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Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    јавни авио-превоз  посебне делатности из ваздуха   некомерцијално летење  
 

 

Поштовани, 

 

У складу са одредбама Правилника о пружању ваздухопловних  метеоролошких услуга 

(„Службени гласник РС, број 79/16), чланови 40-46, вођа ваздухоплова/пилот који управља 

ваздухопловом дужан је да обавља специјална и друга нередовна осматрања из  ваздухоплова  у 

току било које фазе лета.  

 

Сходно члану 41. Правилника о пружању ваздухопловних  метеоролошких услуга специјална 

осматрања из ваздухоплова се врше када се на рути осмотре неки од следећих метеоролошких 

услова или се на рути наиђе на неки од тих услова:  

1) умерена и јака турбуленција;  

2) умерено и јако залеђивање;  

3) јаки планински таласи;  

4) грмљавинске непогоде без града (сакривене, маскиране, широко распрострањене или 

дуж линија непогода);  

5) грмљавинске непогоде са градом (сакривене, маскиране, широко распрострањене или 

дуж линија непогода);  

6) јаке прашинске или јаке пешчане олује;  

7) облак вулканског пепела;  

8) пре-еруптивна активност вулкана (неуобичајена и/или повећана активност вулкана 

која би могла да претходи ерупцији вулкана) или ерупција вулкана.  

 

Додатно, друга нередовна осматрања из ваздухоплова  се врше, ако се током лета на рути наиђе  

на  неке метеоролошке услове који нису наведени у члану 41. Правилника (нпр. смицање ветра и 

слично), а за које вођа ваздухоплова/пилот који управља ваздухопловом  процени да могу 

утицати на безбедност или значајно утицати на ефикасност летења других ваздухоплова, вођа 

ваздухоплова/ пилот који управља ваздухопловом  о томе обавештава надлежну ATS јединицу, 

чим је то изводљиво. При извештавању потребно је да се поштује форма специјалних извештаја 

из ваздуха дефинисана у ICAO Annex 3, Appendix 4, Table A4-1. 
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Податке о специјалним и другим нередовним осматрањима посада ваздухоплова доставља 

надлежној ATS јединици путем гласовне комуникације или, ако је то применљиво, путем data 

link ваздух-земља, а подаци о редовним осматрањима се достављају путем data link ваздух-

земља.  

 

Посада ваздухоплова извештава надлежну ATS јединицу о специјалним и другим нередовним 

осматрањима у тренутку када је осматрање извршено или чим то буде изводљиво.  

 

Осматрања из ваздухоплова се достављају као извештаји из ваздуха (air-reports). 

 

Специјална осматрања из ваздухоплова о облаку вулканског пепела, пре-еруптивној активности 

вулкана или ерупцији вулкана након лета посада ваздухоплова бележи на обрасцу за извештај о 

вулканској активности (Volcanic Activity Report, VAR) датом у ICAO Документу PANS-ATM број 

4444 (Поступци за пружање услуга у ваздушној пловидби - Управљање ваздушним 

саобраћајем), Додатак 1, који је доступан на званичној интернет страници ICAO. Овај образац 

оператер ваздухоплова укључује у документацију за оне руте које би, по мишљењу пружаоца 

МЕТ услуга или лица која су одговорна за припрему лета ваздухоплова, могле да буду под 

утицајем вулканске активности. 

 

Оператери су дужни да допуне секцију 1.4  и и, по потреби,  секцију 8.3.8 – Неповољни и 

потенцијално опасни атмосферски услови оперативног приручника дела А у складу са 

прописаним обавезама.  

 

 

 

С поштовањем, 

 

 

 
 

Директорат цивилног ваздухопловства РС  

                        Одељење саобраћајне делатности 


