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I. УВОД 
Правни основ за израду годишњег извештаја о раду Директората цивилног 

ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: Директорат), представља члан 46. 
став 1. Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“, бр. 18/05, 81/05-исправка  и 47/18), 
према којем Управни одбор јавне агенције усваја и подноси оснивачу годишњи извештај 
о раду за протеклу годину најкасније до 1. марта текуће године. 

У Извештају о раду Директората за 2020.г. приказане су активности и резултати 
пословања које се односе на доношење прописа из области ваздухопловства, 
међународне активности, као и на међународнe одитe, спровођење инспекцијског 
надзора и провера (одита) у земљи, пријављивање догађаја, вођењe евиденција, база, 
регистара и др. у складу са законом.  

1. Основни подаци о Директорату 
Назив: Директорат цивилног ваздухопловства Републике 

Србије 
Седиште и ADRеса: Скадарска 23; 11000 Београд 
Телефон: +381 (11) 292 7000 
Факс: +381 (11) 311 7579 
Е-mail / интернет ADRеса: dgca@cad.gov.rs  www.cad.gov.rs 
Година оснивања: 2003 
Матични број / ПИБ: 17521128 
ПИБ: 103191841 
Решење о регистрацији: 1 Fi 385/10 (Привредни суд у Београду) 
Делатност: 8411 - делатност државних органа  

8413 - уређење пословања и допринос успешнијем 
пословању у области економије 

Величина правног лица: Разврстано у групу средњих правних лица 
Oблик својине: без ознаке својине 
Просечан број запослених: 2020 година:  158 

2. Оснивање Директората  
Директорат је основан Одлуком о оснивању Директората цивилног 

ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе („Сл. гласник РС”, број 102/03 и 
„Сл. лист РЦГ”, број 61/03), коју су у истоветном тексту усвојиле Влада Републике 
Србије и Влада Републике Црне Горе. Иступањем Црне Горе из државне заједнице, 
Влада Републике Србије доноси Одлуку о вршењу оснивачких права у Директорату 
цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе („Сл. гласник РС”, број 
53/06), а потом 2007.г. мења и његов назив у „Директорат цивилног ваздухопловства 
Републике Србије”. 

Директорат је основан 2003.г, између осталог, и као резултат предузимања 
корективних мера тадашње Савезне Владе за отклањање негативних налаза о 
организацији ваздухопловне власти, које су претходних година дале Међународна 
организација цивилног ваздухопловства (ICAO), као и Федерална ваздухопловна 
администрација Сједињених Америчких Држава (FAA), у оквиру програма провере 
безбедности у ваздухопловству (ICAO USOAP и FAA IASA). Успостављање Директората, 
начин његовог организовања и пословања је обавеза проистекла из потврђених 
међународних уговора у области цивилног ваздухопловства, што је препознато у 
извештајима релевантних међународних институција, и то: ICAO, Европске агенције за 
безбедност ваздушног саобраћаја (EASA), Европске комисије, као и FAA. 

mailto:dgca@cad.gov.rs
http://www.cad.gov.rs/
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У форми јавне агенције над којом оснивачка права врши Влада у име Републике 
Србије и која, као јавна овлашћења, обавља послове државне управе, Директорат је 
основан 2010.г. Законом о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 
93/12, 45/15, 66/15-др. закон, 83/18 и 9/20; даље у тексту: Закон), са својством правног 
лица које има права, обавезе и одговорности утврђене овим законом и другим прописима 
(члан 233. Закона). Примена других прописа на Директорат регулисана је чланом 242. 
Закона. Сходно ставу 1. овог члана, Закон о јавним агенцијама примењује се на питања 
која се односе на  положај Директората која нису уређена Законом.  

3. Послови Директората 
Директорат као јавно овлашћење, обавља послове државне управе који су му 

Законом поверени и који непосредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја. Сходно 
члану 234. Закона, Директорат доноси прописе и првостепене управне акте, 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 
Законом или другим прописом.  

У складу са  чланом 234. став 3. Закона, Директорат је национално надзорно тело у 
области ваздушне пловидбе према прописима Европске уније.  

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
(НАЦИОНАЛНО НАДЗОРНО ТЕЛО) 

 
ОБЈЕКТИ ПРОВЕРЕ И ИНСЕПКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

ПРУЖАОЦИ УСЛУГА У 
ВАЗДУШНОЈ 
ПЛОВИДБИ 

 ПРУЖАОЦИ УСЛУГА 
ЗЕМАЉСКОГ ОПСЛУЖИВАЊА  ОВЛАШЋЕНИ ЛЕКАРИ  

ОВЛАШЋЕНИ 
ВАЗДУХОПЛОВНО 

MEDИЦИНСКИ ЦЕНТРИ 
 

СУБЈЕКТИ СИСТЕМА 
ТРАГАЊА И 

СПАСАВАЊА 
 

РЕГУЛИСАНИ АГЕНТИ, 
ПОЗНАТИ ПОШИЉАОЦИ, 

СНАБДЕВАЧИ ЗАЛИХА 
 

ЦЕНТРИ ЗА ОБУКУ 
ВАЗДУХОПЛОВНОГ 

ОСОБЉА 
 ВАЗДУХОПЛОВНО ОСОБЉЕ 

 

АВИО-ПРЕВОЗИОЦИ  ОПЕРАТЕРИ АЕРОДРОМА  ОСТАЛИ ОПЕРАТЕРИ  ВАЗДУХОПЛОВНО-
ТЕХНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Слика 1: Објекти одита и инспекцијског надзора 

Директорату су одредбама Закона о облигационим и основама својинско-правних 
односа у ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 87/11 и 66/15), такође, поверени 
послови државне управе који се односе на права путника у ваздушном саобраћају. Овим 
законом је прописано да је Директорат тело Републике Србије, према прописима ЕУ, које 
се стара о примени одредаба које се односе на поштовање права гарантованих путницима 
и лицима са инвалидитетом, односно са смањеном покретљивошћу и обавештавање тих 
лица о њиховим правима. О свему наведеном, а у складу са преузетим међународним 
обавезама, Европска комисија се обавештава о овлашћењима Директората, као и о 
казненим одредбама прописaним за кршење одредаба овог закона које се односе на права 
лица са инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу. Инспекцијски надзор над 
применом овог закона, у делу права путника код ускраћивања укрцавања, отказивања 
летова и кашњењу летова, врши Директорат преко ваздухопловног инспектора. 

Директорат је организован на начин да испуњава обавезе које проистичу из: 
1) Закона о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 

66/15-др. закон, 83/18 и 9/20); 
2) Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном 

саобраћају („Сл. гласник РС“, бр.87/11 и 66/15); 



 
Извештај о раду за 2020. годину 

 

- страна 6 од 51 - 

3) Конвенцијe о међународном цивилном ваздухопловству („Сл. лист СФРЈ“-
Међународни уговори, број 11/80); 

4) Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, 
Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике 
Хрватске, Бивше Југословенске Републике 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 (у даљем  тексту: ECAA споразум) - („Сл. гласник РС“-Међународни 
уговори, број 38/09), који Србију у области цивилног ваздухопловства интегрише 
у Европску унију; ECAA споразум посебно захтева усаглашавање националне 
регулативе Републике Србије са Acquis Communautaire; 

5) Mеђународне конвенције о сарадњи у области безбедности ваздушне пловидбе 
EUROCONTROL од 13. децембра 1960. године („Сл. лист СЦГ”-Међународни 
уговори, бр. 18/04, 19/04 и 4/05); 

6) Закона о ратификацији Мултилатералног споразума о рутним накнадама („Сл. лист 
СЦГ“-Међународни уговори број 4/05); 

7) Законa о јавним агенцијама („Сл. гласник РС”, бр. 18/05, 81/05-исправка и 47/18); 
8) правилника и других подзаконских прописа усаглашених са прописима ЕУ; 
9) осталих закључених и потврђених међународних уговора. 

У складу са чланом 44. став 1. Закона о јавним агенцијама и чланом 232. Закона о 
ваздушном саобраћају, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
врши надзор над радом Директората у повереним пословима државне управе. 

Рад Директората, његова организација и запослени су подложни сталним проверама 
међународних организација: Међународне организације за цивилно ваздухопловство 
(ICAO), Европске организације за безбедност ваздушне пловидбе (EUROCONTROL), 
Агенција Европске уније за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA), Европске 
конференције цивилног ваздухопловства (ECAC), Агенције за обезбеђивање ваздушног 
саобраћаја САД (TSA) и Федералне ваздухопловне администрације САД (FAA), као и 
експерата Европске комисије за оцену примене ЕСАА споразума.  

4. Организација Директората 
У складу са чланом 236. Закона, органи Директората су управни одбор и директор 

Директората. 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Директорату, уређена је унутрашња организација Директората, унутрашње уређење и 
делокруг рада организационих јединица и систематизација радних места са описом 
послова, а према пословима у области ваздушног саобраћаја које Директорат обавља у 
складу са Законом и Законом о облигационим и основама својинско-правних односа у 
ваздушном саобраћају.  

У складу са предметним правилником, који је био на снази у току 2020.г. унутрашња 
организација Директората је била уређена како је дато на следећој слици:   
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Слика 2: Органиграм Директората 

5. Финансирање Директората 
За обављање послова из своје надлежности Директорат не користи средства из 

буџета Републике Србије, већ иста обезбеђује самостално, из накнада и такси у складу са 
Законом, од чега највећим делом из средстава која се остварују у складу са потврђеним 
међународним уговорима и то из дела рутних, терминалних и аеродромских накнада зa 
обављање регулаторних и надзорних послова у складу са потврђеним међународним 
уговорима (Чикашка конвенција, EUROCONTROL конвенција и Мултилатерални 
споразум о рутним накнадама). 

II. АКТИВНОСТИ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
Полазећи од Законом утврђених надлежности, Директорат је у извештајном 

периоду спровео активности из следећих области: 

1. Нормативно правни послови из области ваздухопловства 
1.1 Учешће у изради аката из надлежности Народне скупштине и Владе  

У извештајном периоду Директорат је учествовао у изради следећих аката: 
1) Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС”, 

број 9/20); 
2) Уредба о изменама и допуни Уредбе о управљању ваздушним простором („Сл. 

гласник РС", број 120/20); 
3) Национални програм за обезбеђивање у ваздухопловству (Закључак Владе, П 05 

Број: 00-152/2020 од 4. јуна 2020. године); 
4) Уредба о мерама за време ванредног стања („Сл. гласник РСˮ, бр. 31/20, 36/20, 

38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 и 60/20); 
5) Предлог закона о потврђивању Одлуке 1/2019 ЕСАА Заједничког комитета од 31. 

јула 2019. године о замени Анекса I ECAA Споразума о правилима која се примењују на 
цивилно ваздухопловство, која још није објављена; 
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6) у непосредној сарадњи са AIR SERBIA разматрани су начини за превазилажење 
проблема авио-превозилаца насталих услед отказивања летова због COVID-19 заразне 
болести, те су у том смислу припремљени нацрти следећих аката: 

- Нацрт закона о допуни Закона о облигационим и основама својинско-правних 
односа у ваздушном саобраћају, са образложењем (припремљена верзија о допуни члана 
13, како би се предвидела могућност издавања ваучера за отказани лет авио-превозиоца); 

- Предлог уредбе о ваучеру који издаје авио-превозилац за заменски лет у 
односу на лет који је отказан услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, 
међутим ти акти нису донети. 

1.2 Прописи из надлежности Директората 
У току извештајног периода донети су и објављени у „Сл. гласнику РСˮ следећи 

подзаконски акти чије је доношење у надлежности Директората: 
1) Правилник о беспилотним ваздухопловима („Сл. гласник РСˮ, број 1/20);  
2) Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и 

сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку 
ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству („Сл. гласник РСˮ, 
број 1/20);  

3) Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих 
држава („Сл. гласник РСˮ, број 1/20); 

4) Правилник о садржини и начину вођења Уписника ваздухопловног особља („Сл. 
гласник РСˮ, број 12/20); 

5) Правилник о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној 
пловидби („Сл. гласник РСˮ, број 26/20); 

6) Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја 
(„Сл. гласник РСˮ, број 95/20); 

7) Правилник о дозволи за обављање контроле приступа, прегледа обезбеђивања, 
надгледање и патролирање („Сл. гласник РСˮ, број 102/20); 

8) Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање 
ваздушног саобраћаја („Сл. гласник РСˮ, број 115/20); 

9) Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја 
(„Сл. гласник РСˮ, број 125/20); 

10) Наредба о одређивању условно забрањених зона LY R10 Увац, LY R11 
Трешњица и LY R12 Милешевка („Сл. гласник РСˮ, број 128/20); 

11) Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање 
ваздушног саобраћаја („Сл. гласник РСˮ, број 131/20); 

12) Правилник о ваздухопловном информисању („Сл. гласник РСˮ, број 142/20); 
13) Правилник о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Сл. 

гласник РСˮ, број 142/20); 
14) Правилник о правилима летења и пружању услуга контроле летења, 

узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Сл. гласник РСˮ, број 142/20); 
15) Правилник о посебним делатностима у ваздушном саобраћају и 

некомерцијалном летењу ваздухопловима који немају потврду о типу коју је издала или 
признала Агенција Европске уније за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA) („Сл. 
гласник РСˮ, број 142/20); 

16) Правилник о заједничким правилима Европске уније у области цивилног 
ваздухопловства и надлежностима Агенције Европске уније за безбедност ваздушног 
саобраћаја („Сл. гласник РСˮ, број 154/20); 

17) Правилник о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају 
пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Сл. гласник РСˮ, број 154/20); 
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18) Акт којим директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије 
објављује Извод из Одлуке Проширене комисије EUROCONTROL-a број 20/166 од 26. 
новембра 2020. године („Сл. гласник РСˮ, број 154/20); 

19) Акт којим директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије 
објављује Одлуку Проширене комисије EUROCONTROL-a број 20/167 од 26. новембра 
2020. године („Сл. гласник РСˮ, број 154/20); 

20) Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање 
ваздушног саобраћаја („Сл. гласник РСˮ, број 3/21); 

21) Правилник о обављању ваздушног саобраћаја балонима („Сл. гласник РСˮ, број 
3/21); 

Такође, припремљени су и следећи предлози прописа (анализа коментара и 
сугестија пристиглих у оквиру јавне расправе на текстове ових предлога је у току): 

1) Предлог правилника 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; 

2) Предлог правилника o утврђивању и обележавању препрека у ваздушном 
саобраћају.  

2. Давање мишљења у вези са ваздухопловним прописима 
На захтев надлежних државних органа и организација, ваздухопловних субјеката и 

других странака, у току 2020.г. припремљена су одговарајућа мишљења о предлозима 
прописа и других аката, као и мишљења о примени прописа, и то: 

1) мишљење о примени члана 199. Закона о ваздушном саобраћају о урачунавању 
годишњег одмора и боловања у прописаних 96 слободних дана у току године за пилоте 
ваздухоплова; 

2) мишљење на Предлог уредбе о новчаном кажњавању који је доставило МГСИ; 
3) мишљење на Предлог уредбе о допуни Уредбе о мерама за време ванредног 

стања; 
4) давање примедби и сугестија на Нацрт матрице за извештавање о примени 

Акционог плана за Поглавље 19 (за делове Радно право и Социјални дијалог) 
5) учешће у изради информације надлежном министарству о проблемима у раду 

током ванредног стања, предлогом за њихово отклањање, као и мерама које треба 
предузмети након престанка ванредног стања ради ублажавања насталих последица. 

6) израда модела захтева за покретање прекршајног поступка за прекршаје 
предвиђене Уредбом о мерама за време ванредног стања; 

3. Послови европских интеграција 
У извештајном периоду из области европских интеграција реализоване су следеће 

активности и то: 
1) активности у вези са НПАА – праћење реализације и ажурирање НПАА и 

електронске базе која га прати; 
2) учешће у раду Подгрупе за транспорт, Подгрупе за трансевропске мреже и 

Подгрупе за заштиту животне средине;  
3) припрема Прилога за Пододбор за транспорт, регионални развој, енергетику, 

заштиту животне средине, климатске промене и регионални развој, на српском и 
енглеском језику, те давање коментара на Извештај са састанка који је одржан путем 
Webex платформе; 

4) израда прилога за годишњи извештај о напретку за поглавље 14 и 21; 
5) израда прилога за Информацију о текућим активностима у процесу приступања 

Републике Србије ЕУ. 
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По питању стручне редактуре, у складу са Решењем Владе о именовању 
председника и чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина ЕУ 
(24 број 119-6214/2014 од 26.6.2014.г.), извршене су следеће стручне редактуре прописа: 
Ред.бр. Назив прописа 

1.  Уредба (ЕЗ) број 793/2004 Европског парламента и Савета од 21. априла 2004.г. о измени Уредбе 
Савета (ЕЕЗ) број 95/93 о заједничким правилима за доделу слотова на аеродромима у Заједници 

2.  Уредба (ЕЗ) број 1554/2003 Европског парламента и Савета од 22. јула 2003.г. о измени Уредбе 
Савета (ЕЕЗ) број 95/93 о заједничким правилима за доделу слотова на аеродромима Заједнице 

3.  Уредба (ЕЗ) број 545/2009 Европског парламента и Савета од 18. јуна 2009.г. о измени Уредбе 
(ЕЕЗ) број 95/93 о заједничким правилима за доделу слотова на аеродромима у Заједници 

4.  Уредба (ЕЗ) број 894/2002 Европског парламента и Савета од 27. маја 2002.г. о измени Уредбе 
Савета (ЕЕЗ) број 95/93 о заједничким правилима за доделу слотова на аеродромима Заједнице 

5.  
Уредба  (ЕУ), бр. 2018/1139 Европског парламента и савета од 4. јула 2018.г. о заједничким 
правилима у области цивилног ваздухопловства и оснивању Агенције Европске уније за 
безбедност ваздухопловства; 

6.  Директива Европског парламента и Савета број 2009/12/ЕС од 11. марта 2009.г. о аеродромским 
накнадама 

7.  
Уредба Европског парламента и савета (ЕЗ), бр. 261/2004 од 11. фебруара 2004.г. о заједничким 
правилима у погледу накнаде штете и помоћи путницима у случају ускраћивања укрцавања или 
отказивања летова или кашњења летова 

Табела 1:Стручна редактура по Решењу ВРС 

4. Међународни послови 
4.1 Мултилатерална сарадња 

У циљу активног праћења кретања у области међународног цивилног 
ваздухопловства и реализације обавеза које проистичу из чланства Републике Србије у 
међународним ваздухопловним организацијама, током 2020.г. припремљени су 
материјали за састанке и реализовано учешће представника Директората на истим, и 
остварено је учешће у раду радних група формираних у оквиру међународних 
ваздухопловних организација у којима је Република Србија пуноправни члан или има 
статус посматрача (ICAO, ECAC, EUROCONTROL и EASA). 

Важно је истаћи да је глобална пандемија изазвана вирусом COVID-19 у великој 
мери утицала на активности Директората на међународном плану, како у области 
мултилатералне, тако и билатералне и регионалне сарадње. Сви међународни састанци, 
од почетка марта до краја 2020.г. одржавани су електронским путем посредством 
различитих платформи. Актуелна ситуација је, такође, проузроковала отказивање или 
померање састанака који нису могли бити реализовани на овај начин. Поред тога, 
сарадња са међународним ваздухопловним организацијама је била усмерена  пре свега 
на праћење активности у оквиру борбе са епидемијом COVID-19 и разматрање мера у 
економској, безбедносној и области обезбеђивања које ће се предузети за брзу обнову 
сектора ваздухопловства и успостављање саобраћаја након пандемије. 

С а р а д њ а  с а  I С А O  
1) Учешће на састанцима генералних директора цивилног ваздухопловства у 

организацији ICAO EUR/NAT. Одржана су (3) састанка посредством електронских 
платформи; 

2) Обрада свих објављених ICAO и ICAO EUR/NAT државних писама и достава 
одговора на државна писма у случајевима када је одговор потребан (20) у свему у складу 
са Процедуром поступања са државним писмима ICAO ДЦВ-МСВР-ПР-001 ICAO; 

3) Учешће и председавање радом друге ICAO EUR SAR/TF (организација, вођење и 
извештавање са пет одржаних састанака (телеконфeренција). Друга ICAO EUR SAR/TF је 
основана 2019.г. одлуком 1/4 EASPG (European Aviation System Planning Group) са циљем 
да за период од две године изради стандардизовани тренинг програм за инспекторе за 
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трагање и спасавање, посебан део инспекторског приручника са стандардизованим 
процедурама за трагање и спасавање, као и упућујуће материјале за примену Европског 
плана за трагање и спасавање. На првом састанку одржаном у априлу 2020.г. на предлог 
представника EUR/NAT канцеларије ICAO-a, Србија је изабрана да председава радом 
друге ICAO EUR SAR/TF током 2020/21; 

4) Учешће на ICAO SAR вебинару, у организацији ICAO HQ и ICAO EUR/NAT у 
периоду август-октобар 2020.г. ICAO SAR вебинар је организован као пет различитих 
сесија (ICAO, Cospas-Sarsat, EUROCONTROL, Европска Комисија и Србија/Директорат). 
На позив ICAO EUR/NAT канцеларије, Србија је добила част да буде један од пет 
предавача (четири међународне организације и Србија/Директорат) на предметном 
вебинару;  

5) Учешће на: ЕASPG02 састанку, у FMG групи (Frequency Management Group) 
преко Webex-а, на FMG/RAFT састанку преко Webex-а, на састанку МЕТG/30 преко 
Webex-а. 

6) Учешће на видео конференцији ICAO EUR/NAT (AVSEC GROUP); 
7) Учешће на састанку DGCA ICAO EUR/NAT региона посредством Webex 

платформе о одрживом финансирању цивилних ваздухопловних власти; 
8) Номинација државног Focal Point за CORSIA и за National Action Plan for the 

reduction of CO2 in aviation; 
9) Учешће у on line састанку - ACT CORSIA in Partnership with Germany; 
10) Слање обавештења ICAO о наставку добровољног учешћа Републике Србије у 

шеми CORSIA; 
11) Слање обавештења ICAO о избору опције за израчунавање захтева за 

неутрализацију емисија за авио оператере. 

С а р а д њ а  с а  Е С А С  
1) Припрема материјала и Информације за 154. састанак генералних директора 

држава чланица ЕСАС, који је одржан 20. маја 2020. г.  посредством видео линка;  
2) Припрема материјала, Информације и учешће на 69. специјалном састанку 

генералних директора држава чланица ЕСАС, који је одржан 27. и 28. августа 2020. г. у 
форми видео конференције; 

3) Припрема материјала, Информације и учешће на 155. састанку генералних 
директора држава чланица ЕСАС и 38. ванредном заседању Скупштине ЕСАС, који је 
одржан 10. децембра 2020. г. у форми видео конференције; 

4) Припрема информација, учешће и израда забелешки са Координационих 
састанака генералних директора цивилног ваздухопловства држава чланица ЕСАС. У 
периоду од априла до новембра 2020. г. одржано је (28) састанака посредством Webex 
платформе; 

5) остали састанци путем Webex платформе: ECAC Insider Risk Webinar; ECAC 
Facilitation Working Group; Steering Committee ECAC Civil Aviation Security Project II; 
ECAC Security Forum, ECAC Covid 19 Securitу Discussion; Webex European Coordination 
Meetings; 

6) Достављање одговора на ECAC упитник “Survey on the implementation of the 
EASA/ECDC Operational Guidelines and easing of travel restrictions”; 

7) Слање обавештења о прихватању плана ECAC, у вези са наставком добровољног 
учешћа Републике Србије у шеми CORSIA 

8) Слање обавештења о прихватању плана ECAC, у вези са избором опције за 
израчунавање захтева за неутрализацију емисија за авио оператере. 

С а р а д њ а  с а  Е А S A  
1) Остварено је учешће у EASA ТЕB групама и састанцима и то: ЕАSA ATM/ANS TeB 

састанци (3); Webex Management Board; Medical expert group meetings , EASA; 



 
Извештај о раду за 2020. годину 

 

- страна 12 од 51 - 

EASA ADR ТеB и EASA SM ТЕB групама; EASA TeB, Part 145, on line комункација; 
EASA GA Teb Meeting 02-2020; Webex  ЕАSA TeB (FCL) и достављање података за  
EASA SIS (Q1 2020); 

2) У периоду 20-21.02.2020.г. спроведена је посета EASA IPA5 тима у вези са 
конкретним активностима кроз које ће Директорату у оквиру овог пројекта бити 
пружена подршка у области саобраћајне делатности, пловидбености, 
ваздухопловног особља, ваздушне пловидбе, аеродрома и обезбеђивања. 
Активности ће бити реализоване кроз различите врсте обука, размену експерата, 
студијске посете ваздухопловим властима замаља чланица ЕУ; 

3) ЕАSA Medical expert group Webеx, EASA ECDC (Еuropean Center for Decease 
Control) Webex meeting, ЕАМАС (European Aviation Medical Assessors Councel) 
extraordinary састанак. 

С а р а д њ а  с а  E U R O C O N T R O L   
У току извештајног периода, остварено је учешће на следећим састанцима у 

организацији EUROCONTROL-a и разматрање материјала који се усвајају и то:  
1) припрема материјала за 53. састанак Привременог савета EUROCONTROL-a 

и 53. састанак Сталне комисије, који су одржани 18. јуна 2020.г. у форми видео 
конференције и учешће на наведеним састанцима; 

2) припрема материјала за 54. састанак Привременог савета и 54. састанак 
Сталне Комисије EUROCONTROL-a, који су одржани 26. новембра 2020.г. у форми видео 
конференције и учешће на наведеним састанцима; 

3) разматрање материјала који усваја EUROCONTROL и достава сагласности на 
усвајање истих (19); 

4) састанци EUROCONTROL-a путем Webex платформе: представника СТС на 
вебинарима „Just Culture“ и „GADSS“; EUROCONTROL Webinar ATM Security; 

5) учешће на састанцима у вези са рутним накнадама путем Webex платформе, и 
то: Сталног комитета EUROCONTROL-a за финансије; дискусија по ванредном позиву 
на тему пакета финансијске помоћи EUROCONTROL-а учесницима заједничког система 
рутних накнада; јунски и новембарски редовни састанци Проширеног одбора за рутне 
накнаде на којима су обављени мултилатерални преговори у вези са трошковном 
основом за утврђивање висине јединице рутне накнаде (заједничка зона наплате рутних 
накнада Србија-Црна Гора-КФОР); 

6) Учешће на: Network Operation састанку (NETOPS),састанку подгрупе за развој 
мрежа рута (Route Network Development Sub group-RNDSG), састанку на European 
Aviation Crises Coordination Cells (EACCC) у вези са кризним ситуацијама; 

7) достава EUROCONTROL-у података у вези са рутним накнадама заједничке 
зоне наплате рутних накнада Србија-Црна Гора-КФОР - израда Протокола о 
инструкцијама за расподелу рутних накнада за 2020.г. и 2021.г., координација процеса 
верификације од стране свих учесника у зони наплате (АЦВ ЦГ, SMATSA доо, 
HungaroControl), а у циљу доставе истог Централној канцеларији EUROCONTROL-a за 
рутне накнаде на поступање; достава прелиминарних и коначних података о рутној 
трошковној основи заједничке зоне наплате за разматрање на мултилатералним 
преговорима које организује EUROCONTROL (Проширени одбор за рутне накнаде); 
контрола обрачуна контрибуције Републике Србије за EUROCONTROL; 

8) Председнички биро Привременог савета и Координациони комитет 
Привременог савета - састанци преко webex-а; 

9) AIM/SWIM Team (System Wide Information Management) – учешће на 18. и 19. 
Webex састанку; 

10) EUROCONTROL AIRI (Aeronautical Information Regulations Implementation 
Sub-group)– учешће на 4. и 5. Webex састанку; 



 
Извештај о раду за 2020. годину 

 

- страна 13 од 51 - 

11)  LSSIP трилатерални састанак са представницима EUROCONTROL, АЦВ ЦГ 
и SMATSA доо; LSSIP годишњи Kick Off састанак са представницима EUROCONTROL, 
АЦВ ЦГ и SMATSA доо;  

12) Учешће на CMIC (Civil Military Interface Standing Committe) састанку;   
13) Достављање одговора на документ: EUROCONTROL support to The Civil 

Aviation Directorate of The Republic of Serbia - Project Management Plan, део Environment. 
С а р а д њ а  с а  Е в р о п с к о м  к о м и с и ј о м  

Aктуелна ситуација изазвана пандемијом COVID-19 резултирала је отказивањем 
или неодржавањем појединих састанака. То је посебно евидентно у односима са 
Генералним директоратом за мобилност и саобраћај Европске комисије посвећеним 
праћењу примене ЕСАА споразума. Током 2020.г. није организован ниједан састанак 
ЕСАА Заједничког комитета, нити састанак посвећен праћењу примене наведеног 
споразума али,  Директорат је имао комуникацију са Европском комисијом по другим 
питањима и то по питању координацијe СТС са Контролним центром Мисије у 
Француској (French Mission Control Centar-FMCC) у вези са могућношћу да се 
Директорат укључи у експериментално тестирање „Галилео“ пројекта ЕК, а у вези са 
двосмерном комуникацијом са радио предајником у стању нужде. Директорат је послао 
писмо о намерама да се прикључи тестирању. Учешће на NCP (NSA Coordination 
Platform) састанку. 

ЕК је у Службеном листу ЕУ Л021 од 27. јануара 2020.г. објавила Спроведбену 
Уредбу ЕУ бр. 111/2020, којом се потврђује да Република Србија примењује стандарде у 
области обезбеђивања у ваздухопловству (Aviation Security), који су еквивалентни 
заједничким основним стандардима обезбеђивања у ваздухопловству и примењују се на 
аеродромима у државама чланицама Европске уније 

С а р а д њ а  с а  C O S P A S - S A R S A T  
По питању активности у вези са међународним Cospas-Sarsat програмом за 

подршку SAR путем сателита су реализоване следеће активности: 
- израда годишњег извештаја за 2019.г. за Републику Србију; 
- плаћање чланарине Републике Србије за 2020.г.; 
- израда заједничког извештаја Републике Србије и Секретаријата за 34. састанак 

Заједничког комитета у вези активности са ICAO SAR радионице у Београду; 
- израда заједничког Инфо документа за CDDR (Central Data Distribution Region-

Централна зона пружања информација путем Cospas-Sarsat система) и 34. Заједничког 
комитета (Joint Committee-ЈC) – Србије, Француске, Немачке, Кипра, Швајцарске и 
Италије у вези са активношћу за смањење лажних узбуна; одлагање састанака CDDR и 
JC34;  

- по питању сарадње са Контролним центром Мисије у Италији (Italian Mission 
Control Centar –ITMCC), који је надређен Cospas-Sarsat центар за РС реализована је 
вежба првог нивоа -  вежба комуникације са ITMCC центром; 

- спроведена је вежба првог нивоа – вежба комуникације са FMCC центром;  
- извршена је измена процедуре достављања извештаја о узбуни СИТ 185/915 

поруци; 
- потписан је нови Протокол о размени информација узбуне путем Cospas-Sarsat 

сателита између Републике Србије (ДЦВ) и Италије (ITMCC); 
- учешће на CDDR 2020 у јуну 2020.г.; 
- размена информација са FMCC у вези података из апликације Self-Test Beacon 

Report; 
- сарадња са COSPAS-SARSAT Секретаријатом у вези објављивања вести из Србије 

на интернет страници COSPAS-SARSAT; 
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- координација око учешћа представника C/S на састанцима ICAO EUR/SAR радне 
групе; 

- учешће на 34. састанку Заједничког комитета (JC) међународног Cospas-Sarsat 
програма у новембру 2020.г. где је Србија имала презентацију у вези наших активности, 
али и заједничких предлога за смањивање броја лажних узбуна и проблема у вези са 
локацијама из SIT 185 порука.  

- израда годишњег извештаја активности за C/S. 

4.2 Међународне провере (одити) 
У току 2020.г. планиране провере од стране међународних организација нису 

реализоване због COVID-19. 

4.3 Регионална сарадња 
Из области регионалне сарадње реализовано је следеће: 

1) у вези са учешћем у раду Регионалног саветодавног комитета за трагање и 
спасавање у цивилном ваздухопловству-RASARAC, уз подршку ЕUROCONTROL, 
реализовано је следеће: 

- учешће у оперативним радним групама формираних на бази активности 
Регионалног комитета. Анализа годишњих извештаја рада радних група; 

- анализа коментара на нацрт међудржавног споразума о прекограничној 
сарадњи у области трагања и спасавања. Настављен рад на даљим активностима у вези 
израде коначног нацрта међудржавног споразума о прекограничној сарадњи у области 
трагања и спасавања; 

- нацрт споразума је послат дипломатским путем од стране Словеније (чекa се 
одговор МГСИ и МСП); 

- координација са представницима Бугарске, Словеније, БиХ и ЕUROCONTROL-
а у вези са променом статуса Бугарске са посматрача на статус пуноправног члана; 

- размена информација са JRCC LCA (Заједнички центар за координацију 
спасавања у Ларнаци - Joint Rescue Coordination Centre in Larnaca) и члановима 
Регионалног саветодавног комитета за трагање и спасавање у цивилном 
ваздухопловству-RASARAC у вези са организацијом обука за 2020.г. Достављање 
термина обука које организује JRCC LCA; Слање обавештења колегама из Регионалног 
комитета да се планиране обуке за 2020.г. са JRCC LCA oдлажу за 2021.г. као и да се 
период бесплатних обука помера за 2022.г. 

- Размена информације у вези са организацијом наредног састанка Експертског 
нивоа у БиХ (термин, агенда…); 

- Учешће на ICAO SAR Webinar и учешће на GADSS Webinar; 
- Заједничка провера Центра за обуку ANS особља SMATSA са АЦВ ЦГ; 
- Комуникација са CAA Македонија око уписа OJTI овлашћења 
- Сарадња са АЦВ ЦГ на усаглашавању и одобравању докумената из домена 

обуке контролора летења. 

2) организовање заједничких обука и међународних вежби са надлежним телима за 
SAR из региона: 
- извршена је размена информација са колегама из Северне Македоније у вези са 

обукама за трагање и спасавање за 2020.г.; 
- Комуникациона вежба са земљама из окружења из области SAR. 

3) Учешће у раду Радне групе за изградњу аеродрома Требиње; 

4) Сарадња са земљама ЕАSА у окружењу (Хрватске, Словеније, Црне Горе, 
Македоније и БиХ)- размена информација путем електронске коресподенције и 
путем web конференција у вези са пловидбеношћу. 
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4.4 Билатерална сарадња и билатерални споразуми о ваздушном саобраћају 
У току 2020.г. Директорат је реализовао активности са циљем закључивања 

споразума о ваздушном саобраћају са следећим земљама: 
1) учешће у комуникацији са надлежним органима Уједињеног Краљевства 

Велике Британије и Северне Ирске ради усклађивања текста Нацрта  споразума о 
ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства 
Велике Британије и Северне Ирске;  

2) учешће у комуникацији са надлежним органима Грузије ради усклађивања 
текста Нацрта  споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и 
Владе Грузије;  

3) Активности закључивања споразума о ваздушном саобраћају са Аргентином 
и Мексиком нису реализоване у обиму предвиђеним Програмом рада за 2020.г. тј. није 
дошло до парафирања усклађених текстова споразума. 

Поред претходно наведених, реализоване су и следеће активности у  области 
билатералне сарадње: 

4) консултације за надлежним органима Краљевине Мароко, одржане у Рабату, 
29.01.2020.г. у вези са применом Споразума о ваздушном саобраћају, потписаног 2017.г.;  

5) учешће на билатералном састанку са представницима цивилних 
ваздухопловних власти Турске поводом поновног успостављања саобраћаја између две 
земље, привремено прекинутог због пандемије изазване вирусом COVID-19 (састанак 
одржан 10.06.2020.г. посредством Webex платформе);  

6) учешће у комуникацији са ваздухопловним властима Египта у вези са 
њиховом иницијативом за измену Меморандума о разумевању;  

7) Израда и ажурирање стања односа у области ваздушног саобраћаја са другим 
државама; 

8) одржан састанак са представницима АЦВ ЦГ на тему књижења прихода од 
рутних накнада и интерно развијеног ДЦВ софтверског решења за издавање рачуна и 
евиденцију података у односу на ДЦВ путничку и ДЦВ робну накнаду; 

9) Упућивање захтева  ваздухопловним властима других држава за 
верификовањем лекарских уверења у оквиру процеса валидације дозвола 
ваздухопловног особља (11); 

10) Сарадња са АЦВ ЦГ у области ваздушне пловидбе; 
11) Сарадња са ваздухопловним властима Мађарске у вези њиховог захтева за 

делегирање ваздушног простора РС  за потребе аеродрома Сегедина. Није било додатних 
захтева са мађарске стране; 

12) Сарадња са Федералним ваздухопловним властима САД (FAA) на одржавању 
Категорије I – размена информација и комуникација путем електронске поште услед 
COVID-19. 

13) Билатерална сарадња са ваздухопловним властима земаља ECAA у вези са 
пловидбеношћу- одвијала се путем  електронске кореспонденције у виду упита, размена 
информација и web конференција. 

4.5 Послови у вези са управљањем кризним ситуацијама (АСМ - Aviation Crisis 
Management) 

Током 2020.г Директорат је имао сарадњу са EUROCONTROL-ом по питању 
COVID-19 кризе (март-децембар 2020.г.) у вези са управљањем кризним ситуацијама.  

5. Послови инспекцијског надзора 
Директорат врши инспекцијски надзор над пружаоцем услуга у ваздушној 

пловидби, оператерима који обављају јавни авио-превоз, оператерима који обављају 
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посебне делатности у ваздушном саобраћају као и оператерима који обављају 
некомерцијално летење, власницима или корисницима ваздухоплова, оператерима 
аеродрома, оперативна места или терена, инвеститорима аеродрома, ваздухопловно-
техничким организацијама, ваздухопловним особљем, као и над другим привредним 
друштвима, другим правним лицима, предузетницима и физичким лицима која обављају 
делатности или пружају услуге у ваздухопловству. Детаљнији преглед реализације 
инспекцијског надзора по областима је дат даље у тексту. 

5.1 SAFA инспекције 
Над (34) страна оператера реализовано је (57) SAFA инспекција од стране посебно 

оспособљених инспектора ДЦВ, како је дато у следећој табели: 

Назив оператера Број 
инспекција Назив оператера Број 

инспекција 
AEGAN AIRLINES (AEE) 1 JETNETHERLANDS (JNL) 1 

AERO 4M AMELIA (AEH) 1 LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE 
(LOT) 1 

AEROFLOT (AFL) 2 MAXIMUS AIRLINES (MXM) 1 
AIR ALLIANCE EXPRESS (AYY) 1 MONTENEGRO AIRLINES (MGX) 1 

AIR MALTA PLC (AMC) 1 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS 
(NAX) 1 

ALITALIA –SOCIETA AEREA 
(AZA) 1 OMAN AIR (OMA) 1 

ALPHA AVIATION (ALA) 1 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI  
(PGT) 1 

BELAVIA (BRU) 1 PRIVATE FLIGHT (ZZZ) 3 
BULGARIA AIR (LZB) 1 QATAR AIRWAYS COMPANY (QTR) 3 
CARGO AIR LTD. (CGF) 7 SWIFT AIR HELLAS S.A (MDF) 6 
ELITAVIA (EAV) 1 SWIFTAIR S.A. (SWT) 1 
ENTER AIR (ENT) 1 SWISS INTERNATIONAL AIR (SWR) 3 
EPSILON AVIATION S.A (GRV) 1 TRAVEL SERVIS (TVS) 1 

ETIHAD AIRWAYS (ETD) 1 TURKISH AIRLINES-TURK HAVA 
(THY) 1 

EUROLINK (6EG) 1 WINDROSE AIR, BERLIN (QGA) 1 
FLY DUBAI (FDB) 1 WIZZ AIR HUNGARY LTD. (WZZ) 5 
ICELANDAIR (ICE) 1 WIZZ AIR UK LIMITED (WUK) 2 

Табела 2: SAFA инспекције 

5.2 Инспекцијски надзор у области саобраћајне делатности 
У току 2020.г. из области јавног авио превоза реализовано је укупно (37) 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 PRINCE AVIATION 1 

2.  Инспекција спровођења обука летачког 
особља 

AIR SERBIA, EAGLE EXPRESS, MPC AIR 
DOO, BALKAN HELICOPTERS 5 

3.  Инспекција спровођења обука кабинског 
особља AIR SERBIA 1 

4.  Инспекција записа са обављених обука и 
провера летачког особља 

AIR SERBIA, EAGLE EXPRESS, BALKAN 
HELICOPTERS, AIR PINK, SKYBRIDGE 
INTERNATIONAL 

5 

5.  Инспекција записа са обављених обука и 
провера кабинског особља AIR SERBIA 2 

6.  Инспекција припреме лета 
AIR SERBIA, EAGLE EXPRESS, MPC AIR 
DOO, AIR PINK, PRINCE AVIATION, 
SKYBRIDGE INTERNATIONAL 

6 

7.  Инспекција на платформи AIR SERBIA, BALKAN HELICOPTERS 8 
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Ред. 
бр. Предмет инспекције  Објекат инспекције Број 

инспекција 

8.  Инспекција записа и документације са 
лета 

EAGLE EXPRESS, AIR PINK, PRINCE 
AVIATION, MPC AIR, AIR POSH 5 

9.  Инспекција поступака летачке посаде 
током лета AIR SERBIA, BALKAN HELICOPTERS 4 

10.  Инспекција поступака кабинске посаде 
током лета / 0 

Табела 3: Испекције из области јавног авио превоза 

Остале инспекције из области саобраћајне делатности су дате у следећој табели: 
Ред. 
бр. Предмет/област инспекције  Објекат инспекције Број 

инспекција 

1.  
Инспекције организације и система 
управљања и инспекција на платформи из 
области посебних делатности у 
ваздушном саобраћају за (11) оператера 

VOJVOĐANSKA PRIVREDNA AVIJACIJA 1 
STS AVIJACIJA 2 
BALKAN HELICOPETRS 1 
ЈАТ PRIVREDNA AVIJACIJA 1 

2.  Некомерцијално летење сложеним 
моторним ваздухопловима АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ 1 

3.  Некомерцијално летење ваздухопловима који нису сложени моторни, а у вези са 
прегледом на платформи 12 

4.  Инспекција над радом инструктора из области транспорта опасне робе 1 
Табела 4: Инспекције из области посебних делатности у ваздушном саобраћају 

Поднето је (8) захтева за покретање прекршајног поступка. 

5.3 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 2020.г. реализовано је (12) ванредних инспекција на основу пријаве догађаја.  

5.4 Инспекцијски надзор ваздухопловног особља  
Током 2020.г. извршено је (38) инспекција и то: 

Предмет инспекције Број 
инспекција Предмет инспекције Број 

инспекција 
Рад овлашћених испитивача 17 Летачке активности 1 
Спровођење обуке 10 По пријави догађаја/SMS 5 
Просторије/опрема/средства 2 Испити из енглеског језика 3 

Табела 5: Инспекције из области ваздухопловног особља 

У области ваздухопловног особља спроведено (5) инспекција по пријавама догађаја 
и анонимним пријавама али није било поднетих пријава за покретање прекршајног 
поступка. 
5.5 Инспекцијски надзор у области ваздухопловне медицине 

Из области ваздухопловне медицине, ДЦВ спроводи континуирани надзор над 
радом (7) овлашћених лекара (AMEs) и (1) ваздухопловно медицинскoг центра (AeMCs), 
на дневној бази електронским путем коришћењем COMPIC software, по принципу on line 
in real time и то како је приказано у следећој табели. 
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Предмет инспекције Број 
инспекција Предмет инспекције Број 

инспекција 
Рад ваздухопловно медицинског 
центра 1 Рад Службе хитне медицинске помоћи на 

аеродомима 2 

Рад овлашћених лекара 6   
Табела 6: Инспекције из области ваздухопловне медицине 

Није било захтева за покретање прекршајног поступка - ваздухопловног особља (на 
основу увида у медицинску документацију имаоца лекарског уверења). 

5.6 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 (7) инспекција, и то над: 

1) оператерима аеродрома: Belgrade Airport д.о.о. - Аеродром „Никола Тесла“ 
Београд и Аеродроми Србије - аеродром „Константин Велики“ Ниш; 

2) авио-превозиоцима. 

Поред планираних инспекција, спроведено је и (6) контролних инспекцијских 
надзора којима је контролисано спровођење наложених мера. 

У току вршења инспекцијског надзора уочено је (5) неусклађености и субјектима 
је дат одређени рок да ускладе своје пословање у складу са Законом. Од (5) наложених 
мера до дана израде овог извештаја  од стране  субјеката  су извршена (4) усклађивања, 
док за (1) субјекта рок за примену мера истиче у току 2021.г.  

Није било издатих Решења као ни покретања прекршајног поступка.  

Такође, у складу са ЗИН-ом реализовано је (7) саветодавних посета превозиоца 
(Tunis Air, Aeroflot , Fly Dubai,Fly Pegasus, Qatar Airways, Montenegro Airlines, Air Serbia) 
у ситуацији пандемије. 

5.7 Инспекцијски надзор у области ваздушне пловидбе 
У области ваздушне пловидбе у току 2020.г, извршено је (107) инспекција, и то: 

Ред. 
бр. Предмет инспекције Број 

инспекција 
Број прекршајних 

пријава 
1.  Инспекцијски надзор из домена: АТМ, ATCO, MET и AIS 47 1 
1.1.  Спровођење инспекцијског надзора Центра за обуку 1  

1.2.  Спровођење инспекцијског надзора провера стручности за 
стицање овлашћења 10  

1.3.  Спровођење инспекцијског надзора пријављене обукe 2  

1.4.  Спровођење инспекцијског надзора јединице КЛ по питању 
спровођења обуке КЛ 5  

1.5.  

Спровођење инспекцијског надзора  пружалаца услуга у 
ваздушној пловидби на локацијама:  

1) АКЛ Поникве,  2) АКЛ Краљево,  
3) АКЛ Ниш,  4) АКЛ Батајница,  
5) АКЛ Београд  

 

28  

1.6.  Спровођење инспекцијског надзора  служби РХМЗ 1  

1.7.  Измене сертификата организација за обуку КЛ сходно променама 
које имају утицаја на сертификат /  

1.8.  Подношење прекршајне пријаве против контролора летења  1 
2.  Инспекцијски надзор из области CNS 59 0 

2.1.  
Спровођење инспекцијског надзора:  

14  1) ТКЦ Београд,  
2) ЗРНС Запад,  

 

3) ЗРНС Север,  
4) РС Кошевац 

 

2.2.  Спровођење инспекцијског надзора:  
1) РС Ковиона, 2) ЗРНС ЈУГ-2 

 

7  
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Ред. 
бр. Предмет инспекције Број 

инспекција 
Број прекршајних 

пријава 

2.3.  Спровођење инспекцијског надзора: 
1) ЗРНС Ниш 2) ТКЦ Рудник 

 

9  

2.4.  Спровођење инспекцијског надзора:  
1) ЗРНС Београд,  2) АКЛ Поникве 

 

5  

2.5.  Спровођење инспекцијског надзора: 
1) РС Муртеница,  2) ТКЦ Копаоник 

 

6  

2.6.  Спровођење инспекцијског надзора: 
1) АКЛ Краљево 2) ЗРНС ЈУГ-1 

 

7  

2.7.  Спровођење инспекцијског надзора 
1) АКЛ Батајница,  2) ЗРНС Београд 

 

9  

2.8.  

Спровођење инспекцијског надзора: 
1) CNS Центар за обуку: Надзор 

спровођења испита ВТО КЛ 
2) ЦКЛ-

Телекомуникација 
3) ЦКЛ ЗРНС 4) ЦКЛ АСКЛ 
5) ЦКЛ-РДР 6) ЦКЛ-ЕЕК 

 

2  

Табела 7: Инспекцијски надзор из области ваздушне пловидбе 

5.8 Инспекцијски надзор у области аеродрома 
Током 2020.г. извршено је (74) инспекцијских надзора у области аеродрома, од тога 

је (67) редовних инспекција и (7) ванредних инспекција и то: 
Ред. 
бр. Објекат инспекције Предмет инспекције Број 

инспекција 
1. Редовне инспекције 

1.  
- Belgrade Airport, аеродром „Никола 
Тесла“ Београд  
- Аеродроми Србије, аеродром 
„Константин Велики“ Ниш 
- Аеродроми Србије, аеродром 
„Морава“ Краљево 

Инспекцијски надзор површина за кретање 
ваздухоплова на аеродрому – зимски услови 3 

2.  Инспекцијски надзор површина за кретање 
ваздухоплова на аеродрому – стање површина 5 

3.  Инспекцијски надзор површина за кретање 
ваздухоплова на аеродрому – ознаке 5 

4.  Инспекцијски надзор над препрекама на 
подручју и ван подручја аеродрома 6 

5.  Инспекцијски надзор осматрања и растеривања 
птица и животиња  9 

6.  - Belgrade Airport, аеродром „Никола 
Тесла“ Београд  

Инспекцијски надзор авиомостова и система за 
навођење авиона на паркинг позицију 1 

7.  Инспекцијски надзор рада аеродрома у 
условима смањене видљивости 1 

8.  

- Belgrade Airport аеродром „Никола 
Тесла“ Београд  
- Аеродроми Србије, аеродром 
„Константин Велики“ Ниш 

Инспекцијски надзор Emergency поступака и 
процедура 2 

9.  
Инспекцијски надзор оператера аеродрома и 
пружаоца услуга земаљског опслуживања у 
транспорту опасног терета 

2 

10.  Инспекцијски надзор спасилачко-ватрогасне 
службе на аеродрому са сертификатом  2 

11.  Инспекцијски надзор службе хитне медицинске 
помоћи и медицинског обезбеђења 2 

12.  Инспекцијски надзор телекомуникационих 
система и опреме на аеродрому 2 

13.  
- Belgrade Airport. аеродром „Никола 
Тесла“ Београд  
- Аеродроми Србије, аеродром 
„Константин Велики“ Ниш 
- Аеродроми Србије, аеродром 
„Морава“ Краљево 
- SMATSA, аеродром „Вршац“ 

Инспекцијски надзор електро-енергетских 
система и опреме на аеродрому 4 

14.  Инспекцијски надзор система светлосног 
обележавања 4 

15.  - Аеродроми Србије, аеродром 
„Константин Велики“ Ниш Инспекцијски надзор центара за обуку особља 1 
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Ред. 
бр. Објекат инспекције Предмет инспекције Број 

инспекција 

16.  
-аеродроми:Раван, Богатић, 7. јули, 
Ивање, Пек и Верушић и  
-  хелидроми: БД Агро, Горњи 
Милановац и Собовица) 

Инспекцијски надзор на аеродромима/ 
хелидромима са дозволом/сагласношћу за 
коришћење 

9 

17.  

- Flystar 
- Intereuropa 
- Belgrade Airport 
- NIS A.D. 
- Interšped B 
- Oki Air 
- Euro Jet 
- Air Serbia Catering 
- Аеродроми Србије, аеродром 
„Константин Велики“ Ниш 

Инспекцијски надзор пружаоца услуга 
земаљског опслуживања 9 

2. Ванредне инспекције 

1.  - Аеродроми: Раван, Кикинда, 
Крушевац, 13. мај и Бор 

Инспекцијски надзор на аеродромима/ 
хелидромима са дозволом/сагласношћу за 
коришћење 

5 

2.  - Belgrade Airport 
Инспекцијски надзор пружаоца услуга 
земаљског опслуживања 1 

3.  - ЈКП Београдске електране на 
локацији ТО Коњарник 

Ванредни инспекцијски надзор по представци 
правног или физичког лица, одн. предузетника - 
обележавање димњака топлане као препреке за 
ваздушни саобраћај 

1 

Табела 8: Инспекцијски надзор из области аеродрома 

5.9 Инспекцијски надзор у области обезбеђивања у ваздухопловству 
Током 2020.г. у области обезбеђивања у ваздухопловству извршено је укупно (39) 

инспекција од чега (25) редовних инспекцијa, (7) 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 25 

1.1.  

„Belgrade Airport“ д.о.о. 
Београд  

Преглед обезбеђивања путника и ручног пртљага, унутрашња 
контрола квалитета, релевантне одредбе које се односе на 
обуку особља и опрему за преглед обезбеђивања 

1 

1.2.  Заштита путника и ручног пртљага 1 
1.3.  Потенцијално проблематични путници 1 

1.4.  Преглед обезбеђивања лица која нису путници и преглед 
ствари које носе са собом 1 

1.5.  Преглед и контроле обезбеђивања које спроводи регулисани 
агент 1 

1.6.  Захтеви при планирању аеродрома 1 

1.7.  Контрола приступа лица и возила контролисаној и ОРЗ 
аеродрома 1 

1.8.  Преглед возила 1 
1.9.  Надзор, патроле и остале врсте физичке контроле 1 
1.10.  Заштита предатог пртљага 1 
1.11.  Преглед обезбеђивања предатог пртљага 1 
1.12.  Упаривање путника и пртљага 1 

1.13.  „Аеродроми Србије“-
аеродром 

„Константин Велики“ 
Ниш 

Заштита путника и ручног пртљага 1 
1.14.  Преглед обезбеђивања путника и ручног пртљага 1 
1.15.  Потенцијално проблематични путници 1 

1.16.  Wizz Air Преглед обезбеђивања ваздухоплова 1 
1.17.  Заштита ваздухоплова 1 
1.18.  Air Cairo Преглед обезбеђивања ваздухоплова 1 
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Ред. 
бр. Објекат инспекције Предмет инспекције Број 

инспекција 
1.19.  Заштита ваздухоплова 1 
1.20.  Fly Dubai Прегле обезбеђивања ваздухоплова 1 
1.21.  Заштита ваздухоплова 1 
1.22.  Pegasus Преглед обезбеђивања ваздухоплова 1 
1.23.  Заштита ваздухопова 1 
1.24.  Qatar Airways Преглед обезбеђивања ваздухоплова 1 
1.25.  Заштита ваздухоплова 1 
2.  Контролне инспекције 7 

2.1.  „Belgrade Airport“ д.о.о. 
Београд 

Ангажовање и број људи 1 
2.2.  Контрола приступа лица која нису путници и ствари које носе 1 
2.3.  Преглед обезбеђивања предатог пртљага 1 
2.4.  Israir Преглед обезбеђивања ваздухоплова 1 
2.5.  DHL International Регулисани агент 1 
2.6.  Air Serbia Cetering Залихе намењене потрошњи током лета 1 

2.7.  
„Аеродроми Србије“-
аеродром „Константин 
Велики“ Ниш 

Заштита путника и ручног пртљага 1 

3.  Ванредне инспекције 7 

3.1.  „Belgrade Airport“ д.о.о. 
Београд 

Преглед обезбеђивања лица која нису путници и ствари које 
носе са собом по пријави догађаја 1 

3.2.  
Air Serbia 

Преглед обезбеђивања путника и лица која нису путници 
према пријави догађаја  1 

3.3.  Пријава догађаја у вези пријаве бомбе током регистрације 
путника и пртљага на лет 1 

3.4.  Air Serbia Cetering Залихе намењене потрошњи током лета 1 
3.5.  „Аеродроми Србије“-

аеродром „Константин 
Велики“ Ниш 

Заштита путника и ручног пртљага 1 

3.6.  Преглед обезбеђивања путника и ручног пртљага  1 

3.7.  Wizz Air Преглед обезбеђивања ваздухоплова 1 
Табела 9: Инспекцијски надзор у области обезбеђивања у ваздухопловству 

У поступку горе наведених инспекција издато је: 
1) (1) налог за отклањање неусаглашености; до дана израде овог извештаја 

није затворен (1) налаз (није истекао рок за отклањање 
неусаглашености); 

2) (7) препорука за побољшање процедура рада; 
3) (2) мандатне казне. 

5.10 Инспекцијски надзор у области трагања и спасавања 
У току 2020.г. извршене 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. 

6. Тест мера обезбеђивања и испитивање стања у ваздухопловству 
У току 2020.г. реализован је (1) тест мера обезбеђивања и испитивања 

обезбеђивања и то: 
Ред. 
бр. Објекат провере Тест мера обезбеђивања Број 

тестова 
1.  „Аеродроми Србије“-аеродром „Константин Велики“ Ниш Контрола приступа лица 1 

Табела 10: Тест мера обезбеђивања и ипитивање обезбеђивање 

Тест мера обезбеђивања и испитивање стања у ваздухопловству се реализује у 
складу са захтевима из Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству и 
Програма за контролу квалитета мера обезбеђивања у ваздухопловству.  
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Поступајући по захтеву оператера аеродрома „Belgrade Airport“ д.о.о. Београд, 
Директорат  је, у складу са чланом 221. и 231в. ЗВС и тач. 11.6.-11.12. Програма за 
контролу квалитета мера обезбеђивања у ваздухопловству, дана 26.10.2020.г. обавио 
испитивање стања обезбеђивања у чекаоници за приступ удаљеним паркинг позицијама 
A7a и A7b у на аеродрому „Никола Тесла” Београд поводом припрема за оперативну 
употребу.  

7. Основне провере 
Основном провером испитује се, у складу са чланом 244. став 3. ЗВС, испитује да 

ли ваздухопловни субјект испуњава услове за стицање дозволе или другог појединачног 
правног акта. Даље у тексту је дат преглед основних провера извршених у току 
извештајног периода, по областима пословања. 

7.1 Oсновне провере у области саобраћајне делатности 
Реализоване су (2) основне провере оператера AIR POSH (једна за стицање 

сертификата ваздухопловног оператера и једна за стицање оперативне дозволе), док су у 
току (2) основне провере за јавни авио-превоз (GAS AVIATION и PEGAZ AVIATION). 

7.2 Основне провере у области пловидбености 
Реализовано је (68) основних провера из области пловидбености и то: 

Ред. 
бр. Основна провера испуњености услова за: Број 

провера 
1.  Основни преглед дронова 40 
2.  Основни преглед хеликоптера 2 
3.  Основни преглед ултралаких ваздухоплова 0 
4.  Основни преглед авиона 18 
5.  Основи преглед једрилице 2 
6.  Основи преглед змаја 1 
7.  Утврђивање типа ваздухопловног производа 2 
8.  АМО организација  1 
9.  CAMO организација  2 

Табела 11: Основне провере у области пловидбености 

7.3 Основне провере у вези са ваздухопловним особљем 
У току 2020.г. извршено је (5) основних провера АТО центра за обуку 

ваздухопловног особља и  то: 
Ред. 
бр. Објекат провере Основна провера испуњености услова за: Број 

провера 
1.  АТО центри за обуку ваздухопловног особља 5 
1.1.  АТО КВК Соко  1 
1.2.  ATO AK Mihajlo Živić  1 
1.3.  ATO Extreme Fly  1 
1.4.  ATO АК Ćuprija  1 
1.5.  ATO PK GRUNF  1 

Табела 12: Основна провера у области ваздухопловног особља 

7.4 Основне провере у области ваздушне пловидбе 
У току 2020.г. спроведена је сертификација организације за израду навигационих 

поступака и SMATSA доо издат сертификат за израду навигационих поступака. 

7.5 Основне провере у области аеродрома 
У извештајном периоду је извршено (6) основних провера у области аеродрома: 
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Ред. 
бр. Објекат провере Основна провера испуњености услова за: Број 

провера 

1.  

Аеродроми Србије д.о.о. 

Издавање потврде о праву на обучавање 
спасилачко-ватрогасног особља 1 

2.  
Издавање потврде о праву на обучавање 
аеродромских диспечера 1 

3.  
Издавање потврде о праву на обучавање особља 
које пружа услуге земаљског опслуживања 1 

4.  

Belgrade Airport д.о.о. 

Издавање потврде о праву на обучавање 
аеродромских диспечера 1 

5.  
Издавање потврде о праву на обучавање особља 
које пружа услуге земаљског опслуживања 1 

6.  
Издавање потврде о праву на обучавање 
контролора исправности маневарских површина 1 

Табела 13: Основна провера у области аеродрома 

7.6 Основне провере у области обезбеђивања у ваздухопловству 
У току 2020.г. реализовано је (9) основних провера и то: 

Ред. 
бр. Објекат провере Основна провера испуњености услова за: Број 

провера 

1.  

Аеродроми Србије д.о.о 

Издавање дозволе за обављање контроле 
приступа, преглед обезбеђивања, надгледање и 
патролирање на аеродрому „Морава“Краљево 

1 

2.  
Издавање дозволе за обављање контроле 
приступа, прегледа обезбеђивања, надгледање и 
патролирање на аеродрому „Константин 
Велики“Ниш 

1 

3.  
Издавање потврде на обучавање ваздухопловног 
особља у области обезбеђивања у 
ваздухопловству на аеродрому „Константин 
Велики“ Ниш 

1 

4.  
„Belgrade Airport“ д.о.о.  

Издавање дозволе за обављање контроле 
приступа, прегледа обезбеђивања, надгледање и 
патролирање на аеродрому „Никола Тесла“ 
Београд 

1 

5.  
Свеобухватна провера примене мера 
обезбеђивања у ваздухопловству на аеродрому 
„Никола Тесла“ Београд 

1 

6.  „Air Serbia“ д.о.о.  
Издавање потврде на обучавање ваздухопловног 
особља у области обезбеђивања у 
ваздухопловству 

1 

7.  „Air Serbia Cetering“ д.о.о. 
Продужење важења статуса регулисаног 
снабдевача залиха намењених потрошњи током 
лета 

1 

8.  
„Аеродроми Србије“ д.о.о.- 

аеродром „Константин Велики“ 
Ниш 

Свеобухватна провера примене мера 
обезбеђивања у ваздухопловству на аеродрому 
„Константин Велики“ Ниш  

1 

9.  „Cargo Agent Navigator“ д.о.о. 
Београд  

Одобрење две додатне локације за преглед 
обезбеђивања робе 1 

Табела 14: Основни преглед у области обезбеђивања у ваздухопловству 

8. Периодичне провере 
Периодична провера се, у складу са чланом 244. став 4. ЗВС, обавља док дозвола 

или други појединачни правни акт важи. У току 2020.г. спроведене су следеће 
периодичне провере приказане по областима пословања: 

8.1 Периодичне провере у области саобраћајне делатности 
У области саобраћајне делатности реализована је (21) периодична провера, и то: 
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Објект провере Број провера Објект провере Број провера 
Јавни авио-превоз 

MPC AIR 2 EAGLE EXPRESS 2 
AIR SERBIA 2 BALKAN HELICOPTERS 1 
PRINCE AVIATION  1 SKYBRIDGE INTERNATIONAL 4 

Посебне делатности у ваздушном саобраћају 
GAS AVIATION 1 STS AVIJACIJA 1 
SMATSA DOO 1 VOJVOĐANSKA PRIVREDNA AVIJACIJA 1 

Провера услова за важење оперативне дозволе 
SKYBRIDGE INTERNATIONAL 1 MPC AIR 1 
AIR PINK 1 EAGLE EXPRESS 1 
PRINCE AVIATION 1   

Табела 15: Периодичне провере у области саобраћајне делатности 

У току је спровођење периодичне провере оператера AIR SERBIA и BALKAN 
HELICOPTES  из домена провере услова за стално важење оперативне дозволе. 

8.2 Периодичне провере у области пловидбености 
У току 2020.г. реализовано је (211) периодичних провера из области пловидбености 

извршених и то: 
Ред. 
бр. Предмет провере Број 

провера 
1.  Периодични преглед ултралаких ваздухоплова ради утврђивања пловидбености 24 
2.  Периодични преглед авиона ради утврђивања пловидбености 101 
3.  Периодични преглед хеликоптера ради утврђивања пловидбености 24 
4.  Периодични преглед једрилица ради утврђивања пловидбености 13 
5.  Периодични преглед змајева ради утврђивања пловидбености 17 
6.  Периодични преглед балона ради утврђивања пловидбености 1 
7.  Периодични преглед жироплана ради утврђивања пловидбености 3 
8.  Провера програма за праћење континуалне пловидбености ваздухоплова (ACAM) 0 
9.  Уређаји за симулирање летења (LINX AVIATION, SMATSA) 2 

10.  
Организацијe за одржавање ваздухоплова по Делу 145 (АМО) (AIR SERBIA, BALKAN 
HELICOPTERS, LINX AVIATION, PRINCE AVIATION, SMATSA-VA, MOMA 
STANOJLOVIC) 

6 

11.  Oрганизацијe за одржавање ваздухоплова по Делу М, Одељак Ф (АМО)- 
(AERODROM EČKA) 1 

12.  Организацијe за производњу ваздухоплова (POA) - (Утва, Панчево) 1 
13.  Организациje за пројектовање ваздухоплова (DOA) 0 

14.  Организација за одржавање ваздухоплова по EASA Делу 145 (EASA ACCR) – (AIR 
SERBIA, GAS AVIATION, LINX AVIATION, PRINCE AVIATION, SMATSA-VA) 5 

15.  
Организацијe за обезбеђивање континуиране пловидбености ваздухоплова по Делу 
М, Одељак Г (CAMO) - (AERODROM  EČKA, AIR PINK, Air SERBIA, AVIO SLUZBA 
VLADE RS, GAS CAMO Aviation, JAT-PRIVREDNA AVIJACIJA d.o.o, MPC AIR d.o.o, 
PRINCE AVIATION, VOJVODJANSKA PRIVREDNA AVIJACIJA DOO) 

10 

16.  Oрганизацијe за обуку ваздухопловног особља по Делу 147 (MTO) (PRINCE 
AVIATION, VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA, Helikopterska jedinica MUP RS ) 3 

Табела 16: Периодичне провере у области пловидбености 

8.3 Периодичне провере у области ваздухопловног особља 
Током 2020.г. извршено је (12) периодичних провера центара за обуку и то: 

Ред. 
бр. Предмет провере Број 

провера 
1.  ATO AK KIKINDA 1 
2.  ATO ARHISTRATIG 1 
3.  ATO PARAGLAJDNIG ŠKOLA NO 1 1 
4.  ATO AK TRSTENIK 1 
5.  ATO NIKITA AVIATION 1 
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Ред. 
бр. Предмет провере Број 

провера 
6.  ATO LINX AVIATION 1 
7.  ATO HJ MUP RS 1 
8.  ATO VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA 1 
9.  ATO AIR SERBIA 1 
10.  ATO AK TRSTENIK 1 
11.  ATO EAGLE EXPRESS 1 
12.  ATO SKY 1 

Табела 17: Периодичне провере у области ваздухопловног особља 

У извештајном периоду извршена је и (1) периодична процена оператера уређаја за 
симулирање летења FNPT II и то: ATO LINX AVIATION. 

8.4 Периодичне провере у области ваздухопловне медицине 
У извештајном периоду извршене су (2) периодичне провере из области 

ваздухопловне медицине и то: 
Ред. 
бр. Предмет провере Број 

провера 
1.  Овлашћени лекар АМЕs 1 
2.  Ваздухопловно медицински центар 1 

Табела 18: Периодичне провере у области ваздухопловне медицине 

8.5 Периодичне провере у области ваздушне пловидбе 

У току 2020.г. спроведено је (17) периодичних провера: 
Објект провере у домену АТМ, ATCO, 

MET и AIS 
Број 

провера Објект провере из домена CNS Број 
провера 

Периодичне провере пружалаца услуга  
1. АКЛ Батајница, SMATSA доо 
2. АКЛ Ниш, SMATSA доо 
3. АКЛ Краљево 
4. ЦКЛ Београд 
5. АКЛ Поникве 
6. ТКЛ Београд 

6 

Периодичне провере пружалаца услуга:  
1. АКЛ Ниш, SMATSA доо 
2. Интероперабилности DPS/CNS 
3. ЦКЛ Београд 

3 

Периодична провера центра за обуку 2 Периодична провера центра за обуку 1 
Периодична провера јединице КЛ 4   
Провера симулатора /   
Периодичнa provera ASM и ATFM 1   

Табела 19: Периодичне провере из области ваздушне пловидбе 

8.6 Периодичне провере у области аеродрома 
У извештајном периоду реализовано је (13) периодичних провера из области 

аеродрома и то: 
Ред. 
бр. Предмет провере Објекат провере Број 

провера 

1.  Периодична провера оператера аеродрома 
са дозволом за коришћење аеродрома 

1) Аеродром Морава, Аеродроми Србије – 
Огранак аеродром Морава 

2) 2.Аеродром „Вршац“, SMATSA 
3) Аеродром „Коширско Поље“ Крушевац, 

АК „Михајло Живић“ 
4) Аеродром „Кикинда“, АК „Кикинда“ 
5) Аеродром „Параћин“, АК „Наша Крила“ 
6) Аеродром „Војка“, ВК „Вихор“ 
7) Аеродром „Ваљево“, АК „Ваљево“ 
8) Аеродром „Лисичји Јарак“, 

Ваздухопловни савез Србије 

8 
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Ред. 
бр. Предмет провере Објекат провере Број 

провера 
9) Аеродром „Рудине“ Смедеревска 

Паланка,  АК „Јасеница“ 

2.  Периодична провера оператера аеродрома 
са сертификатом аеродрома / / 

3.  Периодична провера пружалаца услуга 
земаљског опслуживања 

1) „Аеродром Кетеринг“ АНТ 
2) Gold Air  
3) JAT Tehnika 
4) Cargo Agent Navigator 

4 

4.  Периодична провера центара за обуку 
ваздухопловног особља Air Serbia Ground Servicies 1 

Табела 20: Периодичне провере из области аеродрома 

8.7 Периодичне провере у области обезбеђивања у ваздухопловству 
У току извештајног периода реализоване су (4) периодичне провере и то: 

Ред. 
бр. Предмет провере Објекат провере Број 

провера 

1.  Периодична провера пружаоца услуга у 
ваздушној пловидби SMATSA д.о.о. 1 

2.  Периодична провера контроле приступа и 
прегледа обезбеђивања на аеродромима: 

„Никола Тесла“ Београд, „Константин 
Велики“ Ниш и „Морава“ Краљево 3 

Табела 21: Периодичне провере из области обезбеђивања у ваздухопловству 

8.8 Периодичне провере у области трагања и спасавања 
У току извештајног периода Сектор за трагање и спасавање реализовао је шест (6) 

периодичних провера у циљу надзора усаглашености ангажованих учесника и 
ваздухопловних субјеката са потписаним споразумима. Реализоване су периодичне 
провере над: Хеликоптерском јединицом Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије, Црвеним крстом Србије, снагама за трагање и спасавање Војске Србије (у Нишу 
(119. МХЕ) и Краљеву (714 ПХЕ)), Клиничким центром Србије, Клиничким центром 
Ниш и Горском службом спасавања. 

9. Остали управни послови на основу поверених јавних овлашћења 
Преглед послова надзора и провера, даље у тексту су дати и остали управни 

послови реализовани у току 2020.г. према областима пословања Директората: 

9.1 Послови надзора над спровођењем корективних мера 
У току 2020. г. спроведене су следеће провере у циљу провере испуњености 

примене корективних мера по претходно спроведеним поступцима основних / 
периодичних провера: 

Ред. 
бр. 

Предмет 
надзора Објекат надзора Број 

провера 

1.  АТО 

1) Aerosystem, 
2) Flight  
3) Prince Aviation  
4) Arhistratig    
5) ATO Paraglajding škola No1  

6) АТО АК Трстеник  
7) KVO SOKO 
8) ATO AK JAT   
9) ATO Prince Aviation 
10) ATO Eagle Express 

10 

2.  МЕД АеМC Air SERBIA  1 
3.  АТМ Надзор над мерама са провера AKL BT, ATFCM, AKL BT 3 

Табела 22: Надзор над спровођењем корективних мера 

9.2 Послови надзора над променама у функционалном систему 
У току 2020. г. реализоване су и активности надзора над променама у 

функционалном систему, како је дато у следећој табели: 
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Ред. 
бр. Предмет надзора Објекат надзора Број 

провера 
1.  Саобраћајна делатност 256 

1.1.  Промене у функционалном систему оператера који обавља 
јавни авио-превоз, а које подлежу  претходном одобрење CAT оператери 65 

1.2.  
Промене у функционалном сиситему оператера који обавља 
посебне делатности у ваздушном саобраћају, а за које се 
захтева претходно одобравање 

SPO оператери 48 

1.3.  
Промене у функционалном систему оператера  који обавља 
некомерцијално летење сложеним моторним 
ваздухопловом, а за које се захтева претходно одобравање 

NCC оператери 26 

1.4.  Промене у функционалном систему оператера који обавља 
јавни авио-превоз, а које не подлежу одобравању CAT оператери 82 

1.5.  
Промене у функционалном систему оператера који обавља 
посебне делатности у ваздушном саобраћају, а које не 
подлежу одобравању 
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1.6.  
Промене у функционалном систему оператера који обавља 
некомерцијално летење сложеним моторним 
ваздухопловом, а које не подлежу одобравању 

NCC оператери 11 

2.  Ваздушна пловидба 68 

2.1.  Промене у функционалном систему пружалаца услуга у 
ваздушној пловидби SMATSA доо 68 

3.  Ваздухопловно особље 49 

3.1.  Промене које захтевају претходно одобрење 

TO/CC "Air Serbia" 
ATO "SKY" 
ATO "FENIX" 
ATO "Linx Aviation" 
ЕLP „SMATSA“ 
ATO AK "Ivan Sarić" 
ATO "Air Serbia" 
ATO „AK Trstenik“ 
ATO „HJ MUP RS“ 
ATO „KVK SOKO“ 
AK "Ćuprija" 
PK "Grunf" 
ATO „HJ MUP RS“ 
TO/CC "Elite Academy" 
ATO "Pegaz Pilot 
Academy" 

25 

3.2.  Промене које не захтевају претходно одобрење 

ATO "Air Serbia" 
ATO "Linx Aviation" 
ATO "SMATSA" 
ATO "Linx Aviation" 
ATO "SMATSA" 
ATO "AIR PINK" 
ATO „HJ MUP RS“ 
ATO "Prince Aviation" 

24 

Табела 23: Надзор над променама у функционалном системуа 

9.3 Послови у вези са пријављивањем догађаја  
У току 2020. г. обрађено је укупно (236) догађаја, по областима пословања како је 

дато у следећој табели: 
Обрађени догађаји из домена: Број  Обрађени догађаји из домена: Број  
Саобраћајна делатност 29 Ваздушна пловидба 6 
Пловидбеност 54 Аеродроми 73 
Ваздухопловно особље 5 Обезбеђивање у ваздухопловству 7 
Трагање и спасавање 62   

Табела 24: Пријављивање догађаја 
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9.4 Заштита права путника 
У току 2020.г. обрађено је и одговорено на (221) рекламацију упућених против 

домаћих и страних авио-превозилаца. Од тога, (166) рекламација се односи на кршење 
одредаба Закона о облигационима и основама својинско-правних односа у делу у којем 
је преузета Уредба бр. 261/2004, што је више од 75% од укупног броја обрађених 
рекламација. Број рекламација у односу на претходну годину сходно обустави саобраћаја 
услед пандемије мањи је за 47% (221 у 2020.г. у односу на 417 у 2019.г.). Детаљнији 
преглед рекламација у 2020.г. према врсти рекламације је дат у следећој табели: 

Врста рекламације Број Врста рекламације Број 
Кашњење лета 55 Отказан лет 64 
Пртљаг 21 Ускраћено укрцавање 24 
Остало 57   

Табела 25: Врсте рекламација у 2020.г. 

Током 2020.г. обрађено је (64) рекламација које се тичу отказивања летова, (24) 
рекламација у категорији ускраћено укрцавање и (21) рекламација у категорији пртљагa. 
Поред наведеног, (55) рекламација се односи на кашњење летова.  

Примљено је и обрађено укупно (21) рекламација које се односе на кршење 
одредаба Закона у делу у којем је преузета Уредба број 2027/97 која прописује 
одговорност авио превозиоца за транспорт путника и њихов пртљаг што чини мање од 
10% од укупног броја примљених и обрађених рекламација за 2020.г. тако да је број 
рекламација које се тичу претходно поменуте категорије у односу на претходне године 
у благом опадању.   

У категорија ''Остало'' је обрађено (57) рекламација што чини преко 25% од 
укупног броја рекламација. Иста категорија представља рекламације које се тичу 
заштите права лица са инвалидитетом као и лица са смањеном покретљивошћу у авио-
превозу, као и упита у вези са правима путника, надокнади трошкова, ценама авио карата 
као и информацијама о начину и процедури подношења рекламација како авио 
превозиоцу тако и Директорату. Укупан број рекламација у категорији ''Остало'' за 
2020.г. је пропорционално највише повећан а последица је несвакидашњих дешавања 
проуздокованих пандемијом.  

Број примљених и обрађених рекламација у 2020.г. у односу на претходне године 
је у паду. Ипак, када се узме у обзир број операција авио превозилаца на оба аеродрома 
(Београд и Ниш), самим тим и смањењем броја путника – смањење броја рекламација не 
излази из очекиваних параметара. Разлоге овог пада свакако треба посматрати кроз 
чињеницу да се број комерцијалних летова свео на минимум. Саме рекламације су доста 
различите а производ су ситуација које нису предвиђене нити једним документом као ни 
прописима ЕУ. Решавање рекламација које су проузроковале непријатности путницима 
у време пандемије је далеко комплексније и теже јер се ради о сплету околности на које 
превозиоци нису могли да утичу а произвеле су их одлуке одређених држава према 
својим као и путницима других националности. 

У 2020.г. је била једна рекламација путника која се тиче смештаја у вишу/нижу 
класу, што је исти случај као и у претходне две године. Такође, обрађене су (2) 
рекламације које се односе на кршење одредаба Закона у делу у којем је преузета Уредба 
број 1107/2006 која прописује заштиту права лица са инвалидитетом као и лица са 
смањеном покретљивошћу у авио-превозу.  

9.5 Послови вођења евиденција, база, регистра и сл. прописаних ЗВС 
У складу са ЗВС у току 2020.г. реализоване су активности вођења следећих 

евиденција, база, регистара и сл.: 
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Ред. 
бр. 

Област 
пословања 

Назив евиденције, базе, регистра и 
сл. Реализоване активности 

1.  Саобраћајна 
делатност 

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

Списак издатих, суспендованих или 
одузетих оперативних дозвола је 
објављен. 

2.  Пловидбеност 

Регистар  и евиденција ваздухоплова 

Издавање уверења о регистрацији 
евиденцији ваздухоплова (27); о 
привременој регистрацији /евиденцији 
ваздухоплова (20); брисање из регистра 
(6) 

Евиденција беспилотних ваздухоплова Упис и издавање потврде о евиденцији 
(40) 

Регистар и евиденција ваздухоплова Унапређење електронског регистра 
ваздухоплова и евиденције организација из 
домена AIR 

Евиденција беспилoтних ваздухоплова Издавање дозвола за одржавање 
ваздухоплова (141) 

3.  Ваздухопловно 
особље 

Евиденција Декларисаних организација 
за обуку (DТО) 

Tоком 2020.г. успостављена је ова 
Евиденција и извршена су 3 ажурирања 

Евиденција центара за обуку 
ваздухопловног особља (АТО) Извршена  су 4 ажурирања Евиденције 

Листа овлашћених испитивача ДЦВ Редовно је вршено ажурирање ове 
Листе 

4.  Ваздухопловна 
медицина 

Евиденција здравствених установа и 
лекара 

Листа овлашћених лекара и 
здравствених установа 

5.  Заштита права 
путника 

База података по рекламацијама путника Број обрађених рекламација (221) 
Евиденција обављених инспекција Редовно ажурирање евиденције 

6.  Ваздушна 
пловидба 

База података о спроведеним 
инспекцијским надзорима, проверама, 
променама у функционалном систему 

(193) 

Измена  AIP-a (GEN4.2) (1) 

7.  Аеродроми Евиденција аеродрома Ажурирање Евиденција аеродрома и 
хелидрома 

8.  Трагање и 
спасавање 

Евиденција регистрованих радио-
предајника за случај нужде (190) 

IBRD база (међународна база 
регистрованих радио предајника) (160) 

9.  Обезбеђивање у 
ваздухоплвоству 

База издатих сертификата особља 
обезбеђивања Редово ажурирање евиденције 

Евиденција центара за обуку којима је 
издата потврда о праву на обучавање у 
области обезбеђивања у ваздухоплвоству 

(1) 

Евиденција регулисаних агената за робу 
и пошту (2) 

Евиденција регулисаних снабдевача 
залиха намењених потрошњи током лета (1) 

10.  Разно-ваздушни 
саобраћај База података о догађајима1 (465) 

Табела 26: Евиденције, базе, регистри и сл. прописано ЗВС 

9.6 Послови издавања, измене, стављања ван снаге и суспензије дозвола, одобрења, 
потврда и др. који не произилазе из поступка надзора/одита 
Преглед реализованих активности у вези са издавањем, изменама, стављањем ван 

снаге и суспензијом дозвола, одобрења, потврда и др. а који не произилазе из поступка 
надзора/одита су дати даље у тексту према областима пословања. 

                                                 
1 Види детаљније у тачки 9.3 овог извештаја где је наведен бр. обрађених догађаја 
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9.6.1 Саобраћајна делатност 
Ред.бр Назив активности Број 
1.  Издавање овлашћења инструктору из области транспорта опасног терета 1 
2.  Издавање потврде са овереним подацима 5 
3.  Одобравање транспорта опасног терета са/на територију РС страном оператеру 25 
4.  Измена сертификата ваздухопловног оператера и прихватање Изјава оператера 37 
5.  Измена потврде о оспособљености за обављање посебних делатности високог ризика 0 
6.  Стављање ван снаге оперативне дозволе 0 

Табела 27: Област саобраћајне делатности – издавање, измена и др. дозвола, одобрења и сл. 

9.6.2 Пловидбеност 
Ред.бр Назив активности Број 
1.  Издавање Дозволе за лет 14 
2.  Издавање Потврда о буци 28 
3.  Издавање Потврде о пловидбенисти ваздухоплова за извоз (Export Certificate of 

Airworthiness) 5 

4.  Одобрење ПОВ-а 47 
5.  Одобрење POH-a, AFM-a и CDL-a 9 
6.  Одобрење кода за ELT 12 
7.  Одоборења кода за Mode S Transponder 30 
8.  Одобравање Техничке књиге ваздухоплова 1 
9.  Рад на одобрењу за МЕЛ-а 13 
10.  Остало - решења 61 
11.  Пријем захтева од суда и издавање потврда о поседовању ваздухоплова у складу са 

законом о извршењу и обезбеђењу 527 

Табела 28: Област пловидбености – издавање, измена и др. дозвола, одобрења и сл. 

9.6.3 Ваздухопловно особље 
Назив Број Назив Број 

Решења за издавање, продужење и обнову 
рока важења дозвола / овлашћења: 2425  Решења у вези са полагањем испита: 759 

летачко особље 1911 летачког особља 561 
контролори летења 352 беспилотни ваздухоплови 190 
механичари 126 механичари 2 
диспечери 36 диспечери 6 
  ауторизација пакер падобрана 0 
Решења за издавање, проширење или 
продужење рока важења ауторизација: 365 Израда потврда о: 91 

пилота ученика 250 важењу дозвола, о неимању удеса/незгода 84 

испитивача 115 признавању испита за издавање дозвола за 
одржавање ваздухоплова 7 

Табела 29: Област ваздухопловних дозвола – издавање, измена и др. дозвола, одобрења и сл. 

Поред горе наведеног, у току извештајног периода реализовано је и следеће: 
1) преглед, анализа и одобравање приручника о раду, приручника о обуци и 

приручника о SMS центрима за обуку летачког особља; 
2) одобравање промена у центрима за обуку летачког особља: 
3) преглед, анализа и издавање решења којима се одобравају тестови за 

тестирање нивоа знања енглеског језика који се користи у ваздухопловној комуникацији; 
4) анализа и издавање решења којима се овлашћују администратори, испитивачи 

и оцењивачи за спровођење тестирање нивоа знања енглеског језика који се користи у 
ваздухопловној комуникацији; 

5) провера услова за издавање и издавање ауторизације/сертификата као 
посебне исправе испитивачима стручне оспособљености летачког особља; 

6) издавање уверења, сертификата, решења, потврда, одобрења, сагласности (на 
снимање из ваздуха, летење у одређеном ваздушном простору, летење у условно 
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забрањеној зони, ваздухопловне манифестације, ван аеродромско слетање/полетање 
хеликоптера, летење беспилотних ваздухоплова), мишљења, предлога за стављање ван 
снаге и суспендовање и др. 

9.6.4 Ваздухопловна медицина 

Током извештајног периода спроведени су здравствени прегледи ваздухопловног 
особља и издата следећа лекарска уверења: 

Назив Број Назив Број 
Иницијални здравствени прегледи и 
лекарска уверења 240 Здравствени прегледи за продужење/обнову 

лекарских уверења 1307 

Класа 1 84 Класа 1 765 
Класа 2  119 Класа 2  178 
Класа 3 / Класа 3 255 
CC 37 CC 109 
Класа ЛАПЛ / Класа ЛАПЛ / 

Одбијено издавање лекарских уверења 6 
Руководилац AMS допунско разматрање и 
оцена здравствене способности одложених 
или оглашених неспособним од стране АМЕs 

29 

Класа 1 4 Класа 1 25 
Класа 2  / Класа 2  / 
Класа 3 1 Класа 3 4 
CC 1 CC / 
Класа ЛАПЛ / Класа ЛАПЛ / 

Руководилац AMS и АМЕs: суспензија и 
повлачење суспензије лекарског уверења 6 

Руководилац AMS: трансфер медицинских 
података на захтев имаоца дозвола за AMS 
ваздухопловних власти других држава 

/ 

Табела 30: Облат ваздухопловне медицине – издавање, измена и др. дозвола, одобрења и сл. 

Поред раније наведених, реализовани су и следећи управни послови из области 
ваздухопловне медицине: 

- издавање решења о продужењу-обнови сертификата овлашћеног лекара (1) ; 
- Решење о одобрењу промене у систему управљања у ваздухопловно-

медицинском центру; 
- АМS суспензија/повлачење суспензије (6). 

9.6.5 Ваздушна пловидба 
Ред.бр Назив активности Број 
1.  Oдобравање програма обуке за ваздухопловно-техничко особље контроле летења 

(ВТО КЛ) 6 

2.  Издавање дозволе и овлашћења за ваздухопловно-техничко особље контроле летења 
(ВТО КЛ) 30 

3.  Издавање решења којима се одобрава успостављање структура ваздушног простора 
које су у надлежности SMATSA 2 

4.  Издавање решења којима се одобравају програми и планови обуке КЛ 7 
Табела 31: Област ваздушне пловидбе – издавање, измена и др. дозвола, одобрења и сл. 

9.6.6 Аеродроми 
Ред.бр Назив активности Број 
1.  Издавање сагласности за постављање објеката, инсталација и уређаја на и изван 

подручја аеродрома 
cca 
200 

2.  Издавање сагласности за организацију ваздухоплових манифестација 45 
3.  Издавање сагласности за коришћење аеродрома 2 
4.  Издавање сагласности за коришћење хелидрома / 
5.  Издавање мишљења на нацрт планског документа за аеродромски комплекс и простор 

који се граничи са аеродромским комплексом 50 

6.  Издавање потврде за техничку документацију која се односи на изградњу, доградњу 
и реконструкцију аеродрома  15 
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Ред.бр Назив активности Број 
7.  Издавање потврда за извођење радова на аеродрому који не подлежу издавању 

грађевинске дозволе, а који могу да утичу на безбедност и обезбеђивање у 
ваздухопловству 

30 

8.  Издавање одобрења на аеродромске приручнике и упутства за коришћење аеродрома 2 
9.  Издавање одобрења на Приручнике о раду и наставне планове и програме обуке 

школских центара 8 

10.  Издавање овлашћења инструкторима за транспорт опасног терета 1 
Табела 32: Област аеродрома – издавање, измена и др. дозвола, одобрења и сл. 

9.6.7 Обезбеђивање у ваздухопловству 
Ред. 
бр. Назив одобрења/решења о одобрењу Број 

1.  Наставни програми обуке у области обезбеђивања у ваздухопловству 3 

2.  Програми за обезбеђивање у 
ваздухопловству 

oператера аеродрома 4 
авио-превозиоца 12 
пружаоца услуга у ваздушној пловидби 1 
осталих ваздухопловних субјеката 17 

3.  Издавање одобрења за коришћење опреме за обављање прегледа обезбеђивања 10 

4.  Издавање одобрења на приручнике о раду и наставне планове и програме обуке 
школских центара 3 

5.  Сертификација особља обезбеђивања  32 процеса 
сертикације 

6.  Сертификација (иницијална) одговорних руководилаца за обезбеђивање у 
ваздухопловству (Security manager) 1 

7.  Сертификација (oбнављање сертификата) одговорних руководилаца за обезбеђивање у 
ваздухопловству (Security manager) / 

8.  

Остале активности у вези са дозволама, одобрењима, потврдама и др. Који не 
произилазе из поступка надзора/одита  

Давање мишљења на техничку документацију која се односи на изградњу, доградњу и 
реконструкцију аеродрома, у погледу обезбеђивања у ваздухопловству 16 

Издавање дозволе за обављање контроле приступа, надгледање и патролирање 3 
Издавање решења о издавању одобрења за стицање статуса регулисаног снабдевача 
залиха намењених потрошњи током лета 1 

Издавање решења о измени решења о издавању одобрења за стицање статуса 
регулисаног агента (за нове локације) 1 

9.  

Одлуке о продужењу важења овлашћења особљу обезбеђивања, инструкторима обуке 
у области обезбеђивања и одговорним руководиоцима за обезбеђивање у 
ваздухопловству 

5 

Израда тест протокола за спровођење теста мера обезбеђивања 2 
Израда контролних листи за спровођење инспекцијског надзора у области 
обезбеђивања у ваздухопловству 27 

Преглед секције А10 Оперативног приручника авио-превозиоца 1 
Инструкције за примену мера обезбеђивања у ваздухопловству током епидемије вируса 
COVID-19 2 

10.  

Учешће на састанку Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству 1 
Учешће на састанку Националног комитета за олакшице у ваздушном саобраћају 1 
Учешће на Аеродромском комитету за обезбеђивање у ваздухопловству 1 
Учешће на састанку Аеродромског комитета за олакшице 1 
Учешће у раду радне групе за координацију, контролу и праћење активности изградње 
Аеродрома Требиње са аспекта обезбеђивања у ваздухопловству 1 

Табела 33: Област обезбеђивања у ваздухопловству– издавање, измена и др. дозвола, одобрења и сл. 

Током два процеса сертификације обрађено је (230) захтева кандидата и обављена 
је одговарајућа процена знања и способности кандидата, након чега је издато (208) 
сертификата особља обезбеђивања са уписаним одговарајућим овлашћењима. 
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9.6.8 Одобравање летова  

Значајан део послова из области одобравања летова који се свакодневно обављају 
односи се на издавање одобрења за обављање јавног авио-превоза (редовног и 
ванредног), транспорт опасне робе и транспорт и транзит наоружања и војне опреме, 
одржавање ваздухопловних манифестација и летење беспилотним ваздухопловом, у 
случајевима предвиђеним Законом о ваздушном саобраћају и Законом о превозу 
наоружања и војне опреме.  

а) у периоду 01.01-18.03. и 23.05-31.12.2020.г.: 
Ред. 
бр. Врста захтева Број 

1.  Превоз опасне робе, војне опреме и наоружања 582 
2.  Изузећа од забране транспорта опасне робе 93 
3.  Такси летови 488 
4.  Појединачни путнички чартер летови 133 
5.  Појединачни теретни чартер летови 121 
6.  Ваздухопловне манифестације 65 
7.  Летење беспилотним ваздухопловом 184 
8.  Хитни амбулантни летови 74 
9.  Редован и чартер авио-превоз за сезону „Лето 2020.г.“ 63 

9.1.  Захтеви за изменом у распореду, увођењу додатних ваздухоплова, изменом 
линија и додатних летова у оквиру сезоне „Лето 2020.г.“ 120 

10.  Редован и чартер авио-превоз за сезону „Зима 2021.г.“ 47 

10.1.  Захтеви за изменом у распореду, увођењу додатних ваздухоплова, изменом 
линија и додатних летова у оквиру сезоне „Зима 2021.г.“ 45 

11.  Остали захтеви 83 
Табела 34: Област одобравања летова– издавање, измена и др. дозвола, одобрења и сл. 

б) Након ступања на снагу Уредбе о мерама за време ванредног стања, превоз 
путника у међународном ваздушном саобраћају је обустављен издавањем NOTAM 
С1211/20 19. 03.2020.г. 

Сви летови, укључујући карго, хуманитарне, евакуационе, позиционе, авио-такси, 
техничке и хитне медицинске летове, те летове државних ваздухоплова обављали су се 
на основу одобрења министра надлежаног за послове саобраћаја, при чему је стручна 
служба Директората, у складу са захтевом министарства:  

- примала и обрађивала захтеве;  
- комуницирала са подносиоцима захтева, оператером аеродрома, пружаоцем 

услуга ваздушне пловидбе, примаоцима робе, другим министарствима и сл;  
- припремала информацију за МГСИ о сваком захтеву, његовој допуни и измени;  
- прослеђивала одлуке МГСИ подносиоцу захтева и свим заинтересованим 

субјектима у Републици Србији.  

У наведеном периоду од 19.03-22.05.2020.г. примљено је путем електронске 
поште и обрађено (11.761) захтевa и измена/допуна захтева домаћих и страних авио-
превозилаца за обављање свих врста међународног авио-превоза, укључујући 
транспорт/транзит наоружања, војне опреме и опасне робе, као и изузећа од забране 
транспорта опасне робе, док је у циљу разматрања поменутих захтева и измена/допуна 
захтева прослеђено (5.546) одговора путем електронске поште - шири обим активности 
који је подразумевао и сталну комуникацију са МГСИ на основу члана 4а. став 3 Уредбе 
о мерама за време ванредног стaња (период 19.03-06.05.2020.г.) и члана 4в Одлуке о 
проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV2 заразном болешћу (период 
07-22.05.2020.г.). 
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Поред тога, стручна служба је радила по налогу МГСИ на разним анализама, 
белешкама, табелама примљених и реализованих захтева, а припремљене су и две 
анализе које се тичу реализације саобраћаја током ванредног стања, за потребе приступа 
информацијама од јавног значаја. 

10. Остали послови на основу поверених јавних овлашћења 
Преглед осталих послова на основу поверених јавних овлашћења, реализованих у 

току 2020.г. је дат даље у тексту према областима пословања. 

10.1 Саобраћајна делатност 
У току извештајног периода реализовано је прихватање изјава оператера који 

обављају: 
- посебну делатност у ваздушном саобраћају (6) (GEO INFO STRATEGIS, SANI ECO 

VITA, STS AVIJACIJA, JAT PRIVREDNA AVIJACIJA, VOJVOĐANSKA PRIVREDNA 
AVIJACIJA, GAS AVIATION); и  

- некомерцијално летење ваздухоплова који нису сложени моторни ваздухоплови 
(SANI ECO VITA); 

Такође, Директорат је ангажовао техничког експерта за потребе уписа авиона G450 
у сертификат ваздухопловног оператера SKY BRIDGE INTERNATIONAL из разлога не 
располагања сопственим капацитетима.  

10.2 Аеродроми 
- Учешће у раду Радне групе за праћење реализације Уговора о концесији коју је 

формирала Влада РС. Одржано је (8) седница;  
- Учешће у раду Радне групе за праћење члана 17.3 Уговора о концесији коју је 

формирала Влада РС; 
- Учешће у раду Преговарачке групе 27 и Секторске радне групе за климатске 

промене; 
-  Спровођење осталих активности у области заштите животне средине на основу 

поверених јавних овлашћења; 
-  Припрема и спровођење поступка за ограничење пружалаца услуга земаљског 

опслуживања на аеродрому Никола Тесла Београд. 

10.3 Ваздухопловно особље 
Утоку 2020.г. реализовани су следећи послови на основу поверених овлашћења из 

области ваздухопловног особља: 

1) Провера услова и спровођење теоријских испита: 
Ред.бр. Опис Број 

1.  
Организација рокова за полагање теоријских испита за стицање дозвола пилота 
авиона, хеликоптера, једрилица, кабинског особља, падобранаца, ултралаких 
ваздухоплова, параглајдера, ваздухопловних диспечера и инструкторских овлашћења2 

10 

1.1.  редовни рокови 10 
1.2.  ванредни рокови 0 
2.  Утврђивање услова за излазак на теоријске испите 772 
2.1.  Беспилотни ваздухоплови 197 
2.2.  Остало 575 

Табела 35: Провера услова и спровођење теоријских испита 

Укупан број теоријских испита по предмету који је спроведен у 2020.г. износи 
(2.928) у (1.418) изласка на испит.  

                                                 
2 Испити се полажу према Годишњем плану теоријских испита 
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Број кандидата који је изашао на теоријске испите у 2020.г. износи (480). 

2) Провера услова и спровођење практичних испита и процена оспособљености: 
у току 2020.г. обрађено је (308) захтева за излазак на практични испит и (464) захтева за 
излазак на теоријске испите.  

3) Извршено је (5) утврђивања услова за превођење националне у PART-FCL 
дозволу. 

10.4 Трагање и спасавање 
У извештајном периоду у СТС/СКЦ је организована и спроведена организација 

прерасподеле рада 24/7 током целе године. Систем се прилагодио околностима COVID-
19 здравственим мерама и посао је организован у складу са препорукама. СКЦ је 
наставио несметано дежурство 24/7 током проглашеног ванредног стања у РС. 

Извршена је набавка и инсталација мобилних радних станица за запослене у 
СКЦ и примарног мултифункционалног телефона у СКЦ. Решен је проблем напајања 
серверских уређаја у СКЦ. 

У извештајном периоду 2020. г. СКЦ је учествовао у (62) догађаја/операција 
трагања и спасавања, било у надлежној области трагања и спасавања Републике Србије, 
било у провери узбуне које су се на крају налазиле у другим областима трагања и 
спасавања. 

Укупно (31) догађај односило се на активности СКЦ у надлежној области 
трагања и спасавања Републике Србије, при чему је (23) догађаја било лажног карактера, 
(6) догађаја представљало удесе где је СКЦ  учествовао у координацији саме операције 
трагања и спасавања или пружања помоћи другим системима, а (2) догађаја су били 
ванредни ваздухопловни догађаји слетања у стању нужде. Поред тога СКЦ је учествовао 
у пружању комуникационе помоћи надлежном СКЦ у Бања Луци (БиХ) током операције 
трагања и спасавања ваздухоплова из регистра Србије (YU-DCX).   

Спроведено је укупно (15) комуникацијских тестова са ITMCC и FMCC; 

Током 2020.г. Спасилачко-координациони центар је примио (43) SIT 185 поруке 
највишег SS приоритета. Сви случајеви SIT порука су благовремено и темељно решени 
у сарадњи са „Cospas-Sarsat MCC“ центрима из Барија и Тулуза, надлежним ATS 
јединицма и контактима за узбуну регистрованог радио предајника за откривање 
позиције у случају нужде (ELT, PLB). Укупно је било (14) порука узбуне са активираних 
радио предајника за откривање позиције у случају нужде са кодом наше земље, од чега 
(13) лажних узбуна и (1) удес ваздухоплова из регистра Србије у БиХ.  

Најављено је преко (38) захтева за тестирање радио предајника за откривање 
позиције у случају нужде (ELT, PLB); 

Током 2020.г. имали смо организоване три дежурне спасилачке хеликоптерске 
јединице: Београд, Ниш и Краљево, затим три дежурне спасилачке јединице Горске 
службе спасавања: Београд, Ниш и Копаоник/Нови Сад и три дежурне спасилачке екипе 
Црвеног крста Србије: Београд, Брус и Ужице. Целе године медицинску помоћ пружали 
су дежурни тимови у Клиничком центру Србије, Клиничком центру Ниш и на 
Војномедицинској академији;  

Спроведено је преко (300) вежби комуникационог нивоа са ангажованим 
учесницима (МУП, МО, МЗ (КЦС и КЦН), ЦКС, ГСС и АНТ), извршене су и периодичне 
провере стања веза са СКЦ земаља из окружења и организоване су две координационе 
вежбе. 
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Спроведене су интерне провере над СТС и СКЦ из области провере система 
менаџмента. 

Услед негативног утицаја пандемије COVID-19 на област цивилног 
ваздухопловства у току извештајног периода организовано је више састанака са 
учесницима у САР систему са циљем ревидирања планираних САР активности у односу 
на очекиване приливе од рутних накнада из којих се финансирају ове услуге. У том 
смислу, израђени су предлози измене анекса споразума о ангажовању капацитета за 
пружање услуге трагања за ваздухопловном и спасавању лица у цивилном 
ваздухопловству РС, те су израђени предлози финансијских адендума и анекса ових 
споразума и то: Адендум 4. и Анекс 4. Споразума МУП, Адендум 5. Споразума МО, 
Адендум 5. Споразума КЦС, Адендум 5. Споразума КЦН, Адендум 1. и Анекс 1. 
Споразума ГСС и Адендум 2. и Анекс 2. Споразума ЦКС. 

11. Остали послови 
11.1 Обуке запослених и други послови у вези са људским ресурсима 

Током 2020.г. стручна усавршавања у ДЦВ су се одвијала према плану до марта 
месеца одн. до избијања пандемије вируса COVID-19, када је реализација планираних 
обука обустављена у већини земаља  Европе због немогућности путовања. Требало је да 
прође неколико месеци да би се тренинг организације другачије организовале и започеле 
on line едукацију и на тај начин премостиле тешкоће при реализацији обука. 
EUROCONTROL и IANS су врло брзо реаговале и отпочеле едукацију путем webinar-a и 
оn-line конференција. Такође, обуке су се реализовале и у складу са финансијском 
ситуацијом Директората која је значајно погођена негативним утицајем COVID-19. 

Иако већина планираних обука није реализована, кроз бесплатне конференције, 
webinar-е, извештаје и стручну литературу, пратило више него икада, шта се дешава у 
свету цивилног ваздухопловства, како би се држао корак и прилагодило тренутној 
ситуацији која је променила многе ствари у постојећем систему. Преглед реализованих 
обука по ОЈ ДЦВ је дат у следећој табели: 

Ред.
бр. 

Ознака 
ОЈ ДЦВ Назив  обуке Број 

обука 

1.  CAD Обрачун пореске амортизације за 2019.г., LEX-AUDIT-3, Модул 0 почетне 
обуке за ваздухопловне инспекторе/провериваче x2, 4 

2.  СТС / 
СКЦ 

Због околности насталих услед COVID-19 све планиране обуке за СТС су 
одложене. / 

3.  OPS 

Fatique Risk Management-Introduction, Обука за продужење овлашћења за 
летење на авиону типа B737, Familiarisation BELL 206, Familiarisation 
G450, Familiarisation R22/44/66, Специјалистичка обука за инспекторе 
саобраћајне делатности x4, обука из енглеског и немачког језика. 

11 

4.  AIR 
Обука за управљање возилом по платформи аеродрома, EASA IFP, 
Maintenance Programme (Large Aircraft), Full B2 Basic Module online Study 
and Exam Preparation Programe, 

7 

5.  PEL 

Обука за управљање возилом по платформи аеродрома, Извршавање 
налета на симулатору и продужење важења овлашћења на типу авиона 
А320, Почетна обука за ваздухопловне инспекторе/провериваче, ECQB 
workshop, Келн 

5 

6.  OVDA Због околности насталих услед COVID-19 све планиране обуке су 
одложене. / 

7.  MED 
Почетна обука за ваздухопловне инспекторе/провериваче, ESAM Webinar 
– ваздухопловна медицина, webinar у вези са јавним задрављем/COVID-19 
(EASA, ICAO, CAPSCA, IATA) 

10 

8.  ZPP Обука за стручну редактуру 1 

9.  АТМ 
LEX-SES, IPD1, LEX-INTRO-373, LEX-AUDIT-1, LEX-BR-1139, Почетна 
обука за ваздухопловне инспекторе/провериваче, Runway Safety: A key to 
Re-building Confidence post-COVID19, Introduction to Airspace Management 

54 
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Ред.
бр. 

Ознака 
ОЈ ДЦВ Назив  обуке Број 

обука 
x2, ASM Timetable and Data Flows, Introduction to Safety Management 
Survey, The U-Space Concept of Operations, Artificial Intelligence in Aviation, 
Impelementing SMS in ATM-Practicalities x2, LEX-SES-E, Hardtalk with 
Ryanair CEO (EUROCONTROL), IPA 5 Project “Change management and 
assessment of changes of functional systems in ATM/ANSx2, ENAC PBN 
Oversight online kurs, IANS webinar “Airspace Management Toolbox x2, 
ICAO „Runway Safety“ Webinar,   ACI and IATA, NEXTT (New Experience 
Travel Technologies) webinar „Discussing the impacts of COVID-19“, ENAC 
PBN Oversight online kurs, EUROCONTROL Stakeholder Forum on ATM 
performance and decision-making, IANS kurs "2017/373 - Safety (Support) 
Assessment",   IANS kurs, Fundamentals of ATFCM [NMO-FMP-1],   IANS 
kurs, Level Bust [ATC-R-LVLB],   IANS kurs, Introduction to Safety Nets [ATC-
I-SAFNETS],   IANS kurs, TCAS for Controllers [ATC-R-TCAS], 
„Implementing SMS in ATM” (IANS);   „2017/373 - Safety (Support) 
Assessment“ (IANS); „Basic Regulation 2018/1139 – ATM/ANS” (IANS); The 
U-space Concept of Operations” (IANS); “UAS Drones RPAS Airspace 
Assessment” (IANS); „ATFCM Basic“ [NMO-ATFCM-BASIC], „ATFCM 
Messages“ [NMO-ATFCM-MSG-E]; Introduction to Systemic Safety 
Investigation and Analysis [SAFSSI-INTRO; Flight Efficiency: Re-routing & 
Fuel costs [NMO-ATFCM-FE]; Management and Oversight of Changes: The 
Basics [SAF-CHGBASIC]; Fundamentals of ATFCM [NMO-FMP-1]; ATFCM 
Basic [NMO-ATFCM-BASIC]; Performance Based Navigation Awareness 
[NAV-PBN-AWR]; Introduction to the ATM/ANS regulatory environment 
[LEX-SESE]; Introduction to the effects of Stress [HUM-STRESS]; Fatigue 
awareness for ATM Managers [HUM-FAT-MGT]; Inside ATM [GEN-ATM-
INTRO]; Introduction to ATS Messaging Management Center (AMC); Unusual 
and Emergency Situations [ATC-UNINC]; Stabilised Approaches [ATC-R-
STAP]; Mach Number Technique [ATC-R-MACH; Level Bust [ATC-R-LVLB]; 
Handover Takeover [ATC-R-HDVR]; All Clear? Air Ground Communications 
for Controllers and Pilots; TCAS for Controllers [ATC-R-TCAS]; 

10.  CNS 

IANS Webinar o ATM/ANS делу у базној регулативи 1139/2018,  IANS 
webinar Introduction to Safety Management Survey“, Webinar који се односи 
на процену безбедности за активности дронова, Webinar који се односи на 
обезбеђивање у ваздушној пловидби, посебно на CNS системе и 
cybersecurity, IANS Webinar – Имплементација SMS-a у АТМ-у, IANS 
Webinar – Safety (Support) Assessment webinar – webinar o подржавајућој 
процени безбедности, IANS Webinar  Управљање ваздухопловним радио 
спектром у будућности,  Обука у оквиру IPA пројекта – промене и процена 
промена у функционалном систему на основу ЕC 373/2017,  IANS курс 
„Performance Based Surveillance from Sensor to Display [SUR-CHAIN]“, 
IANS webinar “Basic Regulation 2018/1139 – Interoperability“, IANS webinar 
"2017-373 AMC and GM for software", IANS webinar – „Aviation Radio 
Spectrum Management“, IANS Webinar „UAS ATM Airspace 
AssessmentMethodology“, IANS Webinar „ATM Security“, IANS Webinar 
"Implementing SMS in ATM - Practicalities", IANS webinar "Just culture 
across industries: Continuing to learn from each other", IANS webinar "GEN-
FUT: Network Management", IANS webinar " GEN-FUT: Environment - 
Challenges", Радионица у оквиру EASA IPA 5 пројекта „Change 
management and assessment of changes of functional systems in ATM/ANS 
Workshop“ 

19 

11.  ADR 
Digitally Connected Airports, оn line обуке: Training sessions on the CORSIA 
Central Registry (CCR), State Action Plan Regional Seminar и Webinar on 
Corsia verification. 

3 

12.  AVSEC ECAC Insider risk Webinar, IANS Webinar ATM Security 2 

13.  LEG Због околности насталих услед COVID-19 све планиране обуке су 
одложене. / 

14.  ОМS Због околности насталих услед COVID-19 све планиране обуке су 
одложене. / 
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Ред.
бр. 

Ознака 
ОЈ ДЦВ Назив  обуке Број 

обука 

15.  QMS Због околности насталих услед COVID-19 све планиране обуке су 
одложене. / 

16.  CAT Серија едукација -разговори са успешним менаџерима  кроз примере 1 
17.  ONP Зимска школа европског права, Правни оквир јавне својине, 2 

18.  HR 
Обавезе послодаваца у складу са Правилником о превентивним мерама за 
безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне 
болести, 

1 

19.  ООP Унос података у нову МБС базу, Модул 0 почетне обуке за ваздухопловне 
инспекторе/провериваче, 2 

20.  PS Управљање документацијом и канцеларијско пословање по новом закону 1 

21.  FRP 
Измене пореских прописа, годишњи финансијски извештај и обрачун 
пореза на добит,Обрачун пореске амортизације за 2019г. Обрачун зарада, 
накнада зарада и других примања, 

63 

22.  PLN Јавне набавке-саветовање  2 

23.  IT Cisco Live, Модул 0 почетне обуке за ваздухопловне 
инспекторе/провериваче, O'Reily библиотека, 3 

24.  SP Финансијско управљање и контрола, Серија едукација -разговори са 
успешним менаџерима  кроз примере 2 

Табела 36: Преглед обука по ОЈ ДЦВ 

11.2 Интерне провере из области ваздухопловства (compliance monitoring), провере 
система менаџмента, финансијско управљање и контрола и интерна ревизија 
У току 2020.г. реализоване су следеће активности из области интерних провера, 

контрола и ревизија: 

1) Интерне провере из области ваздухопловства (compliance monitoring): 
- Одељења саобраћајне делатности (завршена); 
- Одељења за ваздухопловне дозволе и архиву (завршена); 
- Одељења пловидбености (завршена); 
- Одсека за заштиту права путника (завршена); 
- Одељења ваздухопловног особља (у току); 
- Групе за ваздухопловну медицину (у току). 

2) Провере система менаџмента: 

У току извештајног периода реализоване су следеће провере и друге активности у 
оквиру система менаџмента квалитетом, система менаџмента животном средином и 
система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду:  

- Редовна интерна провера система менаџмента у свим организационим ОЈ ДЦВ 
спроведена је, према налогу за интерну проверу бр. 01/2020, у периоду 06-
12.11.2020.г. На интерној провери нису идентификоване неусаглашености 
система менаџмента. 

- Eкстерна провера од стране сертификационог тела JUQS-а обављена је 
19.11.2020.г. на даљину и састојала се од следећих провера: друга надзорна 
провера (након ресертификације) система менаџмента квалитетом, 
ресертификациона провера система менаџмента животном средином и прва 
надзорна провера система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду. 

На основу резултата друге надзорне провере система менаџмента квалитетом и 
прве надзорне провере система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, стечени 

                                                 
3 Због околности насталих услед  COVID-19 запослени су освежавали своје знање на основу добијених 
информатора од консултантских кућа. 
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сертификати о усаглашеностима са стандардом SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 
45001:2018 остају и даље важећи. 

На основу резултата ресертификационе провере издат је сертификат којим се 
потврђује да је систем менаџмента животном средином који је успоставио и примењује 
Директорат у сагласности са стандардом SRPS ISO 14001:2015 Системи менаџмента 
животном средином. 

3) Активности у вези са финансијским управљањем и контролом: 
- израда Решења Број: 1/0-01-0006/2020-0002 од 9.3.2020. - овлашћење за е-

извештавање МФ-ЦЈХ; отварање корисничких налога за рад у апликацији МФ-ЦЈХ; 
- израда информације у вези са обавезама  бкоје је потребно извршити за 

успостављање функционалног система ФУК. 

4) Остале активности у вези са интерним проверама, контролама и ревизијом: 
- на основу обраде података анкета и примедби о раду ДЦВ који се достављају 

путем интернет странце ДЦВ дошло се до средње оцене Анкетних листова од 4,67 (од 
могућих максималних 5,00) – па се може закључити да су корисници услуга ДЦВ у 
великом проценту задовољни његовим радом, у прилог овоме иде и чињеница да није 
било примедби/приговора на рад организационих јединица ДЦВ; 

- покретање иницијативе за измену и допуну Пословника ИМС-а и 
преиспитивање успостављене хијерархије ИМС докумената. 

11.3 Израда приручника, процедура, упутстава и других интерних аката ДЦВ 
У току извештајног периода усвојена су следећa документа која су усаглашена са 

дефинисаним стандардом SRPS ISO 9001:2015: 
Ред. 
бр. Назив документа Ознака Бр. издања 

/ измене 
1. ПРОЦЕДУРЕ 
1.1. Израда нових процедура 
1.1.1.  Процедура набавки ДЦВ-ЈН-ПР-001 05/00 

1.1.2.  Процедура одобрeњa програма и планова обуке контролoра 
летења ДЦВ-КЛ-ПР-001 10/00 

1.2. Измена процедура 
1.2.1.  Процедура о изради и управљању документима ДЦВ-ДИР-ПР-001 08/01 
1.2.2.  Управљање неусаглашеностима ДЦВ-ДИР-ПР-003 05/01 
1.2.3.  Корективне мере ДЦВ-ДИР-ПР-004 04/01 
1.2.4.  Интерна провера ДЦВ-ДИР-ПР-006 02/02 

1.2.5.  Процедура признавања и замене дозвола (студента) контролора 
летења и признавања обука ДЦВ-КЛ-ПР-009 13/01 

1.2.6.  Кодекс о етичком и пословном понашању запослених у 
Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије ДЦВ-ХР-ПР-004 02/01 

1.2.7.  Процедура пословног планирања и извештавања ДЦВ-ПЛН-ПР-001 04/02; 04/03 
1.2.8.  Процедура праћења усаглашености система руковођења ДЦВ-ААС-ПР-002 02/02 

1.2.9.  
Процедура о планирању потреба за кадровима и начину 
заснивања радног односа у Директорату цивилног 
ваздухопловства Републике Србије 

ДЦВ-ХР-ПР-011 01/01 

1.2.10.  
Процедура за издавање/продужење/обнову дозволе /овлашћења, 
ауторизације испитивача ваздухопловно - техничког особља 
контроле летења и полагање испита 

ДЦВ-CNS-ПР-001 02/02 

2. УПУТСТВА 
2.1. Израда нових упутстава 

2.1.1.  
Упутство о критеријумима и мерилима за утврђивање радног 
учинка запослених у Директорату цивилног ваздухопловства 
Републике Србије 

ДЦВ-ХР-УП-001 03 

2.1.2.  Упутство за Part – FCL испитиваче ДЦВ-ПЕЛ-УП-002 02/00 

2.1.3.  Упутство за поступке у случају опасности од ширења заразне 
болести путем ваздушног саобраћаја 

ДЦВ-ДИР-УП-
902ACM 03/00 



 
Извештај о раду за 2020. годину 

 

- страна 40 од 51 - 

Ред. 
бр. Назив документа Ознака Бр. издања 

/ измене 
2.1.4.  Упутство за попуњавање образаца за примену Закона о 

инспекцијском надзору ДЦВ-ДИР-УП-001 04 

2.2. Измена упутстава 
2.2.1.  Упутство за попуну планских образаца ДЦВ-ПЛН-УП-001 03/01 
3. ПРИРУЧНИЦИ 
3.1. Израда нових приручника 
3.1.1.  Приручник процедура Одељења ваздухопловног особља ДЦВ-PEL-001 08/00 
3.1.2.  Приручник безбедносног надзора ДЦВ-ANS-001 06/00 
3.2. Измена приручника 

3.2.1.  Приручник за рад Одељења саобраћајне делатности ДЦВ-ОПС-001 
02/18; 02/19; 
02/20; 02/21; 
02/22; 02/23   

3.2.2.  Приручник за рад Сектора за ваздушну пловидбу, аеродроме и 
обезбеђивање ДЦВ-ААС-001 05/02 

3.2.3.  Приручник за рад Одељења аеродрома ДЦВ-АДР-001 04/06; 04/07 

3.2.4.  Одит и инспекцијски надзор организација за обуку контролора 
летења ДЦВ-КЛ-002 07/05 

3.2.5.  Приручник за рад Oдељења за ваздухопловне дозволе и архиву ДЦВ-OВДА-001 07/06 

3.2.6.  Приручник за рад Одељења пловидбености ДЦВ-AIR -001 09/04; 09/05; 
09/06 

3.2.7.  Приручник за рад организационих јединица Сектора за 
саобраћајну делатност, пловидбеност и ваздухопловно особље ДЦВ-AAA-001 07/01; 07/02 

3.2.8.  Приручник Групе за ваздухопловну медицину ДЦВ-МЕД-001 05/04; 05/05 
3.2.9.  Приручник за рад Одељења за обезбеђивање у ваздухопловству ДЦВ-AVSEC-001 05/02 
3.2.10.  Приручник процедура Одељења ваздухопловног особља ДЦВ-PEL-001 08/01; 08/02 
4. ПОЈМОВНИЦИ – измена појмовника 
4.1. Израда нових појмовника 
4.1.1.  Појмовник ваздухопловних термина ДЦВ-ДИР-001 06; 07 
5. ПРОГРАМИ 
5.1. Израда нових програма 

5.1.1.  Програм и план провера над Kонтролом летења Србије и Црне 
Горе SMATSA доо Београд за 2020. годину 

ДЦВ-ААС-ПРН-
001 02/00; 03/00 

5.1.2.  Програм надзора организација за обуку контролора летења ДЦВ-КЛ-ПРН-001 10/00 
5.2. Измена програма 
5.2.1.  Програм надзора организација за обуку контролора летења ДЦВ-КЛ-ПРН-001 10/01 
6. ПЛАНОВИ 
6.1. Израда нових планова 
6.1.1.  План инспекција Одељења аеродрома ДЦВ-АДР-ПЛ-001 04/00; 05/00 
6.1.2.  План периодичних провера Одељења аеродрома ДЦВ-АДР-ПЛ-002 04/00; 05/00 

6.1.3.  План организовања система трагања за ваздухопловом и 
спасавања лица у цивилном ваздухопловству Републике Србије ДЦВ-СТС-ПЛ-001 01/00 

Табела 37: Израда интерних аката у складу са SRPS ISO 9001:2015 

Сви горе наведени интерни акти се постављају на дељени директоријум public\IMS 
Директората чије је ажурирање вршено током целокупног извештајног периода. 

Поред горе наведених, у извештајном периоду израђени су и усвојени следећи 
интерни акти Директората: 

1) Директива о начину обрачуна и исплати накнаде трошкова превоза за долазак 
на ради и одлазак са рада у ДЦВ  РС (бр. 6/2-03-0001/2020-0001 од 15.01.2020.г.); 

2) Правилник о изменама и допунама Правилника  унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у ДЦВ РС (2); 

У току извештајног периода рађено је и на изради следећих интерних аката (израда 
у току или чека усвајање): 

1) Процедура обрачуна и евиденције рутних трошкова ДЦВ-ПЛН-ПР-003; 
2) Методологија обрачуна и евиденције рутних накнада ДЦВ-ПЛН-УП-003; 
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3) Методологија финансијске провере ваздухопловних субјеката ДЦВ-ПЛН-УП-
004; 

4) процедуре ФУК у ДЦВ, ДЦВ-ДИР-ПР-023, Издање 02 који је усклађен са 
Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 
функционисање и извештавање о систему ФУК-а у јавном сектору од 11.12.2019.г. а који 
се примењује од 01.01.2020.г.; 

5) Регистар ризика_2020 ДЦВ РС, на обрасцу ДЦВ-ДИР-ОБ-041, број: 6/0-02-
0003/2020-0001 од 29.11.2020.г. и Регистар прилика_2020 на обрасцу ДЦВ-ДИР-ОБ-055, 
број: 6/0-02-0004/2020-0001 од 29.11.2020.г.; анализа и обрада ризика и прилика у односу 
на процесе пословања ДЦВ у складу са процедуром Управљање ризицима  и приликама, 
ДЦВ-ДИР-ПР-013; верификација мера за отклањање ризика идентификованих у 2019.г. 
и верификација мера за реализацију прилика идентификованих у 2019.г.; 

6) Процедуре за подношење захтева за објављивање података у AIP и AIC ДЦВ-
АТМ/AIS-ПР-003; 

7) Правилникa о рачуноводству и рачуноводствене политике Директората, ради 
усклађивања са (новим) Законом о рачуноводству.  

11.4 Послови у вези са информационо-комуникационим технологијама 
У току 2020.г. реализоване су следеће активности из области информационо-

комуникационих послова: 
1) одржавање информационо-комуникационе инфраструктуре (десктоп 

платформе, серверске платформе, мрежна инфраструктура, периферијски уређаји): 
- склопљени уговори о одржавању: 
 система за унапређење сигурносне инфраструктуре, контроле приступа 

мрежи и апликацијама и заштите мрежног саобраћаја, као и претплата за 
заштиту садржаја интернет претраживања и имејл комуникације 

 апликације Писарница 
 антималвер решења 

- продужење лиценци за телеконфернцијски систем; 
- продужење сертификата за безбедну комуникацију; 
- решен (351) инцидент. 

2) унапређење информационо-комуникационе инфраструктуре: 
- замењено и уведено у рад: (7) стандардних радних станица, (15) мобилиних 

радних станица, (6) лаптопова и (6) macbook рачунара; 
- надоградња радних станица на најновије верзије оперативног система и 

канцеларијског програма. 
3) унапређење сигурности информационог система: 

- надоградња решења за централизовану контролу мрежног приступа 
- надоградња решења за безбедан приступ корисника интернету 
- надоградња решења за безбедност електронске поште 

4) увођење нових софтверских алата и апликација и продужетак лиценци 
постојећег софтвера: 

- продужење лиценце за Adobe Creative Cloud for Teams, Adobe Photoshop и 
Dameware. 

5) развој апликативног софтвера неопходног за подршку процесима ДЦВ: 
- на интернет презентацији ДЦВ пуштен Регистар цивилних ваздухоплова који 

је повезан са базом Регистра ваздухоплова; 
- завршена и пуштена у рад прва верзија апликације Уписник ваздухопловног 

особља; унапређена апликација Уписник ваздухопловног особља: 
 листа овлашћених испитивача на интернет презентацији ДЦВ-а 

директно повезана са базом апликације УВО; 
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 додата функционалност за извештавање о броју стечених исправа и 
овлашћења по задатим параметрима. 

- унапређена апликација ДЦВ накнаде: додата функционалност штампања 
опомена субјектима који имају дуговања; 

- унапређена апликација АТОС: списак ваздухопловних оператера на интернет 
презентацији ДЦВ-а директно повезан са базом апликације АТОС; 

- у сарадњи са Заводом за израду новчаница реализовано решење за унос, 
складиштење и пренос података за израду картица за особље које сертификује 
AVSEC. 

6) техничка подршка запосленима у коришћењу информационо комуникационих 
технологија: решено (458) захтева запослених; 

7) истраживање могућности унапређења интегралног информационог система 
ДЦВ; праћење и проучавање трендова у развоју информационо комуникационих 
технологија (ИКТ) и пројеката који се реализују у окружењу; анализа праваца развоја, 
праћење технолошких достигнућа, стално стручно усавршавање, присуство у стручној 
јавности: Cisco live, конференција у Барселони. 

11.5 Општи послови  
У току 2020.г. реализоване су следеће активности из области правних послова, 

општих послова одржавања пословног простора, канцеларијског пословања, послова у 
вези са људским ресурсима, финансијама и рачуноводственим пословима, планирањем 
и извештавањем и др. општим пословима Директората. 

11.5.1 Правни, општи послови и људски ресурси 

У току 2020.г. реализоване су следеће активности из области правних општих 
послова, послова одржавања пословног простора, послова у вези са људским ресурсима, 
финансијама, планирањем и извештавањем и др. општим пословима Директората: 

Правни послови  

У току извештајног периода из области правних послова реализоване су активности 
надзора над правилном применом законских прописа и нормативних аката; израда 
општих и појединачних аката Директората, као и активности правно-техничке израде и 
обраде уговора из домена регистроване активности Директората. Такође реализоване су 
и следеће активности: 

- припрема материјала и учешће на 46-51. седници УО ДЦВ, као и на 52. 
електронској седници УО ДЦВ; 

- спровођење јавног конкурса (1); 
- комуникација са канцеларијом Повереника за информације од јавног значаја 

и заштиту података о личности, Заштитником грађана и сл.; израда и достава (12) 
обавештења тражиоцима информација сходно Закону о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја; израда Годишњег Извештаја за Повереника за 
информације од јавног значаја за заштиту података о личности; израда (9) дописа и 
правних аката упућених надлежним министарствима (МГСИ и МО).  

- Ажурирање Информатора о раду ДЦВ РС; 
- Активности праћења управих спорова и текућа сарадња са ангажованим 

адвокатима; 
- Израда Уговора о краткорочној бескаматној позајмици;  
- Контрола уговора о донацијама ДЦВ закључених у претходном периоду, 

захтев за доставом извештаја о реализацији по закљученим уговорима, обрада података 
и достава захтева за повраћајем средстава у случајевима где износ уговорених и 
исплаћених средства није утрошен у целости или делимично; 
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- Пружање правних савета инспекторима у ДЦВ у вези са подношењем захтева 
за покретање прекршајног поступка и у раду са странкама Директората; 

- Давање мишљења (18) на уговоре за набавке. 

Општи послови 

- Послови техничког и текућег одржавања објекта, земљишта, инсталација 
уређаја и опреме, исправност постојећих техничких система инсталација, уређаја и 
опреме у објекту; планирање активности у вези са функционисањем, одржавањем и 
њиховим иновирањем, израда планова за техничко и текуће одржавање и планирање 
потребних средстава за њихову реализацију; одржавање и контрола инсталације из 
домена заштите од пожара (система за детекцију и гашење пожара, мобилне опреме за 
гашење пожара), система видео надзора и контроле приступа, инсталације водовода, 
електро инсталација, столарије и опреме у објекту; одржавање и контрола клима система, 
система вентилације, грејања, набавка енергента за рад котларнице у објекту 
Директората; праћење прописа из области заштите од пожара, физичко техничког 
обезбеђења, безбедности и здравља на раду;  

- Обављање послова портирске службе (пријем странака, контролу кретања 
странака, вођење евиденција улаза и излаза из објекта, мониторинг система видео 
надзора) организовање и асистенција у објекту полагање испита; 

- У складу са Планом превентивних мера за спречавање појаве и ширења 
заразне болести – COVID- 19, спровођене су следеће активности: редовна дезинфекција 
објекта, набавка и дистрибуција дезинфекционих средстава и заштитних маски, мерење 
температуре запослених и странака на уласку у објекат, набавка и постављање баријера 
у организационим јединицама у којима се врши рад са странкама; 

- Обављање послова редовног сервисирања и одржавање возила, издавање 
возила за службена путовања, праћење и унапређење безбедности у складу са Законом 
којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима; спровођење мера за техничку 
исправност возила; контрола примене важећих уговора са сервисерима, праћење 
наручених са извршеним сервисним радовима; контрола пријаве и реализације ауто-
штета по основу каско осигурања и ауто одговорности. 

- Послови превођења иностране коресподенције, вести са интернет страница и 
интерних аката ДЦВ на енглески језик; послови консекутивног превођења; 

- Текући послови из библиотечко-информационе делатности (библиографска 
обрада, инвентарисање, индексирање, поручивање, циркулација, дисеминација 
информација, претрага) у складу са поглављем 9. Закона о библиотечко-информационој 
делатности („Сл. гласник РС“, број 52/11). 

Послови Писарнице 

- заведено и разведено (23.277) предмета; (89) експедованих предмета за 
иностранство и (3.017) за земљу; (1.542) достављених предмета преко доставне књиге. 

Послови људских ресурса: 

- израда решења запосленима по свим основама у вези са радно-правним 
односима (541); 

- израда уверења и потврда запосленима по свим основама везано за радно-
правне односе (20); 

- израда уговора, анекса уговора и споразума о продужењу радног века (81); 
- израда циркуларних обавештења и др. општих аката интерног карактера (30); 
- припрема документације везано за спровођење јавног конкурса; 
- израда и предаја захтева за граничне дозволе и аеродромске пропуснице-

Београд и Ниш (25); 
- издавање службених легитимација (3);  
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- праћење регулативе и давање мишљења из радно правног односа и 
безбедности и здравља на раду; Израда Плана превентивних мера ради спречавања и 
ширења COVID19; Припрема и реализација интерне провере система менаџмента 
безбедности и здравља на раду; 

- припрема документације и пријава запослених за полагање испита за државни 
стручни испит (4); 

- обрада и достава ажурираних спискова за пензијски фонд (3); 
- стално ажурирање кадровске и других евиденција у вези са запосленима; 
- контрола присутности запослених на раду (апликација TACAD) и израда 

Годишњег извештаја контроле присутности на раду запослених у ДЦВ. 

11.5.2 'Послови финансијске оперативе, платног промета и рачуноводствени послови 

У извештајном периоду ОЈ надлежна за финансије и рачуноводство је реализовала 
следеће активности: 

1) платни промет и ликвидатура: обрађено (755) извода текућег рачуна 
Директората, урађено (145) спецификација обавеза за плаћање, састављено (210) дневних 
извештаја о стању и промету по рачуну, девизно плаћање – (35) ставки. У књизи улазних 
рачуна обрађено је (4.200) документ за плаћање;  

2) послови благајне: издато (18) налога за наплату и (18) налог за исплату, 
сачињено (18) благајничких изештаја; 

3) обрачун зарада, накнада зарада и осталих личних примања: примљено и 
обрађено (520) листа присутности, урађена контрола (27.144) података из листа 
присутности и извршен унос података у АОП - обрачун зарада и накнада зарада, 
обрађено (1200) докумената годишње за обрачун зараде,обрађено (4950) вирманских 
налога за исплату зарада, формирана и предата документација за рефундацију накнада за 
12 месеци боловање преко 30 дана и породиљско одсуство, обрачун и исплата других 
примања запослених (превоз, солидарна помоћ, отпремнине, пакетићи, службена 
путовања у земљи и иностранству, коришћење сопственог возила у службене сврхе), 
превоз (12) месечних обрачуна по 156 запослених са обрађеним прилозима (месечне 
карте за превоз, рачун за гориво), службена путовања у земљи - спецификација цца (50) 
ставки, службена путовања у иностранство налога цца (30) ставки, пакетићи (1) 
спецификација (103) деце, солидарна помоћ (3) обрачуна, јубиларна награда (9) 
запослених, отпремнине (12) обрачуна, спецификација (263) за обрачун и исплату 
осталих личних примања за испитиваче, спецификације (36) за обрачун и исплату 
осталих личних примања ангажованих лица, (55) обрачуна и исплата осталих личних 
примања (УО), израда и предаја (120) пореских пријава по врстама исплата; 

4) рачуноводство: контирање (8200) ставки за књижење, израда (3.650) налог за 
књижење, унос (2.750) улазна рачуна у главну књигу, унос (2.100) излазних рачуна у 
главну књигу финансијског књиговодства, обрада (30) благајничке документације, 
обрада (2.500) ставки основних средстава/амортизација, пореска амортизација и обрачун 
садашње вредности, попис и усаглашавање пословних књига-сет докумената (Одлуке 
извештаји пописне листе, достављено преко (300) образаца ИОС-извод отворених 
ставки), затварање пословних књига и израда завршних финансијских извештаја у складу 
са Законом о рачуноводству; унос обрачуна зарада у гл. Књигу-рекапитулација зарада за 
12 месеци, уговори накнаде и остала лична примања унос у главну књигу, месечни 
извештаји о раду- достављено (12) извештаја, сарадња са ревизорском кућом (припрема 
за израду извештаја о ревизији попуњено (28) упитника); 

5) Пријава у регистар запослених - месечно се креира и шаље за све запослене 
по елементима за обрачун зараде; 

6) остало: израда годишње пројекције новца пре и после систематизације радних 
места, за потребе провере пословања у 2020.г. урађено је више врста пројекција 
реализације новчаног тока зарада у циљу сагледавања реализације средстава за зараде 
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предвиђених Финансијским планом за 2020.г. посебно у условима пандемије изазване 
вирусом COVID-19.  

11.5.3 Планирање, извештавање и накнаде које се плаћају Директорату 

У току извештајног периода реализоване су следеће активности из области 
пословног планирања и извештавања: 

- анализа извештаја и израда информација о наменском трошењу финансијских 
средстава уговорених и исплаћених по финансијским адендумима споразума о 
ангажовању потенцијала за потребе трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству за 
пословну 2019.г. и то: Клинички Центар Ниш по Финансијском Адендуму 4. Споразума; 
Горска служба спасавања по Финансијском Адендуму 1; Црвени крст Србије по 
Финансијском Адендуму 1. и Министарство одбране по Финансијском Адендуму 4.; 

- с обзиром на утицај пандемије COVID-19 на приходе од рутних накнада из 
којих се финансирају услуге САР, у току извештајног периода одржано је више састанака 
са представницима учесника у САР систему (МО, MУП, КЦС, КЦН, ГСС и ЦКС), са 
циљем ревидирања САР активности за 2020.г., утврђивања финансијских елемената 
адендума; Након децембарског састанка, ДЦВ је послао предлог финансијских адендума 
МО; МУП, ГСС и ЦКС, док је КЦН и КЦС послат предлог измене већ потписаног 
финансијског адендума за 2020.г. 

- израда предлога Одлуке о расподели добити по Финансијским извештајима за 
2019.г. (усвојено од стране УО ДЦВ и добијена сагласност ВРС). 

Пословно планирање: 

- Усвајање Планова набавки ДЦВ за 2020.г. (План јавних набавки и набавки на 
које се не примењује ЗЈН) Одлуком директора ДЦВ број 1/0-04-006/2020- 001 од 
17.01.2020.г.; измена планова набавки за 2020.г. (бр. 1/0-04-0006/2020-0002 од 
03.03.2020.г. и 1/0-04-0006/2020-0003 од 03.08.2020.г. 4) 

- Обрада података у вези са свим категоријама прихода ДЦВ и израда 
пројекције новчаног тока за период 31.03-31.12.2020.г. са компарацијом реализације у 
2019.г.; израда процене финансијских губитака у 2020.г. и достава МГСИ, на њихов 
захтев, анализе прихода и процењених губитака ДЦВ у 2020.г. услед светске пандемије 
вируса COVID-19; 

- Утврђен предлог стратешких смерница за период 2021-2025.г. на основу којих 
је израђен предлог Стратешко пословног плана Директората за исти период, све 
уважавајући последице у цивилном ваздухопловству настале услед утицаја светске 
пандемије вируса COVID-19; израда плана финансијског опоравка ДЦВ - финансијске 
пројекције за период 2020-2025.г. са предлогом мера за поступање у наредном периоду;  

- Израда Програма рада ДЦВ за 2021.г. (документ усаглашен са предлогом 
Стратешко пословног плана ДЦВ за период 2021-2025.г.); 

- Израда Финансијског плана за 2021.г. (документ усаглашен са предлогом 
Стратешко пословног плана ДЦВ за период 2021-2025.г.). 

Пословно извештавање: 

- Израда Годишњег извештаја о раду и показатељ делотворности 
инспекцијског надзора за 2019.г. сходно чл. 44 Закона о инспекцијском надзору и достава 
Координационој комисији ВРС; 

                                                 
4 Разлог измене усаглашавање са усвојеним Финансијским планом ДЦВ и повећане су потребе за набавком 
добра средства за личну заштиту запослених и услуге дезинфекције пословног простора услед светске 
пандемије вируса COVID-19; извршена измена није изменила укупан процењени износ набавки предвиђен 
овим планом. 
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- израда Годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле 
(ФУК) за 2019. годину и достава МФ-ЦЈХ; 

- израда Годишњег извештаја о обављеним ревизијама и активностима интерне 
ревизије за 2019. годину (бр. 1/0-06-0002/2020-001 од 28.03.2020) и достава МФ ЦЈХ; 

- Израда месечних извештаја о контроли надзираних субјекта и достава 
Министарству државне управе и локалне самоуправе; 

- Израда Извештаја о реализацији СПП за период 2019-2023.г.; 
- Израда Годишњег извештаја о правима путника за 2020.г.; 
- Пословно извештавање (о реализацији Програма рада ДЦВ): 
 Израда Извештаја о раду ДЦВ за 2019.г. (усвојен од стране УО ДЦВ дана 24. 

фебруара 2020.г. и достава МГСИ на даље поступање); израда упоредног 
приказа Програма рада и Извештаја о раду ДЦВ за 2019.г. по захтеву УО 
ДЦВ; измена Извештаја о раду ДЦВ за 2019.г. у складу са примедбама 
МГСИ (измењен извештај је усвојен од стране УО ДЦВ Одлуком бр.1/0-01-
0003/2020-0004 од 09.06.2020.г.); 
 Израда Извештаја о раду ДЦВ за период 2014-2020.г. на захтев МГСИ; 

израда прегледа најзначајнијих реализованих активности и потешкоћа у 
раду за период 2013-2020.г.; 
 Израда шаблона за месечно извештавање од стране ОЈ ДЦВ о реализацији 

активности утврђених Програмом рада ДЦВ за 2020.г.; 
 Израда Извештаја о реализацији међународних активности ДЦВ за 2. и 3 

квартал 2020.г. по одлуци УО ДЦВ од јуна 2020.г.; 
- Извештавање о реализацији прихода и расхода ДЦВ: 
 Израда шаблона за квартално извештавање о реализацији Финансијског 

плана ДЦВ 2020.г. (израда информације о реализацији Финансијског плана 
за 1. и 2. квартал 2020.г.; подаци за 3. квартал су коришћени за планирање 
података за 2021.г.); 
 достава одговора на упит екстерне ревизије у вези са потраживањима на име 

терминалних и рутних накнада за 2019.г.;  
 одговори на упит пословних банака у вези са променама финансијских 

параметара у 2020.г. и др. 
- Извештавање у односу на набавке: 
 Израда модела за евиденцију и извештавање руководства ДЦВ о реализацији 

планова набавки за 2020.г.; 
 Квартално извештавање Управе за јавне набавке о реализованим набавкама, 

све у складу са ЗЈН (достављени извештаји за 4. квартал 2019.г., као и 1, 2. и 
3. квартал 2020). 

Терминалне накнаде: 
- на основу обраде података из кварталних извештаја SMATSA доо о 

фактурисаним и наплаћеним терминалним накнадама, у току 2020.г. су закључени 
следећи аенекси између ДЦВ и SMATSA доо у односу на прkoиходе од терминалних 
накнада: Анекс 1. Споразума за 2010.г., Анекс 4. Споразума за 2011.г., Анекс 2. 
Споразума за 2012.г., Анекс 7. Споразума за 2013.г., Анекс 7. Споразума за 2014.г., Анекс 
7. Споразума за 2016.г., Анекс 7. Споразума за 2017.г., Анекс 6. Споразума за 2018.г., 
Анекси 4-5. Споразума за 2019.г. , Споразум за 2020.г. и Анекси 1-3 овог Споразума, док 
је у 2020.г. иирађен и Анекс 6. Споразума за 2019.г. који је закључен 17.02.2021.г.; 

- израда и достава SMATSA доо ургенције за плаћање ДЦВ од наплаћених 
терминалних накнада; 

- достава SMATSA доо захтева и ургенције за доставу процене прихода од 
терминалних накнада за 2021.г.; 
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- састанак са представницима SMATSA доо на тему терминалних накнада; 
достава одговора на захтев SMATSA за изменом члана 9 Предлога 1. Правилника о 
мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној 
пловидби („Сл. гласник РС“, бр. 98/11, 71/13, 16/15, 114/17 и 55/19) којим се уређују 
изузећа од плаћања накнада; 

- састанак са представницима МГСИ, SMATSA доо и Air Serbia на иницијативу 
Air Serbia за увођење подстицајних шема у односу на терминалне накнаде; достава 
одговора на захтев Air Serbia за изменом члана 12. Прилога 1. Правилника о мерилима за 
обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби („Сл. 
гласник РС“, бр. 98/11, 71/13, 16/15, 114/17 и 55/19) којим се уређују подстицајне шеме. 

Рутне накнаде: 

У складу са Протоколом о методологији за утврђивање трошковне основе зоне 
наплате рутних накнада Србија-Црна Гора-КФОР и обрачун висине јединице рутне 
накнаде, Директорат је одређен за обједињавање свих података у вези са рутним 
накнадама ове зоне. У току извештајног периода реализоване су следеће активности: 

- на основу података презентованих на новембарској седници Проширеног 
одбора ЕUROCONTROL-a  2019.г. и усвојене висине јединице рутне накнаде са почетком 
примене од 01. јануара 2020.г. од стране Проширене комисије EUROCONTROL-a, 
израђен је и закључен Протокол о инструкцијама за расподелу рутних накнада за 2020.г. 
у оквиру заједничке зоне наплате рутних накнада; 

- обрада података са екстранет портала EUROCONTROL-а ETNA, месечно 
извештавање и израда рачуноводствених исправа за потребе књижења прихода од 
рутних накнада за новембар и децембар 2019.г., као и за период јануар-октобар 2020.г.; 

- комуникација и координација са EUROCONTROL-ом, SMATSA доо, 
HungaroControl и АЦВ ЦГ у вези са предлогом EUROCONTROL-а о усвајању пакета 
финансијске помоћи; ДЦВ је дала сагласност на измену рока за плаћање рутних накнада 
по рачунима за период фебруар-мај 2020.г. као примењену меру помоћи авио-
превозиоцима услед утицаја пандемије COVID-19; ДЦВ није прихватио позајмицу (са 
каматом) који је уговарао EUROCONTROL са комерцијалним банкама; 

- обрачун стварних рутних трошкова ДЦВ за 2019.г., израда прелиминарне 
пројекције трошкова ДЦВ за период 2021-2025.г., координација активности 
верификације и обједињавања података свих учесника заједничке зоне наплате рутних 
накнада, израда консолидованих извештајних табела рутне трошковне основе зоне, 
расподеле прихода од рутних накнада за период 2021-2025.г. и пратећих информација; 
достава података EUROCONTROL-у путем ETNA за потребе разматрања на седницама 
Проширеног одбора за рутне накнаде (коначни подаци о стварним трошковима за 2019.г. 
прелиминарни и коначни плански подаци за 2021.г.); 

- одржан састанак са представницима АЦВ ЦГ на тему књиговодствене 
евиденције прихода од рутних накнада; 

- Израда информације у односу на две рачуноводствене исправе у вези са 
административним накнадама EUROCONTROL-а. 

Накнаде за унапређење ваздушног саобраћаја (ДЦВ путничка/робна накнада): 
- обрада и провера података из извештаја оператера аеродрома, комуникација 

са оператерима аеродрома и штампање месечних рачуна за ДЦВ путничку и ДЦВ робну 
накнаду;  

- комуникација са авио-превозиоцима у вези са дуговањима на име ДЦВ 
путничке и ДЦВ робне накнаде; измена и аутоматизација израде обавештења о 
дуговањима на име ових накнада и достава опомена дужницима; састанак са 
представницима SMATSA доо и Аеродрома Vinci на тему дуговања Атлас Глобала; 
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- месечно извештавање директора ДЦВ о 10 највећих дужника за ДЦВ 
путничку и ДЦВ робну накнаду, као и о 5 авио-превозиоца/оператера аеродрома са 
највећим учешћем у приходу ДЦВ из ових накнада;  

- истраживање праксе других држава (цивилних ваздухопловних власти) у вези 
са накнадама по одлазећем путнику односно пошти и роби у одласку (компарација са 
ДЦВ путничком/робном накнадом); разматрање захтева и одговор на упит AIR SERBIA-
e  о третману прихода по основу ДЦВ путничке и ДЦВ робне накнаде. 

Набавке 

У току 2020.г. покренуто је (13) поступака јавних набавки на основу чега је 
закључено (9) уговора и то по следећим поступцима:  

1) ЈНМВ 3/2020 - Електрична енергија 
2) ЈН 6/2020  - Тонери 
3) ЈНМВ 7/2020 - Осигурање зграде, колективно осигурање 

запослених, путно осигурање, осигурање службених возила и полиса осигурања од 
одговорности према трећим лицима (Партија 1 – Осигурање грађевинског објекта и 
опреме од пожара и других опасности, осигурање опреме од лома, осигурање запослених 
од последица несрећног случаја (незгоде), осигурање запослених за случај тежих болести 
и хируршких интервенција, осигурање моторних возила од ауто-одговорности, 
осигурање моторних возила потпуни каско, без учешћа у штети, са укљученим ризиком 
крађе на територији Европе, путно здравствено осигурање за службена путовања у 
иностранство са стандардним покрићем без учешћа у штети и полиса осигурања од 
одговорности према трећим лицима;  Партија 2 – Добровољно здравствено осигурање за 
случај обољевања од рака са укљученим другим лекарским мишљењем) 

4) ЈНМВ 8/2020 - Чишћење радног простора  
5) ЈНМВ 9/2020 - Нафтни деривати 
6) ЈНМВ 10/2020 - Изнајмљивање паркинг простора 
7) ЈНМВ 11/2020 - Лиценца за антивирус програм 
8) ЈН 12/2020 - Одржавање постојећег софтвера за рачуноводство и 

књиговодство 
9) ЈН 13/2020 - Авио-карте и хотелски смештај 

На дан 31. децембар 2020.г. није било поступака јавних набавки у току. 

У току 2020.г. обустављена су (4) поступка јавних набавки и то: 
10) ЈНМВ 1/2020 - Одржавање и унапређење софтвера за пријављивање 

и обраду догађаја у цивилном ваздухопловству 
11) ЈН 2/2020  - Одржавање система за заштиту апликативних 

сервера и база података и система заштите при интеграцијама са екстерним системима и 
докуп лиценце (MS SQL) 

12) ЈНМВ 4/2020 - Специјалистичке обуке за инспекторе 
13) ЈНМВ 5/2020 - Обука ETOPS 

У току извештајног периода спроведено је око (154) поступака набавки на које се 
не примењује Закон о јавним набавкама. 

У оквиру закљученог уговора за набавку авио-превоза и хотелског смештаја, у току 
2020.г. су организована (70) захтева за службено путовање у земљи и иностранству. 
Услед светске пандемије вируса COVID-19 у току године је отказано (37) службених 
путовања. 

Из разлога значајног утицаја светске пандемије вируса COVID-19 на област 
ваздухопловства, путовања у иностранство и значајан пад прихода ДЦВ који произилазе 
ваздухопловних активности, у току 2020.г. су обустављена сва службена путовања у 
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ПРИЛОГ: СКРАЋЕНИЦЕ 
ААА Сектор за саобраћајну делатност, пловидбеност и ваздухопловно особље 
АКЛ Аеродромска контрола летења 
АЦВ ЦГ Агенција цивилног ваздухопловства Црне Горе 
АКВ ЈП за аеродромске услуге Аеродром Ниш, Ниш 
АНТ АД Аеродром Никола Тесла Београд 
ААС Сектор за ваздушну пловидбу, аеродроме и обезбеђивање 
БХДЦА Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине 
ВС Војска Србије 
ВМА Војно медицинска академија 
ВМО Ваздухопловно медицинско особље 
ГСС Горска служба спасавања 
ДРИ Државна ревизорска институција  
ДЦВ/Директорат Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 
ЕЗ Европска заједница 
ЕК Европска комисија 
ЕУ Европска унија 
Закон/ЗВС Закон о ваздушном саобраћају 
ЗИН Закон о инспекцијском надзору 
ЗЈН Закон о јавним набавкама 
ЈН јавна набавка 
ЈНМВ јавна набавка мале вредности 
КЛ Контролори летења 
КСНБЗТП Канцеларију Савета за националну безбедност и заштиту тајних података 
КЦН Клинички центар Ниш 
КЦС Клинички центар Србије 
МО Министарство одбране Републике Србије 
МГСИ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије 
МУП Министарство унутрашњих послова Републике Србије 
МФ-ЦЈХ Миистарство финансија-Централна јединица за хармонизацију 

НПАА Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (National 
Programme for the Adoption of the Acquis) 

НБС Народна банка Србије 
ОЈ ДЦВ Организацина јединица Директората 
ПП против-пожарна 
РХМЗ Републички хидрометеоролошки завод Републике Србије 
СКЦ Спасилачко коодинациони центар 
СТС Сектор трагања и спасавања 
УО ДЦВ Управни одбор Директората 

*** 

ACAM Програм за праћење континуалне пловидбености ваздухоплова (Аircraft 
continuousAirworthiness Monitoring Programme) 

AIP Зборник ваздухопловних информација (Aeronautican Information Package) 
AMHS Систем за аутоматску обраду порука (Automatic Message Handling System) 
АМЕ овлашћени лекар 
AMC Центар за ваздухопловну медицину (Aeromedical Center) 
ANS Услуге ваздушне пловидбе (Air Navigation Services) 
AOC Потврда о оспособљености за обављање јавног авио-превоза 
APP Прилазна контрола летења 
ATCO Контролор летења (Air Traffic Controller) 

ATFCM Управљање протоком и капацитетом ваздушног сaобраћаја (Air Traffic Flow and 
Capacity Management) 

ATM Управљање ваздушним саобраћајем (Air Traffic Management) 
AWOPS Application for all Weather Operations Approwal 

CAPSCA Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health Events 
in Civil Aviation 

CKL / ЦКЛ Центар контроле летењa 
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CDDR Централна зона за прикупљање информација путем COSPAS-SARSAT (Central 
Data Distribution Region) 

CNS Услуге комуникације, навигације и надзора (Communication, Navigation and 
Surveillance) 

ECAA Заједничко европско ваздухопловно подручје 
ЕCQB Европска централна банка питања (European Central Question Bank) 
EUROCONTROL Европска организација за безбедност ваздушне пловидбе 
FAA Ваздухопловна власт САД (Federal Aviation Authority) 
FCL Лиценцирање ваздухопловног особља (Flight Crew Licencing) 
FSTD Симулатор (Flight Simulation Training Device) 
IANS Институт за ваздушну пловидбу (Institute of Air Navigation Studies) 

IBRD  Међународна база регистрованих радио предајника (IBRD – International 406 MHz 
Beacon Registration Database) 

ICAO Међународна организација цивилног ваздухопловства 
ICAO SARP ICAO стандарди и препоручена пракса 
QMS Систем управљања квалитетом 

JAATO Центар за обуку заједничких ваздухопловних власти (Joint Aviation Authorities 
Training Organisation) 

LAPL Light Aircaft Pilot Licence 
LSSIP /  
ESSIP 

Локални план примене јединственог неба (Local Single Sky Implementation Plan) / 
Европска примена јединственог неба 

MED Ваздухопловна медицина 
MEL Листа минималне опреме (Minimum Equipment List) 
MET Услуге ваздухопловне метеорологије 
MNPS (Minimum Navigation Performance Specifications) 
NAT Регион северног Атлантика (Nort Atlantic Region) 
NOF NOTAM биро (NOTAM Office) 
NOTAM Хитно ваздухопловно обавештење (Notice to Airmen) 
OJT Обука на послу / пракса (On job training) 
OPS Саобраћајна делатност (Operations) 
OSC Координатор на месту догађаја (On Scene Coordinator) 
PART Део ваздухопловних прописа EASA 

PBN Навигација заснована на могућностима ваздухоплова (Performance Based 
Navigation) 

PEL Лиценцирање ваздухопловног особља (Personal licensing) 

RASARAC Регионални саветодавни комитет за трагање и спасавање у цивилном 
ваздухопловству 

RVSM (Runway Visual Separation Minima) 

SAFA Процена безбедности страних ваздухоплова на платформи (Safety Assesment of 
Foreign Aircraft) 

SAR Трагање и спасавање 
SES Јединствено европско небо 
SMATSA доо Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд 
SMS Систем управљања безбедношћу 
TKL Терминална контрола летења 
TSA Агенција за обезбеђивање ваздушног саобраћаја САД 
TWR Торањ (Tower) 
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