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ОПИС АКТИВНОСТИ
Законски оквир
Према члану 180. Закона о ваздушном саобраћају, ако обука за стицање,
продужење или обнову важења дозвола или овлашћења ваздухопловног
особља захтева коришћење одговарајућег уређаја за симулирање летeња или
друге врсте симулатора за обуку, за коришћење тог уређаја центар за обуку је
дужан да прибави дозволу Директората цивилног ваздухопловства Републике
Србије.
Услови који морају да буду испуњени за издавање дозволе за коришћење
уређаја за симулирање летења или друге врсте симулатора за обуку одређују се
прописом Директората.
Према Анексу Vб, тачка 4(е) Прилога 1 Правилника о основним правилима у
области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за
безбедност ваздушног саобраћаја, када се синтетички уређај за обуку (STD)
користи за практичну обуку контролора летења у погледу свести о ситуацији и
људском фактору или за показивање стечених или одржаних практичних
способности, он мора да има ниво учинка који омогућава адекватно
симулирање радног окружења и оперативних услова примерених за
спровођење обуке.
У складу са захтевима Поддела ATCO.OR.C.015(б) Анекса III Прилога 1
Правилника о дозволама контролора летења и центрима за обуку (у даљем
тексту Правилник), организације за обуку морају да обезбеде да синтетички
уређаји за обуку буду усаглашени са важећим спецификацијама и захтевима
који одговарају задатку.
Класификација синтетичких уређаја за обуку контролора летења
„Синтетички уређај за обуку (Synthetic Training Device-STD)“ означава сваки
тип уређаја којим се симулирају оперативни услови укључујући симулаторе и
тренажере за део задатка;
„Симулатор (SIM)“ означава синтетички уређај за обуку који представља важне
карактеристике реалних оперативних услова и репродукује оперативне услове
у којима полазник обуке може директно да увежбава задатке у реалном
времену;
„Тренажер за део задатка (Part Task Тrainer-PTT)“ означава синтетички уређај
за обуку контролора летења који не мора да буде у вези са реалним
оперативним условима или окружењем.
Достављање захтева за издавање дозволе за коришћење
уређаја за обуку контролора летења

синтетичког

Организација за обуку која намерава да за обуку контролора летења користи
синтетички уређај за обуку: симулатор контроле летења или тренажер за део
задатка доставља Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије (у
даљем тексту Директорат) попуњен образац Захтева за издавање дозволе за
коришћење синтетичког уређајa за обуку контролора летења ДЦВ-КЛ-ОБ-010,

који се налази на интернет сајту Директората, преко писарнице Директората,
најкасније месец дана пре планиране употребе синтетичког уређаја за обуку.
Уз попуњен захтев за издавање дозволе за коришћење синтетичког уређаја за
обуку контролора летења организација за обуку доставља:
 техничку документацију уређаја
 оперативне карактеристике и функционисање уређаја
 податке о броју и обучености техничког особља за одржавање уређаја

податке о броју и обучености особља контроле летења оспособљеног
за израду и унос вежби и управљање уређајем током употребе
 доказ о уплаћеној републичкој административној такси
 доказ о уплаћеној тарифи Директорату.
Обрада захтева за издавање дозволе за коришћење синтетичког уређаја за
обуку контролора летења
Када Директорат закључи да су испуњени административни и технички услови
за спровођење провере, преко одговорне особе наведене у захтеву, уговара
термин провере са захтевом за присуство компетентног особља организације за
коришћење и одржавање синтетичког уређаја за обуку.
Уколико Директорат утврди да постоји неусаглашеност са неком
спецификацијом или захтевом захтев организације за обуку се одбија
доношењем негативног решења, уз детаљно образложење.
Провера синтетичког уређаја за обуку
Тим за проверу/проверивач, уговореног дана, уз присуство и ангажовање
захтеваног компетентног особља, врши проверу синтетичког уређаја за обуку
према припремљеној листи провере синтетичког уређаја за обуку контролора
летења.
По завршеној провери саопштава одговорном лицу организације за обуку
резултат провере: симулатор контроле летења/тренажер за део задатка ЈЕ
УСАГЛАШЕН/НИЈЕ УСАГЛАШЕН са важећим спецификацијама и захтевима
за издавање дозволе за коришћење симулатора за врсте обуке контролора
летења наведене у захтеву и објашњава даљи управни поступак Директората у
складу са резултатом провере.
Извештај о спроведеној провери и израда решења
Уколико је резултат провере „ЈЕ УСАГЛАШЕН“ директор Директората доноси
извештај о спроведеној провери и доноси решење којим се издаје дозвола за
коришћење синтетичког уређаја за обуку контролора летења, који се путем
писарнице Директората достављају одговорном лицу организације за обуку.
Дозвола за коришћење синтетичког уређаја за обуку се издаје са
неограниченим роком важења.
Уколико је резултат провере „НИЈЕ УСАГЛАШЕН“ директор Директората
доноси извештај о спроведеној провери и негативно решење којим се захтев за
издавање дозволе за коришћење синтетичког уређаја за обуку контролора
летења одбија, уз детаљно образложење.

