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Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    јавни авио-превоз  пружање услуга из ваздуха   превоз за сопствене потребе 

 
 

 Увод 
 

Поштовани оператери,  
 

Чланом 78. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11 и 

93/12) прописано је да јавни авио-превоз може да обавља авио-превозилац који има 

ОПЕРАТИВНУ ДОЗВОЛУ. 

 

Чланом 83. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11 и 

93/12) прописано је да се услови и начин под којима се издаје, мења, суспендује или ставља ван 

снаге оперативна дозвола, образац оперативне дозволе и начин на који авио-превозилац 

доставља финансијске извештаје Директорату ближе се одређују прописом Директората. 

 

 Захтев  
 

Поступајући по члану 83. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 

73/10, 57/11 и 93/12) УО Директората је донео ПРАВИЛНИК О ОПЕРАТИВНОЈ ДОЗВОЛИ 

који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије број 10/14. 

 

Чланом 14. Правилника о оперативној дозволи („Службени гласник РС“, број 10/14) 

прописан је прелазни период. Авио-превозиоци који на дан ступања на снагу овог правилника 

(08.01.2014. године) имају важећу потврду о оспособљености за обављање јавног авио-превоза, 

а подлежу обавези издавања оперативне дозволе, дужни су да поднесу захтев за издавање 

оперативне дозволе најкасније у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог правилника 

(најкасније 08.01.2015. године). 
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До стицања оперативне дозволе авио-превозиоци који имају важећу потврду о 

оспособљености за пружање услуга из ваздуха  могу да наставе да обављају јавни авио-превоз у 

складу са условима наведеним у потврди о оспособљености за обављање јавног авио-превоза. 

 

ПРИЛОГ: Правилник о оперативној дозволи. 
  

Молимо да потврдите пријем овог обавештења 

 

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОG ВАЗДУХОПЛОВСТВА  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 


