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ОБАВЕШТЕЊЕ
ОДОБРЕНИМ КОМЕРЦИЈАЛНИМ ЦЕНТРИМА ЗА ОБУКУ
ЛЕТАЧКОГ ОСОБЉА
(APPROVED TRAINING ORGANISATIONS –ATO)

Наслов:

Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ:
јавни авио-превоз

посебне делатности из ваздуха

некомерцијално летење

Поштовани,
Обавештавамо све одобрене центре за обуку пилота (Approved Training Organisations –
ATO), имаоце Потврде о праву на обучавање ваздухопловног особља издатих од стране
Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (ДЦВ) да су по важећој регулативи
везаној за континуирану пловидбеност ваздухоплова, који су одобрени за практичну обуку, у
обавези да имају:
- Сопствену организацију за обезбеђивање континуиране пловидбености ваздухоплова
(САМО) које центар користи за обуку, или
- Закључен уговор о обављању послова везаних за обезбеђивање континуиране
пловидбености са независном САМО организацизацијом која у свом предмету рада
има и типове ваздухоплова које центар користи за обуку.
Ова обавеза је постојала и до сада за овлашћене организације за летачку обуку - FТО
(Flight Training Organisation) сходно Правилнику о обезбеђивању континуиране пловидбености
ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању
ваздухопловно-техничких организација и особља које се бави овим пословима („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 32/11, 23/12 и 27/12 исправка и 10/14), Део-М, члан М.А.201(и).
Садашња обавеза је експлицитно уведена за ”комерцијалне” АТО организације, новом
ревизијом Прихватљивих начина усаглашавања и смерница на Део-М (Acceptable Means of
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Compliance – AMC and Guidance Material – GM to Annex I Part-M to Commission Regulation (EU)
No 1321/2014, Issue 2, Amendment 1), који је ЕАСА усвојила 11.07.2016. године, чланови
Г.М.201 (ф) и Г.М.201 (х).
У Републици Србији се примењује Правилник о обезбеђивању континуиране
пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о
одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља које се бави овим пословима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/11, 23/12 и 27/12 исправка и 10/14), који у члану
5. каже да се у Републици Србији „директно и непосредно примењују Прихватљиви начини
усаглашавања и смернице у погледу обезбеђивања континуиране пловидбености.
Под комерцијалним АТО организацијама се подразумевају сви центри за обуку пилота
који су одобрени у складу са Правилником о летачком особљу („Службени гласник РС“, бр.
33/13 и 61/15 ) којим се преузимају Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011, 290/2012, 70/2014,
245/2014 и 445/2015, осим центара за обуку пилота ултралаких ваздухоплова и центара за обуку
пилота једрилица.
Усклађивање са горе наведеном регулативом (Г.М. 201 (ф) и Г.М. 201 (х)) и обавеза
које проистичу из ње, комерцијални АТО центри су дужни да изврше најкасније до
01.01.2018. године.
С поштовањем,
Директорат цивилног ваздухопловства
Одељење ваздухопловног особља
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