима за издавање овлашћења инструктору за транспорт опасне 

робе и условима за издавање потврде о стручној оспособљености лицу које обавља 

послове у транспорту опасне робе („Сл. гласник РС“, број 61/21); 

11) Правилник о утврђивању захтева за коришћење ваздушног простора и оперативним 

процедурама у вези са навигацијом заснованом на могућностима ваздухоплова („Сл. 

гласник РС“, број 68/21); 

12) Правилник о потврдама о обучености спасилачко-ватрогасног особља и центрима за 

обуку („Сл. гласник РС“, број 68/21); 

13) Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање 

сертификата аеродрома („Сл. гласник РС“, број 78/21); 

14) Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног 

саобраћаја („Сл. гласник РС“, број 79/21); 

15) Правилник o утврђивању правила за спровођење функција мреже управљања 

ваздушним саобраћајем (АТМ) („Сл. гласник РС“, број 87/21); 

16) Правилник о утврђивању правила за управљање протоком ваздушног саобраћаја 

(„Сл. гласник РС“, број 93/21); 

17) Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја („Сл. 

гласник РС“, број 98/21); 
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18) Правилник о условима за издавање одобрења за транспорт опасне робе страном 

авио-превозиоцу („Сл. гласник РС“, број 99/21); 

19) Правилник о утврђивању захтева за размак између говорних канала ваздух-земља 

(„Сл. гласник РС“, број 102/21); 

20) Правилник о измени Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја 

(„Сл. гласник РС“, број 117/21); 

21) Правилник о престанку важења Правилника о квалитету ваздухопловних података и 

ваздухопловних информација за Јединствено европско небо („Сл. гласник РС“, број 

118/21); 

22) Акт којим директор Директората објављује Одлуку Проширене комисије 

Евроконтрола број 21/171 од 25. новембра 2021. г. („Сл. гласник РС“, број 119/21); 

23) Акт којим директор Директората објављује Извод из Одлуке Проширене комисије 

Евроконтрола број 21/170 од 25. новембра 2021. г. („Сл. гласник РС“, број 119/21); 

24) Правилник о изменама и допунама Правилника о обезбеђивању континуиране 

пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја 

и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим 

пословима („Сл. гласник РС“, број 123/21); 

25) Листа аката о издавању, суспензији или стављању ван снаге оперативних дозвола у 

2021. години („Сл. гласник РС“, број 125/21); 

26) Правилник о особљу обезбеђивања и обуци у области обезбеђивања у цивилном 

ваздухопловству („Сл. гласник РС“, број 133/21); 

Такође, на основу Националног програма безбедности у цивилном 

ваздухопловству, кога је донела Влада, Директорат је припремио Национални план 

безбедности у цивилном ваздухопловству за период 2022-2023. године. 

 Усвојени су и Програм за контролу мера обезбеђивања у цивилном 

ваздухопловству, као и Програм обуке у области обезбеђивања у ваздухопловству. 

 

15. Мере и провере предузете у циљу потпунe ажурности података у информационом 

систему 

 

Рад у оквиру апликације за евидентирање поступака инспекцијског надзора у 

складу са Уредбом о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспекцијском 

надзору („Службени гласник РС“ бр. 81/15). Рад апликације се заснива на два принципа.  

Један је да се информације о субјектима надзора, организационим јединицама 

Директората, инспекторима и руководиоцима инспекције држе као шифарници у бази 

података и одатле аутоматски повлаче за потребе попуњавања евиденционог обрасца.  

Други је да је већина поступака инспекцијског надзора подразумеване врсте, тако 

да се обрасци попуњавају на подразумевани начин (default values), а корисник може да 

унесе другачије податке ако је примењиво. Резултат тога је да веома мали број података 

остаје инспектору да сам попуни. Апликација такође омогућава штампу на прописаном 

обрасцу из Уредбе, стога се на овај начин у апликацији генеришу и чувају сви прописани 

подаци. 

У току 2021.г. апликацију коју користи Одељење саобраћајне делатности за 

потребе евидентирања инспекцијског надзора је ажурирана у потпуности (ATOC 

апликације) усклађена са захтевима из прописа којим су регулисани услови за обављање 

ваздушног саобраћаја, а којим је у правни систем Републике Србије преузета Уредба 

(ЕУ) 965/2012 која има примат у односу на закон којим је регулисан инспекцијски надзор 

у Републици Србији. 
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16. Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора  

 

У складу са чланом 250. Закона о ваздушном саобраћају, инспекцијски надзор над 

спровођењем овог закона, подзаконских аката донетих на основу овог Закона, 

међународних аката и прихваћених домаћих и међународних стандарда и препоручене 

праксе, врши Директорат.  

 

17. Информација о исходима поступања правосудних органа по захтевима за       

покретање прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним 

пријавама које је поднела инспекција 

 

У 2021. години поднето је 9 (девет) захтева за покретање прекршајног поступка, 

кривичне пријаве, као ни пријаве за привредни преступ нису подношене. 

 

 

 

 


