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Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    јавни авио-превоз  посебне делатности из ваздуха   некомерцијално летење  
 
 

 
Поштовани оператери, 

 
Обавештавамо оператер да је апликација за праћење промена у функционалном систему 

и  надзора, коју користи Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, надграђена 
новим модулом у вези са руковањем и чувањем документације оператера у е-облику. 

 
Одредбом ОRO.MLR.100 правилника којим су регулисани услови за обављање 

ваздушног саобраћаја предвиђена је обавеза оператера да Директорату достави оперативни 
приручник укључујући и све његове промене као и сва друга документа (приручнике, процедуре 
и сл.) који су наведени у оперативном приручнику. 

 
Приликом достављања промена у функционалном систему потребно је применити 

поступак који зависи од тога да ли се ради о променама које не подлежу одобравању или о 
променама које подлеже одобравању. Без обзира на врсту промене иста се доставља: 

• у pdf формату; 
• преко FTP (File Transfer Protocol-а) на коме је за сваког оператера обезбеђено 400 

мегабајта простора. 
 

За потребе постављења промене у функционалном систему на FTP (File Transfer Protocol) 
сваком оператеру биће обезбеђено корисничко име (User name) и лозинка (Password) као и 
упутство за коришћење FTP (File Transfer Protocol-а). Да би видели своје корисничко име и 
лозинку оператер добија привремену лозинку која отвора фајл који садржи корисничко име и 
лозинку. Фајл са корисничким именом и лозинком биће послат е-поштом на адресу лица 
задуженог за усклађеност са стандардима (Compliance Manager) или одговорног руководиоца, 
ако оператер нема посебно лице задужено за усклађеност са стандардима. 
 

Привремена лозинка за отварање фајла са корисничким именом и лозинком биће послата као 
СМС порука лицу задуженом за усклађеност са стандардима (Compliance Manager) или 
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одговорног руководиоца, ако оператер нема посебно лице задужено за усклађеност са 
стандардима. 

 
Поступак са промене у функционалном систему које не подлежу одобравању 

 
За промене у функционалном систему које не подлежу одобравању поступак 

обавештавања Директората је следећи: 
• попунити образац ДЦВ-ОПС-ОБ-703 (Обавештење о извршеној промени за коју 

није потребно одобрење); 
• доставити попуњен образац писарници Директорат; 
•  поставити на FTP (File Transfer Protocol) комплетан документ (нпр комплетан 

приручник) који је био премет промене. Приликом формирања назива документа 
користити следећи шаблон: 

 
<назив документа>_E<број издања>_R<број измене> 

 
Пример: OM_E02_R26 

 
 
Поступак са променама у функционалном систему које подлежу одобравању  
 

За промене у функционалном систему које подлежу одобравању поступак је следећи: 
 

• Попунити образац ДЦВ-ОПС-ОБ-700 (Захтев за издавање одобрења за увођење 
промене у функциони систем) и исти заједно са предлогом промене доставити 
писарници Директората; 

• поставити предлог промене на FTP (File Transfer Protocol). Приликом формирања 
назива документа користити следећи шаблон: 

 
<назив промене>_PROPOSAL  

 
Пример: FUEL POLICY_PROPOSAL 

 
• По пријему решења оператер уноси одобрену промену у документ; 
• По уношењу промене комплетан документ поставља на FTP (File Transfer 

Protocol).  Приликом формирања назива документа користити следећи шаблон: 
 

<назив документа>_E<број издања>_R<број измене>_APPROVED 
 

Пример: ОМ-А_Е05_R12_APPROVED 
 

• да би документ са унетом променом био преузет оператер попуњава образац 
ДЦВ-ОПС-ОБ.724 (Достављање одобрене промене у функционалном систему). Овај 
образац се доставља преко писарнице Директората. 

• По пријему попуњеног обрасца Директорат преузима документ са унетом 
одобреном променом. 
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У циљу пуне примене која почиње од 15.05.2021. године, оператери су дужни да: 
• до наведеног датума доставе важеће приручнике у е-облику постављајући исте на  

FTP (File Transfer Protocol): 
• утврде да ли постоји потреба за изменом процедуром за поступање са променама.  

 
 

Сва питања у вези примене наведеног оперативног обавештења можете да поставите на 
адресу ops@cad.gov.rs. На исту адресу се можете обратити и у случају проблема са корисничким 
иманом и лозинком. 
 
 

С поштовањем,  
 

Директорат цивилног ваздухопловства    
Републике Србије 
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