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Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 јавни авио-превоз  

 посебне делатности у ваздушном саобраћају уз накнаду  

 некомерцијални летови 
 
 

Поштовани,  
 

Обавештавамо оператере да је на званичну интернет презентацију Директората постављен 

нови образац ДЦВ-ОПС-ОБ-706 који се користи за извештавање о спроведеној корективној 

мери.  

Оператери су дужни да након спроведене корективне мере, без обзира да ли се ради о 

инспекцијском надзору или о корективној мери након периодичне провере, попуне образац 

ДЦВ-ОПС-ОБ-706 и исти доставе Директорату преко писарнице. 

Ако се ради о решењу ваздухопловног инспектора потребно је уписати број решења 

инспектора као и тачку из решења за коју се доставља потврда о спроведеној корективној мери. 

Ако се пак ради о периодичној провери уписује се број акта којим су усвојене корективне мере и 

рокови за њихово спровођење након обављене периодичне провере. 

Није могуће у исто време уписати и број решења ваздухопловног инспектора и број акта 

којим су прихваћене корективне мере и рокови за њихово спровођење након периодичне 

провере с обзиром да се ради о два вида надзора над оператерима. 

Образац се попуњава за сваку корективну меру посебно. 

Уз достављени образац није потребно прилагати доказ о уплати републичке 

административне таксе. 

По пријему попуњеног обрасца Директорат ће извршити процену података и додатне 

документације која буде достављена уз образац. У случају примедби или потребе за допуном 

документације инспектор или одговорно лице за оператера ће вас контактирати. 

Од 03.07.2015. године Директорат неће разматрати обавештења о спроведеним корективним 

мерама за које није попуњен наведени образац. 

Након пријема обавештења за све корективне мере Директорат ће писаним путем обавестити 

оператера да је инспекција односно периодична провера затворена. 

Напомињемо да је сходно члану 252. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник 

РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12 и 45/15) оператер дужан да у року од 48 сати од часа када је протекао 
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рок који је одређен за отклањање неправилности писмено обавести ваздухопловног инспектора 

да ли су неправилности отклоњене.  

Чланом 258. односно чланом 259. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, 

бр. 73/10, 57/11, 93/12 и 45/15) предвиђене су и казнене одредбе за непоштовање члана 252. 

Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12 и 45/15). 

 

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 


