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На основу члана 16., 61. став (1) и (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", 
број 32/02 и 102/09), члана 14. став (1) и став (3) тачка а) Закона о ваздухопловству 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 39/09), генерални директор 
Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине доноси  

 

 

ПРАВИЛНИК 

о 

оснивању заједничког предузећа за развој нове генерације европског система за 
управљање ваздушним саобраћајем (SESAR) 

 

Члан 1. 

(Предмет) 

Овим Правилником уређују се правила о оснивању заједничког предузећа за развој 
нове генерације европског система за управљање ваздушним саобраћајем (SESAR-
пројекат којим се модернизује управљање ваздушним саобраћајем у Европи) 

 

Члан 2. 

(Подручје примјене) 

Овим Правилником примјењиваће се Додатак I уз овај Правилник. 

 

Члан 3. 

(Појмови) 

(1) Појам "ECAA споразум" означава Мултилатерални споразум између Европске 
заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, 
Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике 
Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, 
Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на 
Косову (у складу са Резолуцијом Савјета безбједности УН 1244 од 10. јуна 1999.) о 
успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја.  

(2) Појмови "Заједница", "прописи Заједнице", и "држава чланица" који се користе у 
додатку овог Правилника тумаче се сагласно тачкама 2. и 3. Анекса II ECAA 
споразума. и ставу (2) члана 3. Протокола II, Анекса V, ECAA Споразума.  

(3) „SESAR” (Single European Sky ATM Research) који се користи у Додатку I овог 
Правилника значи развојни програм пројекта Јединствено европско небо. 

(4) „EUROCONTROL“ (The European Organisation for the Safety of Air Navigation) који 
се користи у Додатку I овог Правилника значи Европска организација за безбједност 
ваздушне навигације. 
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Члан 4. 
(Надлежност за провођење Правилника) 

У смислу провођења Уредбе из Додатка I овог Правилника надлежна је Дирекција за 
цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, у оквиру надлежности које има на 
основу Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 
број 39/09) и овог Правилника. 

 

Члан 5. 
(Додатак) 

Додатак I овог Правилника је Уредба ЕЗ број 219/2007 од 24. фебруара 2007.године 
о покретању заједничког предузећа за развој нове генерације европског система за 
управљање ваздушним саобраћајем (SESAR) (Текст од важности за Европски 
привредни простор). 

 

Члан 6. 

(Тумачење) 

У случају нејасноћа у тумачењу и недостатака одредаба овог Правилника користиће 
се текст Уредбе из Додатака I овог Правилника на енглеском језику, како је 
објављен у Службеном листу Европске Уније. 

 

Члан 7. 

(Ступање на снагу) 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Босне и Херцеговине”. 

 

 

Број:1-3-02-2-370-1/11                                                              Генерални директор                                                  

Бања Лука, 07.03.2011. године.                                              Ђорђе Ратковица, с.р. 
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ДОДАТАК I 

УРЕДБА САВЈЕТА (ЕЗ) бр. 219/2007 

од 24. фебруара 2007.  

о покретању заједничког предузећа за развој нове генерације европског система за 
управљање ваздушним саобраћајем (SESAR) 

САВЈЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

Имајући у виду Уговор којим се успоставља Европска заједница, и посебно његов члан 
171, 

Имајући у виду приједлог Комисије, 

Имајући у виду мишљење Европског парламента, 

Имајући у виду мишљење Европског економског и социјалног комитета, 

С обзиром на то да: 

Ради стварања јединственог европског неба, Европски парламент и Савјет су 
10.марта 2004. донијели Уредбу (ЕЗ-а) бр. 549/2004 којом се утврђује оквир за 
стварање јединственог европског неба (оквирна Уредба)(1), Уредбу (ЕЗ-а) бр. 
550/2004 о пружању услуга у ваздушној пловидби у јединственом европском небу 
(Уредба о пружању услуга)(2), Уредбу (ЕЗ-а) бр. 551/2004 о организацији и употреби 
ваздушног простора у јединственом европском небу (Уредба о ваздушном 
простору)(3) и Уредбу (ЕЗ-а) бр. 552/2004 о интероперабилности Европске мреже за 
управљање ваздушним саобраћајом (Уредба о интероперабилности)(4).  

(2) Пројекат  којим се треба модернизовати управљање ваздушним саобраћајем у 
Европи, (пројекат SESAR), је технолошки елеменат јединственог европског неба. 
Његов циљ је да Заједници до 2020. За контролу ваздушног саобраћаја обезбједи 
инфраструктуру високе перформансе, која ће омогућити безбједан развој ваздушног 
превоза погодан за заштиту околине, користећи у цјелини технолошка побољшања 
програма, као што је Галилео. 

(3) Након што је Заједница приступила EUROCONTROL-у, Комисија и 
EUROCONTROL су потписали оквирни споразум о сарадњи за увођење јединствене 
европског неба и о сарадњи на активностима истраживања и развоја у области 
контроле ваздушног саобраћаја. 

(4) У складу са смјерницама за припрему будућег европског свемирског програма, 
које је 7. јуна 2005. донијело Конкуренцијско вијеће, Европска унија ће бити 
надлежна за осигуравање доступности и континуитета оперативних услуга које 
пружају подршку његовој политици, те ће такође доприносити развоју, увођењу и 
раду европске свемирске инфраструктуре тако што ће се усредсредити на 
апликације базиране у свемиру да би допринијела остваривању те политике. 

(5) Циљ пројекта SESAR је да се обједине и ускладе активности истраживања и 
развоја које су се раније у Заједници предузимале на деконцентрисан и 
неискордиран начин, укључујући њене најудаљеније и најзабаченије регије 
поменуте у члану 299 (2) Уговора. 

_______________________________ 

(1)СЛ.г. 96, 31.3.2004., стр. 1. 

(2) СЛ.г. 96, 31.3.2004., стр. 10. 

(3)СЛ.г. 96, 31.3.2004., стр. 20. 

(4)СЛ.г. 96, 31.3.2004., стр. 26. 
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(6) Избјегавањем удвостручавања активности истраживања и развоја, пројекат 
SESAR неће довести до повећања укупне висине доприноса који корисници 
ваздушног простора дају за истраживање и развој. 

(7) Пројекат SESAR се састоји од три фазе дефинисања, фаза развоја и фаза 
примјене. 

(8) Циљ фазе дефинисања пројекта SESAR је дефинисање различитих технолошких 
корака које треба предузети, приоритета у програмима модернизације и 
оперативних планова за спровођење. 

Суфинансирају је Заједница и Европска организација за безбједност ваздушне 
пловидбе (EUROCONTROL). 

(9) Фаза дефинисања је започела у октобру 2005., а под надлежношћу 
EUROCONTROL-а, проводи је конзорцијум предузећа изабран после јавног позива 
на достављање понуда.  Завршиће се у 2008. а њен резултат ће бити европски 
оквирни (master) план за управљање ваздушним саобраћајем. Овај план ће 
дефинисати програм рада за примјењу циљаних концепата, укључујући различите 
стратегије спровођења (deployment). 

        (10) Након фазе дефинисања услиједиће фаза развоја (2008-2013) у којој ће се 

развити нова опрема, системи или стандарди, који ће осигурати приближавање 
потпуно интероперабилном систему управљања ваздушним саобраћајем у Европи.  

(11) Фаза развоја ће прећи у фазу спровођења (2014. – 2020.) у којој ће доћи до 
обимне производње и примјене нове инфраструктуре управљања ваздушним 
саобраћајом. Та би се инфраструктура требала састојати од потпуно усклађених и 
интероперабилних компонената које гарантују активности високе перформансе 
ваздушног превоза у Европи. 

(12) Узимајући у обзир велики број учесника које ће требати укључити у овај процес, 
те потребна финансијска средства и стручна знања, за рационализацију активности 
је од кључног значаја да се успостави правни субјект који може осигурати 
управљање финансијским средствима која се пројекту SESAR додјељују у току 
његове фазе развоја. 

(13) Стога треба успоставити заједничко предузеће у складу с чланом 171. Уговора 
како би се током развојне фазе омогућио значајан напредак у развоју технологија 
повезаних са системима контроле ваздушног саобраћаја и припремила фаза 
спровођења.  

(14) Главни задатак заједничког предузећа је управљање активностима 
истраживања, развоја и вредновања пројекта SESAR путем удруживања 
финансијских средстава из јавног и приватног сектора које осигуравају његови 
чланови, те употребом техничких ресурса из споља, а посебно кориштењем 
EUROCONTROL-овог  искуства и стручног знања.  

(15) Активности које предузима заједничко предузеће у оквиру програма SESAR су 
углавном истраживачке и развојне активности.  Стога би се финансијска средства 
Заједнице требала исплаћивати посебно из њених оквирних програма за 
истраживање и развој. Додатна финансијска средства се могу исплатити из  
програма трансевропске мреже у складу с чланом 4(г) Одлуке 1692/96/ЕЗ Европског 
парламента и Савјета од 23. јула 1996. о смјерницама Заједнице за развој 
трансевропске саобраћајне мреже (5), којом се предвиђа  могућност финансирања  

__________________ 

(5) Сл. г. 228, 9.9.1996., стр. 1. Одлука како је посљедњи пут измијењена и допуњена Уредбом Савјета 
(ЕЗ-а) бр. 1791/2006 (Сл. г. 363, 20.12.2006., стр. 1.).  
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истраживачких и развојних активности. 

(16) Финансијска средства Заједнице за заједничко предузеће би се у овој фази 
пројекта требала ограничити на фазу развоја унутар периода који обухвата тренутни 
финансијски оквир 2007 - 2013. Међутим, ово не искључује могућност да Савјет, на 
основу напретка оствареног у фази развоја, преиспита дјелокруг, управљање, 

финансирање и трајање заједничког предузећа. 

 (17) Кључни елемент пројекта SESAR је значајно учешће индустрије. Зато је битно 
да се јавни буџет за развојну фазу пројекта SESAR допуни доприносима из 
индустрије. 

(18) Заједничко предузеће би требало бити успостављено прије краја фазе 
дефинисања тако да може пратити рад у фази дефинисања и припремати фазу 
развоја да би се обезбједило брзо спровођење европског оквирног плана за 
управљање ваздушним саобраћајем.  

(19) Савјет  треба да одлучи о одобравању оквирнног плана за управљање 
европским ваздушним саобраћајем, укључујући његов пренос на заједничко 
предузеће, како би се модернизовало управљање ваздушним саобраћајом у Европи, 
па у том смислу треба такође преиспитати финансирање пројекта SESAR, а посебно 
обећања индустрије о доприносима за заједничко предузеће 

.  (20) Да би се олакшала комуникација са оснивачима, сједиште заједничког 

предузећа треба се налазити у Бриселу.  

(21) Заједничко предузеће је непрофитно тијело које све своје ресурсе посвећује 
управљању јавним истраживачким програмом од интереса за Европу.  Два његова 
оснивача су међународне организације које дјелују у име својих држава чланица.  
Стога би овом тијелу требало у највећој могућој мјери одобрити најобимније изузеће од 
опорезивања у држави домаћину.  

(22) Комисији треба помагати Одбор за јединствено небо успостављен  чланом 5. 
Уредбе (ЕЗ-а) бр. 549/2004. Мјере неопходне за спровођење ове Уредбе би требале 
бити усвојене у складу са Одлуком Савјета бр. 1999/468/ЕЗ од 28. јуна 1999. којом се 
утврђују поступци за кориштење овлаштења за спровођење која су дата Комисији(6). 

(23) Комисија треба да редовно обавјештава Европски парламент и Савјет о 
напредовању заједничког предузећа.  Ово обавјештавање треба проводити путем 
периодичних оцјењивања која врши Комисија а на основу годишњих извјештаја о 
активности заједничког предузећа. 

(24) Правила за организацију и рад заједничког предузећа треба одредити израдом 
статута заједничког предузећа као што је одређено у Анексу.  

(25) Пошто рутне накнаде у цјелини  плаћају корисници ваздушног простора, они 
финансијски доприносе раду на истраживању и развоју у сектору управљања ваздушним 
саобраћајем. Стога они треба да буду одговарајуће заступљени у заједничком 
предузећу.  

(26) Јавно финансирање је кључно у фази дефинисања и фази развоја пројекта 
SESAR, а улагања у нову генерацију управљања ваздушним саобраћајем требале 
би у великој мјери покрити државе чланице, укључујући тијела која државе чланице 
одреде. Државе чланице (Европске уније и/или EUROCONTROL) би стога требале за 
некомерцијалне сврхе, за своје властите потребе, укључујући јавне позиве за 
достављање понуда, имати бесплатан приступ знању које је произашло из пројекта,  

_______________________________ 

(6) Сл. г. 184, 17.7.1999., стр. 23. Одлука како је посљедњи пут измијењена и допуњена  Одлуком 
2006/512/ЕЗ (Сл. г.   200, 22.7.2006., стр. 11.). 
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ЈЕ УСВОЈИО ОВУ УРЕДБУ: 

 

Члан 1 

Успостављање заједничког предузећа 

1. Ради управљања активностима фазе развоја у пројекту модернизовања 
управљања ваздушним саобраћајем у Европи, те да би се побољшала безбједност 
летења, овим се оснива заједничко предузеће познато као 'Заједничко предузеће 
SESAR' ('заједничко предузеће).  

2. Заједничко предузеће престаје да постоји осам година након што Савјет одобри 
европски оквирни план за управљање ваздушним саобраћајем (ATM master plan) који 
је настао у фази дефинисања пројекта SESAR. Савјет о овом одобрењу одлучује на 
приједлог Комисије. 

3.Оквирни АТМ план се доставља Европском парламенту. 

4. Кад је потребно Савјет, на основу приједлога Комисије, преиспитује дјелокруг, 
управљање, финансирање и трајање заједничког предузећа у складу са развојем 
пројекта и оквирног АТМ плана, узимајући у обзир оцјену поменуту у члану 7.   

5. Циљ заједничког предузећа је да осигура модернизацију европског система 
управљања ваздушним саобраћајем путем координације и концентрисања свих 
релевантних напора на истраживању и развоју у Заједници. Оно је надлежно за 
спровођење оквирног АТМ плана, а посебно за извршавање слиједећих задатака: 

организовање и координнација активности развојне фазе SESAR пројекта, у складу 
са оквирним АТМ планом, који је резултат фазе дефинисања прјектом којом је 
управљао EUROCONTROL, комбиновањем и управљањем финансирања из јавног и 
приватног сектора у оквиру јединствене структуре, 

обезбјеђивање неопходног финансирања за активности развојне фазе SESAR пројекта у 
складу са оквирним АТМ планом;  

осигуравање учешћа интересних група у сектору управљања ваздушним 
саобраћајем у Европи, а посебно: пружалаца услуга ваздушне навигације, корисника 
ваздушног простора, особља професионалних удружења, аеродрома и производне 
индустрије; као и релевантних научних институција или релевантне научне заједнице, 

организовање техничког рада у истраживању и развоју, валидације и проучавања, који ће 
се извршавати у његовој надлежности уз избјегавање расцјепканости у тим 
активностима, обезбјеђивање надзора над активностима везаним за развој заједничких 
производа исправно утврђених у оквирном АТM плану, а ако је неопходно организовање 
посебних позива на доставу понуда. 

(6) Заједничко предузеће почиње радити најкасније када оквирни АТМ план буде 
пребачен заједничком предузећу.  

(7) Сједиште заједничког предузећа је у Бриселу.  

 

Члан 2 

Правни статус 

 

1. Заједничко предузеће је правно лице. У свакој држави чланици има највећу 
правну способност која се према законодавству те државе даје правним лицима. 
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Посебно може стицати покретну и непокретну имовину и њом располагати те може 
бити страна у правном поступку. 

2. Државе чланице предузимају све потребне мјере како би заједничком предузећу 
дале највеће могуће изузеће од опорезивања, кад се ради о PDV-у и другим 
порезима и акцизама. 

 

Члан 3 

Статут заједничког предузећа 

Статут заједничког предузећа, дефинисан у Анексу овдје, представља саставни дио 
ове Уредбе и овим се усваја.  

 

Члан 4 

Извори финансирања 

1. Заједничко предузеће се финансира доприносима својих чланова, укључујући 
приватна предузећа, у складу са члановима 1 и 2 Статута. 

2. Допринос Заједнице се финансира из буџета оквирног програма за истраживање 
и технолошки развој. Додатно се може финансирати из буџета за оквирни програм 
транс-европских мрежа. 

3. Сви финансијски доприноси које Заједница даје заједничком предузећу престају 
након истека финансијске перспективе 2007.- 2013., осим ако Савјет  на основу 
приједлога Комисије не одлучи другачије. 

 

Члан 5 

Одбор 

1. О раду заједничког предузећа се редовно обавјештава Одбор за јединствено 
небо, успостављен чланом 5. Уредбе (ЕЗ) бр. 549/2004, (Одбор). У ту сврху, на 
састанцима Одбора, Комисија ставља SESAR пројекат као једну тачку дневног реда.   

2. Комисија усваја став Заједнице на Управном одбору (Administrative Board). 

3. Међутим, кад се ради о одлукама које се односе на именовање извршног 
директора, стратешка финансијска питања или одлуке које се доносе у складу са 
чланом 23. Статута, став Заједнице на Управном одбору се доноси у складу са 
поступком поменутим у члану 6(2). ове Уредбе.  

 

Члан 6. 

Поступак одбора (Committee procedure) 

1. Комисији помаже Одбор из члана 5. 

2. При позивању на овај став, примјењују се чланови 4. и 7. Одлуке 1999/468/ЕЗ. 

Период поменут у члану 4(3). Одлуке 1999/468/ЕЗ износи један мјесец. 

3. При позивању на овај став, примјењују се чланови 5. и 7. Одлуке 1999/468/ЕЗ. 

Период предвиђен у члану 5(6). Одлуке 1999/468/ЕЗ износи један мјесец. 

4. Комисија може консултовати Одбор о било ком другом питању везаном за 
примјену ове Уредбе. 
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5. Одбор доноси свој властити пословник о раду. 

 

Члан 7 

Вредновање 

Сваке три године почевши од почетка рада заједничког предузећа и најмање једну 
годину прије закључења његовог дјеловања, Комисија врши вредновање 
прововођења ове Уредбе, резултата које је заједничко предузеће постигло и 
његових метода рада, те опште финансијске ситуације заједничког предузећа. 
Комисија резултате ових вредновања предочава Европском парламенту и Савјету.   

 

Члан 8 

Ступање на снагу 

Ова Уредба ступа на снагу дан након објављивања у Службеном гласнику Европске 
уније. 

Ова Уредба је обавезујућа у цјелини и непосредно се примјењује у свим државама 
чланицама. 

 

 

Сачињено у Бриселу, 27. фебруара 2007. 

                                                                                                    за Савјет 

                                                                                                Предсједник 

                                                                                           P. STEINBRÜCK 
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АНЕКС 

СТАТУТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 1 

Чланови 

1. Оснивачи заједничког предузећа су слиједећи: 

Европска заједница, коју представља Европска комисија (Комисија), 

Европска организација за безбједност ваздушне пловидбе (EUROCONTROL), коју 
представља њена Агенција. 

2. Чланови заједничког предузећа могу постати: 

Европска инвестициона банка, 

свако друго јавно или приватно предузеће или тијело, укључујући и она из трећих 
земаља која су у области ваздушног транспорта закључила бар један споразум са 
Европском Заједницом. 

3. Сви захтјеви за приступање се упућују извршном директору, који их прослијеђује 
управном одбору. Управни одбор одлучује да ли да одобри преговоре. Када је 
одобрење дато, извршни директор преговара о условима приступања и доставља их 
управном одбору. Ти услови посебно укључују одредбе везане за финансијске 
доприносе и представљање унутар управног одбора. Нацрт споразума се предочава 
на одобравање управном одбору у складу са чланом 5(1)(д). 

4. При доношењу одлуке о одобравању преговора о приступању са јавним или 
приватним предузећем или тијелом, управни одбор посебно  узима у обзир 
слиједеће критерије: 

документовано знање и искуство на подручју управљања ваздушним саобраћајем 
и/или у производњи опреме и/или у пружању услуга које се користе при управљању 
ваздушним  саобраћајем, 

допринос који се може очекивати од предузећа или тијела у извршавању АТМ 
оквирног плана, 

финансијска снага предузећа или тијела, 

могући сукоби интереса. 

5. Чланство у заједничком предузећу се не може пренијети на трећу страну без 
претходног једногласног одобрења управног одбора. 

 

Члан 2 

Тијела заједничког предузећа 

Тијела заједничког предузећа су управни одбор и извршни директор.  

 

Члан 3 

Састав и предсједавање управним одбором 

1. Управни одбор се састоји од: 
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(а) представника сваког члана заједничког предузећа; 

(б) представника војске;  

(ц) представника цивилних корисника ваздушног простора, кога одређује њихова 
репрезентативна организација на европском нивоу; 

(д) једног представника пружалаца услуга ваздушне навигације, кога одређује њихова 
репрезeнтативна оргaнизација на европском нивоу;  

(д) једног представника произвођача опреме, кога одређује њихова репрезeнтативна 
оргaнизација на европском нивоу; 

(д) једног представника аеродрома, кога одређује њихова репрезeнтативна 
оргaнизација на европском нивоу; 

(г) представника тијела која представљају запослене у сектору управљања 
ваздушним саобраћајем, кога одређује њихова репрезeнтативна оргaнизација на 
европском нивоу; 

(х) представника одговарајућих научних установа или одговарајуће научне 
заједнице, кога одређује њихова репрезeнтативна оргaнизација на европском нивоу; 

2. Управним одбором предсједава представник заједнице. 

 

Члан 4 

Гласање на управном одбору 

1. Представници из тачака (а) и (ц) члана 3(1) имају право да гласају. 

2. Чланови заједничког предузећа имају број гласова који је сразмјеран њиховом 
доприносу у финансирању заједничког предузећа. Међутим, без обзира на прву 
реченицу овог става, Заједница и EUROCONTROL имају најмање по 25 % од укупног 
броја гласова, а представник корисника ваздушног простора из тачке (ц) члана 3(1) 
има најмање 10 % од укупног броја гласова. 

3. Одлуке управног одбора се усвајају простом већином гласова присутних, осим ако 
је другачије одређено овим статутом. 

4. Када су гласови једнако подијељени, одлучује глас представника Заједнице. 

5. Свака одлука о приступању нових чланова (у смислу члана 1(2)), именовању 
извршног директора, предложеним измјенама и допунама статута, приједлозима 
Комисији о трајању заједничког предузећа, распуштању заједничког предузећа, или 
одлуке које се доносе у складу с чланом 23., захтијевају позитиван глас 
представника Заједнице у управном одбору. 

6. Одлуке везане за усвајање оквирног АТМ плана и његове измјене захтијевају 
позитивне гласове чланова оснивача. Без обзира на став 1, такве одлуке се не доносе 
када су представници из тачака (ц), (д), (ф), и (г) члана 3(1). једногласно против. 

 

Члан 5 

Надлежности управног одбора 

1. Управни одбор је посебно надлежан за: 

(а) доношење оквирног  АТМ плана кога одобрава Савјет, како је наведено у члану 
1(2). ове Уредбе и одобравање приједлога за његове измјене; 
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(б) давање смјерница и доношење одлука потребних за спровођење фазе развоја 
пројекта SESAR и спровођење укупног надзора над његовим спровођењем; 

(ц) одобравање програма рада заједничког предузећа и годишњих програма рада из 
члана 16(1). као и годишњег буџета, укључујући план кадрова потребних за 
оснивање; 

(д) одобравање преговора и одлучивање о приступу нових чланова те о 
одговарајућим споразумима, како је наведено у члану 1(3); 

(е) надзирање сспровођења споразума међу члановима заједничког предузећа; 

(ф) именовање и разрјешење извршног директора и одобравање организационе шеме; 

(г) одлучивање о износима и поступцима уплаћивања финансијских доприноса 
чланова и процјена доприноса у натури;  

(х) усвајање финансијских прописа заједничког предузећа ; 

(и) одобравање годишњег рачуна и биланса  

(ј) усвајање годишњег извјештаја о напретку фазе развоја пројекта SESAR и 
његовом финансијском стању из члана 16( 2); 

(к) одлучивање о приједлозима Комисије о продужењу трајања и распуштању 
заједничког предузећа; 

(л) успостављање поступака за давање права приступа материјалној и 
нематеријалној имовини која је власништво заједничког предзећа и за пренос те 
имовине; 

(м) утврђивање правила и поступака за склапање уговора потребних за спровођење 
оквирног АТМ плана, укључујући посебне поступке у погледу  сукоба интереса; 

(н) одлучивање о приједлозима Комисије за измјене и допуне статута у складу с 
чланом 24.; 

(о) извршавање других овлаштења и извођење других функција, укључујући 
оснивање помоћних тијела, ако је то потребно за намјене фазе развоја пројекта 
SESAR, 

(п) доношење рјешења за спровођење члана 8. 

2. Управни одбор доноси свој пословник који осигурава његово беспријекорно и 
ефикасно дјеловање, посебно у случају значајног повећања чланства. Овај 
пословник укључује такође слиједеће одредбе: 

(а) Управни одбор се састаје најмање четири пута годишње. Ванредни састанци се 
сазивају или на захтјев једне трећине чланова управног одбора који представљају 
најмање 30 % гласачких права, на захтјев Заједнице или на захтјев извршног 
директора; 

(б) састанци се обично одржавају у сједишту заједничког предузећа; 

(ц) осим ако у посебним случајевима није другачије одлучено, извршни директор 
учествује на састаницма; 

(д) посебне поступке за утврђивање и избјегавање сукоба интереса. 
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Члан 6 

Избјегавање сукоба интереса 

1. Члановима заједничког предузећа или управног одбора и особљу заједничког 
предузећа није дозвољено да учествују у поступцима припреме, оцјењивања и 
одлучивања о јавном позиву за достављање понуда, уколико посједују или имају 
партнерски уговор с тијелима која су могући кандидати за јавну доставу понуда или 
ако представљају таква тијела. 

2. Чланови заједничког предузећа и учесници у управном одбору морају изнијети 
податке о сваком непосредном или посредном личном или интересу корпорације у 
погледу  исхода расправа управног одбора у вези са било којом тачком дневног 
реда. Овај се захтјев такође односи на особље у вези са задацима који су му 
додијељени. 

3. На основу изнесених података поменутих у ставу 2, управни одбор може одлучити 
да искључи чланове, учеснике или особље из доношења одлука или са задатака када 
постоји вјероватноћа да ће доћи до сукоба интереса. Они неће имати приступ 
информацијама везаним за области које се сматрају предметом могућег сукоба 
интереса. 

 

Члан 7 

Извршни директор 

1. Извршни директор је одговоран за свакодневно управљање заједничким 
предузећем и његов је правни представник. 

2. Извршног директора именује управни одбор на приједлог Европске комисије, који 
укључује најмање три кандидата. 

3. Извршни директор  своје дужности обавља потпуно самостално у оквиру 
овлаштења која су му додијељена. 

4. Извршни директор руководи спровођењем пројекта SESAR у оквиру смјерница 
које утврђује управни одбор, коме је он одговоран.  Он пружа управном одбору све 
информације потребне за вршење његових функција. 

5. Извршни директор посебно: 

(а) запошљава, руководи и надзире особље заједничког предузећа, укључујући 
особље из члана 8(4).; 

(б) организује, руководи и надзире активности заједничког предузећа; 

(ц) доставља управном одбору приједлоге везане за организациону шему; 

(д) израђује и редовно ажурира глобални и годишњи  програм рада заједничког 
предузећа, укључујући процјену трошкова програма, те их доставља управном 
одбору; 

(е) у складу са финансијским прописима израђује нацрт годишњег буџета, 
укључујући план кадрова потребних за оснивање, те их доставља управном 
одбору; 

(ф) осигурава испуњавање обавеза заједничког предузећа у односу на склопљене 
уговоре и споразуме; 

(г) осигурава да се активности заједничког предузећа изводе уз пуну независност и 
без икаквих сукоба интереса; 
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(х) израђује годишњи извјештај о напретку пројекта SESAR и његовој финансијској 
ситуацији, те друге извјештаје које може затражити управни одбор, те их предаје 
управном одбору; 

(л) доставља управном одбору годишњи рачун и биланс; 

(ј) доставља управном одбору било које приједлоге који се односе на промјене у 
нацрту пројекта SESAR. 

 

Члан 8 

Особље заједничког предузећа 

1. Број особља се одређује у кадровском плану који се утврђује у годишњем 
буџету.  

2. Чланови особља заједничког предузећа имају уговор на одређено вријеме који 
се заснива на условима запошљавања службеника Европских заједница. 

3. Све трошкове особља сноси заједничко предузеће. 

4. Било који члан заједничког предузећа може предложити извршном директору да 
додијели (to second) чланове његовог особља у заједничко предузеће у складу са 
условима предвиђеним у одговарајућем споразуму. 

Особље које је додијељено у заједничко предузеће укључује се у кадровски план и 
мора дјеловати потпуно независно, под надзором извршног директора. 

 

Члан 9 

Споразуми 

1. Ради извршавања задатака дефинисаних у члану 1(5). ове Уредбе, заједничко 
предузеће може закључивати посебне споразуме са својим члановима. 

2. Улога и допринос Ероцонтрола дефинишу се у споразуму са заједничким 
предузећем.  Тим споразумом се: 

(a) утврђују детаљна рјешања за употребу и пренос резултата фазе дефинисања на 
заједничко предузеће; 

(б) описују задаци и одговорности EUROCONTROL-а у провођењу оквирног  АТМ 
плана у оквиру надлежности заједничког предузећа, као што су: 

(и) организовање активности истраживања, развоја и вредновања у складу са 
програму рада заједничког предузећа; 

(ии) усклађивање заједничких развојних активности за будући систем под 
одговорношћу EUROCONTROL-а; 

(иии) предлагање могућих измјена и допуна оквирног АТМ плана након 
савјетовања са интересним групама из члана 1(5) ове Уредбе; 

(ив) ажурирање показатеља приближавања (convergence – конвергенција) 
(европски план конвергенције и спровођења, локални план конвергенције и 
спровођења); 

(в) одржавање везе са Међународном организацијом за цивилно ваздухопловство. 

3. Сви споразуми с члановима укључују одговарајуће одредбе којима се спречава 
било какав могући сукоб интереса за чланове који извршавају задатке из наведених 
споразума. 
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4. Представници чланова заједничког предузећа не учествују у расправама 
заједничког предузећа које се односе на преговоре о закључивању њихових 
властитих споразума из става 1. и ускраћује им се приступ документацији о тим 
расправама. 

 

Члан 10 

Инострани уговори 

1. Без обзира на одредбе члана 9., заједничко предузеће може склапати уговоре о 
услугама и набавци са предузећима или конзорцијумима предузећа, посебно за 
извршавање задатака из члана 1(5). ове Уредбе. 

2. Заједничко предузеће осигурава да се уговорима из става 1. предвиђа право 
Комисије да у име заједничког предузећа проводи контролу да би се осигурала 
заштита финансијских интереса Заједнице. 

3. Уговори из става 1. укључују све одговарајуће одредбе везане за  права 
интелектуалног власништва из члана 18. и одговарајуће казнене клаузуле.  Како би 
се избјегао сваки сукоб интереса, чланови укључени у дефинисање посла који је 
предмет позива на достављање понуда, укључујући њихово особље додијељено 
(seconded) у складу с чланом 8(4)., не могу учествовати у извршавању тог посла. 

 

Члан 11 

Радне групе   

1. За извршавање задатака предвиђених чланом 1(5). ове Уредбе, заједничко 
предузеће може оформити ограничени број радних група за извођење активности 
које се већ не изводе негдје другдје. 

Ове групе се ослањају на стручно знање стручњака и раде на транспарентан начин. 

2. Стручњаци који учествују у радним групама не смију припадати особљу заједничког 
предузећа. 

3. Радним групама предсједава представник заједничког предузећа. 

 

Члан 12 

Финансијске одредбе 

1. Приход заједничког предузећа потиче из извора утврђених у члану 4. ове Уредбе. 

2.  За почетак рада заједничког предузећа, чланови оснивачи уплаћују најмањи 
почетни допринос у износу од 10 милиона евра у року од једне године од оснивања 
заједничког предузећа. 

3. Чланови поменути у другој алинеји члана 1(2). обавезују се да ће уплатити 
најмањи почетни допринос од 10 милиона евра у року од једне године од 
прихватања њиховог приступања заједничком предузећу.  Овај  износ се смањује на 
5 милиона евра за чланове који се прикључе заједничком предузећу у року од 12  
мјесеци од његовог конституисања. 

У случају предузећа, која се прикључују појединачно или колективно, а која се 
сматрају малим или средњим предузећима у смислу препорука Комисије од  6. маја  
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2003. о дефиницији малих и средњих предузећа (7) овај се износ смањује на 250 000 
евра без обзира на то када постану чланови.  Новим члановима се може понудити 
могућност да почетни допринос плате у неколико рата у току периода договореног и 
утврђеног у њиховим споразумима из члана 1(3). 

4. Управни одбор одлучује о износима које мора ставити на располагање сваки члан 
сразмјерно доприносу за које се обавезао да ће их платити, као и о крајњим 
роковима до којих чланови морају платити своје доприносе. 

5. Могући су и доприноси у натури, осим за доприносе из става 2. Они подлијежу 
процјени вриједности и искористивости за извођење задатака заједничког предузећа 
и наводе се у споразуму из члана 1(3). 

6. Сваком члану заједничког предузећа који не  испуни своје обавезе у погледу  
доприноса у натури или не стави на располагање износ који мора уплатити у 
прописаном року, право гласа у управном одбору се одузима по истеку тог рока на 
период од шест мјесеци, док не испуни своје обавезе. Ако се обавезе не испуне и 
након истека овог рока од шест мјесеци, опозива се његово чланство. 

 

Члан 13 

Приходи 

1. Сав приход заједничког предузећа се примјењује на промовисање задатака 
дефинисаних у члану 1(5). ове Уредбе. У складу с чланом 25., приходи који 
премашују трошкове не дијеле се члановима заједничког предузећа. 

2. Без обзира на регулаторне одредбе које се примјењују на допринос Заједнице, 
све камате од доприноса које уплаћују чланови сматрају се приходом заједничког 
предузећа. 

 

Члан 14 

Финансијски прописи 

1. Финансијске прописе заједничког предузећа доноси управни одбор. 

2. Сврха финансијских прописа је да осигурају економично и здраво финансијско 
пословање заједничког предузећа. 

3. Финансијски прописи требају поштовати широка начела утврђена Уредбом 
Комисије (ЕЗ/Еуратом) бр. 2343/2002 од 23. децембра 2002. о оквирној финансијској 
уредби за тијела из члана 185. Уредбе Савјета (ЕЗ,Euratom) бр. 1605/2002 о 
финансијској Уредби која се примјењује на општи буџет Европских заједница (8) и 
посебно укључују главна правила о: 

(a)  приказу и структури процјена трошкова пројекта SESAR и годишњег буџета; 

(б) провођењу годишњег буџета и интерној финансијској контроли; 

(c)  начину уплате доприноса од стране чланова заједничког предузећа; 

(d)  вођењу и приказивању рачуноводствених евиденција и евиденција залиха као и 
изради и презентацији годишњег биланса стања; 

__________________ 

(7) СЛ Л 124, 20.5.2003., стр. 36. 

(8) Сл. гл. 357, 31.12.2002., стр. 72. 
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(e)  поступку расписивања јавног позива за доставу понуда који се заснива на 
недискримининацији између земаља из којих су чланови заједничког предузећа и 
на томе да је пројекат заједнички за цијелу Заједницу, о додјели, и о одредбама и 
условима склапања, уговора и наруџби у име заједничког предузећа. 

4. У споразуму између заједничког предузећа и Комисије наводе се детаљна 
проведбена правила која Комисији омогућавају обезбјеђивање усклађености са  
њеним обавезама у складу с чланом 274. Уговора о оснивању Европске заједнице. 

 

Члан 15 

Реализација и контрола буџета 

1. Финансијска година одговара календарској години. 

2. До 31. марта сваке године извршни директор доставља члановима процјену 
трошкова пројекта SESAR, коју је одобрио управни одбор. 

Процјене трошкова пројекта укључују прогнозу годишњих издатака за двије 
слиједеће  године. У оквиру те прогнозе, процјене прихода и издатака за прву од ове 
двије финансијске године (прелиминарни нацрт буџета) израђују се онолико 
детаљно колико је потребно за унутрашњи буџетски поступак сваког члана у односу 
на његове финансијске доприносе заједничком предузећу.  Извршни директор даје 
члановима све додатне информације потребне за ову сврху. 

3. Чланови извршном директору одмах достављају своје примједбе на процјене 
трошкова пројекта, а посебно на процјене прихода и издатака за слиједећу годину. 

4. На основу одобрених процјена трошкова пројекта и узимајући у обзир примједбе 
примљене од чланова, извршни директор припрема нацрт буџета за слиједећу 
годину и до 30. септембра га доставља управном одбору на усвајање. 

5. У року од два мјесеца од краја сваке финансијске године, извршни директор 
доставља Ревизорском суду Европских заједница годишње финансијске извјештаје 
и биланс стања за претходну годину. Ревизија коју обавља Ревизорски суд се 
зансива на документацији и врши се на лицу мјеста. 

6. Извршни директор предочава годишњи финансијски извјештај и биланс стања 
заједно с извјештајем Ревизорског суда управном одбору, који их одобрава већином 
од 75 % гласова присутних.  Извршни директор има право, а на захтјев управног 
одбора обавезу, да коментарише извјештај. 

7. Ревизорски суд шаље своје извјештај члановима заједничког предузећа. 

 

Члан 16 

Програм рада и извјештаји 

1. Заједничко предузеће израђује свој програм рада на основу принципа доброг 
управљања и одговорности којим се постављају јасни крајњи резултати и одреднице 
(milestones). Састоји се од: 

(а) општег програма рада подијељеног на периоде од тридесет и шест мјесеци;  

(б) годишњих програма рада који се утврђују сваке године и у којима се описују 
активности, рокови и трошкови заједничког предузећа у том периоду. 

2. Годишњи извјештај показује напредак пројекта SESAR, посебно у односу на 
распоред, трошкове и ефекат овог пројекта. 
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Члан 17 

Заштита финансијских интереса Заједнице 

1. Комисија има право да, путем вршења дјелотворних контрола, обезбиједи 
заштиту финансијских интереса Заједнице. Уколико Комисија открије било какве 
неправилности, она задржава право да смањи или обустави сва слиједећа плаћања 
у корист заједничког предузећа. 

2. Смањени или обустављени износ према ставу 1. једнак је износу неправилности 
које је Комисија заиста открила. 

 

Члан 18 

Права својине 

Заједничко предузеће је власник цјелокупне материјалне и нематеријалне имовине 
која је створена у оквиру заједничког предузећа или која је пренесена на заједничко 
предузеће за фазу развоја пројекта SESAR у складу са споразумима из члана 1(3) и 
члана 9. које је склопило заједничко предузеће. Заједничко предузеће може 
одобрити право приступа знању које је резултат пројекта, посебно својим члановима 
као и државама чланицама Европске уније и/или EUROCONTROLа за њихове 
властите и некомерцијалне намјене 

 

Члан 19 

Транспарентност докумената и поступање са њима 

Управни одбор доноси правила о поступању са документима како би се ускладили 
захтјеви везани за  безбједност (security), пословну тајну  и јавну доступност. Ова 
правила узимају у обзир, кад је примјерено, принципе и ограничења утврђена у 
Уредби (ЕЗ) бр.1049/2001 Европског парламента и Савјета. (9) 

 

Члан 20 

Мјере за спречавање превара 

1. За борбу против превара, корупције и других незаконитих радњи, примјењује се 
Уредба (ЕЗ) бр. 1073/1999 Европског парламента и Савјета од 25. маја 1999. о 
истрагама које проводи Европска канцеларија за спречавање превара (ОЛАФ)(10). 

2. Заједничко предузеће се придружује Међуинституционалном споразуму од 25. 
маја 1999. између Европског парламента, Савјета Европске уније и Комисије 
Европских заједница о интерним истрагама које проводи Европска канцеларија за 
спречавање превара (ОЛАФ)(11), и без одлагања доноси одговарајуће одредбе које 
се примјењују на све запослене заједничког предузећа. 

Ревизорски суд и ОЛАФ могу, по потреби, изводити провјере на лицу мјеста код 
прималаца финансијских средстава заједничког предузећа и извршилаца (агенатс) 
одговорних за њихово додјељивање 

 

______________ 

(9) Сл. гл. 145, 31.5.2001., стр. 43. 

(10) СЛ Л 136, 31.5.1999., стр. 1. 

(11) СЛ Л 136, 31.5.1999., стр. 15. 
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Члан 21 

Одговорност 

1. Заједничко предузеће је искључиво одговорно за извршавање својих обвеза. 

2. Уговорну одговорност заједничког предузећа уређују одговарајуће одредбе 
уговора и законодавство које се примјењује на дати уговор. 

3. Сва плаћања заједничког предузећа за покривање одговорности из става 2., и 
трошкови и издаци настали с тим у вези, сматрају се трошковима заједничког 
предузећа. 

Извршни директор предлаже управном одбору да закључи свако потребно 
осигурање, а заједничко предузеће закључује она осигурања која захтијева управни 
одбор. 

 

Члан 22 

Повјерљивост 

Заједничко предузеће осигурава заштиту осјетљивих информација, чије 
неовлаштено откривање може нанијети штету интересима уговорних страна. 
Примјењује начела и минималне стандарде безбједности који се дефинишу и 
проводе Одлуком Савјета 2001/264/ЕЗ од 19. марта 2001. којом се доносе прописи 
Савјета о безбједности(12). 

 

Члан 23 

Пренос материјалне и нематеријалне имовине заједничког предузећа 

По истеку периода из члана 1. ове Уредбе, управни одбор се договара о преносу 
цјелокупне материјалне и нематеријалне имовине која је у власништву заједничког 
предузећа или дијела те имовине на неко друго тијело. 

 

Члан 24 

Измјена и допуна статута 

1. Сваки члан заједничког предузећа може управном одбору достављати  приједлоге 
за измјену и допуну овог Статута. 

2. Ако се управни одбор сложи с таквим приједлозима 75% већином гласова у 
складу с чланом 4(5). овог Статута, Комисија даје приједлог у складу с чланом 5(4). 
ове Уредбе. 

 

Члан 25 

Распуштање заједничког предузећа 

За спровођење поступака повезаних са ликвидацијом заједничког предузећа, 
управни одбор именује једног или више ликвидатора који се придржавају одлука 
управног одбора. 

___________________ 

(12) Сл. гл. 101, 11.4.2001., стр. 1. Одлука посљедњи пут измијењена и допуњена Одлуком 2005/952/ЕЗ 
(Сл.гл. 346, 29.12.2005., стр. 18.). 



 

Службени гласник БиХ број 25/11 од 04.04.2011. 
 

Члан 26 

Мјеродавно право 

На сва питања која нису обухваћена овим статутом примјењује се право државе у 
којој се налази сједиште заједничког предузећа. 

 

 

 

 

 

 

 


