На основу тачке 3. Одлуке о прихватању Споразума држава чланица о дефинисању
коначног статуса органа и организација ("Службени гласник РС", број 35/2003 и "Службени
лист РЦГ", број 40/2003),
Влада Републике Србије доноси

Одлуку о оснивању Директората цивилног
ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе
Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр.
102/2003 од 21.10.2003. године.
1. Ради обезбеђивања услова за несметано обављање послова од значаја за остваривање
права и дужности у области ваздушног саобраћаја и примене међународних стандарда и
препорука у тој области, оснива се Директорат цивилног ваздухопловства (у даљем тексту:
Директорат).
2. Директорат обавља послове у области ваздушног саобраћаја који се односе на:
безбедност и обезбеђење јединства техничко-технолошких система; положај страних
превозилаца у превозу ствари и путника у ваздушном простору држава Србије и Црне Горе;
стратегију развоја саобраћајног система, планове развоја и друге планове везане за уређење,
организацију система и односе у транспорту путника и роба; изградњу и употребу саобраћајне
инфраструктуре и опреме; облигационе и својинско правне односе, надзор над применом
прописа који се односе на ваздушни саобраћај; примену међународних конвенција, стандарда
и препорука; организацију службе трагања и спасавања; друге послове у складу са законом и
другим прописима којим се уређује ваздушни саобраћај.
3. Директорат има својство правног лица.
Директорат има пословни рачун.
4. Скраћени назив Директората је: ДЦВ држава Србије и Црне Горе.
5. Пун назив Директората на енглеском је Civil Aviation Directorate.
6. Скраћени назив Директората на енглеском језику је CAD SCG.
7. Седиште Директората је у Београду.
8. Директорат има печат који садржи следећи текст: Србија и Црна Гора Директорат
цивилног ваздухопловства.
9. Директорат има свој знак и меморандум.

ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРАТА
10. Директорат, у складу са законом којим се уређује ваздушни саобраћај, обавља послове
у областима:
1) безбедности саобраћаја који се односе на:
- развој и примену стандарда ваздухопловне безбедности;
- развој и редовно праћење система безбедности у складу са развојем безбедности у
свету;
- издавање сертификата, лиценци, регистрација и дозвола, укључујући и лиценце
ваздухопловног особља и контролора летења;
- спровођење и праћење надзора ваздухопловне привреде, функционисање безбедности у
ваздухопловној привреди, предлагање развоја и усавршавање система безбедности
ваздухопловне привреде, укључујући и процену утицаја одлука руководства на безбедност у
ваздухопловству;
- подстицање ваздухопловне привреде да прихвата одржавање високих стандарда
ваздухопловне безбедности као своје обавезе, преко свеобухватног образовања и програма
обуке који се тичу безбедности;
- друге послове предвиђене прописима који се односе на безбедност.
2) уређења ваздушног простора, који се односе на:

- коришћење ваздушног простора и обезбеђивање равноправности за кориснике;
- правила и стандарде за коришћење ваздушног простора у складу са свим релевантним
националним и међународним прописима;
- обезбеђивање придржавања примене правила и стандарда за коришћење ваздушног
простора, укључујући и стандарде за заштиту животне средине.
3) регулисања и примене техничких услова, који се односе на:
- услове за пловидбеност и издавање уверења;
- надзор над организацијама за пројектовање и производњу;
- надзор над развојем нових типова ваздухоплова и издавање уверења;
- издавање одобрења и преглед новог аеродрома и инфраструктуре и опреме за ваздушни
саобраћај.
4) регулисања и примене економских услова, који се односе на:
- ваздухопловне превозиоце и дозволе за руте;
- надзор над спровођењем економских и финансијских способности код ваздухопловних
превозилаца;
- билатералне споразуме у ваздушном саобраћају;
- накнаде за услуге контроле летења.
5. инспекцијски надзор над применом прописа у ваздушном саобраћају.
6) трагања и спасавања који се односе на:
- организовање центра за трагање и спасавање;
- вршење обуке за поступке трагања и спасавања;
- одређивање учесника у поступку трагања и спасавања и др.
7) испитивања удеса ваздухоплова.
11. Одлуке од економског значаја за државу Србију и државу Црну Гору, које се тичу
билатералне сарадње и одобравања редовног и ванредног саобраћаја, Генерални директор
доноси уз сагласност министарства надлежног за саобраћај државе са које и према којој се
обавља тај саобраћај.

ОРГАНИ ДИРЕКТОРАТА
12. Органи Директората су:
1) Савет;
2) генерални директор.
13. Савет има седам чланова. Чланови Савета су по функцији министри надлежни за
послове саобраћаја, финансија и унутрашњих послова државе Србије и државе Црне Горе и
министар за послове одбране ДЗСЦГ. Председника Савета бирају чланови Савета између
себе.
14. Савет:
1) подноси иницијативу и даје мишљење на предлоге закона и других прописа;
2) доноси одлуке и друге акте из надлежности Директората;
3) усваја планове политике развоја ваздухопловства;
4) усваја смернице и утврђује облике сарадње са другим државама и међународним
организацијама у области ваздухопловства;
5) предлаже приступање и чланство Србије и Црне Горе у међународним ваздухопловним
организацијама, као субјекта међународног права, и доноси акте за реализацију права и
обавеза која проистичу из тог чланства, уз претходну сагласност надлежних органа држава
чланица;
6) даје предлог о статусним променама Директората;
7) подноси и разматра извештаје о раду Директората;
8) усваја финансијски план и годишњи обрачун и утврђује висину накнада из тачке 10.4.
алинеја 4. ове одлуке.
9) на предлог Агенције за контролу летења утврђује висину накнаде за услуге обезбеђења
ваздушног саобраћаја;
10) именује и разрешава генералног директора и заменика генералног директора
Директората;
11) разматра и усваја извештај генералног директора Директората о спровођењу пословне
политике;

12) даје сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Директорату и Правилник о платама и другим примањима запослених у Директорату;
13) доноси Пословник о свом раду;
14) обавља и друге послове у складу са законом.
15. Генерални директор представља Директорат и руководи његовим радом.
16. Генерални директор:
1) обезбеђује законитост рада и пословања;
2) прописује технологију обављања послова трагања и спашавања;
3) именује комисију за испитивање удеса у ваздухопловству;
4) подноси предлоге финансијског плана и годишњег обрачуна и извештаје о раду;
5) доноси општи акт о организацији и систематизацији и опште акте о положају запослених;
6) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених;
7) обавља и друге послове утврђене прописима.
17. Генерални директор има заменика.
Генерални директор и његов заменик не могу бити из исте државе оснивача.
18. Генерални директор и заменик генералног директора се бирају на период од пет година
на предлог оснивача Директората.
Генерални директор и заменик генералног директора могу бити изабраним и по
спроведеном јавном конкурсу.
19. За генералног директора и заменика генералног директора може бити именовано лице
које има високо стручно образовање, одговарајуће радно искуство, као и искуство на
руководећим дужностима у области цивилног ваздухопловства.
20. Генерални директор и заменик генералног директора не могу да поседују акције или
уделе у било којој организацији чија је делатност у области ваздухопловства.

СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И РАД ДИРЕКТОРАТА
21. Средства за оснивање и почетак рада Директората обезбеђују се у буџету државе
Србије и у буџету државе Црне Горе у пропорционалном односу.
22. Средства за рад и функционисање Директорат остварује од накнада за пружене услуге
по тарифама које се усклађују са међународним ваздухопловним конвенцијама, стандардима
и препорукама и то од:
1) накнада за издавање дозвола за рад ваздухопловним организацијама;
2) накнада за издавање дозвола:
- за коришћење аеродрома, летилишта, терена и уписа у Уписник аеродрома и летилишта
и уписа у Евиденцију терена,
- за постављање техничких система, опреме, уређаја и објеката за обезбеђење ваздушног
саобраћаја;
- за лет и издавање потврда за обављање делатности из ваздуха;
3) накнада за издавања уверења:
- о техничком прегледу, хомологацији, пловидбености и регистрацији ваздухоплова,
- о јачини буке и емисији гасова ваздухоплова,
- о оспособљености центра за обуку ваздухопловног овлашћеног и стручног особља;
4) накнада за издавање одобрења и обнављања одобрења за одржавање ваздухоплова;
5) накнада за издавање потврда о типу ваздухоплова и признавање иностраних
сертификата;
6) накнада за спровођење испита, за издавање дозволе за рад и овлашћења
ваздухопловног и стручног особља;
7) дела накнаде за услуге које пружа Агенција за контролу летења у проценту који ће се
одредити годишњим програмом рада Агенције;
8) и из других извора у складу са законом.
23. Ако средства из тачке 22. ове одлуке нису довољна за рад Директората, недостајућа
средства се обезбеђују у буџету државе Србије и буџету државе Црне Горе у
пропорционалном односу.
24. Измене и допуне ове одлуке вршиће се на начин и по поступку за њено доношење.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
25. Директорат почиње са радом даном уписа у судски регистар.
26. Савет ће се конституисати у року од 10 дана од дана доношења ове одлуке.
27. Савет ће у року од 30 дана од дана конституисања именовати генералног директора и
заменика генералног директора Директората.
28. Генерални директор ће у року од 30 дана од дана именовања поднети Савету
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Директорату и
Правилник о платама и другим примањима запослених у Директорату ради давања
сагласности.
29. Даном почетка рада Директорат преузима предмете, архиву, опрему, средства за рад и
запослене у Сектору за ваздушни саобраћај и ваздухопловном инспекторату.
30. Ова одлука се сматра донетом када је у истоветном тексту усвоје Влада Републике
Србије и Влада Републике Црне Горе, а важи све док државе оснивачи не донесу другачију
одлуку.
31. На рад и пословање Директората, до доношења закона којим ће бити уређена област
ваздухопловства у држави Србији и држави Црној Гори, примењиваће се Закон о ваздушном
саобраћају ("Службени лист СРЈ", бр. 12/98, 5/99, 38/99, 44/99, 73/2000 и 70/2001).
32. Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 05 број 343-6693/2003-1
У Београду,
16. октобра 2003. године
Влада Републике Србије
Потпредседник,

