На основу тачке 2, тачке 10. подтачка 1) алинејa првa и другa и тачке 14.
подтачка 2) Одлуке о оснивању Директората цивилног ваздухопловства државе
Србије и државе Црне Горе („Службени гласник РС”, број 102/03), Одлуке о
вршењу оснивачких права у Директорату цивилног ваздухопловства државе Србије
и државе Црне Горе („Службени гласник PС”, број 53/06) и Закључка о промени
назива Директората цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе
(„Службени гласник PС”, број 12/07),
Савет Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије прописује

ПРАВИЛНИК О УРЕЂЕЊУ И САСТАВУ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ЕВРОПСКЕ
АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА
Предмет овог правилника
Члан 1.
1. Овим правилником одређују се уређење и састав одбора за жалбе
Европске агенција за безбедност ваздушног саобраћаја.
2. Овим правилником преузима се, уз прилагођавање праву Републике
Србије, Уредба Комисије (ЕЗ) бр. 104/2004 од 16. маја 2006. године којом се
прописују уређење и састав одбора за жалбе Европске агенције за безбедност
ваздушног саобраћаја.
3. Уредба Комисије (ЕЗ) бр. 104/2004 даје се у Прилогу овог правилника.
Значење појединих појмова у овом правилнику
Члан 2.
1. „ECAA спoразум” означава Мултилатерални споразум 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 од 10. јуна 1999) о
успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја.
2. Појам „Агенција” који се користи у Прилогу овог правилника означава
Европску агенцији за безбедност ваздушног саобраћаја (European Aviation Safety
Agency).
3. Појам „Правилник” који се користи у Прилогу овог правилника означава
Правилник о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и
оснивању Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени
гласник РС” број 1/10).
4. Појам „Уредба (ЕЗ) бр. 216/2008” који се користи у Прилогу овог
правилника означава Уредбу Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 216/2008 од
20. фебруара 2008. године о основним правилима у области цивилнoг

ваздухопловства и оснивању Европске агенције за безбедност ваздушног
саобраћаја, којом се укидају Упутство Савета 91/670/EEЗ, Уредба (ЕЗ) бр.
1592/2002 и Упутство 2004/36/ЕЗ.
Уредба (ЕЗ) бр. 216/2008 преузета је у правни систем Републике Србије
Правилником о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и
оснивању Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја.
5. Појмови „Заједница” и „право Заједнице” који се користе у Прилогу овог
правилника тумаче се сагласно тачкама 2. и 3. Анекса II ECAA споразума.
Ступање на снагу овог правилника
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Брoj:1/0-01-0001/2010-0008
У Београду, 23. фебруар 2010. године
Савет
Председник
Милутин Мркоњић, с.р.
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ПРИЛОГ
Уредба Комисије (ЕЗ) бр. 104/2004 од 16. маја 2006. године којом се прописују уређење
и састав одбора за жалбе Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја.
Број одбора
Члан 1.
Ради одлучивања о жалбама на одлуке које су наведене у члану 44. Уредбе (ЕЗ) бр.
216/2008 (члан 81. Правилника) оснива се Одбор за жалбе.
Квалификације чланова
Члан 2.
1. Одбор за жалбе састоји се од два технички квалификована члана и једног правнички
квалификованог члана, који је председавајући Одбору.
2. Технички квалификовани чланови и њихови заменици морају да имају универзитетско
образовање или еквивалентну квалификацију и професионално искуство у области издавања
сертификата, у једној или више струка које су предвиђене у Анексу ове уредбе.
3. Правнички квалификован члан и његов заменик морају да имају завршен правни
факултет и признато искуство у бављењу правом Заједнице и међународним правом.
Овлашћења председавајућег
Члан 3.
1. Одбор за жалбе сазива председавајући. Он обезбеђује правилност и уједначеност одлука
Одбора.
2. Председавајући додељује жалбу на испитивање члану Одбора, који тиме постаје
известилац.
Улога известиоца
Члан 4.
1. Известилац обавља претходно испитивање жалбе.
2. Известилац обезбеђује блиске консултације и размену података са странкама. Ради тога,
известилац:
а) припрема обавештења за странке, према упутствима председавајућег Одбора;
б) обавештава странку о сваком недостатку у жалбеном поступку који она треба да
отклони;
в) одређује примерене рокове за предузимање радњи у жалбеном поступку, према члану 48.
став 2. Уредбе (EЗ) бр. 216/218 (члан 85.2. Правилника);
г) потписује сва обавештења у име Одбора.
3. Известилац припрема интерне седнице Одбора и усмену расправу.
4. Известилац припрема нацрт одлуке Одбора.
Регистар који се прикључује Одбору за жалбе
Члан 5.
1. Извршни директор Агенције прикључује Одбору за жалбе регистар. Особље регистра не
сме да учествује ни у једном поступку Агенције из кога може да проистекне одлука која може да
се побија жалбом.
2. Особље регистра пре свега је одговорно за:
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а) вођење регистра у коме се по хронолошком редоследу заводе све жалбе и сви докази;
б) пријем, предају и чување докумената;
в) пружање друге подршке Одбору за жалбе која се не односи на правничку или техничку
процену (дискрецију), посебно поводом заступања,
достављања превода и објављивања
(нотификације);
г) извештавање председавајућег Одбора о формалној допуштености сваке нове
примљене жалбе;
д) вођење записника на усменој расправи, кад је то потребно.
Већање
Члан 6.
1. Већању присуствују само чланови Одбора, изузев кад председавајући Одбора допусти
учешће другим запосленима, као што су особље регистра или преводиоци. Већања су тајна.
2. Своје мишљење током већања најпре излаже известилац; председавајући Одбора
излаже своје мишљење последњи.
Услови гласања и редослед гласања
Члан 7.
1. Одбор за жалбе доноси одлуке већином гласова својих чланова. Кад се исход нерешен,
одлучује глас председавајућег Одбора.
2. Кад је гласање неопходно, гласа се према редоследу који је предвиђен у члану 6. став 2.
ове уредбе. Није допуштено уздржавање од гласања.
Ступање на снагу
Члан 8.
Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске
уније”.
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АНЕКС
СПИСАК СТРУКА
1. Техничке струке:
а) лет/перформанса
б) структура
в) хидро-механички системи
г) ротор/преносни системи
д) електрична опрема/HIRF/удар муње
ђ) авионика /програмска опрема (софтвер)
е) инсталација погонске групе/системи за гориво
ж) безбедност кабине/системи за заштиту животне средине
з) бука/емисије
и) континуирана пловидбеност/налози за пловидбеност (airworthiness
directives) који се примењују на следеће производе, њихове делове и прибор:
– велики авиони
– хеликоптери
– мали авиони
– балони/ваздушни бродови/једрилице/беспилотне летилице (UAV)
– мотори/помоћни уређаји за напајање (APU)/елисе

2. Одобрења и системи квалитета повезани са:
а) пројектним организацијама
б) производним организацијама
в) организацијама за одржавање.
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