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1 Увод 

Да би успешно и ефикасно пословала свака организација мора јасно да 
дефинише и искаже своју мисију, визију и стратегију рада и развоја, а 
сходно томе и да дефинише политику које ће се придржавати у свом 
пословању. 

У складу са захтевом садржаним у стандарду ISO 9001:2015, а на основу 
Пословне стратегије SMATSA доо (PAR.STG.001), Контрола летења Србије 
и Црне Горе SMATSA доо (у даљем тексту SMATSA доо) овим документом 
утврђује и исказује политику квалитета, односно онај део опште пословне 
политике који се односи на квалитет. Политика квалитета одговара 
пословању, односно сврси и контексту SMATSA доо јер произилази из јасно 
дефинисаних мисије и визије, датих у Пословној стратегији SMATSA доо 
(PAR.STG.001) и служи као основа за дефинисање принципа којих ће се 
руководство и запослени придржавати у испуњавању мисије и остваривању 
исказане визије. 

Под појмовима мисија, визија, вредности, циљеви и политика квалитета, у 
овом документу се подразумева следеће: 

Мисија даје одговор на питање зашто постојимо, односно исказује сврху 
нашег пословања. 

Визија, на сликовит и идеализован начин који инспирише и подстиче, 
одговара на питање чему тежимо, односно шта SMATSA доо жели да 
постане у будућности (у периоду 3 – 10 година). 

Вредности представљају део организационе културе, усмеравају 
организационо понашање и пословање и чине нас препознатљивим пред 
страним и домаћим партнерима. 

Циљеви дефинишу резултате које треба да остваримо у наредном периоду 
и обухватају:  

a. стратешке циљеве – дефинишу се у складу са стратешким 
смерницама и дати су у Пословној стратегији SMATSA доо, 

b. циљеве квалитета – одређују се на нивоу пословних домена SMATSA 
доо; мерљиви су, са јасно дефинисаним роковима и планом 
реализације и произилазе из стратешких циљева. Дефинишу се на 
годишњем нивоу од стране Комитета за квалитет и дају у посебним 
записима QM.FORM.001 – Циљеви квалитета и QM.FORM.002 – План 
реализације циљева квалитета, а како је дефинисано у Пословнику о 
раду Комитета за квалитет (QM.MAN.002). 

Политика квалитета представља део опште пословне политике који се 
односи на квалитет, односно на пословање SMATSA доо, а произилази из 
јасно дефинисаних мисије и визије. 

2 Мисија 

Пружање квалитетних услуга у ваздушној пловидби (услуге из домена ATM, 
CNS, MET, AIS) цивилним и војним ваздухопловима, ради одржавања и 
унапређења безбедног, редовног и експедитивног ваздушног саобраћаја у 
ваздушном простору FIR/UIR Београд и ваздушном простору других држава, 
на основу међудржавних уговора, као и услуге обуке особља пружалаца 
услуга у ваздушној пловидби, обуке пилота авиона, калибраже уређаја и 
система из ваздуха и услуге одржавања ваздухоплова. 
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Оспособљеност за пружање различитих услуга на највишем нивоу 
квалитета и прилагодљивост променама у начину пословања пружаоца 
услуга у ваздушној пловидби у Европи, условљених изменама у европским 
регулаторним оквирима, концептима и иницијативама који из тога 
произилазе. 

3 Визија 

Применом нових технологија, оперативних процедура и уз стручно особље, 
SMATSA доо постаје лидер у југоисточној Европи у пружању услуга у 
ваздушној пловидби у ваздушном простору држава у региону и шире, уз 
захтевани ниво безбедности, прихватљив ниво кашњења и 
рационализоване трошкове. 

4 Вредности 

Остварење визије и мисије SMATSA доо је могуће кроз трајну посвећеност 
свих запослених следећим вредностима: 

1. Пружамо безбедну и поуздану услугу; 

2. Ценимо знање, искуство и посвећеност запослених и улажемо у 
њихово стално усавршавање; 

3. Идемо у корак са новим технологијама и иновацијама; 

4. Посвећени смо развоју управљања ваздушним саобраћајем; 

5. Инсистирамо на квалитету пружених услуга; 

6. Водимо рачуна о задовољству корисника свих наших услуга; 

7. Посвећени смо унапређењу сарадње са другим пружаоцима услуга у 
региону и шире; 

8. Обезбеђујемо једнаке услове запошљавања и здраву и безбедну 
радну средину за све запослене; 

9. Посвећени смо заштити животне средине; 

10. Ми смо друштвено одговорна организација. 

5 Стратешке смернице и циљеви 

Ради унапређења пословања SMATSA доо, у Пословној стратегији SMATSA 
доо (PAR.STG.001) дефинисане су стратешке смернице и у складу са њима 
стратешки циљеви, који су јасни, релевантни, мерљиви и остварљиви. 

Идентификовано је седам области за развој стратешких циљева: 

1. Унапређење управљања ваздушном пловидбом; 

2. Сарадња са релевантним организацијама, регулаторним телима и 
државним органима; 

3. Развој конкурентних комерцијалних услуга; 

4. Унапређење друштвене одговорности и заштита животне средине; 

5. Унапређење система управљања безбедношћу; 

6. Унапређење успешности система организације и управљања 
ресурсима;  

7. Развој и унапређење људског потенцијала. 
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6 Политика квалитета 

Политика квалитета SMATSA доо базирана је на следећим кључним 
принципима: 

1. пружање ефикасне, непрекидне и одрживе услуге највишег нивоа 
безбедности и квалитета, на отворен и транспарентан начин, без 
дискриминације корисника услуга на основу државне припадности; 

2. постизање и одржавање највиших стандарда квалитета услуга које 
SMATSA доо пружа, а то су услуге из домена управљања ваздушним 
саобраћајем (ATM), услугe кoмуникaциje, нaвигaциje и нaдзoрa 
(CNS), ваздухопловне метеоролошке услуге (MET), услуге 
ваздухопловног информисања (AIS), услуге обуке особља пружалаца 
услуга у ваздушној пловидби (TRE), услуге калибраже уређаја и 
система из ваздуха (CAL), услуге обуке пилота авиона (ATO) и услуге 
одржавања авиона у оквиру одобреног обима радова (MO); 

3. стална усаглашеност са домаћим и међународним законима, 
прописима, препорукама и најбољом праксом из области 
ваздухопловства; 

4. одржавање сертификата о пружању услуга у складу са захтевима 
законске и подзаконске регулативе држава оснивача SMATSA доо, 
као и у складу са захтевима регулативе Европске уније и захтевима 
стандарда ISO 9001:2015; 

5. потпуно задовољење захтева корисника наших услуга, препознајући 
и превазилазећи њихова очекивања; 

6. потпуна документованост процеса рада и пословања; 

7. стално побољшавање пословних процеса у циљу унапређења 
ефикасности пословања; 

8. стално школовање запослених и унапређење њихових знања и 
вештина, водећи рачуна о њиховој мотивацији и задовољству и 
тимском раду кроз признавање и вредновање постигнутих резултата; 

9. праћење развоја и имплементација најсавременијих техничких и 
технолошких решења; 

10. одржавање и унапређење важних ресурса SMATSA доо неопходних 
за пружање свих сертификованих услуга; 

11. сарадња са образовним и научно-истраживачким институцијама у 
циљу развоја услуга и процеса којима се те услуге остварују и 
подржавају,  

12. сарадња са надлежним државним органима и другим институцијама 
и организацијама на стварању повољног пословног амбијента; 

13. поверење, поштовање и коректан однос према корисницима, као и 
према интерним и екстерним заинтересованим странама; 

14. одржавање и унапређење здраве и безбедне радне средине. 

У циљу остварења Политике квалитета, SMATSA доо је успоставила, 
одржава и унапређује систем менаџмента квалитетом у складу са 
захтевима стандарда ISO 9001:2015, чиме се омогућава пуна контрола, 
надгледање и перманентна побољшавања ефективности и ефикасности 
свих пословних процеса. 
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7 Посвећеност квалитету 

Квалитет представља трајно опредељење свих запослених у SMATSA доо. 
Политика квалитета, усклађена са општом пословном политиком SMATSA 
доо, представља основ за изградњу и развој система менаџмента 
квалитетом. 

Политика квалитета даје смернице за понашање свих запослених, а 
руководство SMATSA доо ствара услове за спровођење и унапређење 
Политике квалитета тиме што обезбеђује да сви запослени буду потпуно 
упознати са утврђеном Политиком квалитета, да јасно препознају своје 
задатке на остваривању те Политике кроз свакодневне активности и да буду 
максимално мотивисани за стално постизање циљева који из ње проистичу. 

Утврђена Политика квалитета се у редовним интервалима преиспитује од 
стране руководства SMATSA доо у циљу непрекидног унапређења и 
благовременог прилагођавања свим променама у пословном и друштвеном 
окружењу. 

Стално побољшање ефективности Система менаџмента квалитетом 
спроводи се путем интерних провера, преиспитивања од стране 
руководства, анализа узрока потенцијалних или уочених неусаглашености, 
правовременим предузимањем потребних мера и преиспитивањем њихове 
ефективности. 

8 Дефиниције 

Визија Тежња ка томе шта организација жели да постане, 
коју изражава највише руководство. 

Квалитет Ниво до којег скуп својствених карактеристика 
ентитета (производа, услуге, процеса, организације, 
система или ресурса) испуњава захтеве (потребе 
или очекивања). 

Мисија Сврха постојања организације, коју изражава 
највише руководство. 

Највише 
руководство 

Особа или група људи који усмеравају организацију и 
управљају њом са највишег нивоа 

Организација Особа или група људи који имају сопствене функције 
са одговорностима, овлашћењима и међусобним 
односима за остваривање својих циљева 

Политика Намере и усмерење организације, како их је 
званично изразило њено највише руководство. 

Политика квалитета Политика која се односи на квалитет. 

Систем менаџмента Скуп међусобно повезаних или међусобно делујућих 
елемената организације за успостављање политика 
и циљева као и процеса за остваривање тих циљева. 

Систем менаџмента 
квалитетом 

Део система менаџмента у вези са квалитетом. 
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Услуге у ваздушној 
пловидби 

Појам који обухвата услуге из домена управљања 
ваздушним саобраћајем (ATM), услуге комуникације, 
навигације и надзора (CNS), ваздухопловне 
метеоролошке услуге (MET) и услуге ваздухопловног 
информисања (AIS). 

Циљ Резултат који треба да се оствари. 

9 Ознаке и скраћенице 

AIS Aeronautical Information Services – Услуге ваздухопловног 
информисања 

ATM Air Traffic Management – Управљање ваздушним саобраћајем 

ATO Approved Training Organisation – Одобрена организација за обуку 
пилота авиона 

CAL Flight Calibration – Калибража уређаја и система из ваздуха 

CNS Communication, Navigation and Surveillance – Комуникација, 
навигација и надзор 

FIR Flight Information Region – Област информисања у лету 

ISO International Organization for Standardization – Међународна 
организација за стандардизацију 

MET Meteorological Services – Ваздухопловне метеоролошке услуге 

MO Maintenance Organisation – Организација за одржавање 
ваздухоплова 

TRE Training of ANS related personnel – Обука особља пружалаца услуга у 
ваздушној пловидби 

UIR Upper Flight Information Region – Горња област информисања у лету 

 


