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Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    јавни авио-превоз  посебне делатности из ваздуха   некомерцијало летење  
 
 

Поштовани,  
 

Обавештавамо оператере да је Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја 
одлуком извршног директора агенције (Executive Director Decision 2016/019/R of 29 July 2016 
amending the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-ORO of Regulation 
(EU) 965/2012  `AMC and GM to Part-ORO-Issue 2, Amendment 8`) донела новe прихватљиве 
начине усаглашавања који се односе на допуну прихватљивих начина усаглашавања у којима 
је дат садржај периодичне провере (OPC) оператера који обавља јавни авио-превоз и 
прихавтљивих начина усаглашавања у вези пријављивања догађаја који се односе на 
навигацију засновану на могућностима ваздухоплова (PBN) то: 
 

• AMC1 ORO.FC.230  Recurrent training and checking  
• AMC2 ORO.GEN.160 Occurrence reporting  

 
Додатно,  дефиниције које се односе на врсте прилаза и то 2D и  3D, садржане су у ICAO 

Анексу 6 и гласе: 
 „Instrument approach operations. An approach and landing using instruments for navigation 
guidance based on an instrument approach procedure. There are two methods for executing instrument 
approach operations: 

a) a two-dimensional (2D) instrument approach operation, using lateral navigation guidance 
only; and 
b) a three-dimensional (3D) instrument approach operation, using both lateral and vertical 
navigation guidance. 

Note.— Lateral and vertical navigation guidance refers to the guidance provided either by: 
a) a ground-based radio navigation aid; or 
b) computer-generated navigation data from ground-based, space-based, self-contained navigation aids or a 
combination of these.“    
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Оператери који обављају јавни авио-превоз дужни су да се у року од два месеца од 
издавања овог оперативног обавештења усагласе са наведеним дефиницијама и  прихватљивим 
начинима усаглашавања.  
 

 
С поштовањем, 
 
        

 
Директорат цивилног ваздухопловства  

            Одељење саобраћајне делатности 
 
 


