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Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    јавни авио-превоз  посебне делатности из ваздуха   некомерцијало летење  
 
 

Поштовани,  
 
Обавештавамо вас да је у Службеном гласнику РС, број 55/16 објављен пропис којим је 

регулисано обављање јавног авио-превоза и некомерцијалног летења. Правилник је ступио на 
снагу 22.06.2016. године и односи се на оператерЕ који обављају јавни авио-превоз али и на 
оператере који обављају некомерцијално летење (без обзира да ли се некомерцијално летење 
обавља сложеним моторним ваздухопловом или не). 

 
На оператере који обављају некомерцијално летење сложеним моторним ваздухопловима 

примењује се део PART-ORO, PART-NCC и PART-SPA (у случају посебних овлашћења 
оператера) док на оператере који обављају некомерцијално летење ваздухопловима који се не 
убрајају у сложене моторне ваздухоплове примењује се PART-NCO и PART-SPA (у случају 
посебних овлашћења оператера). 

 
У сложене моторне ваздухоплове убрајају се следећу ваздухоплови: 
 
1. авион: 

 
– с максималном сертификованом масом на полетању која прелази 5700kg 

или 
–  који је сертификован за конфигурацију највећег дозвољеног броја 

путничких седишта која је већа од 19,  
или 

–  који је сертификован за летење с минималном посадом од најмање два 
пилота,  

или 
–  који је опремљен с једним или више турбомлазних или више турбоелисних 

мотора;  
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2. хеликоптер: 

 
- с максималном масом на полетању која прелази 3175 kg,  

или 
–  за конфигурацију највећег дозвољеног броја путничких седишта која је 

већа од девет,  
или 

–  за операције с минималном посадом од најмање два пилота;  
 

3. ваздухоплов с нагибним ротором. 
 
 

Чланом 6. Правилника о обављању јавног авио-превоза и некомерцијалног летења 
(„Службени гласник РС“, број 55/16) предвиђено је да се оператери који обављају 
некомерцијално летење сложеним моторним ваздухопловима морају ускладити са одредбама 
новог правилник најкасније до 26.08.2016. године и након усклађивања доставе Директорату 
нову изјаву којом потврђују усаглашеност. По пријему изјаве Директорат ће извршити проверу 
усклађености оператера са новим прописом. О терминима провере оператери који обављају 
некомерцијално летење сложеним моторним ваздухопловима ће бити благовремено обавештени 
након што доставе нову изјаву (декларацију) 
 

Оператери који обављају некомерцијално летење ваздухопловима који нису сложени 
моторни ваздухоплови се такође имају усагласити са одредбама новог правилник најкасније до 
26.08.2016. године. За ове оператере предвиђен је искључиво инспекцијски надзор приликом 
кога ће инспектори Директората утврдити усклађеност оператера са прописима. 

 
Напомињемо да се поред прописа који достављамо у прилогу примењују и прихватљиви 

начини усаглашавања које такође достављамо у прилогу. Ако оператер примени прихватљиви 
начин усаглашавања сматра се да је усаглашен са прописом. 

 
С поштовањем, 
 
       Директорат цивилног ваздухопловства  
            Одељење саобраћајне делатности 
 


