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 На основу члана 133. став 2. и члана 239. Закона о ваздушном саобраћају („Службени 

гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15 - др. закон),  

 Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

о изменама и допуни Правилника о аеродромским накнадама 

 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о аеродромским накнадама („Службени гласник РС”, бр. 71/13 и 

48/16), у члану 1. став 4) тачка (2) речи: „за приступ уређајима на аеродрому намењеним” 

замењују се речима: „које се наплаћују”. 

 

Члан 2. 

 У члану 3. тачка (4) реч: „Директорат” замењује се речима: „надлежан орган”. 

 Тачка (5) мења се и гласи: 

 „(5) оператер аеродрома је свако правно или физичко лице које управља аеродромом 

и има сертификат, дозволу за коришћење или сагласност за коришћење аеродрома. За 

потребе овог правилника, израз „оператер аеродрома” значи тело које управља 

аеродромом;”. 

 

Члан 3. 

 У члану 6. став 1. тачка на крају става замењује се запетом и додају се речи: „о чему 

ће се пре примене писаним путем обавестити Европска комисија.”. 

 Став 2. брише се. 

 

Члан 4. 

 Члан 7. мења се и гласи: 

„Члан 7. 

 Оператер аеродрома одржава редовне консултације са корисницима аеродрома, 

односно представницима или удружењима корисника аеродрома у вези са: 

 1) применом система обрачунавања аеродромских накнада; 

 2) висином аеродромских накнада;   

 3) квалитетом пружених услуга (према потреби).  

 Консултације из става 1. овог члана се одржавају најмање једном годишње, осим ако 

током последњих консултација није другачије договорено. Ако је закључен вишегодишњи 

споразум између оператера аеродрома и корисника аеродрома, консултације се одржавају 

на начин предвиђен тим споразумом. На захтев Директората, консултације се одржавају 

више пута годишње, односно чешће него што је вишегодишњим споразумом из овог става 

предвиђено. 

 О планираним изменама система обрачунавања аеродромских накнада или висине 

тих накнада оператер аеродрома се претходно консултује са корисницима аеродрома. 

Оператер аеродрома упућује кориснику аеродрома предлог измене система обрачунавања, 

односно висине аеродромских накнада, разлоге због којих се промене предлажу, укључујући 

и образложење предложених измена, најкасније четири месеца пре њиховог ступања на 
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снагу, изузев у случају умањења аеродромских накнада, као и у случају изузетних околности 

које се морају оправдати корисницима аеродрома.  

 Оператер аеродрома, пре доношења одлуке о изменама, узима у обзир мишљење 

корисника аеродрома. Оператер аеродрома уобичајено објављује одлуку о изменама или 

препоруку најкасније два месеца пре њеног ступања на снагу. У случају да није постигнут 

договор о предложеним изменама између оператера аеродрома и корисника аеродрома, 

оператер аеродрома мора да образложи своју одлуку с обзиром на мишљење корисника 

аеродрома.  

 Ако оператер аеродрома и корисници аеродрома не постигну договор о предложеним 

изменама система или висине аеродромских накнада, свака страна може да се обрати 

Директорату, који испитује оправданост разлога за измену система и висине аеродромских 

накнада, врши стручну анализу, доноси одлуку о измени система и висине аеродромских 

накнада након консултација с оператером и корисницима и предузима друге мере из своје 

надлежности одређене законом којим се уређује ваздушни саобраћај.  

 У случају из става 5. овог члана, одлука оператера аеродрома о измени система, 

односно висине аеродромских накнада, неће ступити на снагу све док Директорат, без 

одлагања, не испита и донесе одлуку у тој правној ствари. 

 Страна која покреће поступак пред Директоратом дужна је да детаљно образложи 

свој захтев за испитивање оправданости разлога за измену система обрачунавања и/или 

висине аеродромских накнада. Чињенично стање на коме заснива свој захтев страна је 

дужна да изнесе тачно, потпуно и одређено.  

 Ако се не ради о чињеницама које су општепознате, страна је дужна да за своје наводе 

предложи доказе и да их поднесе Директорату, ако је могуће. Директорат може захтевати и 

подношење других докумената које сматра неопходним за одлучивање о захтеву. 

 Ако је поднети захтев неуредан, односно није разумљив или није потпун или има 

недостатке који Директорат спречавају да по њему поступа, Директорат у року од осам дана 

од пријема захтева обавештава подносиоца на који начин да уреди захтев и то у року који 

не може бити краћи од осам дана. Ако захтев не буде уређен у наведеном року, Директорат 

доноси решење којим се захтев одбацује.  

 Ако захтев не буде одбачен, Директорат спроводи испитни поступак пружајући 

могућност и другој страни да се изјасни о наводима из захтева и предложи одговарајуће 

доказе. 

 Пре доношења одлуке о измени система обрачунавања и/или висине аеродромских 

накнада Директорат, између осталог, разматра: 

 1) оправданост разлога за измену система обрачунавања и/или висине накнада; 

 2) утицај измене система обрачунавања и/или висине накнада на квалитет и обим 

услуге; 

 3) да ли се изменом система обрачунавања и/или висине накнада нарушава принцип  

недискриминације корисника аеродрома; 

 4) однос трошкова пружања услуге, висине накнаде за њено пружање и процењене 

цене по јединици услуге; 

 5) постојање евентуалних изузетних околности; 

 6) утицај измене система обрачунавања и/или висине накнада на развој ваздушног 

саобраћаја.  

 Приликом доношења одлуке о измени система обрачунавања и висине аеродромских 

накнада, узимају се у обзир, ако је применљиво, принципи садржани у ICAO Документу 9562 
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(Аirport Economic Manuel) и ICAO Документу 9082 (ICAO`s Policies on Charges for Airports 

and ANS). 

 Ако Директорат није у могућности да донесе финалну одлуку о овој правној ствари 

у року који је предложио оператер аеродрома, најкасније месец дана од датума пријема 

захтева, може да донесе привремену одлуку која остаје на снази све до доношења финалне 

одлуке. 

 Финална одлука о измени система, односно висине аеродромских накнада доноси се 

без одлагања, а најкасније четири месеца од датума подношења захтева за посредовањем, са 

могућношћу да се тај рок продужи за још два месеца у ванредним и оправданим 

околностима, а ступа на снагу 60 дана од датума објављивања.”. 

 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

Бр. 7/1-01-0019/2017-0001 

 

У Београду, 27. октобра 2017. године 

 

 

                                                                                                                      Директор 

 

                                                                                                                         Мирјана Чизмаров 

 
 


