На основу члана 83. став 1. и члана 237. тачка 3) Закона о ваздушном саобраћају
(„Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11 и 93/12),
Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси
ПРАВИЛНИК
о изменама и допуни Правилника о оперативној дозволи
за обављање јавног авио-превоза
Члан 1.
У Правилнику о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза („Службени
гласник РС”, број 10/14), у члану 6. став 1. тачка 5) речи: „за најмање прве три године
пословања” и запета бришу се.
Члан 2.
У члану 7. после става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, привредно друштво или друго правно лице које у
моменту подношења захтева за издавање оперативне дозволе обавља јавни авио-превоз на
основу важеће потврде о оспособљености за обављање јавног авио-превоза, као податке о
својој финансијској способности уз захтев доставља податке из члана 11. овог правилника.”.
Члан 3.
У члану 8. став 3. тачка 1) мења се и гласи:
„1) потврда да то лице није осуђивано за кривично дело на казну затвора од најмање
шест месеци, као и да није осуђивано за привредне преступе;”.
Члан 4.
Члан 11. мења се и гласи:
„Члан 11.
Ради периодичне провере финансијског пословања имаоца оперативне дозволе,
авио-превозилац Директорату доставља и:
1) редовне годишње финансијске извештаје, са мишљењем ревизора, ако извештаји
подлежу ревизији у складу са законом којим је уређена ревизија и, по потреби, најновији
интерни финансијски извештај;
2) пројектовани биланс стања, укључујући биланс успеха за наредну годину;
3) податке о претходним и пројектованим расходима и приходима за ставке као што
су: гориво, цене и тарифе, зараде, одржавање, амортизација, промене курса, аеродромске
накнаде, накнаде за ваздушну пловидбу, трошкови земаљског опслуживања, осигурање,
прогнозе промета/прихода итд;
4) пројектоване токове готовине и планове ликвидности за наредну годину;
5) детаљне податке о постојећим и очекиваним изворима финансирања;

6) детаљне податке о финансирању куповине или закупа ваздухоплова, укључујући,
у случају закупа, уговорне одредбе и услове.”.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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