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На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о ва зду шном са о бра ћа ју 

Про гла ша ва се Закон о ва зду шном са о бра ћа ју, ко ји је до не ла 
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Пр вој сед ни ци Дру гог 
ре дов ног за се да ња у 2010. го ди ни, 12. октобра 2010. го ди не.

ПР број 155
У Бе о гра ду, 12. октобра 2010. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Бо рис Та дић, с.р.

З А  КО Н

о ва зду шном са о бра ћа ју

Гла ва пр ва

ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Пред мет за ко на

Члан 1.
Овим за ко ном уре ђу ју се усло ви ко ји ма се омо гу ћа ва да се 

ва зду шни са о бра ћај у Ре пу бли ци Ср би ји од ви ја без бед но и обез-
бе ђе но. 

Ва зду хо пло ви на ко је се при ме њу је овај за кон

Члан 2.
Овај за кон при ме њу је се на ва зду хо пло ве док су на те ри то ри-

ји Ре пу бли ке Ср би је, из у зев кад је друк чи је пред ви ђе но по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ром, а на вој не ва зду хо пло ве и вој ни део ме-
шо ви тог аеро дро ма са мо кад је овим за ко ном из ри чи то пред ви ђе но.

На ци вил не ва зду хо пло ве ко ји су ре ги стро ва ни у Ре пу бли ци 
Ср би ји, а ко ји се на ла зе из ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, овај 
за кон при ме њу је се са мо ако то ни је су прот но про пи си ма др жа ве 
на чи јој се те ри то ри ји ва зду хо пло ви на ла зе или по твр ђе ном ме ђу-
на род ном уго во ру. 

Зна че ње из ра за

Члан 3.
По је ди ни из ра зи ко ји се ко ри сте у овом за ко ну има ју сле де ће 

зна че ње:
1) аеродромскаинфраструктура је основ на фи зич ка, ло гич-

ка, тех но ло шка и ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о на струк ту ра ко ја 
об у хва та ма не вар ске по вр ши не, плат фор ме, са о бра ћај ни це, објек-
те, ин ста ла ци је, си сте ме и опре му;

2) ваздухоплов је сва ка на пра ва са по са дом ко ја ле ти или се 
одр жа ва у ат мос фе ри услед ре ак ци је ва зду ха, осим ре ак ци је ва-
зду ха ко ји се од би ја од по вр ши не зе мље;

3) ваздухопловнипроизвод чи не ва зду хо плов, мо тор и ели са;
4) делови,уређајииопрема су сва ки ин стру мент, опре ма, ме-

ха ни зам, део, апа рат, при бор, софт вер или до дат на опре ма, укљу-
чу ју ћи ко му ни ка ци о ну опре му, ко ји се упо тре бља ва или је на ме-
њен за упо тре бу при ко ри шће њу или над зо ру ва зду хо пло ва у ле ту 
или ко ји је ин ста ли ран у ва зду хо плов или при чвр шћен на ва зду хо-
плов, што об у хва та и де ло ве струк ту ре ва зду хо пло ва, де ло ве мо-
то ра или де ло ве ели се или опре ме ко ја се ко ри сти за ма не ври са ње 
ва зду хо пло ва са зе мље;

5) догађај озна ча ва опе ра тив ни пре кид, квар, гре шку или 
дру го не пра вил но ста ње ко је ути че или је мо гло да ути че на без-
бед ност ле та, али ко је ни је до ве ло до уде са или озбиљ не не зго де;

6) забрањеназона је од ре ђе ни део ва зду шног про сто ра из над 
од ре ђе не те ри то ри је у ко ме је за бра ње но ле те ње;

7) зона за летење војних ваздухоплова је од ре ђе ни део ва-
зду шног про сто ра ко ји се ко ри сти за по тре бе ле те ња вој них 

ва зду хо пло ва (пи ло та жна зо на, зо на ин стру мен тал ног ле те ња, зо-
на груп ног ле те ња, зо на бри шу ћег ле те ња и сл.);

8) интероперабилност је низ функ ци о нал них, тех нич ких и 
опе ра тив них ка рак те ри сти ка си сте ма и са став них еле ме на та тех-
нич ких си сте ма ва зду шне пло вид бе, као и њи хо вих опе ра тив них 
по сту па ка, у ци љу без бед ног, не пре кид ног и ефи ка сног ра да;

9) калибражаизваздуха је про ве ра из ва зду ха зе маљ ских на-
ви га ци о них и над зор них си сте ма, ва зду хо плов них те ле ко му ни ка-
ци ја и опре ме за све тло сну сиг на ли за ци ју на аеро дро ми ма, у ци љу 
да па ра ме три на ве де них си сте ма за до во ља ва ју зах те ве за екс пло а-
та ци ју и ко ја мо же би ти пе ри о дич на или пред њи хо во пу шта ње на 
ко ри шће ње;

10) корисник ваздушног простора је ци вил ни или др жав ни 
ва зду хо плов ко ји ле ти у ва зду шном про сто ру, као и дру ги ко ри-
сник ко ји зах те ва упо тре бу ва зду шног про сто ра;

11) маневарска површина је део аеро дро ма или ле ти ли шта 
од ре ђен за по ле та ње и сле та ње ва зду хо пло ва и кре та ње ва зду хо-
пло ва у ве зи са по ле та њем и сле та њем, ис кљу чу ју ћи плат фор ме;

12) међународнапрепорученапракса је би ло ко ја спе ци фи ка ци-
ја за фи зич ке ка рак те ри сти ке, кон фи гу ра ци ју, опре му, пер фор ман се, 
осо бље или про це ду ре чи ја је јед но о бра зна при ме на при хва ће на као 
по жељ на за без бед ност, ре дов ност или ефи ка сност ва зду шног са о-
бра ћа ја и ко ју др жа ва на сто ји да ис пу ни, у скла ду са Кон вен ци јом о 
ме ђу на род ном ци вил ном ва зду хо плов ству, Чи ка го 1944;

13) међународнистандард је би ло ко ја спе ци фи ка ци ја за фи-
зич ке ка рак те ри сти ке, кон фи гу ра ци ју, опре му, пер фор ман се, осо-
бље или про це ду ре, чи ја је јед но о бра зна при ме на при хва ће на као 
нео п ход на за без бед ност или ре дов ност ва зду шног са о бра ћа ја и 
ко ју др жа ва мо ра да ис пу ни, у скла ду са Кон вен ци јом о ме ђу на-
род ном ци вил ном ва зду хо плов ству, Чи ка го 1944;

14) метеоролошка анализа је ин фор ма ци ја на ста ла де таљ-
ним проучaвањем ста ња ат мос фе ре из над по себ не обла сти, за сно-
ва ног на ак ту ел ним осма тра њи ма;

15) метеоролошка прогноза је ин фор ма ци ја о оче ки ва ним 
ме те о ро ло шким усло ви ма за од ре ђе но вре ме или пе ри од и за од ре-
ђе ну област или део ва зду шног про сто ра;

16) метеоролошки извештај је ин фор ма ци ја о осмо тре ним 
ме те о ро ло шким усло ви ма ко ји се од но се на од ре ђе но вре ме и ло-
ка ци ју;

17) незгода ваздухоплова је до га ђај по ве зан са ко ри шће њем 
ва зду хо пло ва ко ји ни је удес, а ко ји ути че или би мо гао да ути че на 
без бед ност ко ри шће ња ва зду хо пло ва;

18) област информисања ваздухоплова у лету је ва зду шни 
про стор од ре ђе них ди мен зи ја у ко јем се пру жа ју услу ге ин фор ми-
са ња ва зду хо пло ва у ле ту и уз бу њи ва ња;

19) опасназона је део ва зду шног про сто ра у ко ме је ле те ње 
ва зду хо пло ва огра ни че но за то што се на од ре ђе но вре ме од ви ја ју 
ак тив но сти опа сне по ле те ње ва зду хо пло ва;

20) оперативниваздушнисаобраћај су ле то ви др жав них ва-
зду хо пло ва ко ји се не оба вља ју у скла ду са пра ви ли ма и про це-
ду ра ма Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног ва зду хо плов ства већ 
пре ма пра ви ли ма и про це ду ра ма ко је су про пи са ли над ле жни ор-
га ни;

21) општиваздушнисаобраћај су сви ле то ви ва зду хо пло ва, 
као и ле то ви др жав них ва зду хо пло ва, ко ји се оба вља ју у скла ду 
са пра ви ли ма и про це ду ра ма Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног 
ва зду хо плов ства;

22) паркингпозиција је део плат фор ме или по себ на по вр ши-
на на аеро дро му ко ја је на ме ње на за пар ки ра ње ва зду хо пло ва;

23) платформа је део аеро дро ма од ре ђен за при хват и от-
пре му ва зду хо пло ва, пут ни ка и ства ри, снаб де ва ње ва зду хо пло ва 
го ри вом и ма зи вом и пар ки ра ње, бо ра вак и одр жа ва ње ва зду хо-
пло ва;

24) полетно-слетнастаза је по вр ши на на зе мљи, во ди или 
објек ту на ме ње на за по ле та ње и сле та ње ва зду хо пло ва;

25) прекограничназона је струк ту ра ва зду шног про сто ра ко ја 
се про сти ре пре ко др жав них гра ни ца и/или гра ни ца обла сти ин-
фор ми са ња у ле ту;

26) привременоиздвојенидеoваздушногпростора је део ва-
зду шног про сто ра ко ји је из дво јен на од ре ђе но вре ме на зах тев од-
ре ђе ног ко ри сни ка ра ди ње го вог ис кљу чи вог ко ри шће ња од стра-
не тог ко ри сни ка;

27) привремено резервисани део ваздушног простора је 
део ва зду шног про сто ра при вре ме но ре зер ви сан за од ре ђе ног 
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ко ри сни ка, али мо же би ти до сту пан и дру гим ко ри сни ци ма, по 
одо бре њу је ди ни це кон тро ле ле те ња;

28) ризик је ком би на ци ја ве ро ват но ће или уче ста ло сти по-
на вља ња од ре ђе не опа сно сти и озбиљ ност по сле ди це ко ју та опа-
сност мо же да иза зо ве;

29) рулнастаза је од ре ђе на по вр ши на на аеро дро му на ме ње-
на за кре та ње ва зду хо пло ва из ме ђу пар кинг по зи ци ја и по лет но-
слет не ста зе;

30) рутаваздушногсаобраћајаје ва зду шни пут, са ве то дав на 
ру та, кон тро ли са на или не кон тро ли са на ру та, ру та у до ла ску или 
од ла ску са аеро дро ма, ус по ста вље на пр вен стве но ра ди усме ра ва-
ња то ко ва са о бра ћа ја у свр ху пру жа ња услу га у ва зду шном са о-
бра ћа ју, а де фи ни ше се кри те ри ју ми ма ру те ко ји укљу чу ју озна ку, 
смер у од но су на зна чај ну тач ку, уда ље ност из ме ђу зна чај них та ча-
ка, оба ве зу из ве шта ва ња о по зи ци ји и ми ни мал не без бед не ви си не 
на ру ти;

31) техничкисистемиваздушнепловидбе су скуп са став них 
еле ме на та на ва зду хо пло ву и на зе мљи, као и са те лит ских уре ђа-
ја ко ји омо гу ћа ва ју пру жа ње услу га у ва зду шној пло вид би то ком 
свих фа за опе ра ци ја ва зду хо пло ва;

32) трансфернипутник је пут ник ко ји је до пу то вао ва зду хо-
пло вом до аеро дро ма и у ро ку од 24 ча са са истог аеро дро ма на-
ста вља пу то ва ње ва зду хо пло вом истог или дру гог пре во зи о ца при 
че му ме ња број ле та;

33) условнарута је ру та ва зду шног са о бра ћа ја, или њен део, 
ко ја не ма стал ни ка рак тер и мо же да се пла ни ра и ко ри сти под 
про пи са ним усло ви ма;

34) условнозабрањеназона је део ва зду шног про сто ра у ко-
ме се на од ре ђе но вре ме ле те ње ва зду хо пло ва огра ни ча ва и од ви ја 
пре ма уна пред од ре ђе ним усло ви ма;

35) функционалнисистем је ком би на ци ја опре ме, про це ду ра 
и људ ских ре сур са ко ји су ор га ни зо ва ни у це ли ну ра ди оба вља ња 
од ре ђе не де лат но сти;

36) хелидром је аеро дром или од ре ђе на по вр ши на на зе мљи 
или објек ту на ме ње на у пот пу но сти или де ли мич но за до ла ске, од-
ла ске и кре та ње хе ли коп те ра.

Ва зду шни про стор Ре пу бли ке Ср би је

Члан 4.
Ва зду шни про стор Ре пу бли ке Ср би је је про стор из над те ри-

то ри је Ре пу бли ке Ср би је.
Ко ри шће ње ва зду шног про сто ра Ре пу бли ке Ср би је сло бод но 

је за све ва зду хо пло ве ко ји оба вља ју ва зду шни са о бра ћај, пре ма 
ме ђу на род ним ак ти ма, овом за ко ну и дру гим про пи си ма.

Ци вил ни и др жав ни ва зду хо пло ви

Члан 5. 
Ци вил ни ва зду хо пло ви Ре пу бли ке Ср би је су ва зду хо пло ви 

ко ји су упи са ни у Ре ги стар ва зду хо пло ва Ре пу бли ке Ср би је и Еви-
ден ци ју ва зду хо пло ва Ре пу бли ке Ср би је.

Др жав ни ва зду хо пло ви су вој ни ва зду хо пло ви, ва зду хо пло ви 
ор га на уну тра шњих по сло ва, ца рин ски ва зду хо пло ви, као и ва зду-
хо пло ви ко ји се ис кљу чи во ко ри сте за пре воз ше фо ва др жа ва или 
вла да и ви со ких др жав них де ле га ци ја.

Вој ни ва зду хо пло ви Ре пу бли ке Ср би је су ва зду хо пло ви ко-
ји су упи са ни у Ре ги стар вој них ва зду хо пло ва и ко ји мо гу да ле те 
пре ма пра ви ли ма ле те ња ко ја ва же за оп шти или опе ра тив ни ва-
зду шни са о бра ћај. 

Ле те ње вој них ва зду хо пло ва

Члан 6. 
ле те ње вој них ва зду хо пло ва је ле те ње у ко ме уче ству ју вој ни 

ва зду хо пло ви Ре пу бли ке Ср би је и стра ни вој ни ва зду хо пло ви.
ле те ње вој них ва зду хо пло ва Ре пу бли ке Ср би је од ви ја се као 

аеро дром ско ле те ње, ва на е ро дром ско ле те ње, пре ле ти и ле то ви 
по себ не на ме не.

Ва на е ро дром ско ле те ње и пре ле ти мо гу да се од ви ја ју на ва-
зду шним пу те ви ма и из ван њих.

ле те ње вој них ва зду хо пло ва Ре пу бли ке Ср би је про пи су је ми-
ни стар ство надлежнo за по сло ве од бра не. 

Ле то ви по себ не на ме не

Члан 7.
ле то ви по себ не на ме не су ле то ви вој них ва зду хо пло ва у свр-

ху за шти те су ве ре ни те та ва зду шног про сто ра, ле то ви за про ве ру 
вој них ва зду хо пло ва по сле сло же ни јих по прав ки и ле то ви ва зду-
хо пло ва за опе ра тив не по тре бе ми ни стар ства над ле жног за по сло-
ве од бра не.

Они има ју пред ност над оста лим ле то ви ма, из у зев над ле то-
ви ма код ко јих је пи лот ва зду хо пло ва об ја вио ста ње ну жде, код ко-
јих је ста ње ну жде очи глед но, ко ји ма пре ти не за ко ни то оме та ње 
или ко ји су већ пред мет не за ко ни тог оме та ња.

ле то ви ма по себ не на ме не сма тра ју се и ле то ви ва зду хо пло ва 
за по тре бе ми ни стар ства над ле жног за уну тра шње по сло ве, у из-
вр ша ва њу опе ра тив них по сло ва.

Ми ни стар над ле жан за уну тра шње по сло ве про пи су је ле то-
ве по себ не на ме не у из вр ша ва њу опе ра тив них по сло ва за по тре бе 
тог ми ни стар ства.

Огра ни че ња у ко ри шће њу ва зду шног про сто ра

Члан 8.
За бра њен је ва зду шни са о бра ћај и дру го ле те ње из над гра до-

ва, на се ље них ме ста и ин ду стриј ских обје ка та ис под ви си не утвр-
ђе не про пи сом о кла са ма ва зду шног про сто ра из чла на 37. овог 
за ко на. 

Из у зет но се мо же ле те ти из над гра до ва, на се ље них ме ста и 
ин ду стриј ских обје ка та ис под про пи са не ви си не, у скла ду са ин-
струк ци ја ма пру жа о ца услу га кон тро ле ле те ња, ако је лет прет ход-
но одо брио Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср-
би је (у да љем тек сту: Ди рек то рат). 

Одо бре ње за ле те ње ва зду хо пло ва из над гра до ва, на се ље них 
ме ста и ин ду стриј ских обје ка та ис под про пи са не ви си не ни је по-
треб но, већ је са мо по треб но прет ход но под не ти план ле та пру-
жа о цу услу га кон тро ле ле те ња, ако се ра ди о ле то ви ма др жав них 
ва зду хо пло ва, ле то ви ма у свр ху га ше ња по жа ра, тра га ња за ва зду-
хо пло вом и спа са ва ња ли ца и ме ди цин ском пре во зу. 

Из ба ци ва ње пред ме та и теч но сти

Члан 9.
Из ва зду хо пло ва се за вре ме ле та не сме ју из ба ци ва ти пред-

ме ти и теч но сти, из у зев ако је угро же на без бед ност ле та или обез-
бе ђи ва ње ва зду хо пло ва, ако се ра ди о пред ме ти ма и теч но сти ма 
ко ји се ко ри сте у по љо при вре ди, шу мар ству и здрав ству, пред-
ме ти ма и теч но сти ма ко ји се ко ри сте за га ше ње по жа ра, опре ми, 
на мир ни ца ма, ле ко ви ма и дру гим пред ме ти ма по треб ним за збри-
ња ва ње у слу ча ју еле мен тар них не по го да, као и ле ци ма и дру гим 
ре клам ним пред ме ти ма, под усло ви ма ко је бли же про пи су је ми ни-
стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја.

Ра ке те и дру ги ле те ћи објек ти

Члан 10.
Ра ке те и дру ги ле те ћи објек ти мо гу се лан си ра ти у при вред-

не, на уч не, спорт ске и дру ге свр хе та ко да не угро жа ва ју без бед-
ност ва зду шног са о бра ћа ја. 

За лан си ра ње ра ке та и дру гих ле те ћих обје ка та мо ра се при-
ба ви ти прет ход на са гла сност пру жа о ца услу га у ва зду шној пло-
вид би.

За евен ту ал ну ште ту ко ја је на ста ла услед лан си ра ња ра ке та 
и дру гих ле те ћих обје ка та од го вор но је ли це ко је је ра ке ту, од но-
сно дру ги ле те ћи обје кат лан си ра ло.

Бли же усло ве и на чин под ко ји ма се лан си ра ју ра ке те и дру ги 
ле те ћи објек ти про пи су је Вла да на пред лог ми ни стра над ле жног 
за по сло ве са о бра ћа ја.

Иска ка ње па до бра на ца

Члан 11.
У кон тро ли са ној обла сти и у са о бра ћај ној зо ни аеро дро ма за-

бра ње но је иска ка ње па до бра на ца, осим ако по са да ва зду хо пло ва 
мо ра да на пу сти ва зду хо плов ко ји се на ла зи у опа сно сти или ако је 
одо бре ње за иска ка ње па до бра на ца дао Ди рек то рат.
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Огра ни че ња но ше ња на о ру жа ња и ак тив не опре ме за сни ма ње

Члан 12.
За бра ње но је стра ном ва зду хо пло ву да у ва зду шном про сто-

ру Ре пу бли ке Ср би је но си ак тив но на пу ње но стре љач ко, ра кет но 
или бом бар дер ско на о ру жа ње. 

Из у зет но, у слу ча је ви ма за јед нич ких ме ђу на род них вој них 
ве жби на по ли го ни ма у Ре пу бли ци Ср би ји, Вла да на пред лог ми-
ни стра над ле жног за по сло ве од бра не мо же одо бри ти стра ном вој-
ном ва зду хо пло ву да но си ак тив но на пу ње но стре љач ко, ра кет но 
или бом бар дер ско на о ру жа ње, као и ак тив ну опре му за сни ма ње.

За бра ње не и опа сне зо не

Члан 13.
За бра ње но је ле те ње ва зду хо пло вом из над за бра ње не зо не. 
За бра ње ну и услов но за бра ње ну зо ну, као и усло ве за од ви ја-

ње ле те ња у услов но за бра ње ној зо ни, од ре ђу је ми ни стар над ле жан 
за по сло ве са о бра ћа ја, на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло ве 
од бра не, ми ни стра над ле жног за уну тра шње по сло ве и над ле жног 
ор га на др жав не упра ве за хи дро ме те о ро ло шке по сло ве.

Опа сну зо ну од ре ђу је ми ни стар над ле жан за по сло ве од бра не. 
У опа сној зо ни ле те ње ва зду хо пло ва мо же се вре мен ски 

огра ни чи ти.
По да ци о зо на ма об ја вљу ју се у Ин те гри са ном ва зду хо плов-

ном ин фор ма тив ном па ке ту, а вре ме ак ти ви ра ња опа сних и услов-
но за бра ње них зо на у Хит ним ва зду хо плов ним оба ве ште њи ма, ко-
ја су део тог па ке та. 

Гла ва дру га

БЕЗ БЕД НОСТ У ВА ЗДУ ХО ПЛОВ СТВУ (Sa fety)

По јам без бед но сти у ва зду хо плов ству

Члан 14.
Без бед ност у ва зду хо плов ству је ста ње у ко ме су ри зик од 

угро жа ва ња жи во та и здра вља љу ди и про у зро ко ва ња ште те имо-
ви ни сма ње ни и одр жа ва ни на при хва тљи вом ни воу, стал ним 
уоча ва њем опа сно сти и кон тро лом ри зи ка од уоче них опа сно сти.

Пру жа о ци услу га у ва зду шној пло вид би, авио-пре во зи о ци, 
опе ра те ри аеро дро ма, ва зду хо плов но-тех нич ке ор га ни за ци је ко-
је се ба ве одр жа ва њем ва зду хо пло ва и дру ги су бјек ти ко је од ре ди 
Ди рек то рат (у да љем тек сту: ва зду хо плов ни су бјек ти) при мар но 
су од го вор ни за без бед но оба вља ње сво јих де лат но сти или пру жа-
ње услу га, а за без бед но оба вља ње по сло ва у окви ру ва зду хо плов-
ног су бјек та од го вор ни су и сви по је дин ци ко ји у оба вља њу сво јих 
по сло ва ути чу на без бед ност.

На ци о нал ни про грам без бед но сти у ци вил ном  
ва зду хо плов ству

Члан 15. 
У ци љу по сти за ња при хва тљи вог ни воа без бед но сти, Вла-

да, на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја, до но си 
На ци о нал ни про грам без бед но сти у ци вил ном ва зду хо плов ству.

На ци о нал ним про гра мом без бед но сти у ци вил ном ва зду хо-
плов ству утвр ђу ју се на че ла, пра ви ла и ак тив но сти за до сти за ње 
и уна пре ђе ње при хва тљи вог ни воа без бед но сти у ци вил ном ва зду-
хо плов ству у скла ду са пре по ру че ном прак сом и стан дар ди ма Ме-
ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног ва зду хо плов ства (Stan dards and 
re com men ded prac ti ces  – SARPs, ICAO).

На ци о нал ни про грам без бед но сти у ци вил ном ва зду хо плов-
ству спро во ди Ди рек то рат.

Си стем упра вља ња без бед но шћу

Члан 16. 
Си стем упра вља ња без бед но шћу об у хва та ор га ни за ци ју, про-

це ду ре и си стем од го вор но сти ко ји ма се ус по ста вља и одр жа ва 
при хва тљив ни во без бед но сти у ра ду ва зду хо плов ног су бјек та. 

Ва зду хо плов ни су бјект ду жан је да, на осно ву На ци о нал ног 
про гра ма без бед но сти у ци вил ном ва зду хо плов ству, ус по ста ви си-
стем упра вља ња без бед но шћу чи ји оба ве зни део је при руч ник о 
упра вља њу без бед но шћу и да при ба ви са гла сност Ди рек то ра та на 
ње га и на ње го ве из ме не и до пу не.

Усло ве под ко ји ма се ус по ста вља и ко ри сти си стем упра вља-
ња без бед но шћу про пи су је Ди рек то рат.

За по сту па ње по зах те ву за при ба вља ње са гла сно сти на си-
стем упра вља ња без бед но шћу и за ње го ве из ме не или до пу не пла-
ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

При ја вљи ва ње до га ђа ја Ди рек то ра ту

Члан 17. 
Ва зду хо плов ни су бјект и дру го ли це ко је је од ре ђе но про пи-

сом из ста ва 3. овог чла на, ду жни су да при ја ве Ди рек то ра ту сва-
ки до га ђај, у скла ду с при руч ни ком о упра вља њу без бед но шћу, а 
оста ла ли ца то мо гу учи ни ти до бро вољ но уко ли ко сма тра ју да та-
кав до га ђај пред ста вља ствар ну или по тен ци јал ну опа сност. 

Ди рек то рат при ку пља по дат ке о до га ђа ји ма, обез бе ђу је за-
шти ту лич них по да та ка под но си ла ца при ја ве о до га ђа ју, ор га ни-
зу је и спро во ди об ра ду и ана ли зу при ја ва о до га ђа ји ма, обра зу је 
и во ди ба зу по да та ка о до га ђа ји ма и раз ме њу је по дат ке о њи ма са 
ва зду хо плов ним вла сти ма стра них др жа ва и ме ђу на род ним ва зду-
хо плов ним ор га ни за ци ја ма.

До га ђа ји ко ји се при ја вљу ју, ли ца ко ја су оба ве зна да при ја-
ве до га ђај, на чин на ко ји се при ја вљу ју и об ра ђу ју, шти те, чу ва ју, 
ко ри сте и раз ме њу ју по да ци о њи ма и на чин на ко ји се обра зу је и 
во ди ба за по да та ка о до га ђа ји ма бли же се од ре ђу ју про пи сом Ди-
рек то ра та.

Уво ђе ње про ме не у функ ци о нал ни си стем

Члан 18. 
Ва зду хо плов ни су бјект ко ји пла ни ра уво ђе ње про ме не у 

функ ци о нал ни си стем ко ја мо же да има ути цај на без бед ност оба-
вља ња де лат но сти или пру жа ња услу га, ду жан је да о на ме ри уво-
ђе ња про ме не оба ве сти Ди рек то рат, до ста ви му без бед но сну ар гу-
мен та ци ју и при ба ви ње го во одо бре ње за пла ни ра ну про ме ну.

По сту пак уво ђе ња про ме не, са др жај без бед но сне ар гу мен та-
ци је, по сту пак ана ли зи ра ња и про це не без бед но сне ар гу мен та ци је 
бли же се од ре ђу ју про пи сом Ди рек то ра та.

За по сту па ње по зах те ву за при ба вља ње одо бре ња за пла ни ра-
ну про ме ну у функ ци о нал ном си сте му пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

Про це на и ума ње ње ри зи ка

Члан 19.
Ва зду хо плов ни су бјект ду жан је да стал но и си сте мат ски 

уоча ва опа сност, про це њу је и ума њу је ри зик у оба вља њу сво је де-
лат но сти ра ди спре ча ва ња на стан ка опа сно сти и ра ди до во ђе ња 
ри зи ка на ни во без бед но сти ко ји је при хва тљив.

Про це на и ума ње ње ри зи ка при ме њу је се на основ не еле-
мен те оба вља ња де лат но сти, људ ске ре сур се, про це ду ре, опре му 
и рад но окру же ње.

Зах те ви ко ји се од но се на про це ну и ума ње ње ри зи ка, кла си-
фи ка ци ја озбиљ но сти опа сно сти и кла си фи ка ци ја ри зи ка, бли же 
се од ре ђу ју про пи сом Ди рек то ра та.

Гла ва тре ћа

ЗА ШТИ ТА ВА ЗДУ ШНОГ ПРО СТО РА 

Си стем за шти те ва зду шног про сто ра

Члан 20.
Си стем за шти те ва зду шног про сто ра пред ста вља скуп ме-

ра, рад њи и по сту па ка на очу ва њу су ве ре ни те та ва зду шног про-
сто ра Ре пу бли ке Ср би је и об у хва та: осма тра ње, иден ти фи ка ци ју, 
по ступ ке у слу ча ју по вре де ва зду шног про сто ра и те ро ри стич ких 
прет њи и ци вил но-вој ну ко ор ди на ци ју.

Си стем за шти те ва зду шног про сто ра и усло ви под ко ји ма се 
он ус по ста вља про пи су је ми ни стар над ле жан за по сло ве од бра не.

Осма тра ње ва зду шног про сто ра

Члан 21.
Осма тра ње ва зду шног про сто ра Ре пу бли ке Ср би је је је-

дин ствен си стем ко ји об у хва та све ци вил не и вој не по тен ци ја ле, 
а вр ши се у ци љу ус по ста вља ња и одр жа ва ња зах те ва ног ни воа 
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за шти те ва зду шног про сто ра и обез бе ђи ва ња ва зду шног са о бра ћа-
ја Ре пу бли ке Ср би је. 

Иден ти фи ка ци ја у ва зду шном про сто ру

Члан 22.
Иден ти фи ка ци ја ва зду хо пло ва у ва зду шном про сто ру Ре пу-

бли ке Ср би је оба вља се ра ди спре ча ва ња по вре да ва зду шног про-
сто ра, обез бе ђи ва ња и без бед ног од ви ја ња ва зду шног са о бра ћа ја.

Иден ти фи ка ци ја ва зду хо пло ва вр ши се на је дин ствен на чин, 
а на осно ву спо ра зу ма из ме ђу ми ни стар ства над ле жног за по сло-
ве од бра не и пру жа о ца услу га у ва зду шној пло вид би ко га овла сти 
Вла да.

По вре да ва зду шног про сто ра

Члан 23.
Ула зак стра ног ва зду хо пло ва у ва зду шни про стор Ре пу бли ке 

Ср би је, од но сно ње гов из ла зак из ва зду шног про сто ра Ре пу бли ке 
Ср би је, су прот но ин струк ци ја ма пру жа о ца услу га кон тро ле ле те-
ња или ле те ње до ма ћег или стра ног ва зду хо пло ва су прот но усло-
ви ма ко ји су на ве де ни у одо бре њу над ле жног ор га на или пла ну 
ле та, сма тра се по вре дом ва зду шног про сто ра Ре пу бли ке Ср би је.

По вре дом ва зду шног про сто ра сма тра се и ле те ње стра них 
ди ри го ва них и не ди ри го ва них ле те ћих обје ка та у том про сто ру без 
до зво ле ми ни стар ства над ле жног за по сло ве од бра не.

Ди ри го ва ни и не ди ри го ва ни ле те ћи објект је на пра ва без по-
са де, ко ја за по гон ко ри сти мо тор и сво је ле то ве у пот пу но сти из-
вр ша ва у при вре ме но из дво је ном де лу ва зду шног про сто ра.

План ле та

Члан 24.
Ва зду хо плов мо же да ле ти у ва зду шном про сто ру Ре пу бли ке 

Ср би је на осно ву прет ход но под не тог пла на ле та пру жа о цу услу га 
у ва зду шној пло вид би.

План ле та је скуп по да та ка и ин фор ма ци ја о на ме ра ва ном ле-
ту или де лу ле та ва зду хо пло ва.

На чин под но ше ња пла на ле та и на чин из да ва ња одо бре ња ко-
ја прет хо де под но ше њу пла на ле та про пи су је Ди рек то рат.

План ле те ња вој них ва зду хо пло ва уре ђу је се про пи сом ми ни-
стра над ле жног за по сло ве од бра не.

План ле та стра ног ва зду хо пло ва

Члан 25.
Стра ни др жав ни ва зду хо плов мо же да под не се план ле та са-

мо ако му ми ни стар ство над ле жно за спољ не по сло ве, у са гла сно-
сти с ми ни стар ством над ле жним за по сло ве од бра не, прет ход но 
из да ди пло мат ско одо бре ње.

План ле та стра ног ва зду хо пло ва ко ји оба вља ван ред ни авио-
пре воз под но си се ако је лет прет ход но одо брио Ди рек то рат. 

Те ро ри стич ке прет ње из ва зду шног про сто ра

Члан 26.
Те ро ри стич ком прет њом из ва зду шног про сто ра Ре пу бли ке 

Ср би је сма тра ће се сва ка прет ња, ак тив ност или не за ко ни та рад ња 
ко ја мо же угро зи ти ва зду хо плов, пут ни ке и људ ске и ма те ри јал не 
ре сур се Ре пу бли ке Ср би је.

Про це ду ре за по сту па ње над ле жних ор га на у слу ча ју те ро ри-
стич ких прет њи из ва зду шног про сто ра од ре ђу ју се ак том Вла де, 
на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло ве од бра не.

Ци вил но-вој на ко ор ди на ци ја

Члан 27.
Ци вил но-вој на ко ор ди на ци ја и си стем ко му ни ка ци је, ко ји се 

од ви ја ју ра ди за шти те ва зду шног про сто ра Ре пу бли ке Ср би је уре-
ђу ју се по себ ним уго во ри ма ко је за кљу чу ју ми ни стар ство над ле-
жно за по сло ве од бра не и ва зду хо плов ни су бјек ти. 

По сло ве ци вил но-вој не ко ор ди на ци је и раз ме не ин фор ма ци-
ја из ме ђу Вој ске Ср би је и пру жа о ца услу га у ва зду шној пло вид би 
ко га овла сти Вла да, о си ту а ци ји у ва зду шном про сто ру Ре пу бли-
ке Ср би је, оба вља је ди ни ца за ци вил но-вој ну ко ор ди на ци ју ко ју 
осни ва ми ни стар ство над ле жно за по сло ве од бра не.

Гла ва че твр та

ВА ЗДУ ШНА ПЛО ВИД БА 

I. ОСНО ВЕ ВА ЗДУ ШНЕ ПлО ВИД БЕ

Члан 28.
Ва зду шна пло вид ба об у хва та функ ци ју упра вља ња ва зду-

шним са о бра ћа јем и скуп услу га у ва зду шној пло вид би, ко ји ма се 
омо гу ћа ва без бед но и ефи ка сно кре та ње ва зду хо пло ва на зе мљи и 
у ва зду ху.

II. УПРА ВЉА ЊЕ ВА ЗДУ ШНИМ СА О БРА ЋА ЈЕМ 

1. По јам упра вља ња ва зду шним са о бра ћа јем

Члан 29. 
Упра вља ње ва зду шним са о бра ћа јем је скуп функ ци ја у ва зду-

хо пло ву и на зе мљи ко ји ма се омо гу ћа ва без бед но и ефи ка сно кре-
та ње ва зду хо пло ва то ком свих фа за опе ра ци ја ва зду хо пло ва.

Упра вља ње ва зду шним са о бра ћа јем об у хва та функ ци је упра-
вља ња ва зду шним про сто ром и упра вља ња про то ком ва зду шног 
са о бра ћа ја, а у се би укљу чу је и услу ге у ва зду шном са о бра ћа ју.

2. Упра вља ње ва зду шним про сто ром

Појамисадржинауправљањаваздушнимпростором

Члан 30.
Упра вља ње ва зду шним про сто ром је функ ци ја пла ни ра ња 

ко јом се обез бе ђу је ефи ка сно ко ри шће ње ва зду шног про сто ра 
пре ко ди на мич ке рас по де ле вре ме на ко ри шће ња ва зду шног про-
сто ра из ме ђу раз ли чи тих ка те го ри ја ко ри сни ка, пре ма ис ка за ним 
по тре ба ма ко ри сни ка.

Упра вља ње ва зду шним про сто ром об у хва та флек си бил но ко-
ри шће ње ва зду шног про сто ра, ор га ни за ци ју ва зду шног про сто ра, 
раз вој и об ли ко ва ње струк ту ра ва зду шног про сто ра и дру ге функ-
ци је ко је су ве за не за упра вља ње ва зду шним про сто ром. 

Упра вља ње ва зду шним про сто ром бли же про пи су је Вла да, 
на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја.

Флексибилнокоришћењеваздушногпростора

Члан 31.
Флек си бил но ко ри шће ње ва зду шног про сто ра је кон цепт ко-

јим се ва зду шни про стор по сма тра као не де љи ва це ли на и сва ко-
днев но при ла го ђа ва по тре ба ма ко ри сни ка ва зду шног про сто ра.

Кон цепт обез бе ђу је по сти за ње нај е фи ка сни јег ко ри шће ња ва-
зду шног про сто ра од свих ко ри сни ка, за сно ва ног на ствар ним по-
тре ба ма и ствар ном ко ри шће њу у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду. 

Кон цепт флек си бил ног ко ри шће ња ва зду шног про сто ра за-
сни ва се на три ни воа упра вља ња ва зду шним про сто ром: на стра-
те шком, пре-так тич ком и так тич ком ни воу.

Вла да бли же про пи су је кон цепт флек си бил ног ко ри шће ња 
ва зду шног про сто ра.

Стратешкинивоуправљањаваздушнимпростором

Члан 32.
Стра те шки ни во упра вља ња ва зду шним про сто ром је здру-

же ни ци вил но-вој ни про цес ко јим се од ре ђу је на ци о нал на по ли-
ти ка упра вља ња ва зду шним про сто ром и оба вља нео п ход но стра-
те шко пла ни ра ње, при че му се узи ма ју у об зир зах те ви до ма ћих 
и стра них ко ри сни ка ва зду шног про сто ра и пру жа ла ца услу га у 
ва зду шној пло вид би.

На ци о нал ну по ли ти ку упра вља ња ва зду шним про сто ром утвр-
ђу је Вла да, на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја.

Вла да од ре ђу је и пру жа о ца услу га у ва зду шној пло вид би ко-
ји уче ству је у упра вља њу ва зду шним про сто ром на пре-так тич ком 
и так тич ком ни воу. 

Националниваздухопловникомитет

Члан 33.
Ра ди ефи ка сног упра вља ња ва зду шним про сто ром на стра-

те шком ни воу Вла да осни ва На ци о нал ни ва зду хо плов ни ко ми тет, 
као по вре ме но рад но те ло Вла де.
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На ци о нал ни ва зду хо плов ни ко ми тет при пре ма на ци о нал ну 

по ли ти ку упра вља ња ва зду шним про сто ром, про це њу је ва зду шни 
про стор ра ди пла ни ра ња и уво ђе ња флек си бил ног ко ри шће ња 
ва зду шног про сто ра, пред ла же при о ри те те и про це ду ре за ко ри-
шће ње и ало ка ци ју ва зду шног про сто ра, пред ла же на че ла за ко ор-
ди на ци ју ци вил них и вој них ко ри сни ка ва зду шног про сто ра, пе ри-
о дич но пре и спи ту је по тре бе за ко ри шће њем ва зду шног про сто ра 
и зо на, пра ти про це се ко ји се од ви ја ју у окви ру пре-так тич ког и 
так тич ког ни воа упра вља ња ва зду шним про сто ром и оба вља дру ге 
по сло ве ко је му од ре ди Вла да.

Са став и на чин ра да На ци о нал ног ва зду хо плов ног ко ми те та 
про пи су је Вла да, на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло ве са-
о бра ћа ја.

Пре-тактичкинивоуправљањаваздушнимпростором

Члан 34.
Пре-так тич ки ни во упра вља ња ва зду шним про сто ром об у-

хва та об ра ду зах те ва ко ри сни ка, ало ка ци ју ва зду шног про сто ра на 
ко ри шће ње и про сле ђи ва ње по да та ка свим за ин те ре со ва ним ко ри-
сни ци ма.

По сло ви на пре-так тич ком ни воу упра вља ња ва зду шним 
про сто ром оба вља ју се у окви ру је ди ни це за ци вил но-вој ну ко ор-
ди на ци ју.

Је ди ни ца за ци вил но-вој ну ко ор ди на ци ју мо же да оба вља по-
сло ве ало ка ци је ва зду шног про сто ра дру гих др жа ва.

На чин ра да је ди ни це за ци вил но-вој ну ко ор ди на ци ју про пи-
су је ми ни стар над ле жан за по сло ве од бра не уз са гла сност ми ни-
стра над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја.

Тактичкинивоуправљањаваздушнимпростором

Члан 35. 
Так тич ки ни во упра вља ња ва зду шним про сто ром са сто ји се 

од сва ко днев ног ак ти ви ра ња, де ак ти ви ра ња или ре а ло ка ци је, у 
ствар ном вре ме ну, ва зду шног про сто ра ко ји је прет ход но ало ци ра-
ла је ди ни ца за ци вил но-вој ну ко ор ди на ци ју.

По себ ним уго во ром о ци вил но-вој ној ко ор ди на ци ји ко ји за-
кљу чу ју ми ни стар ство над ле жно за по сло ве од бра не и пру жа лац 
услу га у ва зду шној пло вид би ус по ста вља ју се и по ступ ци за ци-
вил но-вој ну ко ор ди на ци ју и обез бе ђе ње ин тер о пе ра бил но сти си-
сте ма за ко му ни ка ци ју и раз ме ну по да та ка.

Уго во ром се уре ђу је и раз ме на по да та ка о ва зду шном са о бра-
ћа ју и про сто ру ко ја слу жи без бед ном раз два ја њу ва зду хо пло ва 
чи је во ђе ње је у над ле жно сти ми ни стар ства над ле жног за по сло ве 
од бра не и оста лих ва зду хо пло ва.

Так тич ки ни во упра вља ња ва зду шним про сто ром бли же се 
од ре ђу је про пи сом ко ји до но си ми ни стар над ле жан за по сло ве од-
бра не уз са гла сност ми ни стра над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја.

Појаморганизацијеваздушногпростора

Члан 36.
Ор га ни за ци ја ва зду шног про сто ра об у хва та по де лу ва зду-

шног про сто ра на кла се, ру те ва зду шног са о бра ћа ја, ускла ђи ва ње 
мре же ру та ва зду шног са о бра ћа ја, ус по ста вља ње функ ци о нал-
них бло ко ва ва зду шног про сто ра, од ре ђи ва ње вер ти кал них и хо-
ри зон тал них гра ни ца ва зду шног про сто ра ко је су у над ле жно сти 
је ди ни ца кон тро ле ле те ња, из ра ђи ва ње на ви га ци о них по сту па ка 
при ла же ња, до ла ска и од ла ска за од ре ђе ни аеро дром, као и дру ге 
по сло ве ко ји ма се ор га ни зу је ва зду шни про стор.

Класеваздушногпростора

Члан 37. 
Кла се ва зду шног про сто ра и усло ве под ко ји ма се сва ка кла са 

ва зду шног про сто ра ко ри сти про пи су је Вла да, на пред лог ми ни-
стра над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја.

Мрежарутаваздушногсаобраћаја

Члан 38. 
Мре жа ру та ва зду шног са о бра ћа ја ус по ста вља се на ре ги о-

нал ном ни воу, са гла сно то ко ви ма ва зду шног са о бра ћа ја и зах те-
ви ма уче сни ка у ва зду шном са о бра ћа ју, ко ју за Ре пу бли ку Ср би ју 

одо бра ва ми ни стар ство над ле жно за по сло ве са о бра ћа ја уз са гла-
сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве од бра не.

Мре жу ру та ва зду шног са о бра ћа ја у Ре пу бли ци Ср би ји 
ускла ђу је пру жа лац услу га у ва зду шној пло вид би ко га од ре ди 
Вла да.

Функционалниблокваздушногпростора

Члан 39.
Функ ци о нал ни блок ва зду шног про сто ра је блок ва зду шног 

про сто ра за сно ван на опе ра тив ним зах те ви ма ко ји се ус по ста вља 
без об зи ра на др жав не гра ни це, у ко ме су пру жа ње услу га у ва-
зду шној пло вид би и функ ци је у ве зи са њи ма оп ти ми зи ра не и/или 
ин те гри са не.

Функ ци о нал ни блок ва зду шног про сто ра ус по ста вља се ме-
ђу на род ним уго во ром.

Вертикалнеихоризонталнеграницеваздушногпросторакојије
унадлежностијединицаконтролелетења

Члан 40.
Вер ти кал не и хо ри зон тал не гра ни це ва зду шног про сто ра у 

обла сти над ле жно сти је ди ни ца кон тро ле ле те ња утвр ђу је пру жа-
лац услу га кон тро ле ле те ња, узи ма ју ћи у об зир кла су ва зду шног 
про сто ра, опе ра тив не и тех нич ке мо гућ но сти си сте ма ко му ни ка-
ци је, на ви га ци је и над зо ра и зах те ве ко ри сни ка, а уз прет ход ну са-
гла сност Ди рек то ра та.

Навигационипоступциприлажења,доласкаиодласка,
неуспелогприлажењаичекања

Члан 41.
На ви га ци о не по ступ ке, ко ји об у хва та ју при ла же ње, до ла зак 

и од ла зак за од ре ђе ни аеро дром, не у спе ло при ла же ње и че ка ње, 
из ра ђу је пру жа лац услу га кон тро ле ле те ња. 

На чин из ра де и фор му на ви га ци о них по сту па ка, у скла ду са 
пре по ру че ном прак сом и стан дар ди ма Међунарoдне ор га ни за ци је 
ци вил ног ва зду хо плов ства (Stan dards and re com men ded prac ti ces  – 
SARPs, ICAO), про пи су је Ди рек то рат.

Развојиобликовањеструктураваздушногпростора

Члан 42.
Раз вој и об ли ко ва ње струк ту ра ва зду шног про сто ра об у хва та 

утвр ђи ва ње при вре ме но ре зер ви са них и при вре ме но из дво је них 
де ло ва ва зду шног про сто ра, пре ко гра нич них зо на, услов них ру та, 
за бра ње них зо на, услов но за бра ње них зо на, опа сних зо на, зо на за 
ле те ња вој них ва зду хо пло ва, као и дру ге по сло ве раз во ја и об ли ко-
ва ња струк ту ра ва зду шног про сто ра.

При вре ме но ре зер ви са не и при вре ме но из дво је не де ло ве 
ва зду шног про сто ра, пре ко гра нич не зо не, услов не ру те и зо не за 
ле те ња вој них ва зду хо пло ва од ре ђу је Вла да, а по да ци о то ме об ја-
вљу ју се у Ин те гри са ном ва зду хо плов ном ин фор ма тив ном па ке ту.

3. Упра вља ње про то ком ва зду шног са о бра ћа ја

Члан 43. 
Упра вља ње про то ком ва зду шног са о бра ћа ја је функ ци ја ус-

по ста вље на ра ди по др шке од ви ја њу без бед ног, ре дов ног и екс-
пе ди тив ног про то ка ва зду шног са о бра ћа ја, пу тем обез бе ђе ња оп-
ти мал ног ко ри шће ња ка па ци те та пру жа о ца услу га у ва зду шном 
са о бра ћа ју, при че му се узи ма у об зир ко ли ко су обим и то ко ви 
са о бра ћа ја при ла го ђе ни ка па ци те ти ма ко је је об ја вио пру жа лац 
услу га у ва зду шном са о бра ћа ју.

III. УСлУ ГЕ У ВА ЗДУ ШНОЈ ПлО ВИД БИ

1. Свр ха пру жа ња услу га у ва зду шној пло вид би

Члан 44.
Услу ге у ва зду шној пло вид би пру жа ју се свим ко ри сни ци ма 

у свр ху без бед ног, ре дов ног и екс пе ди тив ног од ви ја ња вазд ушнe 
пло вид бе.

Услу ге у ва зду шној пло вид би пру жа пру жа лац услу га у ва-
зду шној пло вид би.
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2. Вр сте услу га у ва зду шној пло вид би

Члан 45. 
Услу ге у ва зду шној пло вид би об у хва та ју услу ге у ва зду шном 

са о бра ћа ју, услу ге ко му ни ка ци је, на ви га ци је и над зо ра, ва зду хо-
плов но ме те о ро ло шке услу ге, услу ге ва зду хо плов ног ин фор ми са-
ња и услу ге тра га ња за ва зду хо пло вом и спа са ва ња ли ца.

Услу ге у ва зду шном са о бра ћа ју су услу ге кон тро ле ле те ња, 
услу ге ин фор ми са ња ва зду хо пло ва у ле ту, услу ге уз бу њи ва ња и 
са ве то дав не услу ге.

Услу ге ин фор ми са ња ва зду хо пло ва у ле ту и услу ге уз бу њи-
ва ња пру жа ју се у окви ру обла сти ин фор ми са ња ва зду хо пло ва у 
ле ту.

3. Услу ге у ва зду шном са о бра ћа ју

а)Услугеконтролелетења

По ј ам  кон  т ро ле  ле  те  ња

Члан 46. 
Кон тро ла ле те ња об у хва та низ рад њи и по сту па ка ко ји се 

оба вља ју ра ди: спре ча ва ња ме ђу соб них су да ра ва зду хо пло ва у ле-
ту и на ма не вар ским по вр ши на ма, спре ча ва ња су да ра ва зду хо пло-
ва и пре пре ка на ма не вар ским по вр ши на ма; обез бе ђе ња ре дов но-
сти и екс пе ди тив но сти ва зду шног са о бра ћа ја и про то ка ва зду шног 
са о бра ћа ја; иден ти фи ка ци је ва зду хо пло ва и ле те ћих обје ка та ра ди 
оба ве шта ва ња ва зду хо пло ва у ле ту; ко ор ди на ци је ра да с кон тро-
ла ма ле те ња су сед них др жа ва; из да ва ња одо бре ња за лан си ра ње 
про тив град них ра ке та, као и уз бу њи ва ња и по кре та ња ак ци је тра-
га ња за ва зду хо пло вом и спа са ва ња ли ца.

На чин на ко ји се пру жа ју услу ге кон тро ле ле те ња про пи су је 
ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја.

Ј е  ди  ни  це  кон  т ро ле  ле  те  ња

Члан 47. 
Услу ге кон тро ле ле те ња пру жа ју се у је ди ни ца ма кон тро ле 

ле те ња.
Је ди ни це кон тро ле ле те ња, за ви сно од фа зе ле та ва зду хо пло-

ва у ко јој се пру жа ју услу ге кон тро ле ле те ња, мо гу би ти аеро дром-
ска, при ла зна и об ла сна.

Аеро дром ска кон тро ла ле те ња пру жа услу гу кон тро ле ле те ња 
на аеро дро му и у ње го вој бли зи ни, са аеро дром ског тор ња.

При ла зна кон тро ла ле те ња пру жа услу гу кон тро ле ле те ња у 
бли зи ни аеро дро ма, ва зду хо пло ви ма у од ла ску и до ла ску са аеро-
дро ма.

Об ла сна кон тро ла ле те ња пру жа услу гу ва зду хо пло ви ма уну-
тар сво је обла сти над ле жно сти, док су у рут ној фа зи ле та.

Упо т ре  ба  из  ра  за  при  пру жа  њу  услу  га  кон  т ро ле  
ле  те  ња

Члан 48. 
При пру жа њу услу га кон тро ле ле те ња упо тре бља ва ју се из-

ра зи стан дард не фра зе о ло ги је на ен гле ском је зи ку, ко је про пи су је 
Ди рек то рат.

Ка да се услу ге кон тро ле ле те ња пру жа ју до ма ћем ва зду хо-
пло ву ко ји ле ти по пра ви ли ма опе ра тив ног ва зду шног са о бра ћа ја, 
ко ри сте се из ра зи и на срп ском је зи ку ко је про пи су је Ди рек то рат.

б)Услугеинформисањаваздухопловаулету

По ј ам  услу  га  ин  фор ми  с а  ња  ва  зду  хо  пло  ва  у  ле  ту

Члан 49. 
Ин фор ми са ње ва зду хо пло ва у ле ту је да ва ње са ве та и оба-

ве ште ња по треб них за без бед но од ви ја ње ле та ко ји се на ро чи то 
од но се на ста ње аеро дро ма, ме те о ро ло шке усло ве, ста ње ра ди о на-
ви га ци о них сред ста ва и оста ле ин фор ма ци је ко је су бит не за од-
ви ја ње ле та.

На чин на ко ји се пру жа ју услу ге ин фор ми са ња ва зду хо пло ва 
у ле ту про пи су је ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја, уз са-
гла сност ми ни стра над ле жног за по сло ве од бра не.

Упо т ре  ба  из  ра  за  при  пру жа  њу  услу  га  ин  фор ми  с а  ња 
ва  зду  хо  пло  ва  у  ле  ту

Члан 50. 
При пру жа њу услу га ин фор ми са ња ва зду хо пло ва у ле ту, по-

ред из ра за на ен гле ском је зи ку, мо гу да се ко ри сте и из ра зи на срп-
ском је зи ку ко је про пи ше ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра-
ћа ја, уз са гла сност ми ни стра над ле жног за по сло ве од бра не.

в)Услугеузбуњивања

Члан 51. 
Услу ге уз бу њи ва ња пру жа ју се од го ва ра ју ћим ор га ни за ци ја-

ма, а од но се се на ва зду хо плов ко ме је по треб но по кре та ње ак ци-
је тра га ња и спа са ва ња и на пру жа ње по мо ћи тим ор га ни за ци ја ма 
ако је то по треб но. 

Услу ге уз бу њи ва ња пру жа ју се у скло пу услу га кон тро ле ле-
те ња и ин фор ми са ња ва зду хо пло ва у ле ту.

На чин на ко ји се пру жа ју услу ге уз бу њи ва ња про пи су је ми-
ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја.

4. Услу ге ко му ни ка ци је, на ви га ци је и над зо ра

Појамуслугакомуникације,навигацијеинадзора

Члан 52. 
Услу ге ко му ни ка ци је об у хва та ју услу ге у ва зду хо плов ној 

фик сној и мо бил ној мре жи и тех нич ке си сте ме ва зду шне пло вид бе 
ко ји омо гу ћу ју ко му ни ка ци је зе мља-зе мља, ва здух-зе мља, зе мља-
ва здух и ва здух-ва здух за по тре бе ва зду шне пло вид бе.

Услу ге на ви га ци је об у хва та ју услу ге и тех нич ке си сте ме ва-
зду шне пло вид бе ко ји ма се ва зду хо пло ви ма про сле ђу ју ин фор ма-
ци је о по зи ци ји и вре мен ској уда ље но сти.

Услу ге над зо ра об у хва та ју услу ге и тех нич ке си сте ме ва зду-
шне пло вид бе за утвр ђи ва ње по је ди них по зи ци ја ва зду хо пло ва с 
ци љем без бед ног раз два ја ња.

Обавезепружаоцауслугакомуникације,навигацијеинадзора

Члан 53. 
Пру жа лац услу га ко му ни ка ци је, на ви га ци је и над зо ра ду жан 

је да обез бе ди ре дов ност и по у зда ност услу га.
Си сте ми, уре ђа ји, опре ма и објек ти ко ри сте се пре ма тех нич-

кој до ку мен та ци ји, упут ству за ко ри шће ње и про гра му одр жа ва-
ња, ко ји мо ра ју да се чу ва ју и ажу ри ра ју. 

Системи,уређаји,опремаиобјектипружалацауслуга
уваздушнојпловидби

Члан 54. 
Пру жа лац услу га у ва зду шној пло вид би ду жан је да пла ни ра, 

про јек ту је, на ба ви и ко ри сти ко му ни ка ци о не, на ви га ци о не и над зор-
не си сте ме, уре ђа је, опре му и објек те чи је ка рак те ри сти ке и на чин ко-
ри шће ња и одр жа ва ња ис пу ња ва ју ме ђу на род не стан дар де, оба ве зе 
пред ви ђе не по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром и усло ве ко је про-
пи ше Вла да, на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја.

Ко му ни ка ци о ни, на ви га ци о ни и над зор ни си сте ми, уре ђа ји и 
опре ма мо ра ју да се ре дов но про ве ра ва ју и ка ли бри шу из ва зду ха.

5. Ва зду хо плов не ме те о ро ло шке услу ге

Појамваздухопловнихметеоролошкихуслуга

Члан 55. 
Ва зду хо плов не ме те о ро ло шке услу ге об у хва та ју не пре кид-

но пра ће ње ме те о ро ло шких усло ва из над аеро дро ма и у обла сти 
ин фор ми са ња ва зду хо пло ва у ле ту, ра ди по сти за ња без бед но сти, 
ефи ка сно сти и ре дов но сти ва зду шне пло вид бе, као и при пре ма ње 
или при ба вља ње ме те о ро ло шких ин фор ма ци ја, њи хо во ода ши ља-
ње ко ри сни ци ма услу га и снаб де ва ње ко ри сни ка ме те о ро ло шким 
ин фор ма ци ја ма.

Ме те о ро ло шке ин фор ма ци је об у хва та ју ме те о ро ло шке из ве-
шта је, ана ли зе и прог но зе или би ло ко је дру ге ин фор ма ци је ко је се 
од но се на по сто је ће или оче ки ва не ме те о ро ло шке усло ве.

Ва зду хо плов не ме те о ро ло шке услу ге и на чин при пре ма ња и 
при ба вља ња ме те о ро ло шких ин фор ма ци ја, на чин ода ши ља ња ме-
те о ро ло шких ин фор ма ци ја и на чин снаб де ва ња ко ри сни ка услу га 
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ме те о ро ло шким ин фор ма ци ја ма про пи су је ми ни стар над ле жан за 
по сло ве са о бра ћа ја.

Организациониоблициукојимасепружајуваздухопловне
метеоролошкеуслуге

Члан 56.
Ва зду хо плов не ме те о ро ло шке услу ге пру жа ју ва зду хо плов на 

ме те о ро ло шка ста ни ца, аеро дром ски ме те о ро ло шки би ро и би ро 
за ме те о ро ло шко бде ње.

Ва зду хо плов на ме те о ро ло шка ста ни ца је ста ни ца име но ва на 
да вр ши осма тра ња и да из ра ђу је ме те о ро ло шке из ве шта је за ко-
ри шће ње у ва зду хо плов ству. 

Аеро дром ски ме те о ро ло шки би ро је би ро ло ци ран на аеро-
дро му, име но ван да пру жа ме те о ро ло шке услу ге за ва зду хо плов-
ство.

Би ро за ме те о ро ло шко бде ње је би ро ус по ста вљен за пру жа-
ње ва зду хо плов них ме те о ро ло шких услу га уну тар обла сти ин фор-
ми са ња ва зду хо пло ва у ле ту или кон тро ли са не обла сти у ко јој се 
пру жа ју услу ге у ва зду шном са о бра ћа ју.

Доступностосмотренихподатака

Члан 57. 
Пру жа лац ва зду хо плов них ме те о ро ло шких услу га на аеро-

дро му ду жан је да учи ни до ступ ним осмо тре не по дат ке ка ко би 
се омо гу ћи ло при пре ма ње аеро дром ских кли ма то ло шких та бе ла 
за све аеро дро ме и њи хо во ста вља ње на рас по ла га ње ко ри сни ци ма 
услу га.

Аеро дром ска кли ма то ло шка та бе ла је та бе ла ко ја обез бе ђу је 
ста ти стич ке по дат ке о осмо тре ној по ја ви јед ног или ви ше ме те о-
ро ло шких еле ме на та на аеро дро му.

Вр ста и об лик осмо тре них по да та ка, на чин и вре ме на ко је се 
они чу ва ју, на чин њи хо вог пре у зи ма ња за об ра ду и ста вља ње кли-
ма то ло шких та бе ла на рас по ла га ње ко ри сни ци ма услу га бли же се 
од ре ђу ју про пи сом Ди рек то ра та.

Обавештавањеометеоролошкимуслугамакојесезахтевају

Члан 58. 
Авио-пре во зи лац ду жан је да на од го ва ра ју ћи на чин оба ве-

сти пру жа о ца ва зду хо плов них ме те о ро ло шких услу га о ме те о ро-
ло шким услу га ма ко је зах те ва или о про ме на ма ко је зах те ва у пру-
жа њу ме те о ро ло шких услу га.

На чин оба ве шта ва ња про пи су је ми ни стар над ле жан за по-
сло ве са о бра ћа ја.

6. Услу ге ва зду хо плов ног ин фор ми са ња

Појамуслугеваздухопловногинформисања

Члан 59. 
Услу ге ва зду хо плов ног ин фор ми са ња пред ста вља ју обез бе-

ђи ва ње ва зду хо плов них ин фор ма ци ја ко је су нео п ход не за без бед-
но, ре дов но и ефи ка сно оба вља ње ва зду шне пло вид бе.

Услу ге ва зду хо плов ног ин фор ми са ња об у хва та ју при јем, 
ства ра ње, сре ђи ва ње, са ку пља ње, об ра ду, фор ма ти ра ње, об ја вљи-
ва ње, чу ва ње и ди стри бу ци ју ва зду хо плов них ин фор ма ци ја и по-
да та ка.

На чин пру жа ња услу га ва зду хо плов ног ин фор ми са ња, укљу-
чу ју ћи и зах те ве ко ји се од но се на си стем ква ли те та, про пи су је 
ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја.

Интегрисаниваздухопловниинформативнипакет

Члан 60.
Од ред бе за ко на и дру гих про пи са ко ји ма се уре ђу је до ма ћи и 

ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај, ин фор ма ци је ко је се од но се на 
без бед ност, ре дов ност и ефи ка сност ва зду хо плов ства, од сту па ња 
од стан дар да ко је је про пи са ла Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ци вил-
ног ва зду хо плов ства и дру ги по да ци ко ји су зна чај ни за ле те ње ва-
зду хо пло ва об ја вљу ју се у Ин те гри са ном ва зду хо плов ном ин фор-
ма тив ном па ке ту.

Ва зду хо плов ни су бјек ти, ор га ни др жав не упра ве, ор га ни за-
ци је и дру га ли ца ко ја су из вор по да та ка зна чај них за без бед но, 

ре дов но и ефи ка сно од ви ја ње ва зду шне пло вид бе ду жни су да 
пру жа о цу услу га ва зду хо плов ног ин фор ми са ња бла го вре ме но до-
ста вља ју по дат ке ра ди об ја вљи ва ња у Ин те гри са ном ва зду хо плов-
ном ин фор ма тив ном па ке ту.

Садржaj и из глед еле ме на та Ин те гри са ног ва зду хо плов ног 
ин фор ма тив ног па ке та, вр сте по да та ка ко ји се уно се у Ин те гри-
са ни ва зду хо плов ни ин фор ма тив ни па кет, из во ре по да та ка, на чин 
при ку пља ња, до ста вља ња и об ја вљи ва ња по да та ка бли же про пи-
су је ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја.

7. Услу ге тра га ња за ва зду хо пло вом и спа са ва ње ли ца 

Појамтрагањазаваздухопловомиспасавањалица

Члан 61. 
Тра га ње за ва зду хо пло вом и спа са ва ње ли ца је си стем ме ра 

и по сту па ка ко ји се пред у зи ма ју да би се про на шло ме сто уде са 
ва зду хо пло ва, спа си ла ли ца ко ја су по вре ђе на у уде су или ко ја је 
удес до вео у опа сност, пру жи ла им се пр ва ме ди цин ска по моћ и 
она збри ну ла на без бед но ме сто.

Си стем тра га ња за ва зду хо пло вом и спа са ва ње ли ца ор га ни-
зу је и њи ме упра вља Ди рек то рат, пре ко спа си лач ко-ко ор ди на ци-
о ног цен тра, у скла ду са про пи сом о пру жа њу услу га тра га ња за 
ва зду хо пло вом и спа са ва ња ли ца ко ји до но си ми ни стар над ле жан 
за по сло ве са о бра ћа ја.

Слу жбу тра га ња и спа са ва ња за вој не ва зду хо пло ве ор га ни зу-
је ми ни стар ство над ле жно за по сло ве од бра не.

Учеснициутрагањузаваздухопловомиспасавањулица

Члан 62. 
У тра га њу за ва зду хо пло вом и спа са ва њу ли ца уче ству ју ми-

ни стар ства над ле жна за по сло ве од бра не, уну тра шње по сло ве и 
по сло ве здра вља, ор га ни оп шти на, гра до ва, гра да Бе о гра да и ауто-
ном них по кра ји на, јав на пред у зе ћа и сва фи зич ка и прав на ли ца 
ко ја мо гу да по мог ну.

Аеро дром ске слу жбе (спа си лач ко-ва тро га сна слу жба и слу-
жба хит не ме ди цин ске по мо ћи) уче ству ју у спа са ва њу ли ца ако се 
удес ва зду хо пло ва до го ди на под руч ју аеро дро ма. 

На чин на ко ји се ан га жу ју уче сни ци у тра га њу за ва зду хо-
пло вом и спа са ва њу ли ца про пи су је Вла да, на пред лог ми ни стра 
над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја.

Накнадатрошковазаучешћеутрагањузаваздухопловом
испасавањулица

Члан 63. 
Уче сник у тра га њу за ва зду хо пло вом и спа са ва њу ли ца има 

пра во на на кна ду ствар них тро шко ва ко ји су на ста ли ње го вим уче-
шћем у тра га њу и спа са ва њу, од ко ри сни ка ва зду хо пло ва за ко јим 
се тра га ло или чи ји су пут ни ци и по са да спа са ва ни, у ро ку од 90 
да на од ка да ко ри сни ку ва зду хо пло ва под не се зах тев за на кна ду 
тро шко ва.

Ако ко ри сник ва зду хо пло ва не мо же да на кна ди тро шко ве, 
они се ис пла ћу ју из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.

Ре пу бли ка Ср би ја има пра во да од ко ри сни ка ва зду хо пло ва 
зах те ва вра ћа ње из но са ко ји је ис пла ти ла.

IV. ПРУ ЖА ЊЕ УСлУ ГА У ВА ЗДУ ШНОЈ ПлО ВИД БИ

По јам пру жа о ца услу га у ва зду шној пло вид би

Члан 64.
Пру жа лац услу га у ва зду шној пло вид би је при вред но дру-

штво, дру го прав но ли це, ор ган др жав не упра ве над ле жан за хи-
дро ме те о ро ло шке по сло ве или пред у зет ник ко ји има сер ти фи кат 
за пру жа ње услу га и ко га Вла да име ну је да пру жа услу ге у ва зду-
шном про сто ру или у де лу ва зду шног про сто ра.

За пру жа ње услу га тра га ња за ва зду хо пло вом и спа са ва ња 
ли ца ни је по тре бан сер ти фи кат ни име но ва ње од Вла де, а за пру-
жа ње услу га ко му ни ка ци је, на ви га ци је и над зо ра и ва зду хо плов-
ног ин фор ми са ња ни је по треб но име но ва ње од Вла де.
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Усло ви за из да ва ње сер ти фи ка та за пру жа ње услу га  
у ва зду шној пло вид би

Члан 65. 
Сер ти фи кат за пру жа ње услу га у ва зду шној пло вид би из да-

је се при вред ном дру штву, дру гом прав ном ли цу, ор га ну др жав не 
упра ве над ле жном за хи дро ме те о ро ло шке по сло ве или пред у зет-
ни ку ко ји има се ди ште у Ре пу бли ци Ср би ји и ко ји ис пу ња ва усло-
ве ко ји се од но се на:

1) тех нич ку опре мље ност и опе ра тив ну оспо со бље ност;
2) си стем упра вља ња без бед но шћу и упра вља ња ква ли те том 

услу га;
3) фи нан сиј ску спо соб ност;
4) оси гу ра ње од од го вор но сти за ште ту;
5) од го ва ра ју ћу ор га ни за ци о ну и ру ко во де ћу струк ту ру и си-

стем  од го вор но сти;
6) оспо со бље ност осо бља;
7) обез бе ђи ва ње.

Из да ва ње сер ти фи ка та за пру жа ње услу га у ва зду шној  
пло вид би

Члан 66. 
Сер ти фи кат за пру жа ње услу га у ва зду шној пло вид би из да је 

Ди рек то рат, на нeодређено вре ме. 
Сер ти фи кат се из да је за пру жа ње јед не или ви ше услу га у ва-

зду шној пло вид би.
Усло ви под ко ји ма се из да је, ме ња, су спен ду је или ста вља 

ван сна ге сер ти фи кат за пру жа ње услу га у ва зду шној пло вид би и 
обра зац сер ти фи ка та бли же се од ре ђу ју про пи сом Ди рек то ра та.

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње, из ме ну и про ду же ње 
ва же ња сер ти фи ка та за пру жа ње услу га у ва зду шној пло вид би 
пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

Пру жа ње услу га у ва зду шном про сто ру дру гих др жа ва

Члан 67. 
Пру жа лац услу га у ва зду шној пло вид би мо же да пру жа услу-

ге у ва зду шном про сто ру дру гих др жа ва ако је то пред ви ђе но ме-
ђу на род ним уго во ром.

Ко ор ди ни ра ње пру жа ња услу га у ва зду шној пло вид би

Члан 68. 
Пру жа ње услу га у ва зду шној пло вид би ко ор ди ни ра се та ко 

што пру жа о ци услу га до го ва ра ју про це ду ре по ко ји ма оба вља ју 
за јед нич ке по сло ве.

Ко ор ди ни ра но пру жа ње услу га у ва зду шној пло вид би обез-
бе ђу је се уго во ром ко ји ме ђу соб но за кљу чу ју пру жа о ци услу га.

Пру жа ње услу га за по тре бе Вој ске Ср би је

Члан 69. 
Пру жа о ца услу га у ва зду шној пло вид би за по тре бе Вој ске 

Ср би је од ре ђу је Вла да, на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло-
ве од бра не.

Усло ви под ко ји ма се пру жа ју услу ге за по тре бе Вој ске Ср-
би је и на чин и обим њи хо вог пру жа ња утвр ђу ју се уго во ри ма ко-
ји за кљу чу ју од ре ђе ни пру жа лац услу га у ва зду шној пло вид би и 
ми ни стар ство над ле жно за по сло ве од бра не и на ко је прет ход ну 
са гла сност да је Вла да.

Пру жа ње услу га од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју

Члан 70. 
Вла да мо же од ре ди ти ло ка ци је уну тар Ре пу бли ке Ср би је на 

ко ји ма је оба ве зно пру жа ње јед не или ви ше услу га у ва зду шној 
пло вид би.

Исто вре ме но са од ре ђи ва њем оба ве зе пру жа ња услу га, Вла-
да од ре ђу је и пру жа о ца услу га.

Чу ва ње сни ма ка и до ку мен та ци је

Члан 71.
Пру жа лац услу га у ва зду шној пло вид би ду жан је да елек-

трон ски сни ма или на дру ги на чин чу ва све по дат ке о пру же ним 
услу га ма.

Вр сте по да та ка ко ји се сни ма ју или чу ва ју на дру ги на чин, 
на чин на ко ји се по да ци чу ва ју и вре ме на ко је се сним ци и по да ци 
чу ва ју, бли же про пи су је ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа-
ја, а чу ва ње сни ма ка и до ку мен та ци је ве за них за вој не ва зду хо пло-
ве про пи су је ми ни стар над ле жан за по сло ве од бра не.

При зна ва ње стра ног до ку мен та

Члан 72. 
Ди рек то рат мо же да при зна до ку мент ко ји је стра ној ор га ни-

за ци ји из да ло на ци о нал но над зор но те ло др жа ве у ко јој стра на ор-
га ни за ци ја има се ди ште, ако усло ви под ко ји ма је до ку мент из дат 
ни су бла жи од усло ва ко ји су про пи са ни за из да ва ње сер ти фи ка та 
о оспо со бље но сти за пру жа ње услу га у ва зду шној пло вид би.

До ку мент ко ји је из дао или при знао над ле жан ор ган Европ-
ске уни је при хва та се, без во ђе ња по ступ ка за при зна ва ње.

За по сту па ње по зах те ву за при зна ва ње стра ног до ку мен та 
пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

На кна да за пру жа ње услу га у ва зду шној пло вид би

Члан 73. 
Ко ри сни ци услу га у ва зду шној пло вид би пла ћа ју пру жа о ци-

ма услу га у ва зду шној пло вид би на кна де за пру жа ње услу га у ва-
зду шној пло вид би.

На кна де се об ра чу на ва ју и њи хо ва ви си на од ре ђу је по ме ри-
ли ма ко ја су пред ви ђе на по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма.

Гла ва пе та

ВА ЗДУ ШНИ СА О БРА ЋАЈ

1. Вр сте ва зду шног са о бра ћа ја

Члан 74. 
Ва зду шни са о бра ћај об у хва та јав ни авио-пре воз, пру жа ње 

услу га из ва зду ха, пре воз за соп стве не по тре бе, дру ге вр сте ле те-
ња, као и ле те ње др жав них ва зду хо пло ва.

Јав ни авио-пре воз и пру жа ње услу га из ва зду ха је су ко мер-
ци јал не (при вред не) де лат но сти у ва зду шном са о бра ћа ју.

2. Јав ни авио-пре воз

Појамиврстејавногавио-превоза

Члан 75. 
Јав ни авио-пре воз је лет или се ри ја ле то ва ра ди пре во за пут-

ни ка, пр тља га, по ште и ро бе ко ји је, уз пла ћа ње це не пре во за или 
за куп ни не, до сту пан сви ма под јед на ким усло ви ма.

Јав ни авио-пре воз мо же би ти ре до ван или ван ре дан. 

Редованавио-превоз

Члан 76. 
Ре до ван авио-пре воз је се ри ја ле то ва ко ја се од ви ја на уна-

пред од ре ђе ној ли ни ји, по об ја вље ном ре ду ле те ња или ко ја се 
пре по зна је по ре дов но сти и у ко ме се уго вор о пре во зу пут ни ка, 
пр тља га, по ште и ро бе за кљу чу је не по сред но из ме ђу авио-пре во-
зи о ца или ње го вог пу но моћ ни ка и пут ни ка, од но сно на ру чи о ца 
пре во за пр тља га, по ште и ро бе.

ли ни ја је лет у јед ном прав цу из ме ђу аеро дро ма пр вог по ле-
та ња и аеро дро ма крај њег од ре ди шта.

Ванредниавио-превоз

Члан 77. 
Ван ред ни авио-пре воз је сте сва ки јав ни авио-пре воз ко ји ни-

је ре дов ни авио пре воз и на ро чи то об у хва та чар тер пре воз, авио-
так си, па но рам ско ле те ње и ме ди цин ски пре воз.

Чар тер пре воз је пре воз пут ни ка, пр тља га, по ште и ро бе ко-
ји се оба вља под по себ но до го во ре ним усло ви ма, као по је ди нач ни 
лет или као се ри ја ле то ва.

Авио-так си је пре воз пут ни ка, пр тља га, по ште и ро бе ко ји се 
уоби ча је но оба вља ва зду хо пло вом ма њег ка па ци те та, као по је ди-
нач ни лет.
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Па но рам ско ле те ње је пре воз ко ји се од ви ја у преч ни ку до 50 

km од ре фе рент не тач ке аеро дро ма по ле та ња и ра ди раз гле да ња 
обје ка та на зе мљи, у ко ме ва зду хо плов сле ће на исти аеро дром с 
ко га је и по ле тео, из у зев ка да се ле ти ба ло ном.

Ме ди цин ски пре воз је пре воз бо ле сних и по вре ђе них ли ца и 
осо ба са ин ва ли ди те том ва зду хо пло вом ко ји је опре мљен нео п ход-
ном опре мом за ме ди цин ски пре воз.

3. Оба вља ње јав ног авио-пре во за

Оперативнадозвола

Члан 78. 
Јав ни авио-пре воз мо же да оба вља при вред но дру штво и дру-

го прав но ли це ко је има опе ра тив ну до зво лу (авио-пре во зи лац).
Опе ра тив на до зво ла из да је се при вред ном дру штву или дру-

гом прав ном ли цу ко је има се ди ште у Ре пу бли ци Ср би ји, ко је је 
ре ги стро ва но да оба вља јав ни авио-пре воз и ко је је у ис кљу чи вом 
или ве ћин ском вла сни штву Ре пу бли ке Ср би је или др жа вља на Ре-
пу бли ке Ср би је и под њи хо вом ствар ном кон тро лом, ако по твр ђе-
ним ме ђу на род ним уго во ром ни је друк чи је од ре ђе но, као и ако је:

1) у пе ри о ду од 24 ме се ца од от по чи ња ња оба вља ња јав ног 
авио-пре во за спо соб но да ис пу ња ва сво је ствар не и мо гу ће оба ве-
зе ко је су ре ал но про це ње не; 

2) за пр ва три ме се ца од от по чи ња ња јав ног авио-пре во за 
обез бе ди ло фи нан сиј ска сред ства ко ја су до вољ на за по кри ће фик-
сних тро шко ва и тро шко ва по сло ва ња, пре ма по слов ном пла ну; 

3) ко ри сник, на осно ву сво ји не, за ку па или дру гог прав ног 
осно ва, нај ма ње јед ног ва зду хо пло ва ко ји мо же да оба вља јав ни 
авио-пре воз и ко ји је упи сан у Ре ги стар ва зду хо пло ва Ре пу бли ке 
Ср би је;

4) прет ход но при ба ви ло по твр ду о оспо со бље но сти за оба-
вља ње јав ног авио-пре во за;

5) оси гу ра но од од го вор но сти за ште ту про у зро ко ва ну пут-
ни ци ма, пр тља гу, по шти, ро би и тре ћим ли ци ма.

При вред но дру штво или прав но ли це ли це којe на ме ра ва да 
оба вља ре дов ни авио-пре воз мо ра да има и упи сан и упла ћен нов-
ча ни ка пи тал у ми ни мал ном из но су од нај ма ње 400.000 евра у ди-
нар ској про тив вред но сти, од но сно 200.000 евра у ди нар ској про-
тив вред но сти ако на ме ра ва да оба вља чар тер авио-пре воз. 

Из у зет но, при вред но дру штво и дру го прав но ли це ко је на ме-
ра ва да оба вља ван ред ни авио-пре воз ис кљу чи во ва зду хо пло ви ма 
чи ја је мак си мал на ма са на по ле та њу ма ња од де сет то на или ва-
зду хо пло ви ма с ма ње од 20 пут нич ких се ди шта, а при све му то ме 
не оства ру је про мет ве ћи од 3.000.000 евра го ди шње у ди нар ској 
про тив вред но сти, не мо ра би ти спо соб но да на 24 ме се ца од от по-
чи ња ња оба вља ња ван ред ног авио-пре во за ис пу ња ва сво је ствар-
не или мо гу ће оба ве зе (став 2. тач ка 1. овог чла на), ни ти је ду жно 
да прет ход но обез бе ди фи нан сиј ска сред ства за по кри ће фик сних 
тро шко ва и тро шко ва по сло ва ња (став 2. тач ка 2. овог чла на), већ 
је ду жно да до ка же да рас по ла же фи нан сиј ским сред стви ма од 
нај ма ње 100.000 евра у ди нар ској про тив вред но сти.

Издавањеоперативнедозволе.

Члан 79. 
Опе ра тив ну до зво лу из да је Ди рек то рат, на нео д ре ђе но вре ме.
Па но рам ско ле те ње и пре воз ва зду хо пло вом без мо то ра или 

ул тра ла ким ва зду хо пло вом с мо то ром не под ле жу из да ва њу опе-
ра тив не до зво ле, већ са мо из да ва њу по твр де о оспо со бље но сти за 
оба вља ње јав ног авио-пре во за.

Провераиспуњеностиусловазаиздавањеоперативнедозволе

Члан 80. 
Ди рек то рат је ду жан да по ис те ку 24 месецa од из да ва ња 

опе ра тив не до зво ле про ве ри да ли авио-пре во зи лац још ис пу ња ва 
усло ве ко ји су по треб ни за ње но из да ва ње.

Ди рек то рат мо же у сва ко до ба да ис пи та фи нан сиј ско по сло-
ва ње има о ца опе ра тив не до зво ле, а у сва ком слу ча ју нај ма ње јед-
ном у 12 ме се ци.

Има лац опе ра тив не до зво ле ду жан је да Ди рек то ра ту, на ње-
гов зах тев, до ста ви по дат ке о ис пу ње но сти усло ва ко ји су по треб-
ни за из да ва ње опе ра тив не до зво ле. 

Суспензија,стављањеванснагеиизменаоперативнедозволе

Члан 81. 
Ди рек то рат су спен ду је или ста вља ван сна ге опе ра тив ну до-

зво лу ако авио-пре во зи лац пре ста не да ис пу ња ва не ки услов ко ји 
је по тре бан за из да ва ње опе ра тив не до зво ле.

Ди рек то рат мо же, на зах тев авио-пре во зи о ца, да из ме ни опе-
ра тив ну до зво лу.

Посебанслучајстављањаванснагеоперативнедозволе

Члан 82. 
Ди рек то рат ста вља ван сна ге опе ра тив ну до зво лу авио-пре-

во зи о цу ко ји у ро ку од шест ме се ци од из да ва ња опе ра тив не до-
зво ле не от поч не да оба вља јав ни авио-пре воз или ко ји от по че ти 
јав ни авио-пре воз не оба вља ду же од шест ме се ци. 

Подзаконскипропис

Члан 83. 
Усло ви и на чин под ко ји ма се из да је, ме ња, су спен ду је или 

ста вља ван сна ге опе ра тив на до зво ла, обра зац опе ра тив не до зво ле 
и на чин на ко ји авио-пре во зи лац до ста вља фи нан сиј ске из ве шта је 
Ди рек то ра ту бли же се од ре ђу ју про пи сом Ди рек то ра та.

Акт Ди рек то ра та ко јим се из да је, ме ња, су спен ду је или ста-
вља ван сна ге опе ра тив на до зво ла об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла-
сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње или из ме ну опе ра тив не 
до зво ле пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

Потврдаооспособљеностизаобављањејавногавио-превоза

Члан 84. 
По твр да о оспо со бље но сти за оба вља ње јав ног авио-пре во за 

из да је се при вред ном дру штву, дру гом прав ном ли цу или ор га ну 
др жав не упра ве ко ји има опре му, осо бље и ор га ни за ци ју ко ји омо-
гу ћа ва ју да без бед но оба вља ону вр сту јав ног авио-пре во за ко јом 
на ме ра ва да се ба ви. 

По твр ду о оспо со бље но сти за оба вља ње јав ног авио-пре во за 
из да је Ди рек то рат, на 12 ме се ци.

Ди рек то рат мо же да, на зах тев има о ца по твр де, про ду жи ва-
же ње по твр де на вре ме од јед не до три го ди не.

Ди рек то рат ме ња, су спен ду је или ста вља ван сна ге по твр ду 
о оспо со бље но сти за оба вља ње јав ног авио-пре во за ако авио-пре-
во зи лац пре ста не да ис пу ња ва не ки услов ко ји је по тре бан за из-
да ва ње по твр де.

Односпотврдеооспособљеностизаобављањејавног
авио-превозаиоперативнедозволе

Члан 85. 
Су спен зи ја или ста вља ње ван сна ге по твр де о оспо со бље но-

сти за оба вља ње јав ног авио-пре во за по вла чи оба ве зу Ди рек то ра-
та да по слу жбе ној ду жно сти су спен ду је или ста ви ван сна ге опе-
ра тив ну до зво лу.

Из ме на по твр де о оспо со бље но сти за оба вља ње јав ног авио-
пре во за мо же, за ви сно од окол но сти, да иза зо ве из ме ну опе ра тив-
не до зво ле.

Подзаконскипропис

Члан 86. 
Усло ви под ко ји ма се из да је, ме ња, су спен ду је или ста вља ван 

сна ге по твр да о оспо со бље но сти за оба вља ње јав ног авио-пре во за, 
ме ри ла по ко ји ма се од ре ђу је вре ме на ко је се про ду жа ва ва же ње по-
твр де и обра зац по твр де бли же се од ре ђу ју про пи сом Ди рек то ра та. 

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње, про ду же ње ва же ња или 
из ме ну по твр де о оспо со бље но сти за оба вља ње јав ног авио-пре-
во за пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

Закупваздухоплова

Члан 87. 
Ва зду хо плов мо же да се за ку пи с по са дом или без ње.
До ма ћи авио-пре во зи лац ду жан је да пре узи ма ња ва зду хо-

пло ва у за куп при ба ви од Ди рек то ра та са гла сност за за кљу че ње 
уго во ра о за ку пу.
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Ка да до ма ћи авио-пре во зи лац да је ва зду хо плов у за куп стра-
ном авио-пре во зи о цу ду жан је да при ба ви прет ход ну са гла сност 
са мо ако ва зду хо плов да је у за куп без по са де.

Бит ни еле мен ти уго во ра о за ку пу ва зду хо пло ва је су и вр ста 
за ку па, усло ви за одр жа ва ње и ко ри шће ње ва зду хо пло ва и над зор 
над упо тре бом ва зду хо пло ва.

Усло ви под ко ји ма се из да је прет ход на са гла сност на за кљу-
че ње уго во ра о за ку пу ва зду хо пло ва бли же се од ре ђу ју про пи сом 
Ди рек то ра та, с тим што је по сту пак од лу чи ва ња о да ва њу са гла-
сно сти хи тан.

Преношењенадзорнихправаиобавеза

Члан 88. 
Ка да се ва зду хо плов ко ји је упи сан у Ре ги стар ва зду хо пло-

ва Ре пу бли ке Ср би је ко ри сти у стра ној др жа ви на осно ву уго во ра 
о за ку пу, чар те ру или дру гог слич ног уго во ра, Ре пу бли ка Ср би ја 
мо же да, у скла ду са Кон вен ци јом о ме ђу на род ном ци вил ном ва-
зду хо плов ству, за кљу чи уго вор са стра ном др жа вом ко јим се на 
њу пре но се сва или не ка над зор на пра ва или све или не ке оба ве зе 
ко је, као др жа ва ре ги стра ци је, има у по гле ду ва зду хо пло ва, по сле 
че га Ре пу бли ка Ср би ја ви ше ни је од го вор на за вр ше ње пра ва и ис-
пу ња ва ње оба ве за ко је је пре не ла.

Ка да је ва зду хо плов ре ги стро ван у стра ној др жа ви, а ко ри сти 
се у Ре пу бли ци Ср би ји на осно ву уго во ра о за ку пу, чар те ру или 
дру гог слич ног уго во ра, др жа ва ре ги стра ци је ва зду хо пло ва мо-
же, у скла ду са Кон вен ци јом о ме ђу на род ном ци вил ном ва зду хо-
плов ству, на осно ву уго во ра с Ре пу бли ком Ср би јом, да пре не се на 
Ре пу бли ку Ср би ју сва или не ка над зор на пра ва или све или не ке 
оба ве зе ко је ва зду хо плов не вла сти стра не др жа ве има ју у по гле-
ду ва зду хо пло ва, чи ме Ре пу бли ка Ср би ја пре у зи ма од го вор ност за 
вр ше ње пра ва и ис пу ња ва ње оба ве за ко је су јој пре не се не.

Уго вор о пре но ше њу над зор них пра ва и оба ве за мо же да се 
за кљу чи са мо с др жа вом ко ја је чла ни ца Ме ђу на род не ор га ни за-
ци је ци вил ног ва зду хо плов ства и под ле же ре ги стра ци ји код над-
ле жног ор га на Ме ђу на род не ор га ни за ци је ци вил ног ва зду хо плов-
ства. 

До ку мен ти о пло вид бе но сти, до зво ле за рад ра дио-ста ни це и 
до зво ле и по твр де чла но ва по са де ко је је из да ла др жа ва на ко ју су 
пре не се на над зор на пра ва при зна ју се као да их је из да ла др жа ва 
ко ја је пре не ла над зор на пра ва.

Праводомаћегавио-превозиоцанаизборлиније

Члан 89. 
До ма ћи авио-пре во зи лац са мо стал но од лу чу је о то ме на ко-

јим ли ни ја ма оба вља ре до ван авио-пре воз у Ре пу бли ци Ср би ји.
До ма ћи авио-пре во зи лац мо же да оба вља пре воз на ли ни ји у 

ме ђу на род ном ре дов ном авио-пре во зу под усло ви ма ко ји су од ре-
ђе ни по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром.

До ма ћи авио-пре во зи лац сло бод но од лу чу је о то ме да ли ће 
оба вља ти ме ђу на род ни ван ред ни авио-пре воз.

Превозналинијиујавноминтересу

Члан 90. 
Ако на ли ни ји не по сто ји ко мер ци јал ни ин те рес за оба вља-

ње ре дов ног авио-пре во за, ма да је то зна чај но за при вред ни и 
дру штве ни раз вој по је ди не обла сти у Ре пу бли ци Ср би ји, а пре воз 
дру гим ви до ви ма са о бра ћа ја не за до во ља ва по тре бе те обла сти, 
Вла да мо же да оба вља ње пре во за на ли ни ји про гла си јав ним ин те-
ре сом (у да љем тек сту: ли ни ја у јав ном ин те ре су).

Од лу ка о про гла ше њу ли ни је у јав ном ин те ре су об ја вљу је се 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, при че му се об ја вљу-
ју и усло ви и по год но сти под ко ји ма мо же да се оба вља ре дов ни 
авио-пре воз на ли ни ји.

Ако за шест ме се ци од про гла ше ња ли ни је у јав ном ин те ре су 
ни ко не по ка же ин те ре со ва ње да на њој оба вља ре дов ни авио-пре-
воз, Вла да мо же да рас пи ше јав ни тен дер на ко ме се би ра авио-
пре во зи лац ко ји ће да, уз ком пен за ци ју и нај ду же на че ти ри го ди-
не, оба вља ре до ван авио-пре воз на ли ни ји.

У сва ком слу ча ју, од лу ка о про гла ше њу ли ни је у јав ном ин те-
ре су пре ста је да ва жи ако по ис те ку 12 ме се ци од про гла ше ња ли-
ни је у јав ном ин те ре су ни ко не от поч не да на њој оба вља ре дов ни 
авио-пре воз.

Бли же усло ве за оба вља ње пре во за на ли ни ји у јав ном ин те-
ре су про пи су је Вла да, на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло ве 
са о бра ћа ја.

Обављањемеђународногјавногавио-превозасРепубликом
Србијом

Члан 91. 
Стра ни авио-пре во зи лац мо же да оба вља ме ђу на род ни јав ни 

авио-пре воз с Ре пу бли ком Ср би јом са мо ако има одо бре ње за то, 
из у зев кад по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром ни је пред ви ђе но 
да одо бре ње ни је по треб но.

Одо бре ње из да је Ди рек то рат, по што при ба ви ми шље ње ми-
ни стар ства над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја.

Усло ве под ко ји ма се из да је одо бре ње из ста ва 1. овог чла на 
про пи су је Ди рек то рат.

Објављивањеукупнеценередовногавио-превоза

Члан 92. 
Авио-пре во зи лац сло бод но од ре ђу је це не пре во за пут ни ка, 

пр тља га, по ште и ро бе у јав ном авио-пре во зу, из у зев кад је та сло-
бо да огра ни че на по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром.

Авио-пре во зи лац оба ве зан је да ис ка же укуп ну це ну ре дов-
ног авио-пре во за, ко ју чи не це не пре во за пут ни ка, пр тља га, по ште 
и ро бе уве ћа не за на кна де и тро шко ве ко ји се пла ћа ју уз це ну пре-
во за.

Ограничењеилиобустављањејавногавио-превозаналинији

Члан 93. 
Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве жи вот не сре ди не мо же, 

на пред лог Ди рек то ра та, да огра ни чи или об у ста ви јав ни авио-
пре воз на ли ни ји ако су њи ме пре ко ра че не гра нич не вред но сти 
еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху или гра нич не вред но сти 
еми си је бу ке у жи вот ној сре ди ни, на ро чи то ако пре воз у дру гим 
ви до ви ма са о бра ћа ја пру жа за до во ља ва ју ћи ни во услу га.

Огра ни че ње или об у ста вља ње јав ног авио-пре во за мо же да 
се при ме ни ако се њи ме не ути че на кон ку рен ци ју ме ђу авио-пре-
во зи о ци ма и ако ни је стро же не го што при ли ке на ла жу, с тим што 
не мо же тра ја ти ду же од три го ди не и што је Ди рек то рат ду жан да, 
по пре стан ку огра ни че ња или об у ста вља ња јав ног авио-пре во за, 
по но во оце ни по тре бу за њи ма.

Бли же усло ве под ко ји ма се огра ни ча ва и об у ста вља јав ни 
авио-пре воз про пи су је ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја. 

Редлетењаавио-превозиоца

Члан 94.
Ред ле те ња је вре ме по ле та ња и сле та ња ва зду хо пло ва у ре-

дов ном авио-пре во зу и утвр ђу је се по себ но за лет њи и по себ но за 
зим ски са о бра ћај ни пе ри од, по сле уса гла ша ва ња авио-пре во зи о ца 
са опе ра те ром аеро дро ма. 

Авио-пре во зи лац ду жан је да ред ле те ња об ја ви нај ка сни је 15 
да на пре по чет ка ње го ве при ме не, а из ме не у ре ду ле те ња − нај-
ка сни је де сет да на пре по чет ка при ме не из ме ње ног ре да ле те ња.

Авио-пре во зи лац мо ра да по шту је об ја вље ни ред ле те ња и 
док он ва жи сме да из ме ни ред ле те ња на не кој ли ни ји или да об-
у ста ви пре воз са мо због деј ства ви ше си ле или дру ге ван ред не си-
ту а ци је.

Авио-пре во зи лац ду жан је да о об у ста ви пре во за или из ме ни 
ре да ле те ња од мах оба ве сти јав ност.

4. Пру жа ње услу га из ва зду ха

Појампружањауслугаизваздуха

Члан 95. 
Пру жа ње услу га из ва зду ха са сто ји се од пру жа ња услу га у 

по љо при вре ди или шу мар ству, од фо то граф ског сни ма ња (ге о ло-
шко фо то гра фи са ње, сни ма ње фил мо ва и сл.), калибрaже из ва-
зду ха, ре кла ми ра ња (ву ча тран спа ре на та, ис пи си ва ње у ва зду ху, 
ба ца ње ре клам ног ма те ри ја ла и сл.), осма тра ња и из ве шта ва ња из 
ва зду ха, пре но са спо ља шњег те ре та ва зду хо пло вом и од дру гих 
услу га ко је се пру жа ју из ва зду ха.
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Услу ге из ва зду ха мо же да пру жа при вред но дру штво, дру го 

прав но ли це, ор ган др жав не упра ве или пред у зет ник ко ме Ди рек-
то рат из да по твр ду о оспо со бље но сти за пру жа ње услу га из ва-
зду ха.

Вр сте услу га из ва зду ха, бли же усло ве и на чин пру жа ња тих 
услу га, усло ве под ко ји ма се из да је, ме ња, су спен ду је или ста вља 
ван сна ге по твр да о оспо со бље но сти за пру жа ње услу га из ва зду-
ха, ме ри ла по ко ји ма се од ре ђу је вре ме на ко је се про ду жа ва ва-
же ње по твр де или обра зац по твр де бли же се од ре ђу ју про пи сом 
Ди рек то ра та.

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње, про ду же ње ва же ња или 
из ме ну по твр де о оспо со бље но сти за пру жа ње услу га из ва зду ха 
пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

5. Пре воз за соп стве не по тре бе

Члан 96. 
Пре воз за соп стве не по тре бе об у хва та ле те ње ва зду хо пло вом 

ко јим гра ђа нин вр ши пре воз за лич не по тре бе, као и пре воз ва зду-
хо пло вом ко јим др жав ни ор ган, прав но ли це или пред у зет ник, као 
ко ри сник ва зду хо пло ва, без на кна де пре во зи сво ју ро бу или за по-
сле не и по слов не парт не ре и њи хо ве ства ри.

Усло ве и на чин оба вља ња пре во за за соп стве не по тре бе про-
пи су је Ди рек то рат.

6. Дру ге вр сте ле те ња

Спортскоиаматерсколетење

Члан 97.
Спорт ско и ама тер ско ле те ње об у хва та ле тач ке ак тив но сти 

ко је се од ви ја ју у свр ху про мо ци је и уна пре ђи ва ња ва зду хо плов-
ног спор та, по пу ла ри за ци је и раз во ја ва зду хо плов ства, као и так-
ми че ња у ва зду хо плов ним ди сци пли на ма. 

Усло ве и на чин под ко ји ма се оба вља спорт ско и ама тер ско 
ле те ње про пи су је Ди рек то рат.

Ваздухопловнеманифестације

Члан 98. 
Ва зду хо плов на ма ни фе ста ци ја сме да се одр жи ка да је одо-

бри Ди рек то рат. 
Ор га ни за тор ва зду хо плов не ма ни фе ста ци је ду жан је да, уз 

зах тев за из да ва ње одо бре ња, Ди рек то ра ту до ста ви и по дат ке о ор-
га ни за то ру, вре ме ну, ме сту, вр сти и про гра му ма ни фе ста ци је и о 
ва зду хо пло ви ма ко ји уче ству ју на ма ни фе ста ци ји.

Ва зду хо плов на ма ни фе ста ци ја на ко јој уче ству ју ис кљу чи во 
вој ни или вој ни и ци вил ни ва зду хо пло ви мо же да се одр жи са мо 
уз одо бре ње ми ни стар ства над ле жног за по сло ве од бра не и Ди-
рек то ра та.

Гла ва ше ста

АЕРО ДРО МИ

I. ОСНО ВЕ ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ АЕРО ДРО МА

1. Аеро дро ми, ле ти ли шта и те ре ни

Појамаеродрома,летилиштаитерена

Члан 99. 
Ва зду хо пло ви сле ћу, по ле ћу и бо ра ве на аеро дро ми ма, ле ти-

ли шти ма и те ре ни ма.
Аеро дром је сва ко де фи ни са но под руч је (укљу чу ју ћи све 

објек те, ин ста ла ци је и опре му), на коп ну или на во ди или на фик-
сној, фик сној при о бал ној или плу та ју ћој струк ту ри, ко је је у це-
ли ни или де ли мич но на ме ње но за сле та ње, по ле та ње или кре та ње 
ва зду хо пло ва.

ле ти ли ште је коп не на или во де на по вр ши на ко ја ис пу ња ва 
усло ве ко ји су про пи са ни за без бед но по ле та ње и сле та ње ва зду-
хо пло ва ко ји се ко ри сте у по љо при вре ди, шу мар ству, за спорт ске 
ак тив но сти и сл.

Те рен је коп не на по вр ши на ко ја за до во ља ва усло ве за по-
вре ме но оба вља ње спорт ских ак тив но сти са зма јем без мо то ра, 

па ра глај де ром, па до бра ном и ба ло ном, као и за по ле та ње и сле та-
ње ваздухопловa ра ди ин тер вен ци је и пру жа ња по мо ћи.

Поделааеродрома

Члан 100. 
Аеро дро ми мо гу би ти ци вил ни, вој ни и ме шо ви ти.
Ци вил ни аеро дро ми ко ри сте се за ци вил ни ва зду шни са о бра-

ћај и пре ма на ме ни се раз вр ста ва ју на: 
1) аеро дро ме ко ји се ко ри сте за до ма ћи или и до ма ћи и ме ђу-

на род ни јав ни авио-пре воз;
2) аеро дро ме ко ји се ко ри сте за по ле та ње и сле та ње ва зду хо-

пло ва у јав ном авио-пре во зу чи ја мак си мал на ма са на по ле та њу не 
пре ла зи 5700 kg (у да љем тек сту: оп шти аеро дро ми);

3) аеро дро ме ко ји се ко ри сте за спорт ско и ама тер ско ле те ње 
(у да љем тек сту: по себ ни аеро дро ми); 

4) аеро дро ме ко је се ко ри сте за ле те ње за соп стве не по тре бе.

Војниимешовитиаеродроми

Члан 101. 
Вој ни аеро дром је аеро дром ко ји се ко ри сти за вој но ле те ње и 

ко јим упра вља ми ни стар ство над ле жно за по сло ве од бра не. 
Вој ни аеро дром или део вој ног аеро дро ма мо же да се ко ри сти 

и у ци вил не свр хе, као ме шо ви ти аеро дром (вој но-ци вил ни аеро-
дром).

Вој ним де лом ме шо ви тог аеро дро ма упра вља ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве од бра не.

2. Усло ви за ко ри шће ње аеро дро ма, ле ти ли шта и те ре на  
у ва зду шном са о бра ћа ју

Члан 102. 
Аеро дром мо же да се ко ри сти у ва зду шном са о бра ћа ју ако 

опе ра тер аеро дро ма има до зво лу за ко ри шће ње аеро дро ма, ако је 
аеро дром упи сан у Ре ги стар аеро дро ма Ре пу бли ке Ср би је (у да љем 
тек сту: Ре ги стар аеро дро ма) и ако у тре нут ку ко ри шће ња аеро дром 
ис пу ња ва све усло ве за без бед но од ви ја ње ва зду шног са о бра ћа ја.

ле ти ли ште и те рен мо гу да се ко ри сте у ва зду шном са о бра-
ћа ју ако опе ра тер има до зво лу за ко ри шће ње ле ти ли шта или те ре-
на, ако је ле ти ли ште упи са но у ре ги стар ле ти ли шта, а те рен у ре-
ги стар те ре на и ако у тре нут ку ко ри шће ња ис пу ња ва ју све усло ве 
по треб не за без бед но од ви ја ње ва зду шног са о бра ћа ја.

Усло ви под ко ји ма се ле ти ли шта и те ре ни ко ри сте у ва зду-
шном са о бра ћа ју бли же се од ре ђу ју про пи сом Ди рек то ра та. 

3. Опе ра тер аеро дро ма

Члан 103. 
Опе ра тер аеро дро ма је при вред но дру штво, дру го прав но 

ли це или пред у зет ник ко ји ко ри сти аеро дром, ре ги стро ван је да 
пру жа аеро дром ске услу ге и има до зво лу за ко ри шће ње аеро дро ма 
ко ји је упи сан у Ре ги стар аеро дро ма. 

Опе ра тер аеро дро ма ду жан је да огра ни чи или да трај но или 
при вре ме но пре ки не ко ри шће ње аеро дро ма ако аеро дром пре ста-
не да ис пу ња ва не ки услов ко ји је по тре бан за без бед но од ви ја ње 
ва зду шног са о бра ћа ја.

4. До зво ла за ко ри шће ње аеро дро ма и упис аеро дро ма  
у Ре ги стар аеро дро ма

Издавањедозволезакоришћењеаеродрома

Члан 104. 
При вред но дру штво, дру го прав но ли це или пред у зет ник ко-

ји је ре ги стро ван да пру жа аеро дром ске услу ге мо же Ди рек то ра ту 
да под не се зах тев за из да ва ње до зво ле за ко ри шће ње аеро дро ма 
по сле из град ње аеро дро ма. 

До зво лу за ко ри шће ње аеро дро ма из да је Ди рек то рат, на нео-
д ре ђе но вре ме.

Условизаиздавањедозволезакоришћењеаеродрома

Члан 105. 
До зво ла за ко ри шће ње аеро дро ма из да је се ако аеро дром 

ис пу ња ва без бед но сне и дру ге усло ве у ве зи с на ме ном, кла сом, 
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ка те го ри јом, ка па ци те том и ин фра струк ту ром и оста ле усло ве ко је 
про пи ше Ди рек то рат.

Пре од лу чи ва ња о зах те ву за из да ва ње до зво ле за ко ри шће ње 
аеро дро ма, Ди рек то рат пре гле да аеро дром, а у пре гле ду уче ству-
ју и пред став ни ци ми ни стар ста ва над ле жних за по сло ве од бра не, 
уну тра шњих по сло ва и по сло ве ца ри не ако је аеро дром зна ча јан за 
по сло ве из њи хо ве над ле жно сти. 

УписаеродромауРегистараеродрома

Члан 106. 
Зах тев за упис аеро дро ма у Ре ги стар аеро дро ма под но си Ди-

рек то ра ту има лац до зво ле за ко ри шће ње аеро дро ма.
Ре ги стар аеро дро ма је јав на књи га ко ју во ди Ди рек то рат и 

ко ја са др жи по дат ке о на ме ни, кла си и ка те го ри ји аеро дро ма, на-
зи ву и се ди шту вла сни ка и опе ра те ра аеро дро ма и дру ге по дат ке 
ко је про пи ше Ди рек то ратДи рек то рат бри ше аеро дром из Ре ги стра 
аеро дро ма на зах тев вла сни ка аеро дро ма или опе ра те ра аеро дро ма 
по овла шће њу вла сни ка аеро дро ма, или по слу жбе ној ду жно сти 
ако до зво ла за ко ри шће ње аеро дро ма бу де ста вље на ван сна ге.

Са др жи ну и на чин во ђе ња Ре ги стра аеро дро ма про пи су је Ди-
рек то рат.

Коришћењеаеродромазамеђународнијавниавио-превоз

Члан 107. 
Аеро дром мо же да се ко ри сти за ме ђу на род ни јав ни авио-

пре воз ако опе ра тер аеро дро ма трај но обез бе ди усло ве за пре ла зак 
др жав не гра ни це, ко је про пи су је ми ни стар над ле жан за по сло ве 
са о бра ћа ја уз са гла сност ми ни стра над ле жног за уну тра шње по-
сло ве.

Аеро дро ме ко ји се ко ри сте за ме ђу на род ни јав ни авио-пре воз 
од ре ђу је ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја.

Обавезаподношењазахтевазаизменудозволе

Члан 108. 
Опе ра тер аеро дро ма ду жан је да под не се зах тев за из ме ну до-

зво ле за ко ри шће ње аеро дро ма ако се про ме не на ме на, кла са, ка те-
го ри ја и тех нич ка свој ства аеро дро ма или дру ги усло ви под ко јим 
се аеро дром ко ри сти, а ко је про пи ше Ди рек то рат.

Подзаконскипропис

Члан 109. 
Раз вр ста ва ње аеро дро ма и усло ви под ко ји ма се из да је, ме ња, 

су спен ду је или ста вља ван сна ге до зво ла за ко ри шће ње аеро дро ма 
бли же се од ре ђу ју про пи сом Ди рек то ра та.

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње или из ме ну до зво ле за 
ко ри шће ње аеро дро ма, ле ти ли шта и те ре на пла ћа се на кна да Ди-
рек то ра ту.

5. Из град ња аеро дро ма

Посебниусловизаизградњуаеродрома

Члан 110. 
Ин ве сти тор аеро дро ма ду жан је да обез бе ди да се при из ра ди 

план ске и тех нич ке до ку мен та ци је за из град њу аеро дро ма по шту-
ју про пи си о из град њи обје ка та, као и по себ ни усло ви ко је про пи-
ше Ди рек то рат и ко ји тре ба да омо гу ће без бед но од ви ја ње ва зду-
шног са о бра ћа ја. 

Потврдазапланскуитехничкудокументацију

Члан 111. 
Ин ве сти тор аеро дро ма ду жан је да Ди рек то ра ту до ста ви 

план ску и тех нич ку до ку мен та ци ју за из град њу аеро дро ма, ра-
ди при ба вља ња по твр де о то ме да се њи ма омо гу ћа ва одр жа ва ње 
при хва тљи вог ни воа без бед но сти ва зду шног са о бра ћа ја.

По твр ду из да је Ди рек то рат, уз са гла сност ми ни стар ста ва 
над ле жних за по сло ве од бра не, уну тра шње по сло ве и по сло ве ца-
ри не ако је аеро дром зна ча јан за по сло ве из њи хо ве над ле жно сти.

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње по твр де за план ску и 
тех нич ку до ку мен та ци ју пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

6. Пре пре ке

Појампрепреке

Члан 112. 
Пре пре ка је сва ки фик сни (при вре ме ни или стал ни) или по-

крет ни обје кат или део објек та ко ји се на ла зи у обла сти по вр ши-
на за кре та ње ва зду хо пло ва или ко ји се про сти ре из над по вр ши на 
на ме ње них за шти ти ва зду хо пло ва у ле ту, ко је су де фи ни са не ме-
ђу на род ним стан дар ди ма и пре по ру че ном прак сом, ко ја мо же да 
ути че или ко ја угро жа ва без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја. 

Потврдазапостављањеобјеката,инсталацијаилиуређаја
којимогубитипрепрека

Члан 113.
Објек ти, ин ста ла ци је и уре ђа ји ко ји на ме ра ва ју да се гра де на 

под руч ју или из ван под руч ја аеро дро ма, а ко ји као пре пре ка мо гу да 
ути чу на без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја, мо гу да се по ста ве тек 
кад се при ба ви по твр да Ди рек то ра та да се њи ма не ути че на одр жа-
ва ње при хва тљи вог ни воа без бед но сти ва зду шног са о бра ћа ја.

Ди рек то рат мо же у по твр ди на ло жи ти да се пре пре ка обе ле-
жи о тро шку ко ри сни ка објек та ко ји пред ста вља пре пре ку. 

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње по твр де пла ћа се на кна-
да Ди рек то ра ту.

Уклањање,рушењеиобележавањепрепрека

Члан 114.
Пре пре ке ко је угро жа ва ју без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја 

мо ра ју да се укло не или сру ше, а пре пре ке ко је мо гу да ути чу на 
без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја мо ра ју да се обе ле же за уоча ва-
ње да њу, но ћу и у усло ви ма сма ње не ви дљи во сти.

Пре не го што Ди рек то рат из да по твр ду за план ску и тех нич-
ку до ку мен та ци ју за из град њу аеро дром ске ин фра струк ту ре, обје-
кат ко ји пред ста вља пре пре ку мо же би ти укло њен или сру шен уз 
са гла сност вла сни ка објек та, о тро шку ин ве сти то ра аеро дро ма. 

Ако пре пре ка под ле же обе ле жа ва њу, оба ве за да се она обе ле-
жи уно си се у по твр ду Ди рек то ра та за план ску и тех нич ку до ку-
мен та ци ју, а тро шко ве обе ле жа ва ња сно си ин ве сти тор аеро дро ма.

Пре пре ка ко ја на ста не по сле под но ше ња при ја ве по чет ка из-
во ђе ња ра до ва за из град њу аеро дром ске ин фра струк ту ре, то ком 
из град ње и по сле за вр шет ка из град ње укла ња се, ру ши или обе ле-
жа ва на осно ву ре ше ња Ди рек то ра та, а о тро шку ко ри сни ка објек-
та ко ји пред ста вља пре пре ку.

Потврдазапостављањеобјеката,инсталацијаилиуређајакоји
емитујуилирефлектујурадио-зрачење

Члан 115. 
Објек ти, ин ста ла ци је и уре ђа ји ко ји се на ла зе на под руч ју 

или из ван под руч ја аеро дро ма, а ко ји услед еми си је или ре флек си-
је ра дио-зра че ња мо гу да ути чу на без бед ност ва зду шног са о бра-
ћа ја, мо гу да се по ста ве тек кад се при ба ви по твр да Ди рек то ра та 
да се њи ма не ути че на одр жа ва ње при хва тљи вог ни воа без бед но-
сти ва зду шног са о бра ћа ја. 

Усло ве под ко ји ма мо гу да се по ста ве објек ти, ин ста ла ци је и 
уре ђа ји про пи су је Ди рек то рат. 

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње по твр де пла ћа се на кна-
да Ди рек то ра ту.

Забранакоришћењаиобрађивањаземљишта

Члан 116. 
За бра ње но је ко ри шће ње и об ра ђи ва ње зе мљи шта, ства ра ње 

де по ни ја сме ћа, га је ње жи та ри ца и пред у зи ма ње оста лих ак тив-
но сти у бли зи ни ма не вар ских по вр ши на, плат фор ми и обје ка та на 
под руч ју аеро дро ма, ко ји угро жа ва ју по ле та ње, сле та ње, кре та ње 
и бо ра вак ва зду хо пло ва на аеро дро му.

Опе ра тер аеро дро ма ду жан је да обез бе ди осма тра ње кре та-
ња пти ца на под руч ју аеро дро ма и њи хо во рас те ри ва ње.

II. ОДР ЖА ВА ЊЕ И КО РИ ШЋЕ ЊЕ АЕРО ДРО МА

Од ре ђи ва ње усло ва за ко ри шће ње аеро дро ма

Члан 117.
Опе ра тер аеро дро ма ко ји се ко ри сти за јав ни авио-пре-

воз и опе ра тер оп штег аеро дро ма ду жан је да од ре ди усло ве за 



12. октобар 2010. Број 73 49
ко ри шће ње аеро дро ма, ра ди омо гу ћа ва ња не сме та не упо тре бе ма-
не вар ских по вр ши на и плат фор ми, обје ка та, уре ђа ја и опре ме пре-
ма њи хо вој на ме ни, кла си, ка те го ри ји, тех нич ким свој стви ма и ка-
па ци те ту, као и да пре ду зме све ме ре ко је су по треб не за без бед но 
по ле та ње, сле та ње, кре та ње и бо ра вак ва зду хо пло ва на аеро дро му 
и пру жа ње услу га зе маљ ског оп слу жи ва ња.

Пре глед и одр жа ва ње аеро дром ских обје ка та

Члан 118.
Опе ра тер аеро дро ма ко ји се ко ри сти за јав ни авио-пре воз и 

опе ра тер оп штег аеро дро ма ду жни су да обез бе де пре глед ма не-
вар ских по вр ши на, плат фор ми, ин ста ла ци ја, уре ђа ја и опре ме на 
аеро дро му пред вре ме отва ра ња аеро дро ма, пред ин тер вал с нај ве-
ћим ин тен зи те том са о бра ћа ја и не по сред но пре на сту па ња но ћи, 
а ако то ком вре ме на отво ре но сти аеро дро ма на сту пе не по вољ ни 
ме те о ро ло шки усло ви  – и че шће.

Опе ра тер аеро дро ма ко ји се ко ри сти за јав ни авио-пре воз и 
опе ра тер оп штег аеро дро ма ду жан је да ре дов но одр жа ва ма не вар-
ске по вр ши не и плат фор ме и да о њи хо вом ста њу оба ве шта ва над-
ле жну је ди ни цу кон тро ле ле те ња.

Одр жа ва ње, пре глед и обе ле жа ва ње аеро дром ских обје ка та 
про пи су је Ди рек то рат.

Ко ри шће ње вој ног аеро дро ма за ци вил ни ва зду шни са о бра ћај

Члан 119. 
Вој ни аеро дром или део вој ног аеро дро ма мо же да се ко ри сти 

у ци вил не свр хе, као ме шо ви ти аеро дром, ако о то ме за кљу че уго-
вор ми ни стар ство над ле жно за по сло ве од бра не и ци вил ни опе ра-
тер на вој ном аеро дро му.

Уго во ром се од ре ђу ју по лет но-слет не и рул не ста зе, пар кинг 
по зи ци је, уре ђа ји ко ји мо гу да се упо тре бља ва ју за по тре бе ци вил-
ног ва зду шног са о бра ћа ја, на чин упо тре бе и усло ви одр жа ва ња 
аеро дро ма или по је ди них ње го вих де ло ва, уре ђа ја или сред ста ва и 
ме ђу соб на пра ва и оба ве зе уго вор них стра на.

Вој ни аеро дром или део вој ног аеро дро ма мо же да се ко ри сти 
за по је ди не ци вил не ле то ве ако то одо бри ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве од бра не. 

Ко ри шће ње ци вил ног аеро дро ма за вој не ле то ве

Члан 120.
Ци вил ни аеро дром или део ци вил ног аеро дро ма мо же да се 

ко ри сти за вој не ле то ве, ако о то ме за кљу че уго вор ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве од бра не и опе ра тер ци вил ног аеро дро ма, уз 
прет ход но при ба вље но ми шље ње Ди рек то ра та са ста но ви шта тех-
нич ких усло ва под ко ји ма се тај аеро дром мо же ко ри сти ти у ва зду-
шном са о бра ћа ју.

Уго во ром о ко ри шће њу ци вил ног аеро дро ма или де ла ци вил-
ног аеро дро ма за вој не по тре бе уре ђу ју се иста пи та ња као уго во ром 
за ко ри шће ње вој ног аеро дро ма за ци вил ни ва зду шни са о бра ћај.

По ле та ње и сле та ње ва зду хо пло ва ко ји оба вља ју јав ни  
авио-пре воз

Члан 121. 
Ва зду хо плов ко ји оба вља јав ни авио-пре воз мо ра да за по-

ле та ње и сле та ње упо тре бља ва аеро дром ко ји се ко ри сти за јав ни 
авио-пре воз или оп шти аеро дром. 

Из у зет но, ва зду хо плов ко ји оба вља пaнорамско ле те ње или 
ме ди цин ски пре воз мо же да за по ле та ње и сле та ње ко ри сти и по-
се бан аеро дром или ле ти ли ште, уз по што ва ње усло ва ко ји су од-
ре ђе ни у до зво ли за ко ри шће ње аеро дро ма, од но сно за ко ри шће ње 
ле ти ли шта.

По ле та ње и сле та ње ва зду хо пло ва ко ји оба вља ме ђу на род ни 
јав ни авио-пре воз

Члан 122. 
Из у зет но и у ван ред ним при ли ка ма, по ле та ње или сле та ње 

ва зду хо пло ва ко ји оба вља ме ђу на род ни јав ни авио-пре воз до пу-
ште но је и са аеро дро ма ко ји се ко ри сти за до ма ћи јав ни авио-
пре воз, оп штег аеро дро ма или по себ ног аеро дро ма, ако опе ра тер 
аеро дро ма обез бе ди усло ве за пре ла зак др жав не гра ни це.

Пр во сле та ње и по ле та ње стра ног и до ма ћег ва зду хо пло ва

Члан 123. 
Пр во сле та ње, од но сно по след ње по ле та ње стра ног ва зду хо-

пло ва од ви ја се са аеро дро ма ко ји се ко ри сти за ме ђу на род ни јав ни 
авио-пре воз.

За по ле та ње са аеро дро ма и за сле та ње на аеро дром ко ји се 
не ко ри сти за ме ђу на род ни јав ни авио-пре воз, стра ни ва зду хо плов 
мо ра има ти одо бре ње ко је из да је ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве са о бра ћа ја уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за уну-
тра шње по сло ве и ми ни стар ства над ле жног за по сло ве ца ри не, 
од но сно и ми ни стар ства над ле жног за по сло ве од бра не уко ли ко се 
ра ди о вој ном аеро дро му.

Под истим усло ви ма и до ма ћи ва зду хо плов мо же од сту пи ти 
од оба ве зе да по ле та ње за ино стран ство и пр во сле та ње из ино-
стран ства оба ви са аеро дро ма ко ји се ко ри сти за ме ђу на род ни јав-
ни авио-пре воз.

По ле та ње и сле та ње ва зду хо пло ва ван аеро дро ма

Члан 124. 
Усло ве под ко ји ма ва зду хо плов мо же да по ле ти и сле ти ван 

аеро дро ма про пи су је Ди рек то рат. 
Усло ве под ко ји ма вој ни ва зду хо плов мо же да по ле ти и сле ти 

ван аеро дро ма про пи су је ми ни стар ство над ле жно за по сло ве од-
бра не.

Вре ме отво ре но сти аеро дро ма

Члан 125. 
Вре ме отво ре но сти аеро дро ма је пе ри од у ко ме аеро дром ко-

ји се ко ри сти за јав ни авио-пре воз мо ра би ти отво рен за од ви ја ње 
јав ног авио-пре во за и од ре ђу је га Ди рек то рат, на пред лог опе ра те-
ра аеро дро ма. 

Из ван вре ме на отво ре но сти аеро дро ма ва зду хо плов мо же да 
по ле ти и сле ти са аеро дро ма у тер ми ну ко ји од ре ди опе ра тер аеро-
дро ма. 

III. АЕРО ДРОМ СКЕ УСлУ ГЕ И НА КНА ДЕ

1. Аеро дром ске слу жбе

Члан 126. 
Опе ра тер аеро дро ма ду жан је да обез бе ди спа си лач ко-ва тро-

га сну слу жбу и слу жбу хит не ме ди цин ске по мо ћи (аеро дром ске 
слу жбе) или ва тро га сно обез бе ђе ње и ме ди цин ско обез бе ђе ње, 
пре ма про пи су Ди рек то ра та.

На аеро дро ми ма ко ји се ко ри сте за јав ни авио-пре воз и на 
оп штим аеро дро ми ма опе ра тер аеро дро ма оба ве зан је да обез бе ди 
слу жбу ко ја кон тро ли ше ис прав ност по вр ши на за кре та ње ва зду-
хо пло ва, као и оба вља ње пре гле да обез бе ђи ва ња.

2. Услу ге зе маљ ског оп слу жи ва ња

Врстеуслугаземаљскогопслуживања

Члан 127. 
На аеро дро му ко ји се ко ри сти за јав ни авио-пре воз, чи ји је 

го ди шњи про мет ве ћи од 2.000.000 пут ни ка или 50.000 то на ро бе, 
мо ра ју да се пру жа ју услу ге зе маљ ског оп слу жи ва ња.

Услу ге зе маљ ског оп слу жи ва ња је су:
1) укр ца ва ње и ис кр ца ва ње пут ни ка;
2) уто вар и ис то вар пр тља га;
3) при хват и от пре ма по ште и ро бе;
4) при хват и от пре ма ва зду хо пло ва на плат фор ми;
5) оп слу жи ва ње ва зду хо пло ва;
6) снаб де ва ње ва зду хо пло ва го ри вом и ма зи вом;
7) прет по лет ни пре глед ва зду хо пло ва (ли ниј ско одр жа ва ње);
8) пре воз пут ни ка и по са де од ва зду хо пло ва и до ва зду хо пло ва;
9) снаб де ва ње ва зду хо пло ва хра ном и пи ћем;
10) при пре ма ле та и услу ге за по са ду;
11) упра вља ње и над зор на аеро дро му.
Пру жа лац услу га укр ца ва ња и ис кр ца ва ња пут ни ка ду жан је 

да пут ни ци ма са ин ва ли ди те том и са сма ње ном по кре тљи во шћу 
пру жа ове услу ге на на чин ко ји тим ли ци ма омо гу ћа ва да се под 
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јед на ким усло ви ма и без дис кри ми на ци је пре во зе у ва зду шном са-
о бра ћа ју.

Ди рек то рат до но си про пис ко јим се бли же опи су ју по је ди не 
услу ге од ко јих се са сто ји зе маљ ско оп слу жи ва ње и од ре ђу ју вр сте 
услу га зе маљ ског оп слу жи ва ња ко је мо ра ју да се пру жа ју на оп-
штем аеро дро му.

Пружањеуслугаземаљскогопслуживања

Члан 128.
Услу ге зе маљ ског оп слу жи ва ња мо же да пру жа опе ра тер 

аеро дро ма, при вред но дру штво, дру го прав но ли це или пред у зет-
ник ко ји при ба ви до зво лу за пру жа ње услу га зе маљ ског оп слу жи-
ва ња.

За до би ја ње до зво ле за пру жа ње услу ге укр ца ва ња и ис кр ца-
ва ња опе ра тер аеро дро ма, при вред но дру штво, дру го прав но ли це 
или пред у зет ник, ду жан је да пут ни ци ма са ин ва ли ди те том и са 
сма ње ном по кре тљи во шћу пру жа ове услу ге на на чин ко ји тим ли-
ци ма омо гу ћа ва да се под јед на ким усло ви ма и без дис кри ми на ци-
је пре во зе у ва зду шном са о бра ћа ју.

До зво лу за пру жа ње услу га зе маљ ског оп слу жи ва ња из да је 
Ди рек то рат, на од ре ђе но вре ме.

Авио-пре во зи лац са мо стал но од лу чу је о то ме с ки ме ће за-
кљу чи ти уго вор о пру жа њу услу га зе маљ ског оп слу жи ва ња.

Подзаконскипропис

Члан 129. 
Ор га ни за ци о не, фи нан сиј ске, тех нич ке, тех но ло шке и пер со-

нал не усло ве ко ји мо ра ју да бу ду ис пу ње ни за из да ва ње до зво ле 
за пру жа ње услу га зе маљ ског оп слу жи ва ња про пи су је Ди рек то рат.

Усло ви под ко ји ма се ме ња, су спен ду је или ста вља ван сна ге 
до зво ла, вре ме на ко је се до зво ла из да је и обра зац до зво ле бли же 
се од ре ђу ју про пи сом Ди рек то ра та. 

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње, про ду же ње ва же ња или 
из ме ну до зво ле за пру жа ње услу га зе маљ ског оп слу жи ва ња пла ћа 
се на кна да Ди рек то ра ту.

Самоопслуживање

Члан 130. 
Авио-пре во зи лац мо же да за соп стве не по тре бе оба вља јед ну 

или ви ше услу га зе маљ ског оп слу жи ва ња (у да љем тек сту: са мо-
оп слу жи ва ње). 

Услу ге са мо оп слу жи ва ња ко је под ле жу из да ва њу до зво ле 
про пи су је Ди рек то рат.

До зво лу за са мо оп слу жи ва ње из да је Ди рек то рат, на од ре ђе но 
вре ме.

Усло ви под ко ји ма се из да је, ме ња, су спен ду је или ста вља 
ван сна ге до зво ла за са мо оп слу жи ва ње, вре ме на ко је се до зво ла 
из да је и обра зац до зво ле од ре ђу ју се про пи сом Ди рек то ра та. 

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње, про ду же ње ва же ња или 
из ме ну до зво ле за са мо оп слу жи ва ње пла ћа се на кна да Ди рек то-
ра ту.

Накнадаоператеруаеродрома

Члан 131.
Пру жа лац услу га зе маљ ског оп слу жи ва ња или са мо оп слу жи-

ва ња ду жан је да са опе ра те ром аеро дро ма за кљу чи уго вор о на-
кна ди за ко ри шће ње аеро дром ске ин фра струк ту ре.

Ограничењакодземаљскогопслуживања

Члан 132. 
Про пи сом ко ји до но си Ди рек то рат од ре ђу ју се услу ге код 

ко јих мо же да се огра ни чи број њи хо вих пру жа ла ца, усло ви под 
ко ји ма по је ди не услу ге мо гу да се из у зму од са мо оп слу жи ва ња, 
усло ви под ко ји ма мо же да се огра ни чи број пру жа ла ца услу га и 
ме ри ла и по сту пак по ко ји ма се би ра ју пру жа о ци услу га.

Ди рек то рат мо же про пи са ти усло ве под ко ји ма се огра ни ча ва 
број авио-пре во зи ла ца ко ји има ју пра во на са мо оп слу жи ва ње.

3. Са вет авио-пре во зи ла ца ко ји ко ри сте аеро дром ске услу ге

Члан 133. 
Опе ра тер аеро дро ма ко ји се ко ри сти за јав ни авио-пре воз ду-

жан је да обра зу је Са вет авио-пре во зи ла ца ко ји ко ри сте аеро дром-
ске услу ге. 

Са вет за сту па ин те ре се ко ри сни ка аеро дром ских услу га, 
пред ла же по бољ ша ње усло ва под ко ји ма се ко ри сти аеро дром 
и од ви ја ва зду шни са о бра ћај, раз ма тра про ши ре ње ка па ци те та 
аеро дро ма, да је ми шље ња о кан ди да ти ма за пру жа ње услу га зе-
маљ ског оп слу жи ва ња и са мо оп слу жи ва ња и да је ми шље ње при 
до де ли сло то ва во де ћи ра чу на о рав но прав ном по ло жа ју авио-пре-
во зи ла ца ко ји ко ри сте аеро дром ске услу ге.

На чин обра зо ва ња Са ве та авио-пре во зи ла ца ко ји ко ри сте 
аеро дром ске услу ге и на чин ње го вог ра да про пи су је Ди рек то рат.

4. Аеро дром ске на кна де

Члан 134. 
Опе ра тер аеро дро ма ко ји се ко ри сти за јав ни авио-пре воз и 

опе ра тер оп штег аеро дро ма има ју пра во на на кна ду за ко ри шће ње 
аеро дром ске ин фра струк ту ре, пра во на на кна ду за сле та ње, пра-
во на на кна ду за пар ки ра ње ва зду хо пло ва, пра во на на кна ду за 
ко ри шће ње ави о мо сто ва, пра во на на кна ду за сва ког од ла зе ћег и 
тран сфер ног пут ни ка, пра во на на кна ду за упо тре бу рад не ста ни-
це за ре ги стра ци ју пут ни ка и пр тља га, пра во на на кна ду за пру жа-
ње услу га при хва та и от пре ме ва зду хо пло ва, услу га укр ца ва ња и 
ис кр ца ва ња пут ни ка, услу га уто ва ра и ис то ва ра пр тља га, услу га 
при хва та и от пре ме по ште и ро бе и за услу ге осве тља ва ња ма не-
вар ских по вр ши на у усло ви ма сма ње не ви дљи во сти.

Ди рек то рат до но си про пис ко јим бли же опи су је услу ге за ко-
је се пла ћа ју на кна де опе ра те ру аеро дро ма.

До ма ћи др жав ни ва зду хо пло ви на ле то ви ма по себ не на ме не 
не пла ћа ју аеро дром ске на кна де.

Ви си ну на кна да од ре ђу је опе ра тер аеро дро ма за сва ку услу гу 
по себ но, уз прет ход ну са гла сност вла сни ка аеро дро ма.

Опе ра тер аеро дро ма ду жан је да о раз ло зи ма због ко јих пла-
ни ра по ве ћа ње по је ди не на кна де и о ње ној пла ни ра ној ви си ни 
оба ве сти све ко ри сни ке аеро дром ских услу га 60 да на пре пла ни ра-
ног по чет ка при ме не по ве ћа не на кна де.

Гла ва сед ма

ВА ЗДУ ХО ПЛОВ НИ ПРО ИЗ ВО ДИ, ДЕ ЛО ВИ, УРЕ ЂА ЈИ И 
ОПРЕ МА

I. КО РИ ШЋЕ ЊЕ И РАЗ ВР СТА ВА ЊЕ ВА ЗДУ ХО ПлО ВА

Ко ри шће ње ва зду хо пло ва у ва зду шном са о бра ћа ју

Члан 135. 
У ва зду шном са о бра ћа ју сме да се ко ри сти ва зду хо плов ко ји 

је упи сан у Ре ги стар ва зду хо пло ва Ре пу бли ке Ср би је, Еви ден ци-
ју ва зду хо пло ва Ре пу бли ке Ср би је и Ре ги стар вој них ва зду хо пло ва 
Ре пу бли ке Ср би је и ко ји је кон ти ну и ра но пло вид бен. 

У ва зду шном са о бра ћа ју мо гу да се ко ри сте и стра ни ва зду-
хо пло ви упи са ни у ре ги стре ва зду хо пло ва дру гих др жа ва, а ко је 
при зна је Ди рек то рат.Ва зду хо плов сме да се ко ри сти у ва зду шном 
са о бра ћа ју са мо пре ма сво јој ка те го ри ји, вр сти и на ме ни.

Раз вр ста ва ње ва зду хо пло ва

Члан 136. 
Раз вр ста ва ње ва зду хо пло ва пре ма ка те го ри ји, вр сти и на ме-

ни про пи су је Ди рек то рат.
Раз вр ста ва ње вој них ва зду хо пло ва про пи су је ми ни стар над-

ле жан за по сло ве од бра не.

II. РЕ ГИ СТРИ ЦИ ВИл НИХ ВА ЗДУ ХО ПлО ВА

1. Ре ги стар ва зду хо пло ва и Еви ден ци ја ва зду хо пло ва

Члан 137.
У Ре пу бли ци Ср би ји во де се Ре ги стар ва зду хо пло ва Ре пу бли-

ке Ср би је (у да љем тек сту: Ре ги стар ва зду хо пло ва) и Еви ден ци ја 
ва зду хо пло ва Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: Еви ден ци ја ва-
зду хо пло ва).
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Ре ги стар ва зду хо пло ва и Еви ден ци ја ва зду хо пло ва су јав не 

књи ге ко је во ди Ди рек то рат.

2. Упис ва зду хо пло ва у Ре ги стар ва зду хо пло ва и Еви ден ци ју 
ва зду хо пло ва

Категоријеваздухопловакојисеуписујуурегистариевиденцију
ваздухоплова

Члан 138. 
У Ре ги стар ва зду хо пло ва упи су ју се ва зду хо пло ви свих ка те-

го ри ја.
У еви ден ци ју ва зду хо пло ва упи су ју се ва зду хо пло ви чи ја 

мак си мал на ма са  на по ле та њу не пре ла зи 560 kg, змај без мо то ра, 
па ра глај дер и дру ги ва зду хо пло ви ко је про пи ше Ди рек то рат.

УсловизауписваздухопловауРегистарваздухоплова

Члан 139. 
У Ре ги стар ва зду хо пло ва мо же да се упи ше ва зду хо плов ко-

ји ни је упи сан у стра ни ре ги стар ва зду хо пло ва и ко ји ис пу ња ва 
зах те ве из по твр де о ти пу и спо со бан је да без бед но уче ству је у 
ва зду шном са о бра ћа ју, ако је:

1) вла сник ва зду хо пло ва, у це ли ни или де ли мич но, Ре пу бли-
ка Ср би ја, дру го прав но ли це или пред у зет ник ко ји су ре ги стро ва-
ни у Ре пу бли ци Ср би ји; 

2) вла сник ва зду хо пло ва, у це ли ни или де ли мич но, др жа вља-
нин Ре пу бли ке Ср би је с пре би ва ли штем у Ре пу бли ци Ср би ји или 
из ван ње, ако је ма тич ни аеро дром ва зду хо пло ва у Ре пу бли ци Ср-
би ји; 

3) ко ри сник ва зду хо пло ва прав но ли це, пред у зет ник или фи-
зич ко ли це чи је је се ди ште, од но сно пре би ва ли ште у Ре пу бли ци 
Ср би ји.

Ама тер ски про из ве ден ва зду хо плов упи су је се у Ре ги стар ва-
зду хо пло ва иако не под ле же утвр ђи ва њу ти па.

Ва зду хо плов чи ји је вла сник или ко ри сник стра но фи зич ко 
или прав но ли це мо же да се упи ше у Ре ги стар ва зду хо пло ва ако 
се прет ход но при ба ви са гла сност за упис ко ју из да је ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве са о бра ћа ја.

За упис ва зду хо пло ва ко ји је из бри сан из стра ног ре ги стра 
ра ди упи са у Ре ги стар ва зду хо пло ва нео п ход но је да се при ло жи 
до ку мент о пло вид бе но сти за из воз ко ји је из да ла ва зду хо плов на 
власт стра не др жа ве или по твр да о пло вид бе но сти ко ју из да је Ди-
рек то рат на осно ву основ ног пре гле да ва зду хо пло ва.

Ва зду хо плов ко ји је уве зен у Ре пу бли ку Ср би ју упи су је се у 
Ре ги стар ва зду хо пло ва под истим усло ви ма као да је про из ве ден у 
Ре пу бли ци Ср би ји, ако ни је био упи сан у стра ни ре ги стар ва зду-
хо пло ва.

Уверењеорегистрацијиваздухоплова

Члан 140.
Ва зду хо плов се упи су је у Ре ги стар ва зду хо пло ва на зах тев 

вла сни ка или ко ри сни ка ва зду хо пло ва, по овла шће њу вла сни ка.
По упи су у Ре ги стар ва зду хо пло ва, Ди рек то рат из да је уве ре-

ње о ре ги стра ци ји ва зду хо пло ва.

ПривремениуписуРегистарваздухоплова

Члан 141.
Ва зду хо плов ко ји не ис пу ња ва усло ве за упис у Ре ги стар ва-

зду хо пло ва мо же да се при вре ме но упи ше у Ре ги стар ва зду хо пло ва: 
1) ако се уво зи у Ре пу бли ку Ср би ју и има до ку мент о ти пу 

ко ји је из да ла ва зду хо плов на власт стра не др жа ве;
2) ако је про из ве ден у Ре пу бли ци Ср би ји, из во зи се из ње и 

има по твр ду о ти пу ко ју је из дао Ди рек то рат; 
3) ако је про из ве ден у Ре пу бли ци Ср би ји, не ма по твр ду о ти-

пу, а ис пу ња ва усло ве за утвр ђи ва ње лет них спо соб но сти и тех-
нич ких осо би на. 

При вре ме ни упис мо же да тра је до 12 ме се ци.
По при вре ме ном упи су у Ре ги стар ва зду хо пло ва, Ди рек то рат 

из да је уве ре ње о при вре ме ној ре ги стра ци ји ва зду хо пло ва.

БрисањеизРегистраваздухоплова

Члан 142. 
Ди рек то рат бри ше ва зду хо плов из Ре ги стра ва зду хо пло ва на 

зах тев вла сни ка или ко ри сни ка ва зду хо пло ва или по слу жбе ној ду-
жно сти.

Ако вла сник и ко ри сник ва зду хо пло ва ни су исти, под но си лац 
зах те ва за бри са ње ва зду хо пло ва ду жан је да под не се и ове ре ну 
пи сме ну из ја ву сва ког ли ца ко је је упи са но у вла снич ко-ко ри снич-
ки лист да је са гла сно с бри са њем ва зду хо пло ва.

Вла сник или ко ри сник ва зду хо пло ва ду жан је да уз зах тев за 
бри са ње ва зду хо пло ва под не се и ове ре ну пи сме ну из ја ву сва ког 
ли ца ко је је упи са но у за ло жни лист да је са гла сно с бри са њем ва-
зду хо пло ва.

Ди рек то рат по слу жбе ној ду жно сти бри ше из Ре ги стра ва зду-
хо пло ва сва ки ва зду хо плов ко ји је уни штен, трај но не у по тре бљив, 
не стао, пот пу но не до сту пан или чи ја по твр да о пло вид бе но сти не 
ва жи ду же од де сет го ди на.

Ако се ва зду хо плов бри ше из Ре ги стра ва зду хо пло ва ра ди 
упи са у стра ни ре ги стар, Ди рек то рат из да је по твр ду о пло вид бе-
но сти ва зду хо пло ва за из воз.

СадржинаРегистраваздухоплова

Члан 143. 
Ре ги стар ва зду хо пло ва са сто ји се од глав не књи ге и збир ке 

ис пра ва.
Глав на књи га са сто ји се од уло жа ка ко ји се обра зу ју за сва ки 

ва зду хо плов. 
Је дан ва зду хо плов мо же да има са мо је дан уло жак. 
Уло жак се са сто ји од: 
1) опи сног ли ста, у ко ји се упи су ју ре ги стар ска озна ка, ка-

те го ри ја, вр ста, на ме на и глав не тех нич ке осо би не ва зду хо пло ва, 
огра ни че ња у ко ри шће њу ва зду хо пло ва и по да ци о ва зду хо плов-
ним про из во ди ма ко ји су угра ђе ни у ва зду хо плов; 

2) вла снич ко-ко ри снич ког ли ста, у ко ји се упи су ју вла сник и 
ко ри сник ва зду хо пло ва и глав ни по да ци о вла сни ку и ко ри сни ку 
ва зду хо пло ва; 

3) за ло жног ли ста, у ко ји се упи су ју глав ни по да ци о има о цу 
и осно ву за ло жног пра ва.

Збир ку ис пра ва чи не све ис пра ве ко је су по слу жи ле као ос-
нов за упис по да та ка у уло шке Ре ги стра ва зду хо пло ва. 

Oсновзауписправасвојинеизаложногправа

Члан 144. 
Упис у вла снич ко-ко ри снич ки и за ло жни лист Ре ги стра ва-

зду хо пло ва за сни ва се на ак ту ствар но над ле жног су да ко ји има 
се ди ште у ме сту у ко ме је се ди ште Ди рек то ра та.

Упис пра ва сво ји не у Еви ден ци ју ва зду хо пло ва за сни ва се на 
ове ре ној пи сме ној из ја ви вла сни ка ако је ва зду хо плов про из ве ден 
у Ре пу бли ци Ср би ји, од но сно на до ка зу о пла ће ној ца ри ни ако је 
ва зду хо плов про из ве ден у ино стран ству.

Упис пра ва сво ји не на ама тер ски про из ве де ном ва зду хо пло-
ву за сни ва се на ове ре ној пи сме ној из ја ви ли ца ко је је про из ве ло 
ва зду хо плов.

3. Др жав на при пад ност ва зду хо пло ва

Члан 145. 
Ва зду хо плов ко ји је упи сан у Ре ги стар ва зду хо пло ва или 

Еви ден ци ју ва зду хо пло ва има др жав ну при пад ност Ре пу бли ке Ср-
би је.

Ва зду хо плов ко ји има др жав ну при пад ност Ре пу бли ке Ср би-
је мо ра да но си зна ке др жав не при пад но сти, озна ке ре ги стра ци је 
и оба ве зне нат пи се.

Зна ци др жав не при пад но сти су Др жав на за ста ва Ре пу бли ке 
Ср би је и озна ка др жав не при пад но сти ко ју до де љу је Ме ђу на род на 
ор га ни за ци ја ци вил ног ва зду хо плов ства.

Озна ке ре ги стра ци је и оба ве зне нат пи се и на чин на ко ји се 
они и зна ци др жав не при пад но сти но се про пи су је Ди рек то рат.

Вој ни ва зду хо плов ко ји је упи сан у Ре ги стар вој них ва зду хо-
пло ва има др жав ну при пад ност Ре пу бли ке Ср би је и оба ве зан је да 
но си зна ке др жав не при пад но сти и ре ги стар ске озна ке ко је про пи-
ше ми ни стар над ле жан за по сло ве од бра не.
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4. Сход на при ме на од ре да ба о Ре ги стру ва зду хо пло ва  
на Еви ден ци ју ва зду хо пло ва

Члан 146. 
Од ред бе овог за ко на о Ре ги стру ва зду хо пло ва сход но се при-

ме њу ју на Еви ден ци ју ва зду хо пло ва.
Са др жи ну и на чин во ђе ња Еви ден ци је ва зду хо пло ва про пи-

су је Ди рек то рат.

5. Ис пра ве и књи ге ва зду хо пло ва у ле ту

Члан 147. 
Док ва зду хо плов ко ји је упи сан у Ре ги стар ва зду хо пло ва ле-

ти, у ње му мо ра ју да се на ла зе уве ре ње о ре ги стра ци ји ва зду хо-
пло ва, по твр да о пло вид бе но сти ва зду хо пло ва, по твр да о про ве ри 
пло вид бе но сти ва зду хо пло ва, до зво ле за рад угра ђе не опре ме ко ја 
еми ту је ра дио сиг на ле и дру ге ис пра ве и књи ге. 

Ис пра ве и књи ге ко је мо ра ју да се на ла зе у ва зду хо пло ву у ле-
ту, као и са др жи ну и на чин во ђе ња тих књи га про пи су је Ди рек то рат.

Ис пра ве ва зду хо пло ва мо ра ју би ти на пи са не на срп ском и ен-
гле ском је зи ку, а књи ге ва зду хо пло ва мо гу да бу ду на пи са не и са-
мо на ен гле ском је зи ку.

6. Ис пра ве и књи ге вој них ва зду хо пло ва

Члан 148. 
Ис пра ве и књи ге вој них ва зду хо пло ва ко је су из да ли над ле-

жни вој ни ор га ни ва же и кад се они ко ри сте за ле то ве ко ји се не 
сма тра ју вој ним, ако су из да те пре ма овом за ко ну.

III. ВА ЗДУ ХО ПлОВ НО-ТЕХ НИЧ КЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

1. Ва зду хо плов но-тех нич ке де лат но сти и ор га ни за ци је

Појамваздухопловно-техничкихделатностииорганизација

Члан 149. 
Ва зду хо плов но-тех нич ке де лат но сти са сто је се од про јек то ва-

ња, про из вод ње, ис пи ти ва ња ко ја прет хо де утвр ђи ва њу ти па, одр-
жа ва ња и обез бе ђи ва ња кон ти ну и ра не пло вид бе но сти ва зду хо пло-
ва и дру гих ва зду хо плов них про из во да, де ло ва, уре ђа ја и опре ме.

Ва зду хо плов но-тех нич ку де лат ност мо же да оба вља при вред-
но дру штво, дру го прав но ли це или пред у зет ник ко ји има до зво лу 
за оба вља ње ва зду хо плов но-тех нич ке де лат но сти (у да љем тек сту: 
ва зду хо плов но-тех нич ка ор га ни за ци ја) или ко ји не под ле же при ба-
вља њу до зво ле за то што се ама тер ски ба ви про јек то ва њем, про из-
вод њом и одр жа ва њем ама тер ски про из ве де ног ва зду хо пло ва. 

Ва зду хо плов но –тех нич ке ор га ни за ци је упи су ју се у еви ден-
ци ју ко ју во ди Ди рек то рат, ко ји про пи су је и са др жи ну и на чин во-
ђе ња еви ден ци је.

Дозволазаобављањеваздухопловно-техничкеделатности

Члан 150. 
До зво лу за оба вља ње ва зду хо плов но-тех нич ке де лат но сти 

из да је Ди рек то рат на нео д ре ђе но вре ме, при вред ном дру штву, 
дру гом прав ном ли цу, ор га ну др жав не упра ве или пред у зет ни ку 
ко ји има про стор за оба вља ње де лат но сти, сред ства за рад, од го-
ва ра ју ће осо бље, при руч ник за оба вља ње де лат но сти и ис пу ња ва 
дру ге усло ве ко је про пи ше Ди рек то рат.

Ва зду хо плов но-тех нич кој ор га ни за ци ји ко јој из да до зво лу за 
одр жа ва ње кон ти ну и ра не пло вид бе но сти ва зду хо пло ва, Ди рек то-
рат мо же из да ти и до зво лу за оба вља ње пе ри о дич них пре гле да ва-
зду хо пло ва.

Усло ве под ко ји ма се ме ња, су спен ду је или ста вља ван сна ге 
до зво ла за оба вља ње ва зду хо плов но-тех нич ке де лат но сти и обра-
зац до зво ле про пи су је Ди рек то рат.

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње или из ме ну до зво ле за 
оба вља ње ва зду хо плов но-тех нич ке де лат но сти пла ћа се на кна да 
Ди рек то ра ту.

Признавањестрaногдокумента

Члан 151. 
Ди рек то рат мо же да при зна до ку мент ко ји је из да ла ва зду хо-

плов на власт стра не др жа ве, ако усло ви под ко ји ма је из дат ни су 

бла жи од усло ва ко ји су про пи са ни за из да ва ње до зво ле за оба вља-
ње ва зду хо плов но-тех нич ке де лат но сти.

До ку мент ко ји је из дао или при знао над ле жан ор ган Европ-
ске уни је при хва та се, без во ђе ња по ступ ка за при зна ва ње.

За по сту па ње по зах те ву за при зна ва ње стра ног до ку мен та 
пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

Пројектовањеипроизводњаваздухопловногпроизвода,делова,
уређајаиопреме

Члан 152. 
Про јек то ва ње је по сту пак у ко ме се из ра ђу је до ку мен та ци-

ја ко ја је нео п ход на да би се про из вео или мо ди фи ко вао ва зду хо-
плов ни про из вод, део, уре ђај и опре ма.

Про из вод ња мо же да се од ви ја као про из вод ња про то ти па, 
се риј ска и ама тер ска про из вод ња.

Про из вод ња про то ти па је про из вод ња ва зду хо плов ног про из-
во да ко ме још ни је утвр ђен тип, а се риј ска про из вод ња је про из-
вод ња ва зду хо плов ног про из во да ко ме је утвр ђен тип.

Ама тер ска про из вод ња је про из вод ња ва зду хо плов ног про из-
во да ко ји, по пра ви лу, не под ле же утвр ђи ва њу ти па, и ко ји не ма 
ком плет ну про јект ну и про из вод ну до ку мен та ци ју.

Усло ве под ко ји ма се про јек ту ју и про из во де ва зду хо плов ни 
про из во ди, де ло ви, уре ђа ји и опре ма про пи су је Ди рек то рат.

2. Утвр ђи ва ње ти па ва зду хо плов ног про из во да

Испитивањетипаваздухопловногпроизвода

Члан 153. 
Утвр ђи ва ње ти па ва зду хо плов ног про из во да по чи ње ис пи ти-

ва њем ти па ко је оба вља ва зду хо плов но-тех нич ка ор га ни за ци ја.
Ис пи ти ва ње ти па је по сту пак у ко ме се про ве ра ва да ли но ви 

тип и мо дел ва зду хо плов ног про из во да у це ли ни или де ли мич но 
ис пу ња ва тех нич ке про пи се о пло вид бе но сти.

При ис пи ти ва њу ти па од ре ђу ју се усло ви под ко ји ма ва зду-
хо плов ни про из вод сме да се ко ри сти у ва зду шном са о бра ћа ју и 
огра ни че ња у то ме, тех нич ка до ку мен та ци ја о ти пу ва зду хо плов-
ног про из во да и са ста вља ју при руч ни ци за ко ри шће ње и одр жа-
ва ње ва зду хо плов ног про из во да, а за ва зду хо плов од ре ђу је и ни во 
ге не ри са не бу ке и еми си је штет них га со ва.

Тех нич ке про пи се о пло вид бе но сти до но си Ди рек то рат.

Утврђивањетипаипотврдаотипу

Члан 154. 
По окон ча њу по ступ ка ис пи ти ва ња ти па, ва зду хо плов но-тех-

нич ка ор га ни за ци ја до ста вља до ку мен та ци ју Ди рек то ра ту.
Ди рек то рат, по при је му до ку мен та ци је, оба вља до дат не про-

ве ре и за тим утвр ђу је но ви тип или од би ја зах тев да се утвр ди но-
ви тип.

Ва зду хо плов ном про из во ду ко ме бу де утвр ђен тип из да је се 
по твр да о ти пу, а ва зду хо пло ву се по ред то га из да је и по твр да о ге-
не ри са ној бу ци и по твр да о еми си ји штет них га со ва. 

По твр да о еми си ји штет них га со ва из да је се на осно ву спе ци-
фи ка ци ја про из во ђа ча ва зду хо пло ва или на осно ву ре зул та та по-
себ ног ис пи ти ва ња.

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње или ме ња ње по твр де о 
ти пу, по твр де о ге не ри са ној бу ци и по твр де о еми си ји штет них га-
со ва пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

Признавањестрaногдокументаотипу

Члан 155. 
Ди рек то рат мо же да при зна до ку мент о ти пу ко ји је из да ла 

ва зду хо плов на власт стра не др жа ве, ако усло ви под ко ји ма је он 
из дат ни су бла жи од усло ва ко ји су про пи са ни за из да ва ње по твр-
де о ти пу ва зду хо плов ног про из во да.

До ку мент о ти пу ко ји је из дао или при знао над ле жни ор ган 
Европ ске уни је при хва та се, без во ђе ња по ступ ка за при зна ва ње. 

За по сту па ње по зах те ву за при зна ва ње стра ног до ку мен та 
пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.
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3. Гре шка у кон струк ци ји

Члан 156. 
Ако ва зду хо плов ни про из вод има гре шку у кон струк ци ји, 

угра ђе ном ма те ри ја лу, по ступ ку град ње, ис пи ти ва њу, ко ри шће њу 
или одр жа ва њу, а она ути че на пло вид бе ност, Ди рек то рат мо же 
на ло жи ти ње го вом ко ри сни ку да от кло ни гре шку у ро ку ко ји од-
ре ди Ди рек то рат. 

Ако је Ди рек то рат из дао по твр ду о ти пу, он мо же да за гре-
шку те же при ро де су спен ду је ко ри шће ње по твр де о ти пу док се 
гре шка не от кло ни.

Ако ко ри сник ва зду хо плов ног про из во да не от кло ни гре шку 
у ро ку, Ди рек то рат мо же да ста ви ван сна ге по твр ду о пло вид бе но-
сти, по твр ду о про ве ри пло вид бе но сти или до зво лу за лет.

IV. КОН ТИ НУ И РА НА ПлО ВИД БЕ НОСТ ВА ЗДУ ХО ПлО ВА

1. Кон ти ну и ра на пло вид бе ност ва зду хо пло ва и пло вид бе ност 
ва зду хо пло ва

Појамконтинуиранепловидбеностиваздухоплова

Члан 157. 
Ва зду хо плов је кон ти ну и ра но пло вид бен ако ис пу ња ва зах-

те ве из по твр де о ти пу, ако је спо со бан да без бед но уче ству је у 
ва зду шном са о бра ћа ју и ако ис пу ња ва дру ге усло ве ко је про пи ше 
Ди рек то рат.

Ко ри сни ку кон ти ну и ра но пло вид бе ног ва зду хо пло ва Ди рек-
то рат, на ње гов зах тев, из да је по твр ду о про ве ри пло вид бе но сти.

По ред по твр де о про ве ри пло вид бе но сти, кон ти ну и ра на пло-
вид бе ност до ка зу је се и по твр дом о пло вид бе но сти.

Потврдаопловидбености

Члан 158. 
По твр да о пло вид бе но сти из да је се ако се, по сле основ ног 

пре гле да ва зду хо пло ва, утвр ди да ва зду хо плов ис пу ња ва све усло-
ве ко ји су по треб ни за кон ти ну и ра ну пло вид бе ност.

По твр ду о пло вид бе но сти из да је Ди рек то рат, на нео д ре ђе но 
вре ме.

Кад из да је по твр ду о пло вид бе но сти, Ди рек то рат из да је и пр-
ву по твр ду о про ве ри пло вид бе но сти, ко ја ва жи 12 ме се ци. 

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње по твр де о пло вид бе но-
сти пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

Основнипрегледваздухоплова

Члан 159. 
Основ ни пре глед ва зду хо пло ва оба вља се пре упи са ва зду хо-

пло ва у Ре ги стар ва зду хо пло ва или Еви ден ци ју ва зду хо пло ва.
Основ ни пре глед ва зду хо пло ва оба вља се и ка да ко ри сник ва-

зду хо пло ва зах те ва да му се из да но ва по твр да о пло вид бе но сти 
за то што је прет ход на ста вље на ван сна ге услед:

1) ве ћег оште ће ња ва зду хо пло ва;
2) ве ће мо ди фи ка ци је ва зду хо пло ва;
3) пре ки да кон ти ну и ра не пло вид бе но сти ва зду хо пло ва ду жег 

од шест ме се ци;
4) пре стан ка ис пу ња ва ња не ког усло ва ко ји је по тре бан да би 

се одр жа ла кон ти ну и ра на пло вид бе ност ва зду хо пло ва;
5) ко ри шће ња ва зду хо пло ва ми мо ка те го ри је или на ме не на-

ве де не у по твр ди о пло вид бе но сти;
6) про ме не на ме не ва зду хо пло ва.
Ако основ ни пре глед по ка же да ва зду хо плов мо же да се ко-

ри сти уз од ре ђе но огра ни че ње, оно се упи су је у по твр ду о пло вид-
бе но сти.

Основ ни пре глед ва зду хо пло ва оба вља Ди рек то рат, ко ме се 
за то пла ћа на кна да.

Продужењеважењапотврдеопроверипловидбености

Члан 160. 
Вла сник или ко ри сник ва зду хо пло ва ко ји на ме ра ва да одр жи 

кон ти ну и ра ну пло вид бе ност ду жан је да на сва ких 12 ме се ци од 
из да ва ња по твр де о про ве ри пло вид бе но сти за тра жи да Ди рек то-
рат про ду жи ва же ње по твр де о про ве ри пло вид бе но сти.

Ва же ње по твр де о про ве ри пло вид бе но сти про ду жа ва се на 
12 ме се ци.

О то ме да ли ће про ду жи ти ва же ње по твр де о про ве ри пло-
вид бе но сти Ди рек то рат од лу чу је по сле пе ри о дич ног пре гле да ва-
зду хо пло ва.

За по сту па ње по зах те ву за про ду же ње ва же ња по твр де о 
про ве ри пло вид бе но сти пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

Периодичнипрегледваздухоплова

Члан 161. 
Пе ри о дич ни пре глед ва зду хо пло ва оба вља ва зду хо плов но-

тех нич ка ор га ни за ци ја ко ја има до зво лу за то и ко ју иза бе ре ко ри-
сник ва зду хо пло ва. 

По окон ча њу пе ри о дич ног пре гле да, ва зду хо плов но-тех нич-
ка ор га ни за ци ја пре по ру чу је Ди рек то ра ту да про ду жи или не про-
ду жи по твр ду о про ве ри пло вид бе но сти.

Ди рек то рат је ду жан да сам оба ви сва ки тре ћи пе ри о дич ни 
пре глед ва зду хо пло ва.

Контролнипреглед

Члан 162. 
Кон трол ни пре глед ва зду хо пло ва оба вља се док ва жи по твр-

да о про ве ри пло вид бе но сти.
Кон трол ни пре глед ва зду хо пло ва оба вља ко ри сник ва зду хо-

пло ва или ва зду хо плов но-тех нич ка ор га ни за ци ја ко јој је он по ве-
рио одр жа ва ње ва зду хо пло ва. 

Додатниусловизауспостављањеиодржавањеконтинуиране
пловидбеностиујавномавио-превозу

Члан 163. 
Ва зду хо плов ко јим се оба вља јав ни авио-пре воз мо ра да ис-

пу ни до дат не усло ве за ус по ста вља ње и одр жа ва ње кон ти ну и ра не 
пло вид бе но сти.

До дат ни усло ви од но се се на утвр ђи ва ње ли сте ми ни мал не 
ис прав но сти опре ме ва зду хо пло ва и ли сте до зво ље ног од сту па ња 
кон фи гу ра ци је.

Обе ли сте утвр ђу је ко ри сник ва зду хо пло ва, а одо бра ва Ди-
рек то рат. 

2. Пре кид кон ти ну и ра не пло вид бе но сти. Про грам одр жа ва ња 
ва зду хо пло ва

Члан 164. 
Ако се кон ти ну и ра на пло вид бе ност ва зду хо пло ва пре ки не, 

ко ри сник ва зду хо пло ва ду жан је да оба ви ра до ве на одр жа ва њу 
ва зду хо пло ва ко ји су пред ви ђе ни про гра мом одр жа ва ња ва зду хо-
пло ва.

Про грам одр жа ва ња ва зду хо пло ва је сте скуп ме ра и про це ду-
ра ко је се пред у зи ма ју да би се одр жа ла кон ти ну и ра на пло вид бе-
ност ва зду хо пло ва и при ме њу је се кад га одо бри Ди рек то рат.

3. Тех нич ки лет

Члан 165.
Ди рек то рат из да је ко ри сни ку ва зду хо пло ва до зво лу за тех-

нич ки лет ако је ва зду хо плов пре стао да бу де кон ти ну и ра но пло-
вид бен услед ква ра, оште ће ња или из не ког дру гог раз ло га, а у 
ста њу је да без бед но оба ви тех нич ки лет од аеро дро ма на ко ме се 
за те као до аеро дро ма на ко ме ће се оба ви ти ра до ви на ње го вом 
одр жа ва њу.

Ди рек то рат, по по тре би, утвр ђу је огра ни че ња под ко ји ма се 
од ви ја тех нич ки лет.

Пробнилет

Члан 166.
Проб ни лет је про ве ра ва зду хо пло ва у ле ту, ко јом се про ве-

ра ва ју тех нич ки усло ви за пло вид бе ност ва зду хо пло ва, мо то ра, 
ели се, де ло ва и уре ђа ја ра ди утвр ђи ва ња ти па или се про ве ра ва ју 
тех нич ки усло ви пло вид бе но сти утвр ђе ни у до ку мен ту о ти пу.

Усло ве и на чин из вр ша ва ња проб ног ле та про пи су је Ди рек-
то рат.
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За одо бре ње и ре а ли за ци ју проб ног ле та пла ћа се на кна да 
Ди рек то ра ту и пру жа о цу услу га у ва зду шној пло вид би.

4. Под за кон ски про пис

Члан 167. 
Усло ви под ко ји ма се из да ју, ме ња ју, су спен ду ју или ста вља ју 

ван сна ге по твр да о пло вид бе но сти и по твр да о про ве ри пло вид-
бе но сти, обра зац по твр де о пло вид бе но сти и по твр де о про ве ри 
пло вид бе но сти, огра ни че ња ко ја се упи су ју у по твр ду о пло вид-
бе но сти, на чин на ко ји се оба вља ју основ ни и пе ри о дич ни пре глед 
ва зду хо пло ва и ко ме се пла ћа на кна да за пе ри о дич ни пре глед ва-
зду хо пло ва, са др жи на про гра ма одр жа ва ња ва зду хо пло ва и на чин 
на ко ји се про грам одр жа ва ња при ме њу је, на чин утвр ђи ва ња ли сте 
ми ни мал не ис прав но сти опре ме ва зду хо пло ва и ли сте до зво ље ног 
од сту па ња кон фи гу ра ци је и усло ви под ко ји ма се из да је до зво ла за 
тех нич ки лет бли же се од ре ђу ју про пи сом Ди рек то ра та.

5. Пло вид бе ност дру гих ва зду хо плов них про из во да

Члан 168. 
Пло вид бе ност дру гих ва зду хо плов них про из во да бли же се 

од ре ђу је про пи сом Ди рек то ра та.

V. ПРЕ ГлЕД СТРА НОГ ВА ЗДУ ХО ПлО ВА

Члан 169. 
Стра ни ва зду хо плов то ком бо рав ка на аеро дро му у Ре пу бли-

ци Ср би ји мо же би ти под врг нут уну тра шњем и спо ља шњем пре-
гле ду на плат фор ми од стра не овла шће ног ли ца Ди рек то ра та, ра ди 
про ве ре ис пра ва и књи га ко је се на ла зе у ва зду хо пло ву, ис пра ва 
ко је по се ду је по са да ва зду хо пло ва и ра ди про ве ре ста ња ва зду хо-
пло ва, ње го ве опре ме и оде ља ка на ме ње них за пре воз пут ни ка, пр-
тља га, по ште и ро бе.

Пре глед стра ног ва зду хо пло ва од ви ја се пре ма про це ду ра ма 
и стан дар ди ма ко је је од ре дио над ле жни ор ган Европ ске уни је.

Ако по сто ји оправ да на сум ња да ис пра ве и књи ге ко је се на ла-
зе у ва зду хо пло ву или ис пра ве ко је по се ду је по са да ва зду хо пло ва, 
као и да ва зду хо плов, опре ма или оде љак на ме њен за пре воз пут-
ни ка, пр тља га, по ште и ро бе ни су у скла ду са од го ва ра ју ћим ме ђу-
на род ним стан дар ди ма без бед но сти, овла шће но ли це Ди рек то ра та 
пред у зи ма ме ре ко је је про пи сао над ле жни ор ган Европ ске уни је.

Гла ва осма

ВА ЗДУ ХО ПЛОВ НО ОСО БЉЕ

1. По јам ва зду хо плов ног осо бља

Члан 170. 
Ва зду хо плов но осо бље је осо бље чи ји по сло ви не по сред но 

или по сред но ути чу на без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја.

2. Ка те го ри је ва зду хо плов ног осо бља

Ваздухопловноособљечијипословинепосредноутичу
набезбедностваздушногсаобраћаја

Члан 171.
Ва зду хо плов но осо бље чи ји по сло ви не по сред но ути чу на 

без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја де ли се на ле тач ко, по моћ но ле-
тач ко и не ле тач ко.

ле тач ко осо бље чи не пи лот ва зду хо пло ва, ин же њер ле тач и 
на ви га тор ле тач. 

По моћ но ле тач ко осо бље (ка бин ско осо бље) на осно ву до зво-
ле оба вља од ре ђе не по сло ве у ве зи са без бед но шћу ли ца укр ца них 
у ва зду хо плов.

Не ле тач ко осо бље чи не кон тро лор ле те ња, сту дент кон тро-
лор ле те ња, осо бље ко је одр жа ва ва зду хо плов и ва зду хо плов ни 
дис пе чер.

Дозвола

Члан 172. 
Ва зду хо плов ном осо бљу чи ји по сло ви не по сред но ути чу на 

без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја из да је се од го ва ра ју ћа до зво ла у 
ко ју се упи су ју овла шће ња има о ца до зво ле.

До зво ла се из да је ли цу ко је је струч но оспо со бље но и ко је 
ис пу ни усло ве ве за не за го ди не жи во та и дру ге усло ве ко је про пи-
ше Ди рек то рат.

До зво лу из да је Ди рек то рат на од ре ђе но или нео д ре ђе но вре-
ме, за ви сно од вр сте ва зду хо плов ног осо бља.

До зво ла се из да је и па до бран цу.

Проверастручнеоспособљености

Члан 173. 
Струч ну оспо со бље ност про ве ра ва ју ис пи ти ва чи ко је овла-

сти Ди рек то рат.
По сту пак по ко ме се про ве ра ва струч на оспо со бље ност про-

пи су је Ди рек то рат. 

Ваздухопловноособљечијипословипосредноутичу
набезбедностваздушногсаобраћаја

Члан 174. 
Ва зду хо плов но осо бље чи ји по сло ви по сред но ути чу на без бед-

ност ва зду шног са о бра ћа ја чи не тех нич ко осо бље пру жа ла ца услу га 
у ва зду шној пло вид би, ва тро га сно-спа си лач ко осо бље, осо бље ко је 
пру жа услу ге зе маљ ског оп слу жи ва ња, осо бље ко је кон тро ли ше ис-
прав ност по вр ши на за кре та ње ва зду хо пло ва, аеро дром ски дис пе че-
ри и осо бље ко је оба вља пре глед обез бе ђи ва ња на аеро дро му. 

Потврдаообучености

Члан 175. 
Ва зду хо плов ном осо бљу чи ји по сло ви по сред но ути чу на 

без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја из да је се од го ва ра ју ћа по твр да о 
об у че но сти у ко ју се упи су ју овла шће ња има о ца по твр де.

По твр ду о об у че но сти из да је цен тар за обу ку ва зду хо плов ног 
осо бља ко ји је спро вео обу ку, на од ре ђе но или нео д ре ђе но вре ме, 
за ви сно од вр сте ва зду хо плов ног осо бља.

Бли же раз вр ста ва ње осо бља чи ји по сло ви по сред но ути чу 
на без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја и усло ве под ко ји ма се из да-
је, ме ња, су спен ду је или ста вља ван сна ге по твр да о об у че но сти и 
обра зац по твр де о об у че но сти про пи су је Ди рек то рат.

Ауторизација

Члан 176. 
Ауто ри за ци ја је по себ на ис пра ва ко јом се јед но ли це овла шћу-

је да у име Ди рек то ра та пре ду зме не ку рад њу или оба вља од ре ђе не 
по сло ве, из у зев од лу чи ва ња у окви ру по ве ре них по сло ва др жав не 
упра ве, а из да је се под усло ви ма ко је про пи ше Ди рек то рат.

Ауто ри за ци ју из да је Ди рек то рат, на од ре ђе но вре ме.

Подзаконскипропис

Члан 177. 
Ди рек то рат про пи су је усло ве под ко ји ма се из да је до зво ла и 

упи су је овла шће ње у до зво лу, вре ме на ко је се из да ју до зво ла и 
ауто ри за ци ја, вре ме на ко је ва же овла шће ња ко ја су упи са на у до-
зво лу, усло ве под ко ји ма се ме ња ју, су спен ду ју или ста вља ју ван 
сна ге до зво ла и ауто ри за ци ја, усло ве под ко ји ма се су спен ду ју или 
ста вља ју ван сна ге овла шће ња ко ја су упи са на у до зво лу и обра сце 
до зво ле и ауто ри за ци је.

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње до зво ле и ауто ри за ци је, 
за упис овла шће ња у до зво лу и про ду же ње ва же ња до зво ле, ауто-
ри за ци је или овла шће ња ко је је са др жа но у до зво ли, као и по зах-
те ву за из ме ну ауто ри за ци је пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту. 

Уписникиевиденцијеваздухопловногособља

Члан 178. 
У Ре пу бли ци Ср би ји во де се Упи сник ва зду хо плов ног осо-

бља и еви ден ци је ва зду хо плов ног осо бља.
Упи сник ва зду хо плов ног осо бља са др жи по дат ке о ва зду хо-

плов ном осо бљу ко је не по сред но ути че на без бед ност ва зду шног 
са о бра ћа ја, а еви ден ци ја ва зду хо плов ног осо бља са др жи по дат ке о 
оста лом ва зду хо плов ном осо бљу.

Упи сник ва зду хо плов ног осо бља во ди Ди рек то рат, а еви ден-
ци је ва зду хо плов ног осо бља во де цен три за обу ку.
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Са др жи ну и на чин во ђе ња упи сни ка и еви ден ци ја про пи су је 

Ди рек то рат. 
Упи сник вој ног ва зду хо плов ног осо бља во ди ми ни стар ство 

над ле жно за по сло ве од бра не, ко је про пи су је и са др жи ну и на чин 
во ђе ња упи сни ка.

Центризаобукуваздухопловногособља

Члан 179. 
Ва зду хо плов но осо бље об у ча ва се у цен три ма за обу ку ва зду-

хо плов ног осо бља.
Свој ство цен тра за обу ку ва зду хо плов ног осо бља сти че до-

ма ћа ор га ни за ци јако ја има по твр ду о пра ву на об у ча ва ње ва зду хо-
плов ног осо бља ко ју из да је Ди рек то рат, на од ре ђе но вре ме.

Усло ве под ко ји ма се из да је, ме ња, су спен ду је и ста вља ван 
сна ге по твр да о пра ву на об у ча ва ње ва зду хо плов ног осо бља, вре-
ме на ко је се по твр да из да је и обра зац по твр де про пи су је Ди рек-
то рат.

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње, про ду же ње ва же ња или 
из ме ну по твр де о пра ву на об у ча ва ње ва зду хо плов ног осо бља пла-
ћа се на кна да Ди рек то ра ту. 

Наставнипрограмицентаразаобукуваздухопловногособља

Члан 180. 
Ва зду хо плов но осо бље об у ча ва се у цен три ма за обу ку, пре-

ма на став ним про гра ми ма ко ји су ускла ђе ни с ме ђу на род ним 
стан дар ди ма и пре по ру че ном прак сом и ко је одо бра ва Ди рек то рат.

Ако обу ка ва зду хо плов ног осо бља зах те ва ко ри шће ње од го-
ва ра ју ћег уре ђа ја за си му ли ра ње ле та, за ко ри шће ње уре ђа ја мо ра 
да се при ба ви до зво ла Ди рек то ра та.

Евиденцијацентаразаобукуваздухопловногособља

Члан 181. 
Еви ден ци ју цен та ра за обу ку ва зду хо плов ног осо бља во ди 

Ди рек то рат.
Са др жи ну и на чин во ђе ња еви ден ци је про пи су је Ди рек то рат. 

Признавањеобукеизвањастеченихувојнојслужби

Члан 182. 
Обу ка, зва ња и дру ги усло ви ко је је вој но ва зду хо плов но осо-

бље оства ри ло за вре ме оба вља ња вој не слу жбе при зна ју се код 
по ла га ња ис пи та за из да ва ње до зво ле и по твр де о об у че но сти, под 
усло ви ма ко је про пи ше Ди рек то рат. 

3. При зна ва ње обу ке, до зво ла и овла шће ња сте че них  
у стра ној др жа ви

Члан 183. 
Ди рек то рат мо же да при зна обу ку ко ја је спро ве де на у стра-

ној др жа ви, ако она од го ва ра обу ци ко ја се спро во ди у Ре пу бли ци 
Ср би ји.

Обу ка ко ја је спро ве де на у стра ној др жа ви, а ко ја не по сто ји у 
Ре пу бли ци Ср би ји, при зна је се ако је обу ка спро ве де на пре ма ме-
ђу на род ним стан дар ди ма.

Ди рек то рат мо же да при зна до зво лу и овла шће ње ко ји су из-
да ти у стра ној др жа ви ако они ис пу ња ва ју усло ве ко ји су про пи са-
ни за из да ва ње до зво ле и овла шће ња у Ре пу бли ци Ср би ји.

За по сту па ње по зах те ву за при зна ва ње обу ке спро ве де не у 
стра ној др жа ви и стра них до зво ла и овла шће ња пла ћа се на кна да 
Ди рек то ра ту.

4. Су спен зи ја ко ри шће ња до зво ле

Условизасуспензијукоришћењадозволе

Члан 184. 
Ако се ин спек циј ским над зо ром утвр ди да има лац до зво ле 

од сту па од про пи са них пра ви ла или про це ду ра или да не по сред-
но угро жа ва без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја, ва зду хо плов ни ин-
спек тор ду жан је да на ли цу ме ста до не се пи сме но ре ше ње ко јим 
има о цу до зво ле за бра њу је рад и да у на ред них 72 са та до ста ви 
Ди рек то ра ту обра зло же ни пи сме ни пред лог да се има о цу до зво ле 
пот пу но или де ли мич но су спен ду је ко ри шће ње до зво ле.

Ди рек то рат је ду жан да о пред ло гу од лу чи у ро ку од пет да-
на од ка да је при мио пред лог, ина че се сма тра да је за бра на ра да 
пре ста ла.

Садржинаитрајањерешењаосуспензијикоришћењадозволе

Члан 185. 
Ре ше њем о пот пу ној су спен зи ји ко ри шће ња до зво ле за бра-

њу је се има о цу до зво ле да ко ри сти сва овла шће ња ко ја су са др-
жа на у до зво ли, а ре ше њем о де ли мич ној су спен зи ји ко ри шће ња 
до зво ле − да ко ри сти са мо од ре ђе на овла шће ња ко ја су са др жа на 
у до зво ли.

Пот пу на или де ли мич на су спен зи ја ко ри шће ња до зво ле тра је 
нај ду же шест ме се ци, по чев од да на ка да је уру че но пи сме но ре-
ше ње ко јим је има о цу до зво ле за бра њен рад.

На ре ше ње о су спен зи ји ко ри шће ња до зво ле жал ба ни је до-
зво ље на.

Налозиурешењуосуспензијикоришћењадозволе.Стављање
ванснагедозволеилиовлашћења

Члан 186. 
Има о цу до зво ле мо же ре ше њем о су спен зи ји до зво ле би ти 

на ло же но да ис пу ни од го ва ра ју ће оба ве зе (да се до дат но об у чи у 
цен тру за обу ку ва зду хо плов ног осо бља и да по ло жи од го ва ра ју ћи 
те о риј ски или прак тич ни део ис пи та ко ји се ина че по ла же ра ди из-
да ва ња до зво ле, да ван ред но про ве ри здрав стве ну спо соб ност и сл.).

Пот пу на или де ли мич на су спен зи ја ко ри шће ња до зво ле уки-
да се ако има лац до зво ле, пре ис те ка су спен зи је, ис пу ни оба ве зе 
ко је су му на ло же не ре ше њем о су спен зи ји.

Ди рек то рат ста вља ван сна ге до зво лу или по је ди на овла шће-
ња ко ја су са др жа на у до зво ли ако има лац до зво ле, до ис те ка су-
спен зи је, не ис пу ни оба ве зе ко је су му на ло же не ре ше њем о су-
спен зи ји.

5. Оба ве за ва зду хо плов ног осо бља да но си по треб не ис пра ве

Члан 187. 
Док је на ду жно сти, ва зду хо плов но осо бље оба ве зно је да 

при се би има до зво лу или по твр ду о об у че но сти, а ле тач ко осо-
бље, кон тро ло ри ле те ња и ка бин ско осо бље и ле кар ско уве ре ње.

ли це ко је је на прак тич ној обу ци ду жно је да при се би има 
ис пра ву ко јом до ка зу је да по ха ђа прак тич ни део обу ке.

6. Здрав стве на спо соб ност ле тач ког осо бља, кон тро ло ра  
ле те ња и ка бин ског осо бља

Доказивањездравственеспособности

Члан 188. 
ле тач ко осо бље, кон тро ло ри ле те ња, сту ден ти кон тро ло ри 

ле те ња и по моћ но ле тач ко осо бље (ка бин ско осо бље) мо гу да оба-
вља ју по сло ве на ко је су овла шће ни са мо ако здрав стве ну спо соб-
ност до ка жу ле кар ским уве ре њем од го ва ра ју ће кла се. 

Усло ве под ко ји ма се ис пи ту је здрав стве на спо соб ност, по-
сту пак по ко ме се она ис пи ту је, вре ме на ко је се она ис пи ту је и 
кла се и обра сце ле кар ског уве ре ња про пи су је Ди рек то рат.

Испитивањездравственеспособностиииздавањелекарских
уверења

Члан 189. 
Пр ви ле кар ски пре глед за утвр ђи ва ње здрав стве не спо соб но-

сти вр ши ва зду хо плов но ме ди цин ски цен тар овла шћен од стра не 
Ди рек то ра та.

Пр во ле кар ско уве ре ње увек из да је Ди рек то рат. 
Сва ко сле де ће ле кар ско уве ре ње мо гу из да ва ти ле ка ри ко ји 

има ју по твр ду о пра ву на ис пи ти ва ње здрав стве не спо соб но сти 
ко ју из да је Ди рек то рат, на од ре ђе но вре ме.

Ка да из да по твр ду о пра ву ис пи ти ва ња здрав стве не спо соб-
но сти здрав стве ној уста но ви, Ди рек то рат из да је по твр де и јед ном 
бро ју ле ка ра ко ји ра де у њој, а ко је сам ода бе ре.

За ис пи ти ва ње здрав стве не спо соб но сти и из да ва ње ле кар-
ског уве ре ња пла ћа се на кна да здрав стве ној уста но ви.



56 Број 73 12. октобар 2010.

Евиденцијаздравственихустановаилекара

Члан 190. 
Еви ден ци ју здрав стве них уста но ва и ле ка ра ко ји има ју по-

твр ду о пра ву на ис пи ти ва ње здрав стве не спо соб но сти во ди Ди-
рек то рат.

Ди рек то рат про пи су је са др жи ну и на чин во ђе ња еви ден ци је 
здрав стве них уста но ва и ле ка ра.

Подзаконскипропис

Члан 191. 
Усло ве под ко ји ма се из да је, ме ња, су спен ду је или ста вља 

ван сна ге по твр да о пра ву на ис пи ти ва ње здрав стве не спо соб но-
сти, вре ме на ко је се по твр да из да је и обра зац по твр де про пи су је 
Ди рек то рат.

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње, про ду же ње ва же ња или 
из ме ну по твр де о пра ву на ис пи ти ва ње здрав стве не спо соб но сти 
пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

Додатноразматрањездравственеспособности

Члан 192. 
ли це ко је ни је за до вољ но из да тим ле кар ским уве ре њем, мо-

же да из ја ви жал бу ле кар ској ко ми си ји ко ју обра зу је ди рек тор Ди-
рек то ра та, с ли сте струч ња ка  – ле ка ра ко ји има ју по твр ду о пра ву 
на ис пи ти ва ње здрав стве не спо соб но сти, а у ра ду ко ми си је не мо-
гу уче ство ва ти ле ка ри ко ји су из да ли то уве ре ње.

Жал ба мо же да се из ја ви у ро ку од 15 да на од ка да ли це при-
ми акт о здрав стве ној спо соб но сти.

7. Про ве ра пси хо фи зич ког ста ња ва зду хо плов ног осо бља

Члан 193. 
При ли ком оба вља ња сво јих по сло ва ва зду хо плов но осо бље 

не сме да бу де под ути ца јем ал ко хо ла или пси хо ак тив них суп стан-
ци ни ти у пси хо фи зич ком ста њу ко је га оне мо гу ћа ва да пра вил но 
оба вља сво је по сло ве.

Пси хо фи зич ко ста ње ва зду хо плов ног осо бља про ве ра ва ли-
це ко је овла сти по сло да вац ва зду хо плов ног осо бља, пре не го што 
ва зду хо плов но осо бље поч не да оба вља по сло ве, као и то ком оба-
вља ња по сло ва, на на чин ко ји не оме та њи хов рад.

8. По са да ва зду хо пло ва

Саставибројчлановапосадеваздухоплова

Члан 194. 
По са ду ва зду хо пло ва чи не ли ца ко ја оба вља ју по је ди не 

струч не по сло ве у ве зи с ле том ва зду хо пло ва и са сто ји се од ле тач-
ког и по моћ ног ле тач ког осо бља (ка бин ског осо бља).

Број чла но ва и са став по са де ва зду хо пло ва утвр ђен је по твр-
дом о ти пу ва зду хо пло ва, при руч ни ком за упра вља ње ва зду хо пло-
вом, опе ра тив ним при руч ни ком ко ри сни ка ва зду хо пло ва и про пи-
сом Ди рек то ра та. 

Пра ва и оба ве зе по са де ва зду хо пло ва од ре ђе ни су опе ра тив-
ним при руч ни ком ко ри сни ка ва зду хо пло ва.

Пилотваздухоплова

Члан 195. 
Пи лот ва зду хо пло ва је члан по са де ва зду хо пло ва ко ји упра-

вља ва зду хо пло вом или уче ству је у упра вља њу ва зду хо пло вом.
Пи лот ко ји је у ви шеч ла ној по са ди ва зду хо пло ва овла шћен 

да упра вља ва зду хо пло вом мо же од ре ди ти да ва зду хо пло вом упра-
вља дру ги пи лот ко ји је на то овла шћен, ако је члан по са де.

Староснаграницазаобављањепословапилотаукомерцијалној
делатности

Члан 196. 
ли це ко је је на вр ши ло 65 го ди на жи во та не сме да бу де пи лот 

ва зду хо пло ва ко ји је на ме њен за оба вља ње ко мер ци јал не де лат но сти.
Пи лот ко ји је ста ри ји од 60 го ди на жи во та сме да бу де пи лот 

ва зду хо пло ва ко ји је на ме њен за оба вља ње ко мер ци јал не де лат но-
сти ако је је ди ни пи лот ста ри ји од 60 го ди на жи во та у ви шеч ла ној 
по са ди.

У ви шеч ла ној по са ди ва зду хо пло ва ко ји је на ме њен за оба-
вља ње ко мер ци јал не де лат но сти мо же би ти са мо је дан пи лот ко ји 
је ста ри ји од 60 го ди на жи во та.

Вођаваздухоплова

Члан 197. 
Во ђа ва зду хо пло ва је пи лот ко ји, по пра ви лу, упра вља ва зду-

хо пло вом и од го ва ра за лет у це ли ни.
Од го вор ност во ђе ва зду хо пло ва по чи ње кад се пре у зму до ку-

мен та о уто ва ре ном пр тља гу, по шти или ро би или кад се јед но или 
ви ше ли ца укр ца у ва зду хо плов с на ме ром да ле ти, а окон ча ва се 
кад се сва ли ца ис кр ца ју, а до ку мен та о пр тља гу, по шти или ро би 
пре да ју слу жба ма на аеро дро му од ре ди шта.

Во ђу ва зду хо пло ва од ре ђу је ко ри сник ва зду хо пло ва за сва ки 
лет или део ле та.

Во ђа ва зду хо пло ва мо же овла сти ти чла на по са де ва зду хо пло-
ва да га ме ња док се он не на ла зи у ва зду хо пло ву ко ји је на зе мљи.

Во ђа ва зду хо пло ва пред ста вља ко ри сни ка ва зду хо пло ва.

Дужностивођеваздухоплова,члановапосадеидругихлица

Члан 198. 
Во ђа ва зду хо пло ва ду жан је да пре ле та про ве ри да ли су ва-

зду хо плов и по са да спрем ни за лет, да ли се у ва зду хо пло ву на ла зе 
све по треб не ис пра ве и књи ге и да пре ду зме ме ре ко је су од ре ђе не 
опе ра тив ним при руч ни ком ко ри сни ка ва зду хо пло ва.

Чла но ви по са де ва зду хо пло ва и дру га ли ца ду жни су да се 
по ви ну ју на ре ђе њи ма во ђе ва зду хо пло ва.

Ако је угро же на без бед ност ле та ва зду хо пло ва, во ђа ва зду хо-
пло ва мо же ус кра ти ти укр ца ва ње чла ну по са де или дру гом ли цу, 
за бра ни ти уто вар пр тља га, по ште или ро бе, зах те ва ти ис кр ца ва ње 
или ис то вар.

Ако је угро же на без бед ност ле та или обез бе ђи ва ње ва зду хо-
пло ва, во ђа ва зду хо пло ва овла шћен је да пре ду зме све ме ре ко је су 
по треб не да би се одр жа ла без бед ност ле та и обез бе ђи ва ње ва зду-
хо пло ва.

Радновремечлановапосадеукомерцијалнимделатностима
иконтролоралетења

Члан 199.
Рад но вре ме чла но ва по са де у ре дов ном авио-пре во зу и дру-

гим ко мер ци јал ним де лат но сти ма, ду жи на вре ме на ле та, вре ме на 
ко је се члан по са де осло ба ђа свих ду жно сти и де жур ста ва, од мо ре 
чла но ва по са де у ре дов ном авио-пре во зу и дру гим ко мер ци јал ним 
де лат но сти ма и пла ће но од су ство ле тач ког осо бља ра ди одр жа ва-
ња пси хо фи зич ке кон ди ци је бли же про пи су је ми ни стар над ле жан 
за по сло ве са о бра ћа ја. 

Про пи сом ми ни стра над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја од ре-
ђу је се и рад но вре ме кон тро ло ра ле те ња на опе ра тив ном рад ном 
ме сту и пра во кон тро ло ра ле те ња на пла ће но од су ство ра ди одр-
жа ва ња пси хо фи зич ке кон ди ци је.

Гла ва де ве та

ЗА ШТИ ТА ОД БУ КЕ И ЕМИ СИ ЈЕ ИЗ ДУВ НИХ ГА СО ВА

За шти та жи вот не сре ди не

Члан 200.
Ва зду хо плов ни су бјек ти оба ве зни су да пред у зи ма ју ме ре за-

шти те жи вот не сре ди не од бу ке ва зду хо пло ва и оста лих екс тер них 
фак то ра ко ји ути чу на бу ку, а по сле ди ца су оба вља ња де лат но сти 
и пру жа ња услу га у ва зду хо плов ству.

Ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја, уз са гла сност ми-
ни стра над ле жног за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не про пи су је 
по ступ ке за сма њи ва ње бу ке при по ле та њу и сле та њу ва зду хо пло-
ва, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма. 

Ду жност опе ра те ра аеро дро ма

Члан 201.
Опе ра тер аеро дро ма ду жан је да обез бе ди да се при ко ри шће-

њу аеро дро ма при ме њу ју ме ре за шти те жи вот не сре ди не, пре ма 



12. октобар 2010. Број 73 57
овом за ко ну и про пи си ма ко ји ма се уре ђу је за шти та жи вот не сре-
ди не.

До пу ште ни ни вои бу ке и еми си је из дув них га со ва  
на аеро дро ми ма

Члан 202. 
Еми то ва ње бу ке и еми то ва ње из дув них га со ва на аеро дро ми-

ма и у њи хо вој око ли ни не мо гу би ти из над про пи са них гра нич-
них вред но сти. 

Ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја уз са гла сност ми-
ни стра над ле жног за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не про пи су је 
до пу ште не ни вое еми си је бу ке на аеро дро ми ма, до пу ште не ни вое 
еми си је из дув них га со ва на аеро дро ми ма, на чин пра ће ња еми си је 
и опе ра тив на огра ни че ња на по је ди ним тач ка ма аеро дро ма, као и 
ме ре за сма ње ње еми си је из дув них га со ва. 

Ко ри сни ци ва зду хо пло ва пла ћа ју на кна ду за за шти ту жи вот-
не сре ди не од бу ке и еми си је из дув них га со ва ва зду хо пло ва.

Сред ства оства ре на од на кна де из ста ва 3. овог чла на у ви-
си ни од 60% при ход су опе ра те ра аеро дро ма, а у ви си ни од 40% 
при ход су бу џе та Ре пу бли ке Ср би је и ко ри сте се на мен ски пре ко 
Фон да за за шти ту жи вот не сре ди не.

Опе ра тер аеро дро ма на мен ски ко ри сти сред ства од на кна де 
за спро во ђе ње од го ва ра ју ћих ме ра за шти те, за сма ње ње штет них 
ефе ка та бу ке и еми си је из дув них га со ва, от кла ња ње штет них по-
сле ди ца про пи са них овим за ко ном и про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 
за шти та жи вот не сре ди не.

Фонд за за шти ту жи вот не сре ди не на мен ски ко ри сти сред-
ства од на кна де за из ра ду стра те шких ка ра та бу ке и ак ци о них пла-
но ва за шти те од бу ке ва зду шног са о бра ћа ја у жи вот ној сре ди ни.

Ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја, уз са гла сност ми-
ни стра над ле жног за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не прописујe 
ви си ну на кна де за за шти ту жи вот не сре ди не од бу ке и еми си је из-
дув них га со ва ва зду хо пло ва.

Ме ре ње бу ке и под руч је за шти те од бу ке

Члан 203.
Опе ра те ри оп штег аеро дро ма и аеро дро ма ко ји се ко ри сти за 

јав ни авио-пре воз на ко ји ма је то ком прет ход не го ди не оба вље но 
ви ше од 50.000 по ле та ња и сле та ња ва зду хо пло ва и опе ра тер ме-
шо ви тог аеро дро ма, на ко ме ле те вој ни и мла зни ва зду хо пло ви ду-
жан је да обез бе ди стал но ме ре ње бу ке ко ја се на аеро дро му и ње-
го вој око ли ни ства ра при по ле та њу и сле та њу ва зду хо пло ва.

Ре зул та ти ме ре ња бу ке ко ри сте се за из ра ду стра те шких ка-
ра та бу ке и ак ци о них пла но ва за за шти ту жи вот не сре ди не од бу ке 
и ви бра ци ја ва зду шног са о бра ћа ја у жи вот ној сре ди ни и за од ре-
ђи ва ње под руч ја за шти те од бу ке у ко ји ма бу ка од ва зду хо пло ва 
пре ла зи до пу ште ни ни во. 

Ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја, уз са гла сност ми-
ни стра над ле жног за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не про пи су је 
по сту пак ме ре ња бу ке на аеро дро ми ма.

Гла ва де се та

УДЕ СИ И ОЗБИЉ НЕ НЕ ЗГО ДЕ ВА ЗДУ ХО ПЛО ВА 

По јам уде са и озбиљ не не зго де

Члан 204. 
Удес ва зду хо пло ва је до га ђај ко ји је по ве зан с ко ри шће њем 

ва зду хо пло ва и ко ји се де сио од укр ца ва ња ли ца до ис кр ца ва ња 
ли ца из ва зду хо пло ва, при че му је на ста ла би ло ко ја од сле де ћих 
по сле ди ца:

1) смрт или те шка те ле сна по вре да ли ца услед бо рав ка у ва-
зду хо пло ву, ди рект ног кон так та с де лом ва зду хо пло ва, укљу чу ју-
ћи и де ло ве ко ји су се одво ји ли од ва зду хо пло ва, или услед ди-
рект не из ло же но сти из дув ном мла зу мла зног мо то ра, из у зев ка да 
су смрт или те шка те ле сна по вре да на сту пи ли као по сле ди ца при-
род них узро ка, са мо по вре ђи ва ња, ка да су их про у зро ко ва ла дру га 
ли ца или ка да су за де си ли „сле пе пут ни ке” ко ји су се скри ва ли 
из ван де ло ва ко ји су на рас по ла га њу пут ни ци ма и по са ди; 

2) оште ће ње ва зду хо пло ва, от каз ње го ве струк ту ре ко ји не-
га тив но де лу је на ја чи ну струк ту ре или ка рак те ри сти ке ле та ва-
зду хо пло ва или зах те ва ве ћу по прав ку или за ме ну оште ће не 

ком по нен те, из у зев от ка за или оште ће ња мо то ра (ка да је оште ће-
ње огра ни че но на мо тор, ка по та же или агре га те) или оште ће ња 
ели са, кра је ва кри ла, ан те на, гу ма, коч ни ца, опла те, ма лих уду-
бље ња или про бо ја у опла ти ва зду хо пло ва; 

3) ва зду хо плов је не стао или му ни је мо гу ће при ћи.
Озбиљ на не зго да је до га ђај ко ји об у хва та окол но сти ко је ука-

зу ју да је ско ро до шло до уде са, а ко ја је има ла за по сле ди цу оште-
ће ње де ло ва ва зду хо пло ва или по гон ске гру пе, лак шу те ле сну 
по вре ду ли ца у ва зду хо пло ву или ван ње га или ма ње оште ће ње 
имо ви не тре ћег ли ца.

Ис тра жи ва ње и ана ли за уде са и озбиљ не не зго де ва зду хо пло ва

Члан 205. 
Сва ки удес и озбиљ на не зго да ва зду хо пло ва све стра но мо ра-

ју да се ис тра же и ана ли зи ра ју да би се утвр ди ле чи ње ни це под 
ко ји ма су се де си ли, ако је мо гу ће от кри ли њи хо ви узро ци и по том 
пред у зе ле ме ре ко ји ма се спре ча ва ју но ви уде си и но ве озбиљ не 
не зго де.

Ис тра жи ва ње и от кри ва ње узро ка уде са и озбиљ них не зго да 
ва зду хо пло ва не ма за циљ утвр ђи ва ње кри вич не, при вред но пре-
ступ не, пре кр шај не, ди сци плин ске, гра ђан ско прав не или не ке дру-
ге од го вор но сти за удес и озбиљ ну не зго ду.

Ко ми си ја за ис тра жи ва ње узро ка уде са и озбиљ них не зго да 
ва зду хо пло ва

Члан 206. 
За ис тра жи ва ње сва ког уде са и сва ке озбиљ не не зго де ва зду-

хо пло ва Ди рек то рат обра зу је Ко ми си ју за ис тра жи ва ње узро ка уде-
са и озбиљ них не зго да ва зду хо пло ва (у да љем тек сту: Ко ми си ја).

Тех нич ку по др шку Ко ми си ји пру жа над ле жна слу жба Ди рек-
то ра та ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је.

Са мо стал ност и не за ви сност Ко ми си је

Члан 207.
Ко ми си ја је са мо стал на у ра ду и функ ци о нал но не за ви сна од 

би ло ко га чи ји ин те ре си мо гу би ти су прот ни за да ци ма и овла шће-
њи ма Ко ми си је.

Ни ко не сме да огра ни чи са др жи ну и обим ис тра жи ва ња, да 
ути че на са др жи ну или обим прет ход ног, при вре ме ног или за вр-
шног из ве шта ја о ис тра жи ва њу уде са или озбиљ не не зго де ва зду хо-
пло ва или на са др жи ну и обим без бед но сних пре по ру ка Ко ми си је.

Пред сед ник и чла но ви Ко ми си је

Члан 208. 
Пред сед ник и чла но ви Ко ми си је име ну ју се са ли сте струч-

ња ка ко ју, за сва ку ка лен дар ску го ди ну, са чи ња ва ди рек тор Ди-
рек то ра та из ре да пи ло та, ва зду хо плов них ин же ње ра, кон тро ло ра 
ле те ња, ме те о ро ло га, ле ка ра, прав ни ка и дру гих ли ца из ва зду хо-
плов ства, во де ћи ра чу на о њи хо вим струч ним, мо рал ним и пси-
хо фи зич ким спо соб но сти ма за ис тра жи ва ње уде са и озбиљ них 
не зго да и о њи хо вом ис ку ству у ис тра жи ва њу уде са и озбиљ них 
не зго да.

Број чла но ва и са став Ко ми си је за ви се од те жи не, вр сте и 
оби ма уде са или озбиљ не не зго де ва зду хо пло ва.

Од го вор ност пред сед ни ка Ко ми си је

Члан 209.
Пред сед ник Ко ми си је од го во ран је за ор га ни за ци ју и спро-

во ђе ње ис тра жи ва ња уде са и озбиљ них не зго да ва зду хо пло ва и за 
над зор над њи ма. 

Удес и озбиљ на не зго да стра ног ва зду хо пло ва

Члан 210.
Ако стра ни ва зду хо плов пре тр пи удес или озбиљ ну не зго ду у 

Ре пу бли ци Ср би ји, пред сед ник Ко ми си је о то ме оба ве шта ва над-
ле жни ор ган др жа ве у ко јој је ва зду хо плов ре ги стро ван, др жа ве 
ко ри сни ка ва зду хо пло ва, др жа ве про из во ђа ча ва зду хо пло ва, др жа-
ве про јек то ва ња ва зду хо пло ва и над ле жне ор га не др жа ва чи ји су 
се др жа вља ни на ла зи ли у ва зду хо пло ву.
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Овла шће ни пред став ни ци над ле жних ор га на др жа ва ко ји се 
оба ве шта ва ју о уде су или озбиљ ној не зго ди мо гу да уче ству ју у 
ра ду Ко ми си је.

Од нос са ис тра жним ор га ни ма

Члан 211. 
Ис тра жни ор га ни не сме ју да оме та ју Ко ми си ју да ис тра жу је 

удес и озбиљ ну не зго ду.
Ко ми си ја је ду жна да ис тра жном ор га ну, на ње гов зах тев, 

пру жи сву по треб ну тех нич ку по моћ.

Овла шће ња у ис тра жи ва њу уде са и озбиљ не не зго де

Члан 212. 
Док ис тра жу ју удес и озбиљ ну не зго ду, пред сед ник и чла но-

ви Ко ми си је овла шће ни су да: 
1) сло бод но при сту пе ме сту уде са и озбиљ не не зго де и ва зду-

хо пло ву, ње го вој са др жи ни или олу пи ни;
2) без од ла га ња обез бе де до ка зни ма те ри јал и кон тро ли са но 

укло не остат ке или де ло ве ва зду хо пло ва, ра ди оба вља ња по треб-
них ис пи ти ва ња и ана ли за;

3) не по сред но при сту пе уре ђа ји ма за сни ма ње ле та и да ко ри-
сте њи хо ву са др жи ну, као и са др жи ну дру гих сни мље них ма те ри ја ла;

4) оба ве не по сре дан увид у ре зул та те пре гле да те ла жр та ва 
или ре зул та те ис пи ти ва ња узо ра ка узе тих с те ла жр та ва;

5) оба ве не по сре дан увид у ре зул та те ле кар ског пре гле да ли-
ца ко ја су уче ство ва ла у опе ра ци ја ма ва зду хо пло ва или у ре зул та те 
ис пи ти ва ња узо ра ка узе тих од њих;

6) узму из ја ве од све до ка уде са или озбиљ не не зго де;
7) сло бод но при сту пе ре ле вант ним до ку мен ти ма и ин фор ма-

ци ја ма ко је по се ду ју вла сник, ко ри сник, про из во ђач ва зду хо пло ва 
и Ди рек то рат.

Обез бе ђи ва ње ме ста уде са или озбиљ не не зго де

Члан 213. 
Ва зду хо плов ко ји је пре тр пео удес или озбиљ ну не зго ду или 

ње го ви де ло ви не сме ју да се укло не с ме ста уде са пре но што се 
обез бе ди очу ва ње тра го ва уде са или озбиљ не не зго де и при ба ви 
са гла сност пред сед ни ка Ко ми си је и, ако по сто ји осно ва на сум ња 
да је учи ње но кри вич но де ло  – ис тра жног ор га на.

По ме ра ње ва зду хо пло ва ко ји је пре тр пео удес или озбиљ ну не-
зго ду до зво ље но је са мо ако је то нео п ход но ра ди спа са ва ња ли ца, пр-
тља га и ро бе, от кла ња ња опа сно сти од по жа ра или дру гих опа сно сти 
или ако ва зду хо плов оме та без бед но од ви ја ње ва зду шног са о бра ћа ја.

Ко ри сник ва зду хо пло ва ду жан је да по окон ча њу ис тра жи ва-
ња уде са или озбиљ не не зго де укло ни оште ће ни или уни ште ни ва-
зду хо плов и ње го ве де ло ве.

За вр шни из ве штај о уде су или озбиљ ној не зго ди

Члан 214.
Ко ми си ја је ду жна да ис тра жи удес или озбиљ ну не зго ду, да 

се по ста ра да от кри је узрок уде са или озбиљ не не зго де, да от кри је 
њи хо ве по сле ди це и да утвр ди све чи ње ни це ко је су у ве зи с уде-
сом или озбиљ ном не зго дом.

Ко ми си ја је ду жна да о ре зул та ти ма свог ис тра жи ва ња са чи-
ни за вр шни из ве штај, да га до ста ви Вла ди и да, ако је по треб но, 
у из ве шта ју пред ло жи ме ре ко ји ма се спре ча ва ју но ви уде си или 
озбиљ не не зго де и да о ме ра ма оба ве сти Ди рек то рат.

Ко ми си ја је ду жна да о пред ло же ним ме ра ма оба ве сти ли ца, 
ор га ни за ци је и ор га не ко ји су об у хва ће ни ме ра ма, а они су ду жни 
да пред ло же не ме ре раз мо тре и да о то ме шта су пред у зе ли оба ве-
сте Ко ми си ју и Ди рек то рат.

За вр шни из ве штај Ко ми си је мо ра би ти до сту пан јав но сти, 
али не и иден ти тет ли ца ко ја су уче ство ва ла у уде су или озбиљ ној 
не зго ди. 

Ме шо ви та ци вил но-вој на ко ми си ја

Члан 215.
Ако су у уде су или озбиљ ној не зго ди уче ство ва ли ци вил ни и 

до ма ћи или стра ни вој ни ва зду хо плов, удес или озбиљ ну не зго ду 
ис тра жу је ме шо ви та ци вил но-вој на ко ми си ја.

По ло ви ну чла но ва у ме шо ви ту ци вил но-вој ну ко ми си ју име-
ну је ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја, а дру гу по ло ви ну 
чла но ва име ну је ми ни стар над ле жан за по сло ве од бра не.

Ме шо ви тој ци вил но-вој ној ко ми си ји пред се да ва пред сед ник 
Ко ми си је.

По себ на ко ми си ја

Члан 216.
Удес или озбиљ ну не зго ду у ко јој су уче ство ва ли до ма ћи или 

стра ни вој ни ва зду хо пло ви ис тра жу је по себ на ко ми си ја.
Пред сед ни ка и чла но ве по себ не ко ми си је име ну је ми ни стар 

над ле жан за по сло ве од бра не.

Под за кон ски про пи си

Члан 217. 
Усло ве под ко ји ма се име ну је Ко ми си ја, на чин ње ног ра да и 

на чин ис тра жи ва ња уде са и озбиљ них не зго да бли же се уре ђу ју 
про пи сом Вла де, на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло ве са-
о бра ћа ја.

Усло ве под ко ји ма се име ну је ме шо ви та ци вил но-вој на ко ми-
си ја, на чин ње ног ра да и на чин ис тра жи ва ња уде са и озбиљ них 
не зго да бли же се уре ђу ју про пи сом Вла де, на пред лог ми ни стра 
над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја уз са гла сност ми ни стра за по-
сло ве од бра не.

Име но ва ње по себ не ко ми си је и на чин ње ног ра да бли же се 
уре ђу ју про пи сом ми ни стра над ле жног за по сло ве од бра не. 

Гла ва је да на е ста

ОЛАК ШИ ЦЕ

На ци о нал ни про грам за олак ши це у ва зду шном са о бра ћа ју

Члан 218.
На ци о нал ни про грам за олак ши це у ва зду шном са о бра ћа ју 

чи ни скуп ме ра, ак тив но сти и тех но ло шких по сту па ка ко ји ма се 
олак ша ва оба вља ње ме ђу на род ног јав ног авио-пре во за и убр за ва-
ју про ток пут ни ка, пр тља га, по ште и ро бе.

На ци о нал ним про гра мом за олак ши це у ва зду шном са о-
бра ћа ју утвр ђу ју се др жав ни ор га ни, ор га ни за ци је, прав на ли-
ца, опе ра те ри аеро дро ма, авио-пре во зи о ци и дру ги су бјек ти ко ји 
спро во де про грам и од ре ђу ју њи хо ве оба ве зе и од го вор но сти у 
спро во ђе њу про гра ма.

На ци о нал ни про грам за олак ши це у ва зду шном са о бра ћа ју до-
но си Вла да, на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја. 

На ци о нал ни ко ми тет за олак ши це у ва зду шном са о бра ћа ју

Члан 219. 
Ра ди ко ор ди на ци је спро во ђе ња На ци о нал ног про гра ма за олак-

ши це у ва зду шном са о бра ћа ју и да ва ња пре по ру ка за уна пре ђе ње 
ме ра пред ви ђе них про гра мом, Вла да осни ва На ци о нал ни ко ми тет за 
олак ши це у ва зду шном са о бра ћа ју, као по вре ме но рад но те ло Вла де.

За чла но ве На ци о нал ног ко ми те та за олак ши це у ва зду шном 
са о бра ћа ју Вла да име ну је пред став ни ке ми ни стар ста ва над ле-
жних за по сло ве са о бра ћа ја, спољ них по сло ва, уну тра шњих по-
сло ва, фи нан си ја, ца ри не, по љо при вре де, ту ри зма, здра вља и 
за шти те жи вот не сре ди не, пред став ни ке Ди рек то ра та и пред став-
ни ке опе ра те ра аеро дро ма и авио-пре во зи ла ца.

Рад На ци о нал ног ко ми те та за олак ши це у ва зду шном са о бра-
ћа ју бли же се уре ђу је про пи сом Вла де, на пред лог ми ни стра над-
ле жног за по сло ве са о бра ћа ја.

Гла ва два на е ста

ОБЕЗ БЕ ЂИ ВА ЊЕ У ВА ЗДУ ХО ПЛОВ СТВУ

По јам обез бе ђи ва ња у ва зду хо плов ству и рад ње не за ко ни тог 
оме та ња

Члан 220. 
Обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству је скуп ме ра и људ ских и 

ма те ри јал них по тен ци ја ла ко ји ма се ва зду хо плов ство обез бе ђу је 
од рад њи не за ко ни тог оме та ња.
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Као рад ње не за ко ни тог оме та ња на ро чи то се сма тра ју: на си ље 

про тив ли ца у ва зду хо пло ву у ле ту, ако оно мо же да угро зи без бед-
ност ва зду хо пло ва; уни ште ње ва зду хо пло ва ко ји се ко ри сти у ва-
зду шном са о бра ћа ју или та кво на но ше ње ште те ва зду хо пло ву ко је 
би мо гло да ва зду хо плов учи ни не спо соб ним за лет или да угро зи 
без бед ност ле та; по ста вља ње на пра ве или ма те ри је на ва зду хо плов 
у упо тре би, ко ји ма ва зду хо плов мо же би ти уни штен или ко ји ма би 
мо гла да се про у зро ку је ште та ко ја би ва зду хо плов учи ни ла не спо-
соб ним за лет или угро зи ла без бед ност ле та; уни ште ње или оште-
ће ње тех нич ких си сте ма ва зду шног са о бра ћа ја или оме та ње њи хо-
вог ра да, ако то мо же да угро зи без бед ност ва зду хо пло ва у ле ту; 
да ва ње ла жних оба ве ште ња ко ји ма се угро жа ва без бед ност ва зду-
хо пло ва у ле ту; не за ко ни та и на мер на упо тре ба би ло ко је на пра-
ве, ма те ри је или оруж ја за из вр ше ње де ла на си ља про тив ли ца на 
аеро дро му ко је има или мо же да има за по сле ди цу те шку те ле сну 
по вре ду или смрт ли ца или ко је за по сле ди цу мо же да има уни ште-
ње или те шко оште ће ње обје ка та, опре ме или сред ста ва на аеро-
дро му или ва зду хо пло ва ван упо тре бе ко ји се на ње му на ла зи, ако 
се ти ме угро жа ва или мо же да се угро зи без бед ност на аеро дро му. 

На ци о нал ни про грам за обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству

Члан 221. 
У ци љу при ме не стан дар да у обла сти обез бе ђи ва ња у ва зду хо-

плов ству, Вла да, на пред лог ми ни стра над ле жног за по сло ве са о бра-
ћа ја, до но си На ци о нал ни про грам за обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству. 

На ци о нал ним про гра мом за обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству 
од ре ђу ју се ме ре и по ступ ци ко ји ма се омо гу ћа ва обез бе ђи ва ње у 
ва зду хо плов ству, на ро чи то спре ча ва ње раз ли чи тих об ли ка рад њи 
не за ко ни тог оме та ња, оба ве зе др жав них ор га на и дру гих су бје ка-
та ко је се од но се на спро во ђе ње ме ра обез бе ђи ва ња, де ло ва ње у 
ван ред ним си ту а ци ја ма, од ре ђи ва ње обез бе ђи ва но-ре стрик тив них 
зо на на аеро дро ми ма и усло ви за ула зак у њих и кре та ње у њи-
ма, кон тро ла на чи на на ко ји се пред у зи ма ју ме ре обез бе ђи ва ња, 
кон тро ла ефи ка сно сти ме ра обез бе ђи ва ња, обу ка за спро во ђе ње 
обез бе ђи ва ња и усло ви ко је мо ра ју да ис пу не сва ли ца ко ја оба-
вља ју пре глед обез бе ђи ва њаНа осно ву На ци о нал ног про гра ма за 
обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству Ди рек то рат до но си Про грам за 
кон тро лу ква ли те та ме ра обез бе ђи ва ња у ва зду хо плов ству и Про-
грам обу ке у обла сти обез бе ђи ва ња у ва зду хо плов ству.

На ци о нал ни про грам за обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству, 
Про грам за кон тро лу ква ли те та ме ра обез бе ђи ва ња у ва зду хо плов-
ству и Про грам обу ке у обла сти обез бе ђи ва ња у ва зду хо плов ству 
спро во ди Ди рек то рат.

На ци о нал ни ко ми тет за обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству

Члан 222. 
Ра ди ускла ђи ва ња де ло ва ња ор га на и ор га ни за ци ја ко је спро-

во де мерe обез бе ђи ва ња у ва зду хо плов ству и да ва ња пре по ру ка ка-
ко да се оне по бољ ша ва ју, Вла да обра зу је На ци о нал ни ко ми тет за 
обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству, као по вре ме но рад но те ло Вла де.

Са став и на чин ра да На ци о нал ног ко ми те та за обез бе ђи ва ње 
у ва зду хо плов ству про пи су је Вла да, на пред лог ми ни стра над ле-
жног за по сло ве са о бра ћа ја.

Аеро дром ски ко ми тет за обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству

Члан 223. 
Опе ра тер аеро дро ма ко ји се ко ри сти за јав ни авио-пре воз и 

опе ра тер оп штег аеро дро ма ду жан је да на аеро дро му обра зу је 
Аеро дром ски ко ми тет за обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству, да би 
спро во дио и ко ор ди ни рао мерe обез бе ђи ва ња на ко је је овла шћен 
На ци о нал ним про гра мом за обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству и 
про гра мом за обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству ко ји са чи ни опе ра-
тер аеро дро ма. 

За чла но ве Аеро дром ског ко ми те та за обез бе ђи ва ње у ва зду-
хо плов ству име ну ју се пред став ни ци свих су бје ка та ко ји су укљу-
че ни у спро во ђе ње ме ра обез бе ђи ва ња на аеро дро му.

Про гра ми за обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству

Члан 224. 
Опе ра тер аеро дро ма, пру жа о ци услу га зе маљ ског оп слу-

жи ва ња, до ма ћи и стра ни авио-пре во зи лац, пру жа о ци услу га у 

ва зду шној пло вид би, као и дру ги су бјек ти од ре ђе ни На ци о нал ним 
про гра мом за обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству, ду жни су, у скла ду 
са тим про гра мом, да са чи не и при ме њу ју соп стве не про гра ме за 
обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству.

Про грам за обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству при ме њу је се 
кад га одо бри Ди рек то рат. 

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње одо бре ња на про грам за 
обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству и за ње го ве из ме не или до пу не 
пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

Обез бе ђи ва но-ре стрик тив на зо на аеро дро ма

Члан 225. 
Опе ра тер аеро дро ма ко ји се ко ри сти за јав ни авио-пре воз и 

опе ра тер оп штег аеро дро ма ду жни су да од ре де обез бе ђи ва но-ре-
стрик тив ну зо ну, слу жбе не про ла зе и про ла зе за пут ни ке и да за то 
при ба ве прет ход ну са гла сност Ди рек то ра та. 

Обез бе ђи ва но-ре стрик тив на зо на аеро дро ма је кон тро ли са-
на зо на аеро дро ма у ко ју је, ра ди обез бе ђи ва ња у ва зду хо плов ству, 
огра ни чен при ступ ли ца, во зи ла и опре ме.

Пре глед обез бе ђи ва ња

Члан 226. 
На аеро дро ми ма ко ји се ко ри сте за јав ни авио-пре воз и на оп-

штим аеро дро ми ма оба ве зно се оба вља пре глед обез бе ђи ва ња пут-
ни ка, руч ног пр тља га, пре да тог пр тља га, ро бе и по ште и кон тро-
ли ше при ступ ли ца и во зи ла у обез бе ђи ва но-ре стрик тив ну зо ну (у 
да љем тек сту: пре глед обез бе ђи ва ња).

Пре глед обез бе ђи ва ња оба вља опе ра тер аеро дро ма или прав-
но ли це ко је са опе ра те ром аеро дро ма за кљу чи уго вор о оба вља њу 
пре гле да обез бе ђи ва ња, уз не по сре дан над зор ми ни стар ства над-
ле жног за уну тра шње по сло ве.

За оба вља ње пре гле да обез бе ђи ва ња по треб на је до зво ла ко ју 
из да је Ди рек то рат, на од ре ђе но вре ме.

Под за кон ски про пис

Члан 227. 
Ме ре обез бе ђи ва ња у ва зду хо плов ству, на чин на ко ји се оба-

вља пре глед обез бе ђи ва ња, усло ве под ко ји ма се из да је, ме ња, су-
спен ду је или ста вља ван сна ге до зво ла за оба вља ње пре гле да обез-
бе ђи ва ња, вре ме на ко је се до зво ла из да је и обра зац до зво ле бли же 
се од ре ђу ју про пи сом Ди рек то ра та.

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње, про ду же ње ва же ња или 
из ме ну до зво ле за оба вља ње пре гле да обез бе ђи ва ња пла ћа се на-
кна да Ди рек то ра ту.

Оба ве зе опе ра те ра аеро дро ма ко ји се ко ри сти за јав ни  
авио-пре воз и опе ра те ра оп штег аеро дро ма

Члан 228. 
Опе ра тер аеро дро ма ко ји се ко ри сти за јав ни авио-пре воз и 

опе ра тер оп штег аеро дро ма ду жни су да обез бе де про стор за пре-
глед ва зду хо пло ва ко ји је пред мет не за ко ни тог оме та ња; усло ве за 
кон тро лу и спре ча ва ње нео вла шће ног при сту па у обез бе ђи ва но-
ре стрик тив ну зо ну аеро дро ма; од го ва ра ју ће про сто ри је за спро во-
ђе ње пре гле да обез бе ђи ва ња и тех нич ку опре му за оба вља ње пре-
гле да обез бе ђи ва ња.

Пре глед обез бе ђи ва ња обје ка та, ин ста ла ци ја, уре ђа ја и опре-
ме на аеро дро му оба вља аеро дром ски опе ра тер, а пре глед обез-
бе ђи ва ња ва зду хо пло ва  – ми ни стар ство над ле жно за уну тра шње 
по сло ве.

На кна да за обез бе ђи ва ње

Члан 229. 
Тро шко ви оства ри ва ња ма те ри јал но тех нич ких усло ва за 

спро во ђе ње пре гле да обез бе ђи ва ња и тро шко ви спро во ђе ња пре-
гле да обез бе ђи ва ња на док на ђу ју се из на кна де за обез бе ђи ва ње ко-
ју пут ни ци у ва зду шном са о бра ћа ју у од ла ску пла ћа ју опе ра те ру 
аеро дро ма.

Ви си ну на кна де за обез бе ђи ва ње од ре ђу је опе ра тер аеро дро-
ма, уз прет ход ну са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по сло ве 
са о бра ћа ја.
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Уно ше ње оруж ја и за бра ње них пред ме та

Члан 230. 
У пут нич ку ка би ну ва зду хо пло ва и у обез бе ђи ва но-ре стрик-

тив ну зо ну не сме ју да се уно се хлад но или ва тре но оруж је, му ни-
ци ја, екс пло зив не, за па љи ве или опа сне ма те ри је, као и сред ства и 
пред ме ти ко ји се на ла зе на ли сти за бра ње них пред ме та ко ју про-
пи ше Ди рек то рат.

Но ше ње и ко ри шће ње оруж ја и му ни ци је до зво ље но је са мо 
из у зет но, под усло ви ма ко је про пи ше ми ни стар над ле жан за уну-
тра шње по сло ве.

ли це ко је по се ду је хлад но или ва тре но оруж је или му ни ци ју 
ду жно је да их при ја ви при ре ги стра ци ји за лет и пре да овла шће-
ном при пад ни ку ми ни стар ства над ле жног за уну тра шње по сло ве 
на аеро дро му, с тим што му се хлад но или ва тре но оруж је и му ни-
ци ја вра ћа ју по ис кр ца ва њу.

На чин пре да је и на чин вра ћа ња хлад ног или ва тре ног оруж ја 
и му ни ци је про пи су је ми ни стар над ле жан за уну тра шње по сло ве.

На чин по сту па ња са екс пло зив ним, за па љи вим или опа сним 
ма те ри ја ма, као и сред стви ма и пред ме ти ма ко ји се на ла зе на ли-
сти за бра ње них пред ме та про пи су је Ди рек то рат.

За бра на ула ска у обез бе ђи ва но-ре стрик тив ну зо ну.  
Знак иден ти фи ка ци је

Члан 231.
ли цу ко је од би је пре глед обез бе ђи ва ња не до зво ља ва се ула-

зак у обез бе ђи ва но-ре стрик тив ну зо ну.
ли ца и мо тор на во зи ла мо ра ју, за ула зак у обез бе ђи ва но-ре-

стрик тив ну зо ну и кре та ње у њој ра ди оба вља ња по сло ва, да има ју 
од го ва ра ју ћи знак иден ти фи ка ци је ко ји је од ре ђен На ци о нал ним 
про гра мом за обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству.

Гла ва три на е ста

ОР ГАН И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА НАД ЛЕ ЖНИ ЗА ВА ЗДУ ШНИ 
СА О БРА ЋАЈ

I. МИ НИ СТАР СТВО НАД лЕ ЖНО ЗА ПО СлО ВЕ СА О БРА ЋА ЈА

Члан 232. 
Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве са о бра ћа ја оба вља по-

сло ве др жав не упра ве ко ји се од но се на об ли ко ва ње и во ђе ње по-
ли ти ке Вла де у обла сти ва зду шног са о бра ћа ја, стра те ги ју раз во ја 
ва зду шног са о бра ћа ја, уре ђе ње си сте ма ва зду шног са о бра ћа ја, ин-
спек циј ски над зор у ва зду хо плов ству, над зор над ра дом Ди рек то-
ра та у вр ше њу по ве ре них јав них овла шће ња и дру ге по сло ве ко ји 
су од ре ђе ни овим и дру гим за ко ном.

II. ДИ РЕК ТО РАТ ЦИ ВИл НОГ ВА ЗДУ ХО ПлОВ СТВА  
РЕ ПУ БлИ КЕ СР БИ ЈЕ

Осни ва ње и прав ни по ло жај

Члан 233. 
Овим за ко ном осни ва се Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов-

ства Ре пу бли ке Ср би је, као јав на аген ци ја над ко јом осни вач ка 
пра ва вр ши Вла да у име Ре пу бли ке Ср би је и ко ја, као јав но овла-
шће ње, оба вља по сло ве др жав не упра ве ко ји су јој овим за ко ном 
по ве ре ни.

Ди рек то рат има свој ство прав ног ли ца са пра ви ма, оба ве за ма 
и од го вор но сти ма утвр ђе ним овим за ко ном и дру гим про пи си ма.

Ди рек то рат за сво је оба ве зе од го ва ра сво јом имо ви ном.
Се ди ште Ди рек то ра та је у Бе о гра ду.

По сло ви Ди рек то ра та

Члан 234.
Ди рек то рат до но си про пи се и пр во сте пе не управ не ак те 

кад је на то овла шћен овим за ко ном или дру гим про пи сом, издаje 
јавнe исправe и во ди еви ден ци је за ко је је овла шћен овим за ко ном 
или дру гим про пи сом, оба вља одит (про ве ру) над ва зду хо плов ним 
су бјек ти ма, уче ству је у ра ду ме ђу на род них ва зду хо плов них ор га-
ни за ци ја и ин сти ту ци ја и њи хо вих рад них те ла, са ра ђу је с над ле-
жним ор га ни ма дру гих др жа ва и оба вља дру ге по сло ве од ре ђе не 
овим за ко ном или дру гим про пи сом.

Ди рек то ра ту се по ве ра ва ју по сло ви др жав не упра ве за ко је је 
овла шћен овим за ко ном, а ко ји се од но се на до но ше ње про пи са и 
пр во сте пе них управ них ака та, из да ва ње јав них ис пра ва и во ђе ње 
еви ден ци ја.

Ди рек то рат је на ци о нал но над зор но те ло Ре пу бли ке Ср би је у 
ва зду шној пло вид би, пре ма про пи си ма Европ ске уни је, и као та-
кав из да је сер ти фи кат о оспо со бље но сти за пру жа ње услу га у ва-
зду шној пло вид би и про ве ра ва да ли пру жа о ци услу га у ва зду шној 
пло вид би и да ље ис пу ња ва ју усло ве за пру жа ње услу га.

Про пи си Ди рек то ра та

Члан 235.
Про пи си ко је до но си Ди рек то рат мо ра ју по при ро ди и на зи ву 

да од го ва ра ју про пи си ма ор га на др жав не упра ве. 
Про пи си Ди рек то ра та об ја вљу ју се у „Слу жбе ном гла сни ку 

Ре пу бли ке Ср би је”, без пла ћа ња на кна де за об ја вљи ва ње.
Про пис Ди рек то ра та из у зет но мо же да упу ти на ме ђу на род не 

ак те и про пи се, ме ђу на род не стан дар де и пре по ру че ну прак су ко-
ји се у том слу ча ју не по сред но при ме њу ју. У том слу ча ју про пис 
Ди рек то ра та оба ве зно са др жи ин фор ма ци ју на ко ји на чин су ме ђу-
на род ни ак ти и про пи си, ме ђу на род ни стан дар ди и пре по ру че на 
прак са на ко је он упу ћу је до ступ ни (пу тем Ин тер не та или на дру-
ги по го дан на чин).

Про тив пр во сте пе них управ них ака та ко је Ди рек то рат до не-
се у управ ном по ступ ку мо же се из ја ви ти жал ба ми ни стру над ле-
жном за по сло ве са о бра ћа ја. 

Ор га ни Ди рек то ра та

Члан 236.
Ор га ни Ди рек то ра та су управ ни од бор и ди рек тор.

Де ло круг управ ног од бо ра 

Члан 237.
Управ ни од бор:
1) усва ја го ди шњи про грам ра да Ди рек то ра та;
2) усва ја фи нан сиј ски план и из ве шта је ко је Ди рек то рат под-

но си Вла ди;
3) до но си про пи се;
4) до но си оп ште ак те за ко је ни је над ле жан ди рек тор;
5) усме ра ва рад ди рек то ра и из да је му упут ства за рад;
6) над зи ре по сло ва ње Ди рек то ра та;
7) вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном ко јим се уре ђу ју 

јав не аген ци је.

Са став управ ног од бо ра

Члан 238.
Управ ни од бор има пет чла но ва и чи не га ми ни стар над ле жан 

за по сло ве са о бра ћа ја, ми ни стар над ле жан за уну тра шње по сло ве, 
ми ни стар над ле жан за по сло ве од бра не, ми ни стар над ле жан за по-
сло ве фи нан си ја и ми ни стар над ле жан за по сло ве за шти те жи вот-
не сре ди не.

Ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја је пред сед ник 
управ ног од бо ра.

Чла но ви управ ног од бо ра има ју пра во на на кна ду за свој рад 
чи ји не то из нос не мо же би ти ви ши од јед но стру ке укуп не про сеч-
не за ра де по за по сле ном без по ре за и до при но са, ко ја је ис пла ће на 
у Ре пу бли ци Ср би ји у ок то бру ме се цу у го ди ни ко ја прет хо ди го-
ди ни у ко јој се вр ши ис пла та на кна де, пре ма по дат ку ре пу блич ког 
ор га на над ле жног за по сло ве ста ти сти ке.

Ди рек тор

Члан 239.
Ди рек тор за сту па и пред ста вља Ди рек то рат, ру ко во ди ра дом 

и по сло ва њем Ди рек то ра та, до но си по је ди нач не прав не ак те Ди-
рек то ра та, до но си пра вил ник о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти-
за ци ји рад них ме ста у Ди рек то ра ту, од лу чу је о пра ви ма, оба ве за-
ма и од го вор но сти ма за по сле них у Ди рек то ра ту, из да је ди рек ти ве 
ко ји ма од ре ђу је на чин ра да, по сту па ња и по на ша ња за по сле них у 
Ди рек то ра ту, при пре ма и спро во ди од лу ке управ ног од бо ра и оба-
вља дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном ко јим се уре ђу ју јав не аген-
ци је и дру гим про пи си ма и оп штим ак ти ма.
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За ме ник ди рек то ра

Члан 240.
Ди рек тор има за ме ни ка ко ји га за ме њу је док је од су тан или 

спре чен да оба вља ду жност, ко ји се име ну је по истом по ступ ку 
као и ди рек тор.

Фи нан си ра ње Ди рек то ра та

Члан 241. 
Ди рек то рат обез бе ђу је сред ства за оба вља ње по сло ва из свог 

де ло кру га из: 
1) на кна да за ко је је овим за ко ном про пи са но да се пла ћа ју 

Ди рек то ра ту;
2) де ла на кна да ко је се пла ћа ју у скла ду са Мул ти ла те рал ним 

спо ра зу мом о рут ним на кна да ма или дру гим по твр ђе ним ме ђу на-
род ним уго во ри ма и де ла тер ми нал них на кна да, утвр ђе них го ди-
шњом тро шков ном ба зом на име из вр ша ва ња ре гу ла тор них и над-
зор них по сло ва;

3) на кна де ко ју, за уна пре ђе ње ва зду шног са о бра ћа ја, пла ћа ју 
сви пут ни ци у јав ном авио-пре во зу у од ла ску, по сред ством опе ра-
те ра аеро дро ма;

4) на кна де ко ју, за уна пре ђе ње ва зду шног са о бра ћа ја, пла ћа ју 
ко ри сни ци ва зду хо пло ва по то ни пре ве зе не по ште и ро бе у авио-
пре во зу у од ла ску, по сред ством опе ра те ра аеро дро ма;

5) оста лих из во ра, у скла ду са за ко ном.
Про пис Ди рек то ра та о ви си ни на кна да за ко је је овим за ко-

ном од ре ђе но да се пла ћа ју Ди рек то ра ту, ви си ни на кна де ко ју пла-
ћа ју сви пут ни ци у јав ном авио-пре во зу у од ла ску и ви си ни на кна-
де ко ју пла ћа ју ко ри сни ци ва зду хо пло ва по то ни пре ве зе не по ште 
и ро бе у авио-пре во зу у од ла ску сту па на сна гу по при ба вље ној 
са гла сно сти Вла де. 

При ме на оста лих про пи са на Ди рек то рат

Члан 242. 
На све што овим за ко ном ни је уре ђе но, у по гле ду по ло жа ја 

Ди рек то ра та при ме њу је се за кон ко јим се уре ђу ју јав не аген ци је. 
На пра ва, оба ве зе и од го вор но сти ди рек то ра Ди рек то ра та, за-

ме ни ка ди рек то ра и за по сле них у Ди рек то ра ту при ме њу ју се оп-
шти про пи си о ра ду. 

Гла ва че тр на е ста

ОДИТ (ПРО ВЕ РА) И ИН СПЕК ЦИЈ СКИ НАД ЗОР

I. НАД лЕ ЖНОСТ И ПРИ МЕ НА ПРО ПИ СА

Члан 243. 
Одит (про ве ру) оба вља Ди рек то рат, а ин спек циј ски над зор 

ми ни стар ство над ле жно за по сло ве са о бра ћа ја.
На све што овим за ко ном ни је уре ђе но, у по гле ду оди та (про-

ве ре) и ин спек циј ског над зо ра при ме њу је се за кон ко јим се уре-
ђу је оп шти управ ни по сту пак, а на ин спек циј ски над зор  – и за кон 
ко јим се уре ђу је ин спек циј ски над зор.

II. ОДИТ (ПРО ВЕ РА)

Обје кат оди та (про ве ре), по јам и вр сте оди та (про ве ре)

Члан 244. 
Оди ту (у да љем тек сту: про ве ра) под ле жу при вред но дру-

штво, дру го прав но ли це и пред у зет ник ко ји оба вља ју де лат но сти 
или пру жа ју услу ге у ва зду хо плов ству (у да љем тек сту: обје кат 
про ве ре).

Про ве ром се утвр ђу је да ли обје кат про ве ре ис пу ња ва усло ве 
за оба вља ње де лат но сти или пру жа ње услу га у ва зду хо плов ству.

Основ ном про ве ром ис пи ту је се да ли обје кат про ве ре ис пу-
ња ва усло ве за сти ца ње до зво ле или дру гог по је ди нач ног прав ног 
ак та. 

Пе ри о дич на про ве ра оба вља се док до зво ла или дру ги по је-
ди нач ни прав ни акт ва жи.

За спро во ђе ње про ве ре на зах тев објек та про ве ре, пла ћа се 
на кна да Ди рек то ра ту.

Про ве ра се оба вља као по ве ре ни по сао др жав не упра ве.

Про грам пе ри о дич не про ве ре

Члан 245. 
Ди рек то рат са ста вља про грам пе ри о дич не про ве ре за сва ку 

го ди ну и о вре ме ну про ве ре оба ве шта ва од го вор но ли це у објек ту 
про ве ре. 

Ди рек то рат оба ве шта ва од го вор но ли це у објек ту про ве ре и о 
пред ме ту, пла ну и на чи ну про ве ре.

Про ве ри ва чи

Члан 246. 
Про ве ру спро во де овла шће на ли ца Ди рек то ра та (про ве ри ва чи).
Про ве ри вач има пра во и ду жност да про ве ри објек те, опре му, 

уре ђа је, про јек те, до ку мен та ци ју и јав не ис пра ве објек та про ве ре; 
да на чи ни увид у про цес ра да и ква ли тет услу га ко је пру жа обје кат 
про ве ре и да узме све из ја ве ко је су по треб не да би утвр дио чи ње-
нич но ста ње.

Док оба вља про ве ру, про ве ри вач је ду жан да но си слу жбе ну 
ле ги ти ма ци ју ко јом до ка зу је сво је свој ство.

Из ве штај про ве ри ва ча, ко рек тив не ме ре и по сту па ње  
ди рек то ра Ди рек то ра та

Члан 247. 
Про ве ри ва чи из ра ђу ју пи сме ни из ве штај о про ве ри ко ји са-

др жи чи ње нич но ста ње и утвр ђе не, опи са не и до ку мен то ва не не-
пра вил но сти.

Пи сме ни из ве штај се до ста вља Ди рек то ра ту и објек ту про-
ве ре.

За ви сно од са др жи не из ве шта ја, Ди рек то рат мо же на ло жи ти 
објек ту про ве ре да пред ло жи ко рек тив не ме ре за от кла ња ње не-
пра вил но сти и ро ко ве за њи хо во пред у зи ма ње.

Ди рек то рат је ду жан да про це ни ко рек тив не ме ре ко је је 
пред ло жио обје кат про ве ре и да их при хва ти ако су по год не за от-
кла ња ње не пра вил но сти, а обје кат про ве ре ду жан је да при ме ни 
ко рек тив не ме ре ко је је при хва тио Ди рек то рат.

Рок у ко ме обје кат про ве ре пред у зи ма ко рек тив не ме ре од ре-
ђу ју спо ра зум но Ди рек то рат и обје кат про ве ре.

По окон ча њу ра да про ве ри ва ча, ко нач ну од лу ку о ис хо ду 
про ве ре до но си ди рек тор Ди рек то ра та.

По ве ра ва ње по је ди них по сло ва уну тар про ве ре. При зна ва ње 
стра ног до ку мен та

Члан 248. 
Ди рек то рат мо же да фи зич ком или прав ном ли цу по ве ри по-

је ди не по сло ве уну тар про ве ре, под усло вом да оно има до зво лу за 
спро во ђе ње по је ди них по сло ва уну тар про ве ре. 

До зво лу за спро во ђе ње по је ди них по сло ва уну тар про ве ре 
из да је Ди рек то рат, на од ре ђе но вре ме.

Ди рек то рат мо же да при зна до ку мент о пра ву на спро во ђе ње 
про ве ре ко ји је из да ла стра на др жа ва или ме ђу на род на ор га ни за-
ци ја, ако усло ви под ко ји ма је он из дат ни су бла жи од усло ва ко ји 
су про пи са ни за спро во ђе ње про ве ре у Ре пу бли ци Ср би ји.

За по сту па ње по зах те ву за из да ва ње, про ду же ње ва же ња или 
из ме ну до зво ле за спро во ђе ње по је ди них по сло ва уну тар про ве ре 
и за по сту па ње по зах те ву за при зна ва ње стра ног до ку мен та о пра-
ву на спро во ђе ње про ве ре пла ћа се на кна да Ди рек то ра ту.

Под за кон ски про пис

Члан 249.
Бли жи на чин спро во ђе ња про ве ре, бли же усло ве за сти ца ње 

свој ства про ве ри ва ча, бли жи на чин оства ри ва ња пра ва и оба ве зе 
про ве ри ва ча и обра зац њи хо ве слу жбе не ле ги ти ма ци је, бли жи на-
чин оства ри ва ња пра ва и оба ве зе објек та про ве ре и са др жи на из-
ве шта ја о про ве ри бли же се од ре ђу ју про пи сом Ди рек то ра та.

Ди рек то рат про пи су је и по сло ве уну тар про ве ре ко ји мо гу 
да се по ве ре фи зич ким или прав ним ли ци ма, бли же усло ве ко је 
фи зич ка или прав на ли ца мо ра ју да ис пу не да би им се из да ла до-
зво ла, вре ме на ко је се до зво ла из да је, бли же усло ве под ко ји ма се 
ме ња, су спен ду је или ста вља ван сна ге до зво ла и обра зац до зво ле. 
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III. ИН СПЕК ЦИЈ СКИ НАД ЗОР

1. По јам ин спек циј ског над зо ра. Ва зду хо плов ни ин спек тор

Члан 250.
Ин спек циј ски над зор над спро во ђе њем овог за ко на, под за-

кон ских ака та до не тих на осно ву овог за ко на, ме ђу на род них ака та 
и при хва ће них до ма ћих и ме ђу на род них стан дар да и пре по ру че не 
прак се, вр ши ми ни стар ство над ле жно за по сло ве са о бра ћа ја, пре-
ко ва зду хо плов ног ин спек то ра.

Ин спек циј ски над зор се вр ши над пру жа о цем услу га у ва-
зду шној пло вид би, авио-пре во зи о цем, вла сни ком или ко ри сни ком 
ва зду хо пло ва, опе ра те ром аеро дро ма, ле ти ли шта или те ре на, ин-
ве сти то ром аеро дро ма, ва зду хо плов но-тех нич ком ор га ни за ци јом, 
ва зду хо плов ним осо бљем, као и над дру гим при вред ним дру штви-
ма, дру гим прав ним ли ци ма, пред у зет ни ци ма и фи зич ким ли ци ма 
ко ја оба вља ју де лат но сти, по сло ве или пру жа ју услу ге у ва зду хо-
плов ству (у да љем тек сту: обје кат ин спек циј ског над зо ра).

Док оба вља ин спек циј ски над зор ва зду хо плов ни ин спек тор 
је ду жан да но си слу жбе но оде ло и слу жбе ну ле ги ти ма ци ју.

Из глед и ко ри шће ње слу жбе ног оде ла и обра зац слу жбе не ле-
ги ти ма ци је ва зду хо плов ног ин спек то ра про пи су је ми ни стар над-
ле жан за по сло ве са о бра ћа ја.

Ва зду хо плов ни ин спек тор не мо же да из ра ђу је или уче ству је 
у из ра ди план ске или тех нич ке до ку мен та ци је и тех нич кој кон тро-
ли тех нич ке до ку мен та ци је пред ме та ин спек циј ског над зо ра и да 
вр ши струч ни над зор над про из вод њом, из град њом, од но сно из во-
ђе њем ра до ва на пред ме ту ин спек циј ског над зо ра.

2. Пра ва и ду жно сти ва зду хо плов ног ин спек то ра

Члан 251. 
Ва зду хо плов ни ин спек тор во ди по сту пак, до но си ре ше ња и 

пред у зи ма ме ре у окви ру пра ва и ду жно сти од ре ђе них овим за ко ном. 
Ва зду хо плов ни ин спек тор има пра во и ду жност да у вр ше њу 

ин спек циј ског над зо ра:
1) пре гле да оп ште и по је ди нач не ак те, еви ден ци је и дру гу до-

ку мен та ци ју објек та ин спек циј ског над зо ра;
2) пре гле да: 
(1) аеро дро ме, ле ти ли шта и те ре не, 
(2) ва зду хо пло ве и ва зду хо плов не про из во де, 
(3) ко му ни ка ци о не, на ви га ци о не и над зор не си сте ме, уре ђа је, 

опре му и објек те,
(4) по слов не про сто ри је, по стро је ња, ин ста ла ци је, сред ства 

ра да и про из во де,
(5) дру ге објек те, уре ђа је и пред ме те објек та ин спек циј ског 

над зо ра;
3) са слу ша и узи ма из ја ве од од го вор них ли ца објек та ин-

спек циј ског над зо ра и дру гих ли ца;
4) зах те ва из ве шта је и по дат ке о ра ду објек та ин спек циј ског 

над зо ра;
5) оба ви не по сред ни увид у рад осо бља објек та ин спек циј-

ског над зо ра;
6) пред у зи ма дру ге ме ре и рад ње за ко је је овла шћен.
Ва зду хо плов ни ин спек тор је ду жан да о свом при су ству оба-

ве сти од го вор но ли це у објек ту ин спек циј ског над зо ра.
Од го вор но ли це у објек ту ин спек циј ског над зо ра ду жно је да 

по сту пи по на ло гу ва зду хо плов ног ин спек то ра.

3. Овла шће ња ва зду хо плов ног ин спек то ра

Овлашћењедасеналожиотклањањенеправилности

Члан 252. 
Ва зду хо плов ни ин спек тор овла шћен је да, ако уочи не пра-

вил но сти у ра ду објек та ин спек циј ског над зо ра, до не се ре ше ње 
ко јим објек ту ин спек циј ског над зо ра на ла же да от кло ни не пра вил-
но сти и да од ре ди рок у ко ме је обје кат ин спек циј ског над зо ра ду-
жан да от кло ни не пра вил но сти.

Обје кат ин спек циј ског над зо ра је ду жан да из вр ши ре ше ње 
ва зду хо плов ног ин спек то ра.

Од го вор но ли це у објек ту ин спек циј ског над зо ра ду жно је да, 
у ро ку од 48 са ти од ча са ка да је про те као рок ко ји је од ре ђен за 
от кла ња ње не пра вил но сти, пи сме но оба ве сти ва зду хо плов ног ин-
спек то ра да ли су не пра вил но сти от кло ње не.

Овлашћењенапривременузабрануиограничење

Члан 253. 
За ви сно од ис хо да ин спек циј ског над зо ра и те жи не не по-

сред ног угро жа ва ња без бед но сти и обез бе ђи ва ња у ва зду хо плов-
ству, ва зду хо плов ни ин спек тор овла шћен је да од мах до не се ре-
ше ње ко јим:

1) при вред ном дру штву, дру гом прав ном ли цу или пред у зет-
ни ку при вре ме но за бра њу је оба вља ње де лат но сти или пру жа ње 
услу га; 

2) при вред ном дру штву, дру гом прав ном ли цу, пред у зет ни ку 
или фи зич ком ли цу за бра њу је рад ње ко је мо гу да бу ду опа сне по 
без бед ност и обез бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству, жи вот и здра вље 
љу ди, жи вот ну сре ди ну и имо ви ну;

3) при вред ном дру штву, дру гом прав ном ли цу или пред у зет-
ни ку при вре ме но огра ни ча ва или при вре ме но за бра њу је ко ри шће-
ње ва зду хо пло ва, аеро дро ма, обје ка та, про сто ри ја, сред ста ва за 
рад, опре ме, си сте ма или уре ђа ја ко ји не ис пу ња ва ју усло ве ко ји 
су про пи са ни за њи хо во ко ри шће ње.

Ва зду хо плов ни ин спек тор овла шћен је да при вре ме но за бра-
ни рад ли цу ко је спа да у ва зду хо плов но осо бље чи ји по сло ви не-
по сред но ути чу на без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја, под усло ви-
ма ко ји су од ре ђе ни у чла ну 184. овог за ко на. 

ОвлашћењенаподношењепредлогадиректоруДиректората

Члан 254. 
Ва зду хо плов ни ин спек тор мо же уз пи сме но обра зло же ње да 

пред ло жи ди рек то ру Ди рек то ра та: 
1) из ме ну, су спен зи ју или ста вља ње ван сна ге до зво ле или 

дру гог по је ди нач ног прав ног ак та ко јим се утвр ђу је да при вред но 
дру штво, дру го прав но ли це или пред у зет ник ис пу ња ва усло ве за 
оба вља ње де лат но сти или пру жа ње услу га у ва зду хо плов ству; 

2) из ме ну, су спен зи ју или ста вља ње ван сна ге по твр де о об-
у че но сти ли ца ко је спа да у ва зду хо плов но осо бље чи ји по сло ви 
по сред но ути чу на без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја;

3) ван ред ну про ве ру струч не об у че но сти или здрав стве не 
спо соб но сти ли ца ко је спа да у ва зду хо плов но осо бље чи ји по сло-
ви по сред но ути чу на без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја.

4. За пи сник о ин спек циј ском над зо ру

Члан 255. 
Ва зду хо плов ни ин спек тор ду жан је да од мах по окон ча њу 

над зо ра и на ли цу ме ста са ста ви за пи сник о ин спек циј ском над-
зо ру, ко ји са др жи и ме ре ко је су на ло же не објек ту ин спек циј ског 
над зо ра.

Из у зет но, ва зду хо плов ни ин спек тор ко ји пи сме ним ре ше њем 
за бра ни рад ли цу ко је спа да у ва зду хо плов но осо бље чи ји по сло ви 
не по сред но ути чу на без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја ду жан је да 
са ста ви за пи сник о ин спек циј ском над зо ру у ро ку од 24 са та по 
окон ча њу над зо ра из чла на 184. овог за ко на.

За пи сник се до ста вља објек ту ин спек циј ског над зо ра.

5. Оста ле од ред бе о ин спек циј ском над зо ру

Дужноставио-превозиоцадаобезбедиместозаваздухопловног
инспектора

Члан 256. 
Авио-пре во зи оц ду жан је да, по на ја ви, обез бе ди ме сто у ва-

зду хо пло ву за ва зду хо плов ног ин спек то ра ко ји над зи ре рад по са де 
ва зду хо пло ва или про ве ра ва ис прав ност ва зду хо пло ва у ле ту.

Правонауправниспорпротиврешењаваздухопловногинспектора

Члан 257. 
На ре ше ње ва зду хо плов ног ин спек то ра жал ба ни је до зво ље на.
Про тив ре ше ња ва зду хо плов ног ин спек то ра мо же да се по-

кре не управ ни спор.
Из у зет но, ми ни стар над ле жан за по сло ве са о бра ћа ја мо же, на 

пред лог ту жи о ца у управ ном спо ру, да од ло жи из вр ше ње ре ше ња, 
ако се ти ме не угро жа ва без бед ност или обез бе ђи ва ње у ва зду хо-
плов ству.
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Гла ва пет на е ста

КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Пре кр ша ји

Члан 258. 
Нов ча ном ка зном од 300.000 до 1.000.000 ди на ра ка зни ће се 

за пре кр шај прав но ли це ако:
1) лан си ра ра ке те и дру ге ле те ће објек те на та кав на чин да 

угро зи без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја су прот но чла ну 10. став 1 
овог за ко на;

2) лан си ра ра ке те и дру ге ле те ће објек те без прет ход но при-
ба вље не са гла сно сти пру жа о ца услу га у ва зду шној пло вид би 
(члан 10. став 2);

3) до пу сти иска ка ње па до бра на ца су прот но чла ну 11. овог за-
ко на;

4) не ус по ста ви си стем упра вља ња без бед но шћу или не при-
ба ви са гла сност Ди рек то ра та на ње га и на ње го ве из ме не и до пу не 
(члан 16. став 2);

5) не при ја ви Ди рек то ра ту сва ки до га ђај, у скла ду с при руч-
ни ком о упра вља њу без бед но шћу (члан 17. став 1);

6) o на ме ри да уве де про ме ну у функ ци о нал ни си стем не оба-
ве сти Ди рек то рат или му не до ста ви без бед но сну ар гу мен та ци ју 
или не при ба ви ње го во одо бре ње за пла ни ра ну про ме ну (члан 18. 
став 1);

7) стал но си сте мат ски не уоча ва опа сност, не про це њу је и не 
ума њу је ри зик у оба вља њу сво је де лат но сти (члан 19. став 1);

8) си сте ме, уре ђа је, опре му и објек те не ко ри сти пре ма тех-
нич кој до ку мен та ци ји, упут ству за ко ри шће ње и про гра му одр жа-
ва ња или ако тех нич ку до ку мен та ци ју, упут ство за ко ри шће ње и 
про грам одр жа ва ња, не чу ва и не ажу ри ра (члан 53. став 2);

9) не пла ни ра или не про јек ту је или не на ба ви или не ко ри сти 
ко му ни ка ци о не, на ви га ци о не и над зор не си сте ме, уре ђа је, опре му 
и објек те чи је ка рак те ри сти ке и на чин ко ри шће ња и одр жа ва ња ис-
пу ња ва ју ме ђу на род не стан дар де, оба ве зе пред ви ђе не по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ром и усло ве ко је про пи ше Вла да (члан 54. 
став 1);

10) ко му ни ка ци о не, на ви га ци о не и над зор не си сте ме, уре ђа је и 
опре му ре дов но не про ве ра ва и не ка ли бри ше из ва зду ха (члан 54. 
став 2);

11) не учи ни до ступ ним осмо тре не ме те о ро ло шке по дат ке или 
их не ста ви на рас по ла га ње ко ри сни ци ма услу га (члан 57. став 1);

12) у Ин те гри са ном ва зду хо плов ном ин фор ма тив ном па ке ту 
не об ја ви од ред бе за ко на и дру гих про пи са ко ји ма се уре ђу је до ма-
ћи и ме ђу на род ни ва зду шни са о бра ћај или по дат ке ко је се од но се 
на без бед ност, ре дов ност и ефи ка сност ва зду хо плов ства или од-
сту па ња од стан дар да ко је је про пи са ла Ме ђу на род на ор га ни за ци-
ја ци вил ног ва зду хо плов ства или дру ге по дат ке ко ји су зна чај ни за 
ле те ње ва зду хо пло ва (члан 60. став 1);

13) не до ста вља ин фор ма ци је од зна ча ја за ва зду хо плов ство 
пру жа о цу услу га ва зду хо плов ног ин фор ми са ња, ра ди об ја вљи ва ња 
у Ин те гри са ном ва зду хо плов ном ин фор ма тив ном па ке ту (члан 60. 
став 2);

14) пру жа услу ге у ва зду шној пло вид би, а не ма сер ти фи кат 
за пру жа ње услу га или га Вла да ни је име но ва ла за пру жа ње тих 
услу га (члан 64. став 1);

15) не сни ма елек трон ски или на дру ги на чин не чу ва све по-
дат ке о пру же ним услу га ма (члан 71. став 1);

16) услу ге из ва зду ха пру жа без по твр де о оспо со бље но сти за 
пру жа ње услу га из ва зду ха (члан 95. став 2);

17) ор га ни зу је ва зду хо плов ну ма ни фе ста ци ју без одо бре ња 
Ди рек то ра та (члан 98. став 1);

18) у свој ству опе ра те ра аеро дро ма до зво ли ко ри шће ње аеро-
дро ма без прет ход но при ба вље не до зво ле или без прет ход ног упи-
са у Ре ги стар аеро дро ма Ре пу бли ке Ср би је или ако у тре нут ку ко-
ри шће ња аеро дром не ис пу ња ва све усло ве за без бед но од ви ја ње 
ва зду шног са о бра ћа ја (члан 102. став 1);

19) у свој ству опе ра те ра ле ти ли шта или те ре на до зво ли ко ри-
шће ње ле ти ли шта или те ре на без прет ход но при ба вље не до зво ле 
или без прет ход ног упи са ле ти ли шта у ре ги стар ле ти ли шта, а те-
ре на у ре ги стар те ре на, или ако у тре нут ку ко ри шће ња ле ти ли ште 
или те рен не ис пу ња ва ју све усло ве по треб не за без бед но од ви ја-
ње ва зду шног са о бра ћа ја (члан 102. став 2);

20) не огра ни чи или трај но или при вре ме но не пре ки не ко ри-
шће ње аеро дро ма ако аеро дром пре ста не да ис пу ња ва не ки услов ко-
ји је по тре бан за без бед но од ви ја ње ва зду шног са о бра ћа ја (члан 103. 
став 2);

21) не под не се зах тев за из ме ну до зво ле за ко ри шће ње аеро-
дро ма ако се про ме не на ме на или кла са или ка те го ри ја или тех-
нич ка свој ста ва аеро дро ма или дру ги усло ви под ко јим се аеро-
дром ко ри сти а ко је про пи ше Ди рек то рат (члан 108);

22) при из ра ди план ске и тех нич ке до ку мен та ци је за из град-
њу аеро дро ма не обез бе ди да се по шту ју про пи си о из град њи обје-
ка та, као и по себ ни усло ви ко је про пи ше Ди рек то рат (члан 110);

23) не до ста ви Ди рек то ра ту план ску или тех нич ку до ку мен-
та ци ју за из град њу аеро дро ма, ра ди при ба вља ња по твр де о то ме 
да се њи ма омо гу ћа ва одр жа ва ње при хва тљи вог ни воа без бед но-
сти ва зду шног са о бра ћа ја (члан 111. став 1);

24) не укло ни или не сру ши пре пре ке ко је угро жа ва ју без бед-
ност ва зду шног са о бра ћа ја или пре пре ке ко је мо гу да угро зе без-
бед ност ва зду шног са о бра ћа ја не обе ле жи за уоча ва ње да њу, но ћу 
и у усло ви ма сма ње не ви дљи во сти (члан 114. став 1);

25) по ста ви објек те, ин ста ла ци је и уре ђа је ко ји се на ла зе на 
под руч ју или из ван под руч ја аеро дро ма, а ко ји као пре пре ка мо гу да 
ути чу на без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја, без прет ход но при ба вље-
не по твр де Ди рек то ра та да се њи ма не ути че на одр жа ва ње при хва-
тљи вог ни воа без бед но сти ва зду шног са о бра ћа ја (члан 113. став 1);

26) по ста ви објек те, ин ста ла ци је и уре ђа је ко ји се на ла зе на 
под руч ју или из ван под руч ја аеро дро ма, а ко ји услед еми си је или 
ре флек си је ра дио-зра че ња мо гу да ути чу на без бед ност ва зду шног 
са о бра ћа ја, без прет ход но при ба вље не по твр де Ди рек то ра та да се 
њи ма не ути че на одр жа ва ње при хва тљи вог ни воа без бед но сти ва-
зду шног са о бра ћа ја (члан 115. став 1); 

27) ко ри сти или об ра ђу је зе мљи ште, ства ра де по ни је сме ћа, 
га ји жи та ри це или пред у зи ма оста ле ак тив но сти у бли зи ни ма не-
вар ских по вр ши на, плат фор ми и обје ка та на под руч ју аеро дро ма, 
на на чин ко ји угро жа ва по ле та ње, сле та ње, кре та ње и бо ра вак ва-
зду хо пло ва на аеро дро му (члан 116. став 1);

28) не обез бе ди осма тра ње кре та ња пти ца на под руч ју аеро-
дро ма и њи хо во рас те ри ва ње (члан 116. став 2);

29) не од ре ди усло ве за ко ри шће ње аеро дро ма или не пре ду-
зме све по треб не ме ре, а у скла ду са чла ном 117. овог за ко на;

30) не обез бе ди пре глед ма не вар ских по вр ши на, плат фор ми, 
ин ста ла ци ја, уре ђа ја и опре ме на аеро дро му у скла ду са чла ном 
118. став 1. овог за ко на;

31) не обе ле жа ва и ре дов но не одр жа ва ма не вар ске по вр ши не 
и плат фор ме или о њи хо вом ста њу не оба ве шта ва над ле жну је ди-
ни цу кон тро ле ле те ња (члан 118. став 2);

32) у свој ству опе ра те ра аеро дро ма ко ји се ко ри сти за јав ни 
авио-пре воз не обез бе ди ко ри шће ње тог аеро дро ма у то ку вре ме на 
отво ре но сти (члан 125. став 1);

33) не обез бе ди спа си лач ко-ва тро га сну слу жбу и слу жбу хит-
не ме ди цин ске по мо ћи (аеро дром ске слу жбе) или ва тро га сно обез-
бе ђе ње и ме ди цин ско обез бе ђе ње, пре ма про пи су Ди рек то ра та 
(члан 126. став 1);

34) не обез бе ди слу жбу ко ја кон тро ли ше ис прав ност по вр-
ши на за кре та ње ва зду хо пло ва, као и оба вља ње пре гле да обез бе-
ђи ва ња на аеро дро ми ма ко ји се ко ри сте за јав ни авио-пре воз и на 
оп штим аеро дро ми ма (члан 126. став 2);

35) не пру жа пут ни ци ма са ин ва ли ди те том и са сма ње ном 
по кре тљи во шћу услу ге укр ца ва ња и ис кр ца ва ња пут ни ка на на чин 
ко ји тим ли ци ма омо гу ћа ва да се под јед на ким усло ви ма и без дис-
кри ми на ци је пре во зе у ва зду шном са о бра ћа ју (члан 127. став 3); 

36) пру жа услу ге зе маљ ског оп слу жи ва ња без прет ход но 
при ба вље не до зво ле за пру жа ње тих услу га (члан 128. став 1);

37) не обра зу је Са вет авио-пре во зи ла ца ко ји ко ри сте аеро-
дром ске услу ге на аеро дро му ко ји се ко ри сти за јав ни авио-пре воз 
(члан 133. став 1);

38) омо гу ћи ва зду хо плов ном осо бљу да оба вља по сло ве ко ји 
не по сред но ути чу на без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја без од го ва-
ра ју ће до зво ле (члан 172. став 1);

39) омо гу ћи ва зду хо плов ном осо бљу да оба вља по сло ве ко ји 
по сред но ути чу на без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја без од го ва ра-
ју ће по твр де о об у че но сти (члан 174);

40) об у ча ва ва зду хо плов но осо бље пре ма на став ним про гра-
ми ма ко ји ни су ускла ђе ни с ме ђу на род ним стан дар ди ма и пре по ру-
че ном прак сом или ко је ни је одо брио Ди рек то рат (члан 180. став 1);
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41) об у ча ва ва зду хо плов но осо бље на уре ђа ју за си му ли ра-
ње ле та за чи је ко ри шће ње ни је при ба вље на до зво ла Ди рек то ра та 
(члан 180. став 2);

42) не обез бе ди про ве ру пси хо-фи зич ког ста ња ва зду хо плов-
ног осо бља, пре не го што ва зду хо плов но осо бље поч не да оба вља 
по сло ве, као и то ком оба вља ња по сло ва, на на чин ко ји не оме та 
њи хов рад (члан 193. став 2);

43) не по сту пи у скла ду са про пи сом из чла на 199. став 2. 
овог за ко на;

44) не пред у зи ма ме ре за шти те жи вот не сре ди не од бу ке ва-
зду хо пло ва и оста лих екс тер них фак то ра ко ји ути чу на бу ку, а по-
сле ди ца су оба вља ња де лат но сти или пру жа ња услу га у ва зду хо-
плов ству (члан 200. став 1);

45) не обез бе ди да се при ко ри шће њу аеро дро ма при ме њу ју 
ме ре за шти те жи вот не сре ди не, пре ма овом за ко ну и про пи си ма 
ко ји ма се уре ђу је за шти та жи вот не сре ди не (члан 201);

46) не обез бе ди стал но ме ре ње бу ке ко ја се на аеро дро му и 
ње го вој око ли ни ства ра при по ле та њу и сле та њу ва зду хо пло ва 
(члан 203. став 1);

47) укло ни с ме ста уде са ва зду хо плов ко ји је пре тр пео удес 
или озбиљ ну не зго ду или ње го ве де ло ве пре но што се обез бе ди 
очу ва ње тра го ва уде са или озбиљ не не зго де или при ба ви са гла сност 
пред сед ни ка Ко ми си је или ис тра жног ор га на (члан 213. став 1);

48) на аеро дро му ко ји се ко ри сти за јав ни авио-пре воз и на 
оп штем аеро дро му не обра зу је Аеро дром ски ко ми тет за обез бе ђи-
ва ње у ва зду хо плов ству (члан 223. став 1);

49) не са чи ни и не при ме њу је соп стве ни про грам за обез бе-
ђи ва ње у ва зду хо плов ству, пре ма На ци о нал ном про гра му за обез-
бе ђи ва ње у ва зду хо плов ству (члан 224. став 1);

50) при ме њу је соп стве ни про грам за обез бе ђи ва ње у ва зду-
хо плов ству без одо бре ња Ди рек то ра та (члан 224. став 2);

51) не од ре ди обез бе ђи ва но-ре стрик тив ну зо ну или слу жбе не 
про ла зе или про ла зе за пут ни ке или за то не при ба ви прет ход ну 
са гла сност Ди рек то ра та (члан 225. став 1);

52) у свој ству опе ра те ра аеро дро ма ко ји се ко ри сти за јав ни 
авио-пре воз или оп штег аеро дро ма не обез бе ди пре глед обез бе-
ђи ва ња пут ни ка, руч ног пр тља га, пре да тог пр тља га, ро бе и по ште 
или не обез бе ди кон тро лу при сту па ли ца и во зи ла у обез бе ђи ва но-
ре стрик тив ној зо ни (члан 226. став 1);

53) оба вља по сло ве пре гле да обез бе ђи ва ња без до зво ле Ди-
рек то ра та (члан 226. став 3);

54) не обез бе ди про стор за пре глед ва зду хо пло ва ко ји је 
пред мет не за ко ни тог оме та ња или усло ве за кон тро лу и спре ча-
ва ње нео вла шће ног при сту па у обез бе ђи ва но-ре стрик тив ној зо ни 
аеро дро ма или од го ва ра ју ће про сто ри је за спро во ђе ње пре гле да 
обез бе ђи ва ња или тех нич ку опре му за оба вља ње пре гле да обез бе-
ђи ва ња (члан 228. став 1);

55) не по сту пи по ре ше њу ва зду хо плов ног ис пек то ра (члан 252. 
став 2);

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на, ка зни ће се и од го вор но 
ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 25.000 до 50.000 ди на ра.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на, ка зни ће се и пред у зет ник 
нов ча ном ка зном од 100.000 до 300.000 ди на ра. 

Пре кр ша ји за ко је се ка жња ва ко ри сник ва зду хо пло ва

Члан 259. 
Нов ча ном ка зном од 400.000 до 1.000.000 ди на ра ка зни ће се 

за пре кр шај прав но ли це ко је је ко ри сник ва зду хо пло ва ако:
1) оба вља са о бра ћај или ле ти из над гра до ва, на се ље них ме ста 

и ин ду стриј ских обје ка та ис под ви си не утвр ђе не про пи сом о кла-
са ма ва зду шног про сто ра из чла на 37. овог за ко на (члан 8. став 1);

2) из ва зду хо пло ва за вре ме ле та из ба цу је пред ме те и теч но-
сти су прот но чла ну 9. овог за ко на;

3) ле ти ва зду хо пло вом из над за бра ње не зо не (члан 13. став 1);
4) ле ти ва зду хо пло вом у опа сној зо ни ми мо вре мен ског огра-

ни че ња (члан 13. став 4);
5) ва зду хо плов ле ти у ва зду шном про сто ру Ре пу бли ке Ср би је 

без прет ход но под не тог пла на ле та пру жа о цу услу га у ва зду шној 
пло вид би (члан 24. став 1);

6) оба вља јав ни авио-пре воз без опе ра тив не до зво ле (члан 78. 
став 1);

7) оба вља па но рам ско ле те ње и пре воз ва зду хо пло вом без мо-
то ра или ул тра ла ким ва зду хо пло вом с мо то ром без по твр де о оспо-
со бље но сти за оба вља ње јав ног авио-пре во за (члан 79. став 2);

8) на зах тев Ди рек то ра та, не до ста ви по дат ке о ис пу ње но сти 
усло ва ко ји су по треб ни за из да ва ње опе ра тив не до зво ле (члан 80. 
став 3);

9) пре узи ма ња ва зду хо пло ва у за куп не при ба ви од Ди рек то-
ра та са гла сност за за кљу че ње уго во ра о за ку пу (члан 87. став 2);

10) да је ва зду хо плов без по са де у за куп стра ном авио-пре-
во зи о цу без прет ход не са гла сно сти Ди рек то ра та (члан 87. став 3);

11) не оба вља пре воз на ли ни ји у ме ђу на род ном ре дов ном 
авио-пре во зу под усло ви ма ко ји су од ре ђе ни по твр ђе ним ме ђу на-
род ним уго во ром (члан 89. став 2);

12) не од ре ди це не пре во за пут ни ка, пр тља га, по ште и ро бе у 
јав ном авио-пре во зу у скла ду са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во-
ром (члан 92. став 1);

13) не ис ка же укуп ну це ну ре дов ног авио-пре во за у скла ду са 
чла ном 92. став 2. овог за ко на;

14) не об ја ви ред ле те ња нај ка сни је 15 да на пре по чет ка ње-
го ве при ме не, а из ме не у ре ду ле те ња − нај ка сни је де сет да на пре 
по чет ка при ме не из ме ње ног ре да ле те ња (члан 94. став 2);

15) не по шту је об ја вље ни ред ле те ња или док он ва жи из ме-
ни ред ле те ња или об у ста ви пре воз су прот но усло ви ма из чла на 
94. став 3. овог за ко на;

16) о об у ста ви пре во за или из ме ни ре да ле те ња од мах не оба-
ве сти јав ност (члан 94. став 4);

17) при оба вља њу јав ног авио-пре во за за по ле та ње и сле та ње 
не упо тре бља ва аеро дром ко ји се ко ри сти за јав ни авио-пре воз или 
оп шти аеро дром (члан 121. став 1);

18) ко ри сти ва зду хо плов ко ји ни је упи сан у Ре ги стар ва зду-
хо пло ва Ре пу бли ке Ср би је или Еви ден ци ју ва зду хо пло ва Ре пу бли-
ке Ср би је или ни је кон ти ну и ра но пло вид бен (члан 135. став 1);

19) не ко ри сти ва зду хо плов пре ма ње го вој ка те го ри ји или вр-
сти или на ме ни (члан 135. став 2);

20) ко ри сти ва зду хо плов ко ји има др жав ну при пад ност Ре пу-
бли ке Ср би је, а не но си зна ке др жав не при пад но сти или озна ке 
ре ги стра ци је или оба ве зне нат пи се (члан 145. став 2);

21) ко ри сти ва зду хо плов ко ји је упи сан у Ре ги стар ва зду-
хо пло ва, а у ње му се док ле ти не на ла зе уве ре ње о ре ги стра ци ји 
ва зду хо пло ва или по твр да о пло вид бе но сти ва зду хо пло ва или по-
твр да о про ве ри пло вид бе но сти ва зду хо пло ва или до зво ле за рад 
угра ђе не опре ме ко ја еми ту је ра дио сиг на ле или дру ге ис пра ве и 
књи ге ко је про пи ше Ди рек то рат (члан 147. став 1);

22) ва зду хо плов но-тех нич ку де лат ност оба вља без до зво ле за 
оба вља ње те де лат но сти (члан 149. став 2);

23) не обез бе ди број чла но ва и са став по са де ва зду хо пло ва 
у скла ду са по твр дом о ти пу ва зду хо пло ва или при руч ни ком за 
упра вља ње ва зду хо пло вом или опе ра тив ним при руч ни ком ко ри-
сни ка ва зду хо пло ва или про пи сом Ди рек то ра та (члан 194. став 2);

24) омо гу ћи да по сло ве пи ло та ва зду хо пло ва на ме ње ног за 
оба вља ње ко мер ци јал не де лат но сти оба вља ли це са на вр ше них 65 
го ди на жи во та (члан 196. став 1);

25) омо гу ћи да у ви шеч ла ној по са ди ва зду хо пло ва ко ји је на-
ме њен за оба вља ње ко мер ци јал не де лат но сти бу де ви ше од јед ног 
пи ло та ко ји је ста ри ји од 60 го ди на жи во та (члан 196. став 3);

26) за сва ки лет или део ле та не од ре ди во ђу ва зду хо пло ва 
(члан 197. став 3);

27) не по сту пи у скла ду са про пи сом из чла на 198. став 1. 
овог за ко на;

28) по окон ча њу ис тра жи ва ња уде са или озбиљ не не зго де не 
укло ни оште ће ни или уни ште ни ва зду хо плов или ње го ве де ло ве 
(члан 213. став 3); 

29) не по сту пи по ре ше њу ва зду хо плов ног ин спек то ра (члан 
252. став 2);

30) по сле на ја ве не обез бе ди ме сто у ва зду хо пло ву за ва зду-
хо плов ног ин спек то ра ко ји над зи ре рад по са де ва зду хо пло ва или 
про ве ра ва ис прав ност ва зду хо пло ва у ле ту (члан 256);

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на, ка зни ће се и од го вор но 
ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 30.000 до 50.000 ди на ра.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на, ка зни ће се и пред у зет ник 
нов ча ном ка зном од 250.000 до 500.000 ди на ра. 

Пре кр ша ји за ко је се ка жња ва фи зич ко ли це

Члан 260. 
Нов ча ном ка зном од 10.000 до 50.000 ди на ра ка зни ће се за 

пре кр шај фи зич ко ли це ако:
1) оба вља са о бра ћај или ле ти из над гра до ва, на се ље них ме ста 

и ин ду стриј ских обје ка та ис под ви си не утвр ђе не про пи сом о кла-
са ма ва зду шног про сто ра из чла на 37. овог за ко на (члан 8. став 1);
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2) из ва зду хо пло ва за вре ме ле та из ба цу је пред ме те и теч но-

сти су прот но чла ну 9. овог за ко на;
3) лан си ра ра ке те и дру ге ле те ће објек те на та кав на чин да 

угро зи без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја су прот но чла ну 10. став 1. 
овог за ко на;

4) лан си ра ра ке те и дру ге ле те ће објек те без прет ход но при-
ба вље не са гла сно сти пру жа о ца услу га у ва зду шној пло вид би 
(члан 10. став 2);

5) ис ка че па до бра ном или до пу сти иска ка ње па до бра на ца су-
прот но чла ну 11. овог за ко на;

6) ле ти ва зду хо пло вом из над за бра ње не зо не (члан 13. став 1);
7) ле ти ва зду хо пло вом у опа сној зо ни ми мо вре мен ског огра-

ни че ња (члан 13. став 4);
8) у свој ству во ђе ва зду хо пло ва по вре ди ва зду шни про стор 

Ре пу бли ке Ср би је (члан 23. став 1);
9) при пру жа њу услу га кон тро ле ле те ња не упо тре бља ва из-

ра зе стан дард не фра зе о ло ги је на ен гле ском је зи ку (члан 48. став 1);
10) оба вља па но рам ско ле те ње и пре воз ва зду хо пло вом без 

мо то ра или ул тра ла ким ва зду хо пло вом с мо то ром без по твр де о 
оспо со бље но сти за оба вља ње јав ног авио-пре во за (члан 79. став 2);

11) не укло ни или не сру ши пре пре ке ко је угро жа ва ју без бед-
ност ва зду шног са о бра ћа ја или пре пре ке ко је мо гу да угро зе без-
бед ност ва зду шног са о бра ћа ја не обе ле жи за уоча ва ње да њу, но ћу 
и у усло ви ма сма ње не ви дљи во сти (члан 114. став 1);

12) по ста ви објек те, ин ста ла ци је и уре ђа је ко ји се на ла зе на 
под руч ју или из ван под руч ја аеро дро ма, а ко ји као пре пре ка мо гу да 
ути чу на без бед ност ва зду шног са о бра ћа ја, без прет ход но при ба вље-
не по твр де Ди рек то ра та да се њи ма не ути че на одр жа ва ње при хва-
тљи вог ни воа без бед но сти ва зду шног са о бра ћа ја (члан 113. став 1);

13) по ста ви објек те, ин ста ла ци је и уре ђа је ко ји се на ла зе на 
под руч ју или из ван под руч ја аеро дро ма, а ко ји услед еми си је или 
ре флек си је ра дио-зра че ња мо гу да ути чу на без бед ност ва зду шног 
са о бра ћа ја, без прет ход но при ба вље не по твр де Ди рек то ра та да се 
њи ма не ути че на одр жа ва ње при хва тљи вог ни воа без бед но сти ва-
зду шног са о бра ћа ја (члан 115. став 1); 

14) ко ри сти или об ра ђу је зе мљи ште, ства ра де по ни је сме ћа, 
га ји жи та ри це или пред у зи ма оста ле ак тив но сти у бли зи ни ма не-
вар ских по вр ши на, плат фор ми и обје ка та на под руч ју аеро дро ма, 
ко је угро жа ва ју по ле та ње, сле та ње, кре та ње и бо ра вак ва зду хо-
пло ва на аеро дро му (члан 116. став 1);

15) оба вља по сло ве ко ји не по сред но ути чу на без бед ност 
ва зду шног са о бра ћа ја без од го ва ра ју ће до зво ле у ко ју се упи су ју 
овла шће ња има о ца до зво ле (члан 172. став 1);

16) оба вља по сло ве ко ји по сред но ути чу на без бед ност ва-
зду шног са о бра ћа ја без од го ва ра ју ће по твр де о об у че но сти у ко ју 
се упи су ју овла шће ња има о ца по твр де (члан 175. став 1);

17) на ду жно сти при се би не ма до зво лу или по твр ду о об у-
че но сти, а ле тач ко осо бље, кон тро ло ри ле те ња и ка бин ско осо бље 
− и ле кар ско уве ре ње (члан 187. став 1);

18) у то ку прак тич не обу ке не ма при се би ис пра ву ко јом до-
ка зу је да по ха ђа прак тич ни део обу ке (члан 187. став 2);

19) је при ли ком оба вља ња сво јих по сло ва под ути ца јем ал ко-
хо ла или пси хо ак тив них суп стан ци или у пси хо-фи зич ком ста њу 
ко је га оне мо гу ћа ва да пра вил но оба вља сво је по сло ве (члан 193. 
став 1);

20) по сло ве пи ло та ва зду хо пло ва на ме ње ног за оба вља ње 
ко мер ци јал не де лат но сти оба вља са на вр ше них 65 го ди на жи во та 
(члан 196. став 1);

21) пре ле та не про ве ри да ли су ва зду хо плов и по са да спрем-
ни за лет, да ли се у ва зду хо пло ву на ла зе све по треб не ис пра ве и 
књи ге или не пре ду зме ме ре ко је су од ре ђе не опе ра тив ним при-
руч ни ком ко ри сни ка ва зду хо пло ва (члан 198. став 1);

22) се не по ви ну је на ре ђе њи ма во ђе ва зду хо пло ва (члан 198. 
став 2);

23) не пре ду зме све ме ре ко је су по треб не да би се одр жа ла 
без бед ност ле та и обез бе ђи ва ње ва зду хо пло ва (члан 198. став 4);

24) не по сту пи у скла ду са про пи сом из чла на 199. став 1. 
овог за ко на;

25) не по сту пи у скла ду са про пи сом из чла на 199. став 2. 
овог за ко на;

26) укло ни с ме ста уде са ва зду хо плов ко ји је пре тр пео удес 
или озбиљ ну не зго ду или ње го ве де ло ве пре но што се обез бе ди 
очу ва ње тра го ва уде са или озбиљ не не зго де или при ба ви са гла сност 
пред сед ни ка Ко ми си је или ис тра жног ор га на (члан 213. став 1);

27) уне се у пут нич ку ка би ну ва зду хо пло ва и у обез бе ђи ва но-
ре стрик тив ну зо ну хлад но или ва тре но оруж је или му ни ци ју или 
екс пло зив не, за па љи ве или опа сне ма те ри је, као и сред ства или 
пред ме те ко ји се на ла зе на ли сти за бра ње них пред ме та ко ју про-
пи ше Ди рек то рат (члан 230. став 1);

28) пре укр ца ва ња у ва зду хо плов не при ја ви при ре ги стра-
ци ји за лет и не пре да хлад но или ва тре но оруж је или му ни ци ју 
овла шће ном при пад ни ку ми ни стар ства над ле жног за уну тра шње 
по сло ве на аеро дро му (члан 230. став 3);

29) за ула зак у обез бе ђи ва но-ре стрик тив ну зо ну и кре та ње у 
њој ра ди оба вља ња по сло ва не ма од го ва ра ју ћи знак иден ти фи ка-
ци је ко ји је од ре ђен На ци о нал ним про гра мом за обез бе ђи ва ње у 
ва зду хо плов ству (члан 231. став 2);

30) не по сту пи по на ло гу ва зду хо плов ног ин спек то ра (члан 251. 
став 4); 

31) не по сту пи по ре ше њу ва зду хо плов ног ин спек то ра (члан 
252. став 2);

32) у ро ку од 48 са ти од ча са ка да је про те као рок ко ји је од-
ре ђен за от кла ња ње не пра вил но сти, пи сме но не оба ве сти ва зду хо-
плов ног ин спек то ра да ли су не пра вил но сти от кло ње не (члан 252. 
став 3).

Гла ва ше сна е ста 

ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Аген ци ја за кон тро лу ле те ња Ср би је и Цр не Го ре д.о.о,  
као пру жа лац услу га у ва зду шној пло вид би

Члан 261. 
Сма тра се да је уго во ром из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 

и Вла де Ре пу бли ке Цр не Го ре ко ји је за кљу чен 31. ок то бра 2003. 
го ди не и ко јим је осно ва на Аген ци ја за кон тро лу ле те ња Ср би је 
и Цр не Го ре д.о.о, Вла да овла сти ла Аген ци ју за кон тро лу ле те ња 
Ср би је и Цр не Го ре д.о.о. да пру жа све услу ге у ва зду шној пло-
вид би на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, све док Вла да друк чи је не 
од лу чи.

Рок за до но ше ње про пи са за из вр ша ва ње овог за ко на

Члан 262. 
Про пи си за из вр ша ва ње овог за ко на до не ће се у ро ку од 24 

ме се ца од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

До но ше ње ака та Вла де и обра зо ва ње ко ми те та

Члан 263. 
Вла да до но си На ци о нал ни про грам без бед но сти у ци вил ном 

ва зду хо плов ству, На ци о нал ну по ли ти ку упра вља ња ва зду шним 
про сто ром и На ци о нал ни про грам за олак ши це у ва зду шном са о-
бра ћа ју у ро ку од 18 ме се ци од сту па ња на сна гу овог за ко на.

Вла да обра зу је На ци о нал ни ва зду хо плов ни ко ми тет за упра-
вља ње ва зду шним про сто ром, На ци о нал ни ко ми тет за олак ши це 
у ва зду шном са о бра ћа ју и На ци о нал ни ко ми тет за обез бе ђи ва ње 
у ва зду хо плов ству у ро ку од 18 ме се ци од да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на.

Пре у зи ма ње над ле жно сти у обла сти ин спек циј ског над зо ра  
у ва зду хо плов ству

Члан 264.
Ми ни стар ство за ин фра струк ту ру пре у зи ма од Ди рек то ра та 

пра ва, оба ве зе, пред ме те, опре му, сред ства за рад и ар хи ву ко ји су 
по треб ни за оба вља ње над ле жно сти у обла сти ин спек циј ског над-
зо ра у ва зду хо плов ству.

До но ше ње про пи са на осно ву ECAA спо ра зу ма

Члан 265.
По ред дру гих про пи са за чи је је до но ше ње овла шћен, Ди-

рек то рат до но си и про пи се из обла сти ва зду хо плов ства ко ји су са-
др жа ни у Анек су I Мул ти ла те рал ног спо ра зу ма из ме ђу Европ ске 
за јед ни це и ње них др жа ва чла ни ца, Ре пу бли ке Ал ба ни је, Бо сне и 
Хер це го ви не, Ре пу бли ке Бу гар ске, Ре пу бли ке Хр ват ске, Бив ше Ју-
го сло вен ске Ре пу бли ке Ма ке до ни је, Ре пу бли ке Исланд, Ре пу бли ке 
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Цр не Го ре, Кра ље ви не Нор ве шке, Ру му ни је, Ре пу бли ке Ср би је и 
Ми си је при вре ме не упра ве Ује ди ње них на ци ја на Ко со ву (у скла-
ду са Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти УН 1244 од 10. ју на 1999) 
о ус по ста вља њу За јед нич ког европ ског ва зду хо плов ног под руч ја 
(ECAA спо ра зум). Мул ти ла те рал ни спо ра зум по твр ђен је за ко ном 
ко ји је об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је  – Ме-
ђу на род ни уго во ри”, број 38/09).

Управ ни од бор и ди рек тор Ди рек то ра та

Члан 266.
Са вет Ди рек то ра та ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли-

ке Ср би је на ста вља да ном сту па ња на сна гу овог за ко на да ра ди 
као Управ ни од бор Ди рек то ра та у са ста ву у ко ме је то пред ви ђе но 
ових за ко ном.

Ге не рал ни ди рек тор Ди рек то ра та и за ме ник ди рек то ра Ди-
рек то ра та ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је на ста-
вља ју да ном сту па ња на сна гу овог за ко на да ра де као ди рек тор 
Ди рек то ра та, од но сно за ме ник ди рек то ра Ди рек то ра та, као јав не 
аген ци је, са овла шће њи ма ко ја су предвиђенa овим за ко ном и за-
ко ном ко јим се уре ђу ју јав не аген ци је.

Ва же ња по је ди нач них прав них ака та до не се них на осно ву  
ва же ћих про пи са

Члан 267. 
До зво ле и дру ги по је ди нач ни прав ни ак ти ко ји су до не се ни 

по про пи си ма ко ји су на сна зи на дан сту па ња на сна гу овог за ко-
на, ко ји ма се утвр ђу је да су њи хо ви има о ци оспо со бље ни да оба-
вља ју де лат но сти или по сло ве или да пру жа ју услу ге у ва зду хо-
плов ству, оста ју на сна зи до ис те ка ро ка ва же ња ко ји је озна чен у 
њи ма, од но сно до из да ва ња од го ва ра ју ћих по је ди нач них прав них 
ака та ко ји се до но се на осно ву овог за ко на и про пи са до не се них 
на осно ву ње га, а нај ка сни је 24 ме се ца од да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на.

Сви су бјек ти ко ји су по од ред ба ма овог за ко на оба ве зни да 
стек ну по је ди нач ни прав ни акт ко јим се утвр ђу је да ис пу ња ва ју 
усло ве за оба вља ње де лат но сти, по сло ва или пру жа ње услу га у ва-
зду хо плов ству, а на то ни су би ли ду жни по За ко ну о ва зду шном 
са о бра ћа ју („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 12/98, 5/99, 44/99, 73/00 и 
70/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 101/05), ду жни су да ис пу не 
усло ве ко ји су од ре ђе ни овим за ко ном у ро ку од 24 ме се ца од сту-
па ња на сна гу овог за ко на.

При ме на овог за ко на на за по че те по ступ ке

Члан 268. 
Од ред бе овог за ко на при ме њу ју се на све по ступ ке ко ји су за-

по че ти пре сту па ња на сна гу овог за ко на ако до сту па ња на сна гу 
овог за ко на у њи ма ни је до не се но ко нач но ре ше ње.

Из у зет но, пре кр шај ни по ступ ци ко ји су по кре ну ти пре сту па-
ња на сна гу овог за ко на окон ча ће се по про пи си ма ко ји су ва жи ли 
до да на сту па ња на сна гу овог за ко на, ако су бла жи за учи ни о ца.

Пре ста нак ва же ња За ко на о ва зду шном са о бра ћа ју и дру гих 
про пи са

Члан 269. 
Да ном сту па ња на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон 

о ва зду шном са о бра ћа ју („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 12/98, 5/99, 
44/99, 73/00 и 70/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 101/05), Од-
лу ка о осни ва њу Ди рек то ра та ци вил ног ва зду хо плов ства др жа ве 
Ср би је и др жа ве Цр не Го ре („Слу жбе ни гла сник РС”, број 102/03), 
Од лу ка о вр ше њу осни вач ких пра ва у Ди рек то ра ту ци вил ног ва-
зду хо плов ства др жа ве Ср би је и др жа ве Цр не Го ре („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 53/06) и За кљу чак о про ме ни на зи ва Ди рек то-
ра та ци вил ног ва зду хо плов ства Ср би је и Цр не Го ре („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 12/07).

Сту па ње на сна гу овог за ко на

Члан 270. 
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
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На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о пло вид би и лу ка ма 
на уну тра шњим во да ма

Про гла ша ва се Закон о пло вид би и лу ка ма на уну тра шњим 
во да ма, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на 
Пр вој сед ни ци Дру гог ре дов ног за се да ња у 2010. го ди ни, 12. ок-
тобра 2010. го ди не.

ПР број 156
У Бе о гра ду, 12. октобра 2010. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Бо рис Та дић, с.р.

З А  КО Н

о пло вид би и лу ка ма на уну тра шњим во да ма

Део пр ви 

I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Пред мет уре ђе ња

Члан 1.
Овим за ко ном уре ђу ју се усло ви и на чин за без бед ну пло вид-

бу на уну тра шњим во да ма Ре пу бли ке Ср би је, вод ни пу те ви и пло-
вид ба, пло ви ла и њи хо ва спо соб ност за пло вид бу, по са да, тра га ње 
и спа са ва ње, лу ке и при ста ни шта, над зор и дру га пи та ња ко ја се 
од но се на пло вид бу на уну тра шњим во да ма.

При ме на за ко на

Члан 2.
Од ред бе овог за ко на при ме њу ју се на ме ђу на род ним, ме ђу др-

жав ним и др жав ним вод ним пу те ви ма Ре пу бли ке Ср би је, као и на 
дру гим уну тра шњим во да ма.

Од ред бе овог за ко на при ме њу ју се и на рат на пло ви ла, ка да 
је то овим за ко ном про пи са но.

Члан 3.
На од но се ко ји ни су уре ђе ни овим за ко ном и дру гим про пи-

си ма ко ји су до не ти на осно ву овог за ко на, при ме њу ју се оби ча ји у 
уну тра шњој пло вид би.

Зна че ње пој мо ва

Члан 4.
По је ди ни из ра зи упо тре бље ни у овом за ко ну има ју сле де ће 

зна че ње:
1) боксажа је вр ста луч ке услу ге ко јом се оба вља ма не ври са-

ње пло ви ли ма у лу ци;
2) бочни састав је са став пло ви ла ко ја су чвр сто по ве за на 

бок уз бок, осим ча ма ца, од ко јих ни јед но ни је по ста вље но ис пред 
пло ви ла ко је по кре ће са став;

3) брод је брод уну тра шње пло вид бе и реч но-мор ски брод, 
осим рат ног бро да;

4) бродбез сопственог погона је брод ко ји не ма соп стве ни 
ма шин ски уре ђај за по гон, као и брод чи ји се ма шин ски уре ђај ко-
ри сти за пре ме шта ње у лу ци или ме сти ма укр ца ва ња или ис кр-
ца ва ња, или да би се по ве ћа ле ње го ве ма не вар ске спо соб но сти за 
вре ме по ти ски ва ња или те гље ња;

5) бродвеликебрзине је брод са соп стве ним по го ном ко ји мо-
же да по стиг не бр зи ну пре ко 40 km/h у од но су на во ду;

6) брод са сопственимпогоном је брод ко ји има соп стве ни 
ма шин ски уре ђај за по гон;

7) бродуградњи је брод од мо мен та по ла га ња ко би ли це или 
слич ног по ступ ка град ње до мо мен та упи са у упи сник бро до ва;


