На основу члана 102. став 3, члана 108. и члана 109. став 1. Закона о ваздушном
саобраћају ("Службени гласник РС", број 73/10),
Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси

Правилник о издавању дозволе за коришћење
аеродрома

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.
2/2011 од 18.1.2011. године. Дана 5.4.2012.
године престале су да важе одредбе које се односе на
летилишта и терене - види: чл. 50. Правилника 23/2012-298.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Садржина правилника
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови који морају бити испуњени да би се издала дозвола
за коришћење аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или терена, да би се издала
привремена дозвола, изменили или допунили подаци у дозволи, да би важила дозвола,
поништила дозвола и пренела, суспендовала и ставила ван снаге дозвола за коришћење
аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или терена.
Овим правилником уређују се и садржина аеродромског приручника и обавезе оператера
аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или терена које су везане за безбедност и
обезбеђивање ваздушног саобраћаја.

Значење израза
Члан 2.
Поједини изрази који се користе у овом правилнику имају следеће значење:
1) аеродром је свако дефинисано подручје (укључујући све објекте, инсталације и
опрему), на копну или на води или на фиксној, фиксној приобалној или плутајућој
структури, које је у целини или делимично намењено за слетање, полетање или кретање
ваздухоплова; у овом правилнику израз "аеродром" користи се само за аеродроме који се
користе за јавни авио-превоз;

2) ваздухопловна студија је студија о неком проблему коју израђује подносилац захтева за
издавање дозволе за коришћење аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или терена или
ималац дозволе, а ради проналажења прихватљивог решења које неће неповољно утицати
на безбедност и обезбеђивање саобраћаја упркос одступања од појединих прописа,
стандарда и препоручене праксе;
3) летилиште је одређена копнена или водена површина која испуњава услове који су
прописани за безбедно полетање и слетање ваздухоплова који се, по правилу, користе у
пољопривреди и шумарству, за спортске активности, за сопствене и сличне потребе, а које
је оспособљено за полетање и слетање ваздухоплова чија максимална маса на полетању
(МТОМ) не прелази 5700 kg;
4) маневарска површина је део аеродрома, посебног аеродрома или летилишта одређен за
полетање и слетање ваздухоплова и кретање ваздухоплова у вези с полетањем и слетањем,
искључујући платформе;
5) оператер аеродрома, посебног аеродрома, летилишта и терена jе привредно друштво,
друго правно лице или предузетник који користи аеродром, посебан аеродром, летилиште
или терен, регистрован је да пружа одговарајуће услуге и има дозволу за коришћење
аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или терена који су уписани у Регистар
аеродрома;
6) платформа је део аеродрома, посебног аеродрома и летилишта одређен за прихват и
отпрему ваздухоплова, путника и ствари, снабдевање ваздухоплова горивом и мазивом и
паркирање, боравак и одржавање ваздухоплова;
7) полетно-слетна стаза је површина на земљи, води или објекту намењена за полетање и
слетање ваздухоплова;
8) посебан аеродром је аеродром који се не користи за јавни авио-превоз, већ за спортско
и аматерско летење, летење за сопствене потребе и за пружање услуга из ваздуха, а
оспособљен је за полетање и слетање ваздухоплова чија максимална маса на полетању
(МТОМ) не прелази 5700 kg;
9) препрека је сваки фиксни (привремени или стални) или покретни објекат или део
објекта који се налази у области површина за кретање ваздухоплова или који се простире
изнад површина намењених заштити ваздухоплова у лету, које су дефинисане
међународним стандардима и препорученом праксом, која може да утиче или која угрожава
безбедност ваздушног саобраћаја;
10) равни за ограничавање препрека су скуп равни које дефинишу онај део ваздушног
простора на и око аеродрома, посебног аеродрома и летилишта који мора бити без
препрека, како би се омогућило безбедно одвијање ваздушног саобраћаја и спречило да
аеродром, посебан аеродром или летилиште постану неупотребљиви због повећаног броја
препрека;
11) систем управљања безбедношћу (SMS) обухвата организацију, процедуре и систем
одговорности којим оператер аеродрома и посебног аеродрома успоставља и одржава
прихватљив ниво безбедности коришћења аеродрома или посебног аеродрома;
12) стандарди и препоручена пракса јесу стандарди и препоручена пракса који су
садржани у Анексу 14 Међународне организације за цивилно ваздухопловство, као и
домаћи стандарди;
13) терен је копнена површина која задовољава услове за повремено обављање
спортских активности змајем без мотора, параглајдером, падобраном и балоном, као и за

полетање и слетање ваздухоплова ради интервенције и пружања помоћи.

II. ДОЗВОЛА
Врсте дозвола
Члан 3.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: Директорат)
може, под условима одређеним законом којим се уређује ваздушни саобраћај и овим
правилником, да изда:
1) дозволу за коришћење аеродрома;
2) дозволу за коришћење посебног аеродрома;
3) дозволу за коришћење летилишта;
4) дозволу за коришћење терена.

Примена закона којим се уређује општи управни поступак
Члан 4.
У поступцима који се воде на основу овог правилника примењује се закон којим се
уређује општи управни поступак, ако законом којим се уређује ваздушни саобраћај није
друкчије одређено.
Против аката којим Директорат одлучује о захтеву за издавање дозволе, привремене
дозволе, измену или допуну података који су наведени у дозволи, преносу дозволе и
поништењу дозволе, као и против дозволе која се издаје на основу тог акта, може се
изјавити жалба министру надлежном за послове саобраћаја.

Подношење захтева за издавање дозволе за коришћење аеродрома
Члан 5.
Привредно друштво, друго правно лице или предузетник који намерава да постане
оператер аеродрома подноси захтев за издавање дозволе за коришћење аеродрома
Директорату, 90 дана пре дана планираног почетка коришћења аеродрома.
Као прилози уз захтев морају да се доставе:
1) два примерка аеродромског приручника који је припремљен према Прилогу 2. овог
правилника;
2) подаци о руководећим и одговорним лицима;
3) доказ о уплати прописаних такси и накнада за вођење поступка у коме се одлучује о
захтеву за издавање дозволе.
Ако подносилац захтева предлаже да му Директорат одреди неко одступање од
појединих прописа, стандарда и препоручене праксе, дужан је да уз захтев достави и

ваздухопловну студију.
Образац захтева за издавање дозволе за коришћење аеродрома садржан је у Прилогу 1.
овог правилника.

Подношење захтева за издавање дозволе за коришћење посебног аеродрома,
летилишта и терена
Члан 6.
Захтев за издавање дозволе за коришћење посебног аеродрома подноси се Директорату
45 дана пре планираног почетка коришћења посебног аеродрома, а захтев за издавање
дозволе за коришћење летилишта и терена 30 дана пре планираног почетка коришћења
летилишта или терена.
Као прилог уз захтев мора да се достави доказ о уплати прописаних такси и накнада за
вођење поступка у коме се одлучује о захтеву за издавање дозволе, а као прилог уз захтев за
издавање дозволе за коришћење посебног аеродрома и документација којом се доказује
постојање прихватљивог система управљања безбедношћу на посебном аеродрому.
Ако подносилац захтева предлаже да му Директорат одреди неко одступање од
појединих прописа, стандарда и препоручене праксе, дужан је да уз захтев достави и
ваздухопловну студију.
Подносилац захтева дужан је и да доказ о уплати одговарајуће накнаде за вођење
поступка којим се одлучује о захтеву за издавање дозволе приложи уз захтев.
Обрасци захтева за издавање дозвола за коришћење посебног аеродрома, летилишта и
терена садржани су у Прилогу 1а. овог правилника.

Обавеза подносиоца захтева да достави све потребне доказе
Члан 7.
Подносилац захтева дужан је да Директорату, на његов захтев, достави и другу
документацију и доказе који су потребни да би Директорат одлучио о захтеву за издавање
дозволе.

Испитивање потпуности захтева за издавање дозволе
Члан 8.
Директорат најпре испитује да ли је захтев разумљив и потпун и да ли су уз захтев
достављени сви потребни прилози.
Ако захтев није разумљив или ако захтев или прилози уз захтев нису потпуни,
Директорат подучава подносиоца захтева како да отклони недостатке, одређује примерени
рок да се недостаци отклоне и упозорава подносиоца захтева на последице неотклањања
недостатака.
Ако подносилац захтева не отклони недостатке у року који је одредио Директорат,
Директорат доноси закључак којим одбацује захтев за издавање дозволе.

Против закључка којим Директорат одбацује захтев за издавање дозволе посебна жалба
се може изјавити министру надлежном за послове саобраћаја.

Комисија за вођење поступка у коме се утврђује испуњеност услова за
издавање дозволе
Члан 9.
Кад је захтев разумљив и захтев и прилози уз захтев потпуни, директор Директората
одређује, из реда запослених у Директорату, комисију за вођење поступка у коме се утврђује
испуњеност услова за издавање дозволе (у даљем тексту: комисија).
Комисију чине председник и чланови.
Број чланова и састав комисије одређује се зависно од класе и намене аеродрома,
посебног аеродрома, летилишта или терена.

Делови поступка у коме се утврђује испуњеност услова за издавање дозволе
Члан 10.
Поступак у коме се утврђује испуњеност услова за издавање дозволе састоји се од
прелиминарне процене захтева и документације и од непосредног прегледа инфраструктуре
и служби аеродрома, односно инфраструктуре посебног аеродрома, односно непосредног
прегледа летилишта и терена (у даљем тексту: непосредни преглед).
Комисија је дужна да директору Директората достави писмени извештај о спроведеном
поступку утврђивања испуњености услова за издавање дозволе, с доказима и целокупном
документацијом поступка, у року од 15 дана од окончања непосредног прегледа или, ако
прекорачи тај рок, да директору Директората образложи разлоге због којих поступак није
окончан на време.

Прелиминарна процена захтева и документације
Члан 11.
Прелиминарном проценом захтева и документације откривају се недостаци, пропусти
или критичне ситуације које непосредно могу да утичу на правилно обављање
предложених операција на аеродрому, посебном аеродрому, летилишту или терену, као и
на одвијање непосредног прегледа.
Прелиминарна процена обухвата:
1) процену статуса подносиоца захтева и земљишта на и око аеродрома, посебног
аеродрома, летилишта или терена и процену утицаја на животну средину, ако она раније
није сачињена;
2) процену могућих одступања од појединих прописа, стандарда и препоручене праксе
при коришћењу аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или терена и, сходно томе,
процену о томе да ли подносилац захтева треба да изради ваздухопловну студију;
3) процену израђене ваздухопловне студије, ако је она приложена уз захтев за издавање

дозволе за коришћење аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или терена.
Кад је поднесен захтев за издавање дозволе за коришћење аеродрома, прелиминарна
процена обухвата и процену аеродромског приручника, а кад је поднесен захтев за
издавање дозволе за коришћење посебног аеродрома и процену система управљања
безбедношћу на посебном аеродрому.
Комисија може одлучити да се у прелиминарну процену укључе и друга питања од којих
зависе безбедно одвијање и обезбеђивање саобраћаја на аеродрому, посебном аеродрому,
летилишту или терену.

Процена аеродромског приручника
Члан 12.
Процена аеродромског приручника обухвата:
1) процену усклађености форме и садржине аеродромског приручника са захтевима који
су садржани у Прилогу 2. овог правилника;
2) процену тачности свих података о објектима, опреми и аеродромским службама, као и
процену тачности података који треба да се објаве у Зборнику ваздухопловних информација
(AIP);
3) процену правилности и прилагођености оперативних процедура аеродрома за редовне
и ванредне ситуације и њихову усклађеност са стандардима и препорученом праксом;
4) процену структуре управе и организације аеродрома и искуства, описа дужности и
одговорности руководећег особља;
5) процену система управљања безбедношћу аеродрома.

Исход прелиминарне процене
Члан 13.
Комисија сачињава писмени извештај о прелиминарној процени и доставља га
подносиоцу захтева.
Ако извештај о прелиминарној процени не садржи озбиљније примедбе, прелази се на
непосредни преглед, а ако извештај садржи озбиљније примедбе - Директорат подучава
подносиоца захтева како да отклони неправилности, одређује рок за то који не сме бити
дужи од 30 дана и упозорава подносиоца захтева на последице неотклањања
неправилности.
Ако подносилац захтева не отклони неправилности у року који је одредио Директорат,
Директорат доноси решење којим одбија захтев за издавање дозволе.

Непосредни преглед
Члан 14.
Непосредни преглед аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или терена састоји се од
прегледа објеката и опреме, а код аеродрома - и од прегледа аеродромских служби.

Непосредним прегледом утврђује се усаглашеност објеката, опреме и аеродромских
служби с прописаним условима, стандардима и препорученом праксом, да би се потом на
лицу места утврдила тачност података о аеродрому, посебном аеродрому, летилишту или
терену који су достављени Директорату приликом њихове изградње или реконструкције
или током поступка за утврђивање испуњености услова за издавање дозволе.

Обим прегледа
Члан 15.
Преглед објеката и опреме, укључујући и преглед извештаја о одговарајућим проверама
објеката и опреме обухвата, зависно од врсте дозволе чије се издавање захтева, преглед:
1) димензија и стања: полетно-слетне стазе; заштитног појаса полетно-слетне стазе;
основне стазе; претпоља и продужетка за заустављање; рулних стаза; заштитних појасева
рулних стаза; платформе;
2) постојања препрека изнад равни за ограничење препрека и у близини аеродрома,
посебног аеродрома, летилишта или терена;
3) светла на земљи: светла полетно-слетних стаза и рулних стаза; прилазна светла;
PAPI/APAPI; рефлектори на платформи; светла на препрекама; светла која активира пилот,
ако постоје; систем за визуелно вођење ваздухоплова;
4) опреме за одржавање аеродрома, посебног аеродрома, летилишта и терена; опремe за
одржавање маневарских површина на аеродрому, посебном аеродрому и летилишту,
нарочито у зимским условима; опремe за мерење коефицијента трења на аеродромским
површинама;
5) резервног напајања;
6) показивачa правца ветра;
7) осветљењa показивача правца ветра;
8) знакова у области кретања ваздухоплова на земљи и маркера;
9) паркинг позиција за ваздухоплове;
10) спасилачке и ватрогасне опреме и уређаја;
11) опреме за прихват и отпрему ваздухоплова, укрцавање и искрцавање путника, утовар
и истовар пртљага и прихват и отпрему поште и робе;
12) објеката и опреме за снабдевање ваздухоплова горивом и мазивом;
13) опреме за уклањање ваздухоплова;
14) процедура и опреме за рад службе хитне медицинске помоћи;
15) процедура и опреме за преглед обезбеђивања путника, ручног пртљага, предатог
пртљага, робе и поште и процедура и опреме за контролу приступа лица и возила у
обезбеђивано-рестриктивну зону;
16) процедура и опреме за спречавање уласка животиња унутар аеродрома, посебног
аеродрома, летилишта или терена;
17) процедура и опреме за осматрање и растеривање птица;

18) двосмерних радио станица инсталираних у возилима које оператер аеродрома
користи у зонама кретања;
19) постојањa светала која могу утицати на безбедност ваздухоплова.

Налог за израду ваздухопловне студије
Члан 16.
Комисија може да одлучи да се у непосредни преглед укључе и други објекти и опрема и
друга питања од којих зависе безбедно одвијање и обезбеђивање саобраћаја.
Подносилац захтева дужан је да комисији омогући несметан приступ објектима и опреми
и да јој достави све податке које она од њега затражи у вези с непосредним прегледом.
Ако комисија сматра да аеродром, посебан аеродром, летилиште или терен могу да се
користе само уз одговарајућа одступања од појединих прописа, стандарда и препоручене
праксе, дужна је да подносиоцу захтева наложи израду ваздухопловне студије.

Извештај о непосредном прегледу
Члан 17.
По окончању непосредног прегледа, комисија саставља писмени извештај у коме оцењује
да ли су испуњени прописани услови, стандарди и препоручена пракса за одвијање
ваздушног саобраћаја на аеродрому, посебном аеродрому, летилишту или терену.
Ако извештај о непосредном прегледу аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или
терена садржи озбиљније примедбе, Директорат подучава подносиоца захтева како да
отклони неправилности, одређује у договору с њиме примерени рок за то и упозорава га на
последице неотклањања неправилности.
Ако подносилац захтева не отклони неправилности у року који је договорен, Директорат
доноси решење којим одбија захтев за издавање дозволе.

Одобравање аеродромског приручника
Члан 18.
Ако је поднесен захтев за издавање дозволе за коришћење аеродрома, а извештај не
садржи озбиљније примедбе, комисија констатује да су подаци у аеродромском приручнику
тачни и да је подносилац захтева оспособљен да примењује аеродромски приручник.
Директорат тада одобрава аеродромски приручник и одобрење уноси у изреку акта о
дозволи за коришћење аеродрома.

Издавање дозволе
Члан 19.
Директорат издаје одговарајућу дозволу ако из извештаја о спроведеном поступку у коме

је утврђивана испуњеност услова за издавање дозволе, приложених доказа и целокупне
документације поступка утврди:
1) да подносилац захтева и његово особље имају неопходну стручност и искуство за
правилно коришћење и одржавање аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или терена;
2) да је аеродрому, посебном аеродрому, летилишту и терену на којима није организована
контрола летења, пружалац услуга контроле летења израдио навигационе поступке и друге
поступке за безбедно прилажење, долазак и одлазак ваздухоплова за одређени аеродром;
3) да су објекти и опрема и аеродромске службе и објекти и опрема на посебном
аеродрому, летилишту или терену усклађени с прописаним условима, стандардима и
препорученом праксом.
За издавање дозволе за коришћење аеродрома или посебног аеродрома потребно је и да
њихове оперативне процедуре осигуравају безбедну и благовремену примену усвојених
технологија рада и тиме омогућавају безбедно и обезбеђивано одвијање ваздушног
саобраћаја; за издавање дозволе за коришћење аеродрома потребно је и да је Директорат
одобрио аеродрому аеродромски приручник, а за издавање дозволе за коришћење посебног
аеродрома и да на посебном аеродрому постоји прихватљив систем управљања
безбедношћу.

Одбијање захтева за издавање дозволе
Члан 20.
Директорат доноси решење којим одбија захтев за издавање дозволе ако после свестране
оцене утврђених чињеница установи да подносилац захтева неће бити у могућности да на
задовољавајући начин користи и одржава аеродром, посебан аеродром, летилиште или
терен према прописаним условима, стандардима и препорученој пракси.

Важење дозволе
Члан 21.
Дозвола за коришћење аеродрома издаје се на неодређено време.
Дозвола важи уколико аеродром, посебни аеродром, летилиште или терен непрекидно
испуњавају услове за безбедно и обезбеђивано одвијање ваздушног саобраћаја према
прописаним условима, стандардима и препорученој пракси, што се утврђује периодичном
провером коју спроводе овлашћена лица Директората.

Дозвола
Члан 22.
Имаоцу решења о издавању дозволе за коришћење аеродрома Директорат по службеној
дужности издаје дозволу за коришћење аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или
терена.
Дозвола садржи:
1) назив органа који је издао дозволу;

2) врсту дозволе;
3) назив и адресу аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или терена;
4) правни основ за издавање дозволе;
5) напомену да је дозвола преносива;
6) датум издавања дозволе.
Дозвола се издаје на обрасцу који је садржан у прилозима 3. и 4. овог правилника,
зависно од врсте дозволе.

Спецификација
Члан 23.
Као део дозволе издаје се спецификација услова за коришћење аеродрома, посебног
аеродрома, летилишта или терена, које ималац дозволе мора да се придражава.
Спецификација се састоји од стандардних и допунских услова за коришћење аеродрома,
посебног аеродрома, летилишта или терена, од одступања при њиховом коришћењу ако их
је Директорат одредио (члан 24. овог правилника), а у њој се наводе и седиште и адреса
имаоца дозволе. Стандардни и допунски услови и одступања, зависно од врсте дозволе,
садржани су у прилозима 3а, 4а, 4б. и 4в овог правилника.
С променом услова за издавање дозволе којима се мења стање на аеродрому, посебном
аеродрому, летилишту или терену или ималац дозволе морају да се измене или допуне
услови и одступања при њиховом коришћењу.

Одступања
Члан 24.
На захтев подносиоца захтева за издавање дозволе, имаоца дозволе или по службеној
дужности Директорат може одредити одговарајућа одступања при коришћењу аеродрома,
посебног аеродрома, летилишта или терена.
Одступање се одређује ако ималац дозволе може да одступи од појединих стандарда и
препоручене праксе и појединих прописа, али тако да се њихово дејство постигне на други
начин и тиме не наруше безбедност и обезбеђивање саобраћаја.
Пре одређивања одступања, подносилац захтева за издавање дозволе односно ималац
дозволе израђује ваздухопловну студију и доставља је Директорату на процену.
Ималац дозволе дужан је да примењује одступања која је одредио Директорат.
Одступања која је при коришћењу аеродрома одредио Директорат морају да се налазе у
аеродромском приручнику и да буду објављена у Зборнику ваздухопловних информација
(AIP).

Привремена дозвола
Члан 25.

Док траје поступак за издавање или преношење дозволе Директорат може, на предлог
подносиоца захтева за издавање дозволе односно преносиоца дозволе, издати привремену
дозволу за коришћење аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или терена ако издавање
привремене дозволе не утиче на безбедност и обезбеђивање ваздушног саобраћаја и ако је:
1) почео поступак за утврђивање испуњености услова за издавање или пренос дозволе;
2) издавање привремене дозволе, кад је реч о аеродромима, од јавног значаја.
С актом о издавању привремене дозволе Директорат издаје по службеној дужности и
привремену дозволу.
Као део привремене дозволе издаје се, зависно од врсте привремене дозволе,
спецификација о стандардним условима за коришћење аеродрома, посебног аеродрома,
летилишта или терена.

Важење привремене дозволе
Члан 26.
Привремена дозвола важи најдуже једну годину.
Она престаје да важи кад се изда дозвола или одбије захтев за издавање дозволе или кад
наступи дан који је у привременој дозволи наведен као дан престанка њеног важења.
Одредбе овог правилника о условима под којима је оператер дужан да користи аеродром,
посебан аеродром, летилиште или терен примењују се и на имаоца привремене дозволе.

Обавештавање Директората о промени услова под којима је издата дозвола
Члан 27.
Ималац дозволе дужан је да обавести Директорат о промени било ког услова под којим је
издата дозвола, а посебно о:
1) промени у руководећој или власничкој структури аеродрома, посебног аеродрома,
летилишта или терена;
2) промени у намени или начину коришћења аеродрома, посебног аеродрома, летилишта
или терена;
3) намери да се промени оператер или подоператер;
4) промени граница аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или терена.

Измена или допуна података који су наведени у дозволи
Члан 28.
Ималац дозволе дужан је да захтева измену или допуну података који су наведени у
дозволи ако намерава да промени стање које је значајно за безбедно и обезбеђено одвијање
ваздушног саобраћаја на аеродрому, посебном аеродрому, летилишту или терену (ако
намерава да му Директорат одреди одговарајућа одступања од појединих прописа,
стандарда и препоручене праксе, да промени намену или начин коришћења аеродрома и

сл).
Захтев за измену или допуну података који су наведени у дозволи мора да се поднесе
Директорату на одобрење најмање 30 дана пре планиране промене стања.
Све одобрене измене или допуне података који су наведени у акту о издавању дозволе
уносе се у дозволу, а кад је реч о аеродромима - уносе се и у аеродромски приручник.
Одредбе овог правилника које се односе на акт о издавању дозволе и дозволи сходно се
примењују и на поступак који се води по захтеву за измену или допуну података наведених
у акту о издавању дозволе и дозволи.

Пренос дозволе
Члан 29.
Ималац дозволе може да пренесе дозволу (преносилац дозволе) на друго привредно
друштво, друго правно лице или предузетника (прималац дозволе).
Пренос дозволе подлеже одобрењу Директората.
Прималац дозволе дужан је Директорату поднесе писмени захтев за одобрење преноса
дозволе, у року од најмање 90 дана пре него што преносилац дозволе престане да користи
аеродром, посебан аеродром, летилиште или терена, а преносилац дозволе дужан је да у
истом року писмено обавести Директорат да планира да пренесе дозволу на примаоца
дозволе .
Директорат одобрава пренос дозволе ако прималац дозволе испуњава услове за издавање
дозволе (члан 19. овог правилника).
Ако се аеродром, посебан аеродром, летилиште или терен користе у току преноса
дозволе, преносилац дозволе сноси сву одговорност за њихово коришћење све док
Директорат не одобри пренос дозволе.
Кад одобри пренос дозволе Директорат по службеној дужности укида акт о издавању
дозволе преносиоца дозволе, издаје нови акт примаоцу дозволе и у дозволу уноси седиште
и адресу новог имаоца дозволе.

Стављање дозволе ван снаге на захтев имаоца
Члан 30.
Ималац дозволе дужан је да писмено обавести Директорат о дану када намерава да се
његов акт о издавању дозволе стави ван снаге, у року од 90 дана пре стављања дозволе ван
снаге.
Истовремено с актом о издавању дозволе, Директорат по службеној дужности ставља ван
снаге и дозволу и томе доставља информацију за објављивање у Зборнику ваздухопловних
информација (AIP).

Суспензија коришћења дозволе
Члан 31.

Ималац дозволе мора непрекидно да испуњава услове под којима је издата дозвола.
Ако он престане да испуњава неки услов под којим је издата дозвола, Директорат може
донети решење којим потпуно или делимично суспендује коришћење дозволе.

Последице суспензије коришћења дозволе и стављања ван снаге дозволе
Члан 32.
Решењем о потпуној суспензији коришћења дозволе имаоцу дозволе се се забрањује да
користи аеродром, посебан аеродром, летилиште или терен, а решењем о делимичној
суспензији − њему се ограничава коришћење аеродрома, посебног аеродрома, летилишта
или терена.
Решењем о суспензији дозволе имаоцу дозволе налаже се да у одређеном року испуни
одговарајуће обавезе.
Потпуна или делимична суспензија коришћења дозволе укида се ако ималац дозволе, пре
истека одређеног рока, испуни обавезе које су му наложене решењем о суспензији.
Директорат ставља ван снаге акт о издавању дозволе или уводи трајна ограничења при
коришћењу аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или терена, ако ималац дозволе до
истека одређеног рока не испуни обавезе које су му наложене решењем о суспензији.
Истовремено са суспензијом акта о издавању дозволе, Директорат суспендује и дозволу.
Ако акт о издавању дозволе буде стављен ван снаге или се уведу трајна ограничења при
коришћењу аеродрома, посебног аеродрома, летилишта или терена, Директорат по
службеној дужности ставља ван снаге дозволу или у њу уноси трајна ограничења.

Објављивање података о аеродрому
Члан 33.
После издавања дозволе, Директорат је дужан да пружаоцу услуга ваздухопловног
информисања (AIS) достави све потребне податке о аеродрому, ради њиховог објављивања
у Зборнику ваздухопловних информација (AIP).

III. АЕРОДРОМСКИ ПРИРУЧНИК
Сврха аеродромског приручника
Члан 34.
Аеродромски приручник садржи све значајне податке о локацији аеродрома, о објектима,
опреми и службама на аеродрому, оперативним процедурама, организацији и руковођењу
аеродромом, укључујући и систем управљања безбедношћу (SMS).
Подаци које су садржани у аеродромском приручнику морају увек да докажу да оператер
аеродрома користи и одржава аеродром према прописаним условима, стандардима и
препорученој пракси, без недостатака који би неповољно утицали на безбедност и
обезбеђивање ваздушног саобраћаја на аеродрому.

Структура и садржина аеродромског приручника
Члан 35.
Структура и садржина аеродромског приручника дати су у Прилогу 2. овог правилника.
Аеродромски приручник мора да садржи податке који могу да се примене на аеродрому,
и то:
Део 1 - Податке о вођењу и контроли аеродромског приручника;
Део 2 - Податке о положају аеродрома;
Део 3 - Податке о аеродрому који се уносе у Зборник ваздухопловних информација (AIP);
Део 4 - Податке о аеродромским оперативним процедурама;
Део 5 - Податке о организацији и систему управљања безбедношћу аеродрома.
Ако је Директорат одредио оператеру аеродрома одређено одступање од појединих
прописа, стандарда и препоручене праксе, у аеродромском приручнику мора бити уписан
референтни број одступања, датум кад је одступање ступило на снагу или било који услов
или процедура под којима се одступање спроводи.

Чување и доступност аеродромског приручника
Члан 36.
Оператер аеродрома мора да комплетну и важећу копију аеродромског приручника чува
на аеродрому, као и у свом седишту ако је оно изван аеродрома.
Копија аеродромског приручника мора бити доступна овлашћеним лицима Директората,
односно инспекторима, за потребе провере, односно надзора које они спроводе.
Оператер аеродрома дужан је да за сваког члана оперативног особља аеродрома сачини
доступну копију аеродромског приручника или дела аеродромског приручника који се
односи на дужности оперативног особља и да се стара да оперативно особље обавља своје
дужности према процедурама предвиђеним у аеродромском приручнику.
Делови аеродромског приручника који се односе на подоператере, морају да се и њима
доставе, а они су дужни да их се придржавају.

Измене и допуне аеродромског приручника
Члан 37.
Оператер аеродрома мора да измени или допуни аеродромски приручник увек кад је
потребно да се одржи тачност података у аеродромском приручнику или да се одржи
безбедно и обезбеђивано одвијање саобраћаја на аеродрому.
Оператер аеродрома обавештава Директорат о изменама и допунама аеродромског
приручника.

IV. ОБАВЕЗЕ ОПЕРАТЕРА АЕРОДРОМА, ПОСЕБНОГ
АЕРОДРОМА, ЛЕТИЛИШТА И ТЕРЕНА
Стицање обавеза
Члан 38.
Оператер је дужан да осигура правилно, безбедно, обезбеђивано и ефикасно одвијање
ваздушног саобраћаја, да омогући овлашћеним лицима Директората, односно инспекторима
приступ аеродрому, посебном аеродрому, летилишту или терену ради спровођења провере
(одита), инспекције и других радњи на које су овлашћени и да примењује активности
обавештавања и извештавања како је то одређено овим правилником.

Придржавање прописа, стандарда и праксe
Члан 39.
Оператер је дужан да се придржава закона којим се уређује ваздушни саобраћај и других
прописа, као и стандарда и препоручене праксе и да тако обезбеди да се аеродром, посебан
аеродром, летилиште или терен користе под условима под којима је издата дозвола.

Стручност особља
Члан 40.
Оператер је дужан да обезбеди одговарајући број квалификованог и стручно обученог
особља подобног да безбедно и квалитетно користи и одржава аеродром, посебан
аеродром, летилиште и терен.
Као стручно обучено особље из става 1, овог члана сматра се особље које је стекло
одговарајуће потврде о обучености у овлашћеним центрима за обуку ваздухопловног
особља.

Коришћење и одржавање аеродрома, посебног аеродрома, летилишта и
терена
Члан 41.
Оператер аеродрома дужан је да користи и одржава аеродром према процедурама и
правилима који су предвиђени аеродромским приручником, а оператер летилишта и терена
- према прописима о летилиштима и теренима
Оператер аеродрома и посебног аеродрома дужан је да аеродром или посебан аеродром
одржава и користи према прописима о коришћењу и одржавању објеката, опреме и
инсталација на аеродрому, односно посебном аеродрому.
Оператер аеродрома и контрола летења на аеродрому (ATC) дужни су да успоставе и
одрже одговарајући ниво безбедног и квалитетног пружања услуга у ваздушном саобраћају.

Сарадња мора да обухвати и друге пружаоце услуга чије услуге утичу на безбедност
ваздушног саобраћаја на аеродрому, као што су пружаоци услуга ваздухопловног
информисања, ваздухопловно метеоролошких услуга и сл.

Систем управљања безбедношћу (SMS) на аеродрому и посебном аеродрому
Члан 42.
Оператер аеродрома и посебног аеродрома дужан је да успостави и одржава систем
управљања безбедношћу.
Оператер је дужан да обавеже све кориснике аеродрома или посебног аеродрома,
укључујући и пружаоце услуга земаљског опслуживања који независно пружају услуге
везане за безбедан лет ваздухоплова или прихват и отпрему ваздухоплова, укрцавање и
искрцавање путника, утовар и истовар пртљага или прихват и отпрему поште и робе, да
испуњавају услове које одреди оператер, а тичу се безбедности на аеродрому или посебном
аеродрому.
Подоператери аеродрома или посебног аеродрома обавезни су да оператера одмах
обавесте о било каквој незгоди, инциденту, квару или грешци који могу утицати на
безбедност на аеродрому или посебном аеродрому.

Унутрашње провере и извештавање о безбедности и обезбеђивању на
аеродрому
Члан 43.
Оператер аеродрома мора да обезбеди контролу својих активности на аеродрому, као и
контролу објеката, опреме и инсталација који су значајни за безбедно и обезбеђивано
одвијање ваздушног саобраћаја на аеродрому.
Зависно од обима и значаја послова на аеродрому, контроле се одвијају свакодневно и
периодично, о чему се сачињавају извештаји, који морају да се пруже на увид овлашћеном
лицу Директората на његов захтев, као и ваздухопловном инспектору.
Оператер аеродрома дужан је да контролише и безбедносне мере и мере обезбеђивања
подоператера, као и остале организације које спроводе активности на аеродрому, и да
извештаје о томе чува у периоду који договори с Директоратом.
Директорат може да захтева преглед ових извештаја.

Обавештавање и извештавање
Члан 44.
Оператер аеродрома и посебног аеродрома дужан је да се придржава прописа о
обавештавању и извештавању Директората и аеродромске контроле летења.
Оператер аеродрома и посебног аеродрома мора да проверава исправност и тачност
података који се објављују у Зборнику ваздухопловних информација (AIP), у NOTAM и
циркуларним писмима које издаје пружалац услуга ваздухопловног информисања (AIS) и
да, ако утврди неправилности које се тичу аеродрома или посебног аеродрома, одмах о

томе обавести пружаоца услуга ваздухопловног информисања (AIS).

Уклањање препрека са аеродромских површина, површина посебног
аеродрома, летилишта и терена
Члан 45.
Оператер аеродрома, посебног аеродрома, летилишта и терена дужан је да уклања сва
возила, објекте или друге препреке које се сматрају опасним по безбедност ваздушног
саобраћаја.
Возила и друге препреке могу да се на аеродромским површинама, површинама посебног
аеродрома, летилишта и терена налазе уз одговарајућа одобрења и морају да буду под пуном
контролом оператера и надлежних органа.

Знакови упозорења
Члан 46.
Ако ваздухоплов лети на малој висини изнад аеродрома или око аеродрома или се креће
по земљи и представља потенцијалну опасност за људе или возила, оператер аеродрома
дужан је да постави знакове упозорења на сваком јавном путу који се налази у близини
маневарских површина аеродрома или, ако јавни пут није под контролом оператера
аеродрома - да о томе обавести органе који су надлежни за постављање знакова упозорења.

Статистички извештаји
Члан 47.
Оператер аеродрома дужан је да доставља статистичке извештаје Директорату, према
процедури коју је Међународна организација за цивилно ваздухопловство прописала у
приручнику за статистику (ICAO документ број 9060 "Manual on the Statistics ICAO
Programme").

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Дозволе за коришћење аеродрома, посебних аеродрома, летилишта и терена које су
издате пре ступања на снагу овог правилника важе до истека рока важења који је наведен у
дозволи.

Престанак важења других прописа
Члан 49.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о издавању дозволе за
коришћење аеродрома ("Службени гласник РС", број 71/09).

Ступање овог правилника на снагу
Члан 50.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".
Број 1/0-01-0004/2010-0005
У Београду, 21. децембра 2010. године
Управни одбор
Председник,
Милутин Мркоњић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ АЕРОДРОМА ЗА
ЈАВНИ АВИО-ПРЕВОЗ
1. Подаци о подносиоцу захтева
Подносилац
захтева:
Адреса:
Број телефона:
Број факса:
Електронска
пошта:

2. Подаци о аеродрому
Назив аеродрома:
Адреса
аеродрома:
Број телефона:
Број факса:
Позиција
аеродрома у
зависности од
најближег града:
Географске
координате
референтне тачке
у систему WGS
84:

3. Одговорно лице
Име и презиме:
Функција:
Адреса:
Број факса:
Електронска
пошта:

4. Коришћење аеродрома
4.1. Период за који се
захтева издавање дозволе
4.2. Класификација
критичног ваздухоплова
на аеродрому:

4.3. Подаци о критичном ваздухоплову:
Тип ваздухоплова:
Максимална маса на полетању (MTOM):
Дужина ваздухоплова:
Размах крила:
Распон стајног трапа:
4.4. Очекивани просек броја авио-операција у току три најоптерећенија месеца у
години
(једна авио-операција подразумева једно полетање или једно слетање):
Тип ваздухоплова:
Број авио-операција:

5. Службе и услуге
Оператер аеродрома је обезбедио следеће службе на аеродрому:
Служба контроле летења

ДА □ НЕ □

Служба Министарства унутрашњих послова пограничне полиције

ДА □ НЕ □

Служба управе царине

ДА □ НЕ □

Служба (прихвата и отпреме ваздухоплова, путника,
пртљага, поште, робе)

ДА □ НЕ □

Спасилачко-ватрогасна служба

ДА □ НЕ □

Служба хитне медицинске помоћи на аеродрому

ДА □ НЕ □

Услуге снабдевања ваздухоплова горивом и мазивом

ДА □ НЕ □

Служба обезбеђивања на аеродрому

ДА □ НЕ □

Остале службе и услуге:
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................

6. Управљање аеродромом
Подносилац захтева је власник аеродрома

ДА □ НЕ □

Подносилац захтева намерава да буде оператер
аеродрома

ДА □ НЕ □

7. Прилози
- Оригинал и једна копија аеродромског приручника
- Подаци о руководећем особљу
- Остала документација коју подносилац захтева сматра важном за процесу издавања
дозволе за коришћење аеродрома
- Доказ о уплати прописаних такси и накнада за издавање дозволе за коришћење
аеродрома

8. Изјава и потпис одговорног лица
Овим изјављујем да су подаци наведени у овом формулару тачни и веродостојни.
Име и презиме (штампаним
словима):
Функција:
Потпис:
Датум:

ПРИЛОГ 1а.

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНОГ
АЕРОДРОМА/ЛЕТИЛИШТА/ТЕРЕНА
1. Подаци о подносиоцу захтева
Подносилац
захтева:
Адреса:
Број телефона:
Број факса:
Електронска
пошта:

2. Подаци о посебном аеродрому/летилишту/терену
Назив посебног
аеродрома/летилишта/терена:
Адреса посебног
аеродрома/летилишта/терена:
Број телефона:
Број факса:
Позиција посебног
аеродрома/летилишта/терена
у зависности од најближег
града:
Географске координате
референтне тачке у систему
WGS 84:

3. Одговорно лице
Име и презиме:
Функција:
Адреса:
Број факса:
Електронска
пошта:

4. Коришћење посебног аеродрома/летилишта/терена
4.1. Период за који се
захтева издавање дозволе:
4.2. Намена
Посебан аеродром
Летилиште
Терен

4.3. Класификација критичног ваздухоплова на посебном
аеродрому/летилишту/терену:
4.4. Подаци о критичном ваздухоплову:
Тип ваздухоплова:
Максимална маса на полетању (MTOM):
Дужина ваздухоплова:
Размах крила:
Распон стајног трапа:

5. Управљање посебним аеродромом/летилиштем/тереном
Подносилац захтева је власник посебног
аеродрома/летилишта/терена

ДА □ НЕ □

Подносилац захтева намерава да буде оператер посебног
аеродрома/летилишта/терена

ДА □ НЕ □

6. Прилози
- Документација коју подносилац захтева сматра важном у процесу издавања дозволе за
коришћење посебног аеродрома/летилишта/терена
- Доказ о уплати прописаних такси и накнада за издавање дозволе за коришћење
посебног аеродрома/летилишта/терена

7. Изјава и потпис одговорног лица
Овим изјављујем да су подаци наведени у овом формулару тачни и веродостојни.
Име и презиме (штампаним
словима):
Функција:
Потпис:
Датум:

ПРИЛОГ 2.

САДРЖИНА АЕРОДРОМСКОГ ПРИРУЧНИКА
Оператер аеродрома мора обезбедити да аеродромски приручник овери одговорно лице
оператера аеродрома.
Аеродромски приручник мора да садржи податке који могу да се примене на аеродрому,
и то:

Део 1 - Вођење и контрола аеродромског приручника
1.1. Опште
Опште информације, укључујући:
а) сврху и делокруг аеродромског приручника;
б) прописе о законској обавези издавања дозволе за коришћење аеродрома и постојања
аеродромског приручника;
в) услове за коришћење аеродрома - изјава која указује да аеродром мора да у сваком
тренутку, током периода кад је отворен за полетање и слетање ваздухоплова, буде доступан
свим лицима под једнаким условима;
г) доступност система ваздухопловних информација и објављених процедура;
д) систем вођења података о саобраћају на аеродрому;
ђ) обавезе оператера аеродрома.

1.2. Систем допуна и измена
а) дистрибуција и доступност аеродромског приручника;
б) допуњавање и ажурирање аеродромског приручника;
в) запис допуна и измена с датумом уноса и датумом почетка важења допуна и измена;
г) изјава да нису допуштене никакве руком писане измене и допуне;
д) опис начина означавања страница и почетак њиховог важења;
ђ) попис садржине на означеним другим страницама;
е) привремене исправке;
ж) опис система дистрибуције допуна и измена.

1.3. Одступања
Ако су оператеру аеродрома одређена поједина одступања од стандарда и препоручене
праксе и од појединих прописа навести референтни број одступања и датум кад је
одступање ступило на снагу или или било који услов или процедуру под којим се
одступање спроводи.

Део 2 - Положај аеродрома
Опште информације, укључујући:
а) план аеродрома који обухвата најважније објекте при коришћењу аеродрома;
б) план удаљености аеродрома од најближег града или насељеног подручја и локацију
било ког аеродромског објекта ван граничног појаса аеродрома;
в) податке о власништву локације на којој се налази аеродром. Ако границе аеродрома
нису дефинисане у документима о власништву, потребно је навести појединости о
власништву над земљиштем и план који показује границе и позицију аеродрома;
г) податке о регистрацији оператера аеродрома за обављање делатности и овлашћења
одговорног и руководећег особља аеродрома;
д) план граничног појаса аеродрома;
ђ) попис објеката високоградње и нискоградње који омогућавају обављање делатности.
Напомена:
Тачке из претходног дела прилога означене под а), б) и д) треба да буду приказане на
карти-шеми у размери 1:10000.
За тачке в) и г) потребни су адекватни изводи и докази (имовинско-правни, судски,
овлашћења и именовања).

Део 3 - Подаци о аеродрому који се уносе у Зборник ваздухопловних
информација (AIP)
3.1. Опште информације
а) назив аеродрома;
б) локација аеродрома;
в) географске координате референтне тачке аеродрома одређене у складу са системом
WGS-84;
г) надморска висина аеродрома и магнетна варијација;
д) надморска висина сваког прага и магнетне варијације, надморска висина краја
полетно-слетне стазе (ПСС) и свих важних тачака ПСС, као и највиша тачка зоне додира на
ПСС с прецизним прилазом;
ђ) референтна температура аеродрома;
е) подаци о радио навигационим средствима на аеродрому;
ж) назив, адреса, телефонски бројеви оператера аеродрома, на које је он увек доступан.

3.2. Димензије аеродрома и друге информације
Опште информације, укључујући:
а) ПСС - положај, број, дужина, ширина, положај прагова, нагиб, тип површинског

материјала, постојање зоне без препрека за писте с прецизним инструменталним прилазом;
б) дужину, ширину и тип површинског материјала основне стазе, заштитне зоне краја
ПСС, продужетака за заустављање;
в) дужину, ширину и тип површинског материјала рулних стаза;
г) тип површинског материјала платформе и позиција за паркирање;
д) профил и дужину предпоља;
ђ) визуелна средства за процедуре прилаза, тип осветљења и системе за показивање
нагиба (PAPI/APAPI и T-VASIS/AT-VASIS); ознаке и светла ПСС, рулних стаза и
платформи; друга визуелна средства на рулним стазама (укључујући позиције за чекање и
зауставна светла) и платформама, локацију и тип система за паркирање; доступност
резервног напајања система осветљења;
е) локацију и радио фреквенцију тачака за проверу VOR;
ж) локацију и положај рулних стаза;
з) географске координате сваког прага ПСС;
и) географске координате одговарајућих тачака оса рулних стаза;
ј) географске координате сваке позиције на платформи;
к) географске координате и највиши ниво надморске висине значајних препрека у зонама
прилаза и полетања, зонама кружења, на аеродрому и у близини аеродрома;
л) тип површинског материјала и носивост одређена коришћењем ACN-PCN методa;
љ) локацију и надморску висину једне или више тачака за проверу висиномера на
платформи;
м) декларисане дужине (TORA, TODA, ASDA и LDA);
н) план уклањања оштећених ваздухоплова: телефон, факс и e-mail адреса координатора за
уклањање оштећених ваздухоплова на/у околини зона за кретање ваздухоплова;
информације о могућностима за уклањање ваздухоплова, изражене према највећем
ваздухоплову кога је оператер аеродрома оспособљен да уклони;
њ) спасилачко-ватрогасну службу: ниво обезбеђене заштите, изражен као категорија
спасилачко-ватрогасне службе усклађене с највећим ваздухопловом који користи аеродром
и типу и количини средстава за гашење пожара доступних на аеродрому.
Напомена:
Тачност информација из овог дела је од битног значаја за безбедност и обезбеђивање
ваздушног саобраћаја. Информације које захтевају технички преглед и процену требају да
буду сакупљене и да их потврди стручно-техничко особље.

Део 4 - Аеродромске оперативне процедуре
4.1. Аеродромски извештаји
Процедуре израде извештаја о променама информација о аеродрому наведених у
Зборнику ваздухопловних информација (AIP) и процедура за услов издавања NOTAM,
укључујући:

а) обавештавање Директората о тим променама и архивирање извештаја;
б) имена и функције особа које обавештавају о променама и њихови бројеви телефона на
које су доступни у току радног времена аеродрома и ван радног времена аеродрома;
в) адресе и бројеви телефона Директората на које треба послати извештаје о променама.

4.2. Приступ зонама за кретање ваздухоплова на аеродрому
Процедуре које је потребно следити у сарадњи са службама обезбеђивања на аеродрому и
спречавања неовлашћеног уласка особа, возила, опреме и животиња у зоне за кретање
ваздухоплова, укључујући:
а) функције оператера аеродрома, авио-превозиоца, службе обезбеђивања на аеродрому,
Директората и осталих надлежних органа;
б) имена и функције особља задуженог за контролисање приступа на аеродрому, као и
њихове телефонске бројеве.

4.3. План за ванредне ситуације на аеродрому
План за ванредне ситуације на аеродрому, укључује:
а) планове за деловање у ванредним ситуацијама на аеродрому или у близини аеродрома,
укључујући кварове ваздухоплова у лету, пожар на објектима на аеродрому, саботажу,
претње бомбама, отмицу ваздухоплова и незгоде на аеродрому пре и после ванредних
ситуација;
б) информације о испитивању објеката и опреме на аеродрому која се користи у
ванредним ситуацијама, укључујући и учесталост испитивања;
в) информације о вежбама које се одвијају према плановима за ванредне ситуације на
аеродрому, као и учесталост вежби;
г) листу организација, служби и особља, на аеродрому и ван аеродрома, обухваћених
планом за деловање у ванредним ситуацијама на аеродрому, њихове телефонске бројеве,
факсове, e-mail и SITA адресе, као и радио фреквенције њихових канцеларија;
д) успостављање одбора за ванредне ситуације на аеродрому, ради организовања обуке и
других активности за решавање ванредних ситуација;
ђ) одређивање особе задужене за спровођење плана за ванредне ситуације на аеродрому.

4.4. Ватрогасно-спасилачка служба
Информације о објектима, опреми, особљу и процедурама намењеним за испуњавање
прописа о ватрогасно-спасилачкој служби, укључујући имена и функције лица задужених за
пружање ватрогасно-спасилачких услуга на аеродрому.
Напомена:
Ове информације треба да буду укључене, у одговарајућем обиму, и у план за ванредне
ситуације на аеродрому.

4.5. Прегледи зоне за кретање ваздухоплова и равни за ограничавање препрека које
обавља оператер аеродрома
Процедуре за прегледе које укључују:
а) припрему за извршавање прегледа ПСС, рулних стаза и платформе, а посебно мерење
коефицијента трења и количине воде, леда и снега на маневарским површинама;
б) начин и средства за комуницирање с контролом летења за време прегледа;
в) начин чувања документације о прегледима;
г) учесталост и време прегледа;
д) листе прегледа зона за кретање ваздухоплова;
ђ) начин извештавања о резултатима прегледа и спровођења одговарајућих активности за
исправљање уочених недостатака;
е) имена и функције особа задужених за спровођење прегледа, као и бројеве телефона на
које су оне доступне током радног времена и после радног времена.

4.6. Визуелна средства и електрични системи на аеродрому
Процедуре за преглед и одржавање светала (укључујући и светла на препрекама), ознака,
маркера и електричног система на аеродрому, укључујући:
а) информације о спровођењу прегледа током радног времена и после радног времена
аеродрома, као и листе провере које се користе при тим прегледима;
б) информације о бележењу резултата прегледа и корективним мерама за исправљање
уочених недостатака;
в) информације о спровођењу рутинског и ванредног одржавања;
г) информације о резервном напајању и информације о другим методама решавања
проблема делимичног или потпуног квара на систему;
д) имена и функције особа задужених за преглед и одржавање светала, као и бројеве
телефона на које су оне доступне током радног времена и после радног времена.

4.7. Одржавање површина за кретање ваздухоплова
Информације о објектима и процедурама за одржавање површина за кретање, укључујући:
а) процедуре за одржавање асфалтираних површина;
б) процедуре за одржавање неасвалтираних ПСС и рулних стаза;
в) процедуре за одржавање основне стазе ПСС и рулних стаза;
г) процедуре за одржавање система за одводњавање на аеродрому;
д) процедуре за одржавање површина зона за кретање ваздухоплова у зимским условима.

4.8. Радови на аеродрому - безбедност

Процедуре планирања и спровођења радова изградње и одржавања на аеродрому или у
близини аеродрома или површина за кретање ваздухоплова, укључујући:
а) поступке комуникације са контролом летења током одвијања ових радова;
б) имена, телефонске бројеве и функције особа и организација задужених за планирање и
спровођење ових послова, као и информације о контактирању ових особа и организација;
в) листу дистрибуције плана радова, ако је потребно.

4.9. Услуге земаљског опслуживања
а) попис послова/услуга које ће обављати оператер аеродрома (Ground services);
б) тип највећег ваздухоплова који ће бити предмет земаљског опслуживања;
в) процедуре прихвата и отпреме ваздухоплова, укрцавања и искрцавања путника,
утовара и истовара пртљага и прихвата и отпреме поште и робе;
г) попис опреме за прихват и отпрему ваздухоплова, укрцавање и искрцавање путника,
утовар и истовар пртљага и прихват и отпрему поште и робе, укључујући и техничке
карактеристике.

4.10. Управљање активностима на платформи
Процедуре управљања активностима на платформи, укључујући:
а) координацију између контроле летења и сектора (одељења) задуженог за управљање
активностима на платформи;
б) начин одабира паркинг позиција;
в) припреме за стартовање мотора и издавање дозволе за вучу ваздухоплова;
г) услуге паркера сигналисте;
д) FOLLOW ME возила.

4.11. Управљање безбедношћу на платформи
Процедуре омогућавања безбедности на платформи, укључујући:
а) заштиту од удара млаза;
б) предузимање заштитних мера приликом снабдевања ваздухоплова горивом;
в) чишћење платформе;
г) начин извештавања о удесима и незгодама на платформи;
д) начин процене придржавања безбедносних стандарда особља које ради на платформи.

4.12. Контрола кретања возила у обезбеђивано-рестриктивној зони аеродрома
Процедуре за контролу кретања возила која саобраћају у зони за кретање ваздухоплова
или у близини ње, укључујући:

а) информације о применљивим саобраћајним прописима (укључујући ограничења
брзине и начине примене прописа);
б) методе издавања возачких дозвола за управљање возилима у зони за кретање
ваздухоплова.

4.13. Контрола уласка животиња у обезбеђивано-рестриктивну зону аеродрома
Процедуре за отклањање опасности насталих због птица или других животиња у зони за
кретање ваздухоплова или на дефинисаним путањама лета, укључујући:
а) информације о процени опасности насталих услед присуства животиња;
б) информације о имплементацији програма за контролу уласка животиња;
в) имена и функције особа задужених за отклањање опасности насталих услед присуства
дивљих животиња, као и бројеве телефона на које су те особе доступне током радног
времена и после радног времена.

4.14. Контрола препрека
Процедуре за:
а) контролу равни за ограничавање препрека;
б) контролу препрека под надлежношћу оператера;
в) контролу висине објеката у оквиру равни за ограничавање препрека;
г) контролу изградње нових објеката у близини аеродрома;
д) обавештавање Директората о природи и локацији препрека, као и о свим накнадним
изменама препрека, ради спровођења даљих активности, укључујући ту и публиковање
измена у Зборнику ваздухопловних информација (АIP).

4.15. Уклањање оштећених ваздухоплова
Процедуре за уклањање оштећених ваздухоплова из зоне за кретање ваздухоплова или у
близини ње, укључујући:
а) дужности оператера аеродрома;
б) начин обавештавања оператера аеродрома;
в) начин комуницирања с контролом летења;
г) врсту и попис опреме и начин ангажовања особља за уклањање ваздухоплова;
д) имена, улоге и бројеви телефона особља задуженог за уклањање ваздухоплова.

4.16. Руковање опасним материјама
Процедуре за сигурно руковање опасним материјама и чување опасних материја на
аеродрому, укључујући:
а) податке о дефинисању посебних области на аеродрому за складиштење запаљивих

течности (укључујући гориво за авионе) и других опасних материја;
б) процедуре које треба следити приликом допремања, складиштења, отпремања и
руковања опасним материјама.
Напомена:
У план за ванредне ситуације на аеродрому потребно је да се укључе процедуре за случај
цурења опасних материја.

4.17. Коришћење аеродрома у условима смањене видљивости
Процедуре које се користе у условима смањене видљивости, укључујући мерење и
извештавање о видљивости дуж ПСС, као и имена и телефонске бројеве особа задужених за
мерење видљивости дуж ПСС.

4.18. Заштита локација радара и навигационих средстава
Процедуре заштите локације радара и навигационих средстава, која не смеју бити
деградирана, а лоцирана су на аеродрому, укључујући:
а) врсту, локацију и карактеристике средстава;
б) контролу активности у околини радара и навигационих средстава;
в) одржавање места локације;
г) означавање места знацима опасности од зрачења.
Напомена:
У процедуре за сваку од наведених категорија укључују се детаљне информације о томе:
- када или под којим околностима се примењују оперативне процедуре;
- како се оперативне процедуре примењују;
- које активности се предузимају;
- које особе спроводе активности;
- која је опрема неопходна за спровођење активности, као и њена доступност.

Део 5 - Организација и систем управљања безбедношћу аеродрома
5.1. Администрација аеродрома
Информације о администрацији аеродрома, укључујући:
а) организациону шему аеродрома са именима и функцијама одговорног особља,
укључујући и њихова задужења;
б) име, функцију и телефонски број особе која је задужена за целокупну безбедност на
аеродрому;
в) аеродромске комитете (одборе) и друге органе.

5.2. Организација и систем управљања безбедношћу на аеродрому (SMS)
Подаци о систему управљања безбедношћу на аеродрому успостављеном ради
омогућавања усаглашености са свим безбедносним прописима и континуираног повећања
безбедности, чије су основне особине:
а) политика безбедности у процесу управљања безбедношћу и веза са оперативним
процесима и процесима одржавања;
б) структура или организација система управљања безбедношћу на аеродрому, укључујући
одређивање особља и расподелу појединачних и групних задужења везаних за безбедност;
в) стратегија и планирање система управљања безбедношћу на аеродрому, као што су
дефинисање циљева, одређивање приоритета при имплементацији идеја и иницијатива и
обезбеђивање оквира за контролисање ризика на најмањем могућем нивоу у складу са
стандардима и препорученом праксом, као и с прописима Републике Србије;
г) имплементација система управљања безбедношћу на аеродрому, укључујући објекте,
методе и процедуре за ефикасну комуникацију безбедносних мера и прописа;
д) систем за имплементацију критичних безбедносних елемената који захтевају већи
степен ангажовања (безбедносни програми), као и активности у вези с тим;
ђ) мере за промоцију безбедности и превенцију удеса, као и систем за контролу ризика
који обухвата анализу удеса, озбиљних незгода, незгода, жалби, недостатака, прекршаја,
неслагања и кварова, и континуирано праћење параметара безбедности;
е) унутрашњи безбедносни прегледи и детаљан преглед система и програма безбедности;
ж) систем за документовање свих капацитета аеродрома важних за безбедност, као и
извештаја о оперативним активностима и одржавању, укључујући информације о
пројектовању и конструкцији аеродромских површина и светала; овај систем треба да
омогући лак преглед извештаја и досијеа;
з) обука и стручност особља, укључујући преглед и процену адекватности обуке особља
задуженог за безбедност, као и систем провере њихове стручности;
и) укључивање безбедносних клаузула у уговоре о извођењу радова на аеродрому.
ПРИЛОГ 3.

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF
SERBIA
Ha основу члана 161. Закона o општем управном поступку ("Службени лист
СРЈ", број 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10), издаје се
In accordance with Article 161 of the Law on General Administrative Procedure
("Official Gazette of FR of Yugoslavia" No 33/97, 31/01 and "Official Gazette of
Republic of Serbia" No 30/10),) we hereby issue

ДОЗВОЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ АЕРОДРОМА ЗА ЈАВНИ АВИОПРЕВОЗ
Public Use Aerodrome Certificate
Број:
Number:
________________________
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије овим потврђује да је
The Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia hereby certifies that
________________________________
Назив аеродрома за јавни авио-превоз
Name of Aerodrome
________________________________
Адреса
Address
Задовољио прописане услове и да је утврђена способност за извођење
операција на аеродрому за јавни авио-превоз, под условима који су наведени у
спецификацији услова за коришћење аеродрома за јавни авио-превоз.
the above-named arerodrome has satisfied the Operator Certification requirements
and therefore has been found competent to conduct operations on the aerodrome
available for public use subject to conditions of the attached Operations
Specifications.
Ова дозвола je преносива под прописаним условима.
This Certificate is transferable under the appropriate conditions.

________________________________

________________________________

Датум издавања

Директор

Date of Issue

Director

ПРИЛОГ 3а.

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Спецификација услова за коришћење аеродрома за јавни а
Operations Specifications for Public Use Aerodromes

_______________________________________________________
Назив аеродрома за јавни авио-превоз
Name of Aerodrome

У складу са Законом о ваздушном саобраћају ("Службени гласник РС", број 73/10) и Правилником о из
аеродрома, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије издаје дозволу за коришћење аер
категорије___________, за ваздухоплове максималне масе у полетању (MTOM) до/преко 5700 kg и за у
дању/ноћу/смањене видљивости, под следећим условима:
The Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia in exercise of its powers under the Air Transport La
Regulation on Certification of Aerodromes issues the Aerodrome Certificate for class__________aerodrome
category_________, for aircraft MTOM up to/exceeding 5700 kg, for use by day/ at night/in low visibility, su
а)

СТАНДАРДНИ УСЛОВИ:
Terms of Use:

1.

Дозвола je издата за коришћење аеродрома за јавни авио-превоз и у току времена отво
слетање ваздухоплова аеродром ће бити доступан свим корисницима под истим услов
The aerodrome certificate is issued for public use and shall at all times when open to take-of
all persons on equal terms and conditions.

2.

Аеродром може да ce користи само под условима под којима је издата дозвола за кориш
и стандардима, пракси и процедурама који су садржани у аеродромском приручнику.
The aerodrome shall be used under the conditions endorsed on the Public Use Aerodrome C
procedures contained within the Aerodrome Manual.

3.

Аеродром не сме да се користи ако на њему није обезбеђено пружање услуга земаљско
спасилачка служба и служба хитне медицинске помоћи на аеродрому нису спремне за
The aerodrome shall not be used unless ground handling services, firefighting and rescue se
and ready for immediate turn-out.

4.

Промене y физичким карактеристикама аеродрома, укључујући и изградњу нових објека
обезбеђивање ваздушног саобраћаја, односно дограђивање постојећих објеката не могу
одобрења Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.
Changes in the physical characteristics of the aerodrome including the erection of new build
that may have adverse effect on safety, shall not be made without prior approval of the Civi
Serbia.

5.

Било какво јавно право проласка испод или поред зоне за слетање мора бити адекватн
опасности ваздухоплова.
Any public right of way crossing or bordering the landing area shall be adequately sign-post
danger from aircraft.

6.

Аеродром ће бити доступан за полетање и слетање у времену отворености и не може б
у прописаним случајевима.
The aerodrome shall be kept available for take-off and landing of aircraft during of aircraft
shall not be open for the operations at any other time, unless otherwise stipulated.

7.

Ова дозвола не омогућава другим лицима да користе аеродром без сагласности имаоца
The aerodrome is certified for use only by the certificate holder and by persons specifically a

б)

ДОПУНСКИ УСЛОВИ И ОДСТУПАЊА
Additional Terms of Use and Other Means of Compliance:

1.

Допунски услови
Additional Terms of Use

2.

Остали начини за испуњење услова
Other Means of Compliance:

Подаци o имаоцу дозволе
Certificate holder details
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
Датум издавања
Date of Issue

______________________
Директор
Director
ПРИЛОГ 4.

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ
ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE
REPUBLIC OF SERBIA
Ha основу члана 161. Закона o општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", број
33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10), издаје се:
In accordance with Article 161 of the Law on General Administrative Procedure ("Official
Gazette of FR of Yugoslavia" No 33/97, 31/01) and Official Gazette of Republic of Serbia" No
30/10), we hereby issue

ДОЗВОЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНОГ
АЕРОДРОМА/ЛЕТИЛИШТА/ТЕРЕНА
Ordinary Use Aerodrome Certificate
Број:
Number:
________________________
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије овим потврђује да је
The Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia hereby certifies that
________________________________
Назив посебног аеродрома/летилишта/терена
Name of Aerodrome
________________________________
Адреса
Address
задовољио прописане услове и да је утврђена способност за извођење операција на
посебном аеродрому/летилишту/терену, под условима који су наведени спецификацији
услова за коришћење посебног аеродрома/летилишта/терена.
the above-named arerodrome has satisfied the Operator Certification requirements and has
been found competent to conduct operations on the aerodrome subject to conditions of the
attached Operations Specifications.
Ова дозвола je преносива под прописаним условима.
This Certificate is transferable under the appropriate conditions.
________________________________
Датум издавања
Date of Issue

________________________________
Директор
Director

ПРИЛОГ 4а.

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Спецификација услова за коришћење посебног аеродрома
Aerodrome Operations Specifications for Ordinary Use
________________________________________________________
Назив посебног аеродрома
Name of Aerodrome
У складу са Законом о ваздушном саобраћају ("Службени гласник РС", број 73/10) и
Правилником о издавању дозволе за коришћење аеродрома, Директорат цивилног
ваздухопловства Републике Србије издаје дозволу за коришћење посебног аеродрома
класе_________, ватрогасне категорије___________, за ваздухоплове максималне масе на
полетању (MTOM) до 5700 kg и за употребу дању/ноћу, под следећим условима:
The Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia in exercise of its powers under the Air
Transport Law ("Official Gazette RS", No. 73/10) and Regulation on Certification of Aerodromes
issues the Aerodrome Certificate for aerodrome class__________, rescue and firefighting
category_________, for aircraft MTOM up to 5700 kg, for use by day/ at night subject to the
following conditions:
а)

СТАНДАРДНИ УСЛОВИ:
Terms of Use:

1.

Посебан аеродром може да се користи само под условима под којима је издата
дозвола за коришћење посебног аеродрома и стандардима, пракси и
одобреним процедурама.
The aerodrome shall be used under the conditions endorsed on the Aerodrome
Certificate for ordinary use and standards, practices and approved procedures.

2.

Намена посебног аеродрома:
Type of use of the aerodrome:
- спортска делатност;
- sport aviation aerodrome:
- сопствене потребе;
- private use;
- обука ваздухопловног особља;
-training;
- остало
other

3.

Посебан аеродром не сме да се користи без спасилачко-ватрогасног
обезбеђења и хитне медицинске помоћи.
The aerodrome shall not be used unless firefighting, rescue services and medical
services are kept fit and ready for immediate turn-out.

4.

Промене y физичким карактеристикама посебног аеродрома, укључујући и
изградњу нових објеката који могу утицати на безбедност и обезбеђивање
ваздушног саобраћаја, односно дограђивање постојећих објеката не могу да се
изврше без претходног одобрења Директората цивилног ваздухопловства

Републике Србије.
Changes in the physical characteristics of the aerodrome including the erection of
new buildings and alterations to existing buildings that may have adverse affect on
safety, shall not be made without prior approval of Civil Aviation Directorate of
the Republic of Serbia.
5.

Ова дозвола не омогућава другим лицима да користе аеродром без
сагласности имаоца дозволе.
The aerodrome is certified for use by the certificate holder only and persons
specifically authorized by him.

б) ДОПУНСКИ УСЛОВИ И ОДСТУПАЊА
Additional Terms of Use and Other Means of Compliance:
1.

Допунски услови
Additional Terms of Use

2.

Одступања
Other Means of Compliance:

Подаци o имаоцу дозволе
Certificate holder details
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
Датум издавања
Date of Issue

______________________
Директор
Director

ПРИЛОГ 4б.

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Спецификација услова за коришћење летилишта
Aerodrome Operations Specifications for Ordinary Use
________________________________________________________
Назив летилишта

Name of Aerodrome
У складу са Законом о ваздушном саобраћају ("Службени гласник РС", број 73/10) и
Правилником о издавању дозволе за коришћење аеродрома, Директорат цивилног
ваздухопловства Републике Србије издаје дозволу за коришћење летилишта,
класе_________, ватрогасне категорије___________, за ваздухоплове максималне масе на
полетању (MTOM) до 5700 kg и за употребу дању/ноћу/, под следећим условима:
The Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia in exercise of its powers under the Air
Transport Law ("Official Gazette RS", No. 73/10) and Regulation on Certification of Aerodromes
issues the Aerodrome Certificate to the aerodrome class__________, rescue and firefighting
category_________, for aircraft MTOM up to 5700 kg, for use by day/ at night subject to the
following conditions:
а)

СТАНДАРДНИ УСЛОВИ:
Terms of Use:

1.

Летилиште може да ce користи само под условима под којима је издата
дозвола за коришћење летилишта и стандардима, пракси и одобреним
процедурама.
The aerodrome shall be used under conditions endorsed on Aerodrome Certificate
for ordinary use and standards, practices and approved procedures.

2.

Намена летилишта:
Type of use of the aerodrome:
- спортска делатност;
- sport aviation aerodrome:
- сопствене потребе;
- private use;
- пољопривредна делатност;
- agricultural aviation aerodrome:
-

остало
other

3.

Летилиште не сме да се користи без спасилачко-ватрогасног обезбеђења и
хитне медицинске помоћи.
The aerodrome shall not be used unless firefighting and rescue services and
medical services are kept fit and ready for immediate turnout.

4.

Промене y физичким карактеристикама летилишта, укључујући и изградњу
нових објеката који могу утицати на безбедност и обезбеђивање ваздушног
саобраћаја, односно дограђивање постојећих објеката не могу да се изврше
без претходног одобрења Директората цивилног ваздухопловства Републике
Србије.
Changes in the physical characteristics of the aerodrome including the erection of
new buildings and alterations to existing buildings that may have adverse effct on
safety, shall not be made without prior approval of Civil Aviation Directorate of
the Republic of Serbia.

5.

Ова дозвола не омогућава другим лицима да користе летилиште без
сагласности имаоца дозволе.
The aerodrome is certified for use only by the certificate holder and by persons
specifically authorized by him.

б)

ДОПУНСКИ УСЛОВИ И ОДСТУПАЊА
Additional Terms of Use and Other Means of Compliance:

1.

Допунски услови
Additional Terms of Use:

2.

Одступања
Other Means of Compliance:

Подаци o имаоцу дозволе
Certificate holder details
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
Датум издавања
Date of Issue

______________________
Директор
Director

ПРИЛОГ 4в.

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Спецификација услова за коришћење терена
Aerodrome Operations Specifications for Ordinary Use
________________________________________________________
Назив терена
Name of Aerodrome
са Законом о ваздушном саобраћају ("Службени гласник РС", број 73/10) и Правилником о
издавању дозволе за коришћење аеродрома, Директорат цивилног ваздухопловства
Републике Србије издаје дозволу за коришћење терена, под следећим условима:
The Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia in exercise of its powers under the Air
Transport Law ("Official gazette RS", No. 73/10) and Regulation on Certification of
Aerodromes issues the Aerodrome Certificate subject to the following conditions:
а)

СТАНДАРДНИ УСЛОВИ:
Terms of Use

1.

Терен може да се користи само под условима под
којима је издата дозвола за коришћење терена и
стандардима, пракси и одобреним процедурама.
The aerodrome shall be used under conditions
endorsed on Aerodrome Certificate for ordinary use
and standards, practices and approved procedures.

2.

Намена терена:
Type of use of the aerodrome
- параглајдинг;
- paragliding
-

остало
other

б)

ДОПУНСКИ УСЛОВИ И ОДСТУПАЊА
Additional Terms of Use and Other Means of Compliance

1.

Допунски услови
Additional Terms of Use

2.

Одступања
Other Means of Compliance

Подаци o имаоцу дозволе
Certificate holder details
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
Датум издавања
Date of Issue

______________________
Директор
Director
ПРИЛОГ 5.

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ
ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE
REPUBLIC OF SERBIA
Ha основу члана 161. Закона o општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", број
33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10), издаје се
In accordance with Article 161 of the Law on General Administrative Procedure ("Official
Gazette of FR of Yugoslavia" No 33/97, 31/01 and "Official Gazette of Republic of Serbia",
No. 30/10),) we hereby issue

ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ АЕРОДРОМА ЗА
ЈАВНИ АВИО-ПРЕВОЗ/ПОСЕБНОГ АЕРОДРОМА
Temporary Aerodrome Operations Certificate
Број:
Number:
________________________
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије овим потврђује да је
The Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia hereby certifies that
________________________________
Назив аеродрома за јавни авио-превоз/посебног
аеродрома
Name of Aerodrome
________________________________
Адреса
Address
задовољио прописане услове и да је утврђена способност за извођење операција на
аеродрому за јавни авио-превоз/посебном аеродрому, под условима који су наведени у
спецификацији услова за коришћење аеродрома за јавни авио-превоз/посебног
аеродрома.
Тhe above-named arerodrome has satisfied the Operator Certification requirements and has
been found competent to conduct operations on the aerodrome, subject to conditions of the
attached Operations Specifications.
Ова дозвола je преносива под прописаним условима, а ако не буде суспендована или
поништена, остаје да важи до (дан/месец/година).
This Certificate is transferable under appropriate conditions and shall remain in effect until
(day/month/year) unless suspended or revoked.
________________________________
Датум издавања
Date of Issue

________________________________
Директор
Director

ПРИЛОГ 5а.
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Спецификација услова за коришћење аеродрома за јавни авиопревоз са привременом дозволом за коришћење
Temporary Aerodrome Operations Specifications for Public Use
________________________________________________________
Назив аеродрома за јавни авио-превоз
Name of Aerodrome
У складу с Правилником о издавању дозволе за коришћење аеродрома, Директорат
цивилног ваздухопловства Републике Србије издаје привремену дозволу за коришћење
аеродрома за јавни авио-превоз, класе_________, ватрогасне категорије _______, за
ваздухоплове максималне масе на полетању (MTOM) до/преко 5700 kg и за употребу у
условима дању/ноћу/смањене видљивости, под следећим условима:
The Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia in exercise of its powers under the
Regulation on Certification of Aerodromes issues the Temporary Aerodrome Certificate to
aerodrome class ________, rescue and firefighting category_________, for aircraft MTOM up
to/exceeding 5700 kg, for use at day/ night/low visibility, subject to the following conditions:
а)

СТАНДАРДНИ УСЛОВИ:
Terms of Use

1.

1. Привремена дозвола je издата за
коришћење аеродрома за јавни авиопревоз и у току отворености
аеродрома за полетање и слетање
ваздухоплова аеродром ће бити
доступан свим корисницима под
истим условима.
The Temporary Aerodrome Certificate
is issued for public use and shall at all
times when it is available for take-off or
landing of aircraft be so available to all
persons on equal terms and conditions.

2.

Аеродром може да ce користи само
под условима под којима је издата
привремена дозвола за коришћење
аеродрома за јавни авио-превоз и
стандардима, пракси и процедурама
који су садржани у аеродромском
приручнику.
The aerodrome shall be used under
conditions endorsed on the Temporary
Aerodrome Certificate for public use
and standards, practices and

procedures contained in Aerodrome
Manual.
3.

Аеродром не сме да се користи ако на
њему није обезбеђено пружање услуга
земаљског опслуживања и ако
ватрогасно-спасилачка служба и
служба хитне медицинске помоћи на
аеродрому нису спремне за рад.
The aerodrome shall not be used unless
ground handling services, firefighting
and rescue services and medical
services are kept fit and ready for
immediate turn-out.

4.

Промене y физичким
карактеристикама аеродрома,
укључујући и изградњу нових објеката
који могу утицати на безбедност и
заштиту ваздушног саобраћаја,
односно дограђивање постојећих
објеката не могу да се изврше без
претходног одобрења Директората
цивилног ваздухопловства Републике
Србије.
Changes in the physical characteristics
of the aerodrome including the erection
of new buildings and alterations to
existing buildings that may have
adverse affect on safety, shall not be
made without prior approval of the
Civil Aviation Directorate of the
Republic of Serbia.

5.

Било какво јавно право проласка
испод или поред зоне за слетање
мора бити адекватно означено
знацима упозорења од опасности
ваздухоплова.
Any public right of way crossing or
bordering the landing area shall be
adequately sign-posted with notices
warning the public of danger from
aircraft.

6.

Аеродром ће бити доступан за
полетање и слетање у времену
отворености и не може бити отворен
изван тог времена, изузев у
прописаним случајевима.
The aerodrome shall be kept available
for take-off and landing of aircraft
during the aerodrome opening hours

and shall not be open for the operations
at any other time, unless otherwise
stipulated.
7.

Ова привремена дозвола не
омогућава другим лицима да користе
аеродром без сагласности имаоца
привремене дозволе.
The aerodrome is certified for use only
by temporary certificate holder and by
persons specifically authorized by him.

б)

ДОПУНСКИ УСЛОВИ И ОДСТУПАЊА
Additional Terms of Use and Other Means of Compliance

1.

Допунски услови
Additional Terms of Use

2.

Одступања
Other Means of Compliance

Подаци o имаоцу привремене дозволе
Temperary Certificate holder details
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
Датум издавања
Date of Issue

______________________
Директор
Director

ПРИЛОГ 5б.
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Спецификација услова за коришћење посебног аеродрома са
привременом дозволом за коришћење
Temporary Aerodrome Operations Specifications for Ordinary Use
________________________________________________________

Назив посебног аеродрома
Name of Aerodrome
У складу c Правилником o издавању дозволе за коришћење аеродрома, Директорат
цивилног ваздухопловства Републике Србије издаје привремену дозволу за коришћење
посебног аеродрома, класе___________, ватрогасне категорије___________, за
ваздухоплове максималне конструктивне масе у полетању (MTOM) до 5700 kg и за
употребу дању/ноћу, под следећим условима:
The Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia in exercise of its powers under the
Regulation on Certification of Aerodromes issues the Temporary Aerodrome Certificate to
aerodrome class ____________, rescue and firefighting category____________, for aircraft
MTOM up to 5700 kg, for use by day/ night subject to the following conditions:
а)

СТАНДАРДНИ УСЛОВИ:
Terms of use

1.

Посебан аеродром може да се користити само под
условима под којима је издата привремена дозвола
за коришћење посебног аеродрома и стандардима,
пракси и одобреним процедурама.
The aerodrome shall be used under conditions endorsed
on the Temporary Aerodrome Certificate for ordinary
use and standards practices and approved procedures.

2.

Намена посебног аеродрома:
Type of use of the aerodrome:
- спортска делатност;
- sport aviation aerodrome:
- сопствене потребе;
- private use;
- обука ваздухопловног особља;
- training;
- остало
other

3.

Посебан аеродром не сме да се користи без
спасилачко-ватрогасног обезбеђења и хитне
медицинске помоћи.
The aerodrome shall not be used unless fire fighting
and rescue services and medical services are kept fit
and ready for immediate turnout.

4.

Промене y физичким карактеристикама посебног
аеродрома, укључујући и изградњу нових објеката
који могу утицати на безбедност и обезбеђивање
ваздушног саобраћаја, односно дограђивање
постојећих објеката не могу да се изврше без
претходног одобрења Директората цивилног
ваздухопловства Републике Србије.
Changes in the physical characteristics of the
aerodrome including the erection of new buildings and
alterations to existing buildings that may have adverse
affect on safety, shall not be made without prior

approval of Civil Aviation Directorate of the Republic
of Serbia.
5.

Ова привремена дозвола не омогућава другим
лицима да користе посебан аеродром без
сагласности имаоца привремене дозволе.
The aerodrome is certified for use only by temporary
certificate holder and by persons specifically authorized
by him.

б)

ДОПУНСКИ УСЛОВИ И ОДСТУПАЊА
Additional Terms of Use and Other Means of Compliance

1.

Допунски услови
Additional Terms of Use

2.

Одступања
Other Means of Compliance

Подаци o имаоцу привремене дозволе
Temperary Certificate holder details
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
(седиште и адреса)
(Address)
______________________
Датум издавања
Date of Issue

______________________
Директор
Director

ИЗМЕНЕ

Члан 50. Правилника о летилиштима и
теренима

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.
23/2012 од 28.3.2012. године.

Члан 50.
Даном ступања на снагу овог правилника престајe да важи Правилник о коришћењу
летилишта ("Службени лист СФРЈ", број 11/79).
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе које се односе на
летилишта и терене садржане у Правилнику о издавању дозволе за коришћење аеродрома
("Службени гласник РС", број 2/11) и одредбе које се односе на летилишта садржане у
Правилнику о ватрогасно-спасилачкој служби и обезбеђењу на аеродромима ("Службени
гласник РС", број 93/09).

