
                        

На основу члана 17. став 4, члана 239. и члана 265. Закона о ваздушном саобраћају 

(„Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20),  

Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси  

 

 

ПРАВИЛНИК  

о изменама Правилника о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству 

 

 

Члан 1. 

У Правилнику о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени 

гласник РС”, број 142/20), у Прилогу 1, у члану 13. ст. 4 - 6. мењају се и гласе: 

„4. Ако организација основана у држави чланици, на коју се не односи став 5, уочи 

стварни или могући ризик по безбедност у ваздухопловству на основу анализе догађаја или 

групе догађаја пријављених у складу са чланом 4. став 8. и чланом 5. став 6, она  надлежном 

органу те државе чланице, у року од 30 дана од дана када је лице које пријављује догађај 

обавестило о догађају, доставља:  

а) прелиминарне резултате анализе извршене у складу са ставом 1, ако их има; и 

б) мере које је потребно предузети у складу са ставом 2. 

Организација је дужна да, ако је потребно, извештава о коначним резултатима 

анализе чим они буду доступни и, по правилу, најкасније три месеца од дана обавештења о 

догађају. 

Надлежни орган државе чланице може да захтева да му организације доставе 

прелиминарне или коначне резултате анализе сваког догађаја о којем је обавештен, али за 

који није примио накнадне информације или је примио само прелиминарне резултате. 

5. Ако организација која је основана у држави чланици и коју је Агенција 

сертификовала или одобрила уочи стварни или могући ризик по безбедност у 

ваздухопловству на основу анализе догађаја или групе догађаја пријављених у складу са 

чланом 4. став 9. и чланом 5. став 5, она Агенцији, у року од 30 дана од дана када је лице 

које пријављује догађај обавестило о догађају, доставља: 

а) прелиминарне резултате анализе извршене у складу са ставом 1. овог члана, ако 

их има; и 

б) мере које је потребно предузети у складу са ставом 2. овог члана. 

Организација коју је Агенција сертификовала или одобрила доставља Агенцији 

коначне резултате анализе, ако је потребно, чим они буду доступни и, по правилу, 

најкасније три месеца од дана обавештења о догађају. 

Агенција може да захтева од организација да јој доставе прелиминарне или коначне 

резултате анализе сваког догађаја о којем је обавештена, али за који није примила накнадне 

информације или је примила само прелиминарне резултате. 

6. Свака држава чланица и Агенција развијају поступак анализе информација које се 

односе на догађаје који им се директно пријављују у складу са чланом 4. став 6. и чланом 5. 

ст. 2. и 3. како би се утврдили безбедносни ризици повезани са тим догађајима. 

  На основу те анализе, оне одређују одговарајуће корективне или превентивне мере 

које су неопходне за побољшање безбедности у ваздухопловству.ˮ. 

 



Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Брoj: 5/1-01-0015/2022-0001 

 

У Београду, 3. новембра 2022. године  

 

 

 

 Директор  

 

 

                Мирјана Чизмаров 

 


