ОПЕРАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
OPERATIONS ADVISORY MEMORANDUM
Наслов:
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OAM
No: 09/2008
Датум издавања: 01.11.08
Issued on:

Услови за обављање саобраћаја са Републиком Кипар

¾Увод
Поштовани,
Прослеђујемо Вам информацију добијену од стране Министартвс иностраних послова
Републике Кипар, а која се односи на дозволе прелета, слетања као и поступака у случају
превоза опасних материја.

¾ Препорука
Први део
1.

Захтеви који се односе на прелете/слетања ваздухоплова у хитним ситуацијама, хуманитарне
летове и/или VIP захтев треба да буде упућен Министарству иностраних послова Републике
Кипар 48 сати унапред.

2.

Захтеви који се односе на одобрење прелета/слетања цивилних ваздухоплова мора да буду
упућени Министарству иностраних послова најмање 5 радних дана унапред.

3.

Захтеви који се односе на одобрење прелета/слетања војних ваздухоплова без обзира да ли
превозе или не, опасне материје (нпр. оружје, муницију, експлозиве или фото опрему) морају да
буду упућене Министарству иностраних послова најмање 10 радних дана унапред.

За све горе поменуте случајеве, обавештења која се односе на летове морају да садрже следеће:
а)
Име вође ваздухоплова
б)
Тип ваздухоплова и регистарску ознаку
ц)
Датум и време доласка/одласка са аеродрома у Ларнаци или Пафос
д)
Ниво лета и брзина лета
е)
Рута кроз Никозију FIR укључујући ваздушне коридоре, улазне и излазне тачке са
одговарајућим ЕТА/ETD и FIR границом (за прелете) и ЕТА/ЕТD Ларнака и Пафос
аеродром (за слетање)
ф)
Сврха лета
г)
У случају превоза опасних материја мора бити достављен детаљан опис терета.
1)
Број товарног листа уколико постоји
2)
Одговарајући назив опасних материја према ИКАО Техничким упутствима
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Класа или подкласа и додатни ризици превоза
Група паковања
Број колета који су означени у нето количини или бруто количини, уколико је
могуће, за сваки пакет (Ово се не односи на случајеве превоза опасних материја
када се ознака нето или бруто количине не захтева сходно изјави пошиљаоца.
У случају превоза радиоактивне робе, број колета, група паковања или контејнера
за превоз робе, категорија, транспортни индекс (уколико је применљив) и њихов
тачан пложај у ваздухоплову
Да ли колето мора да се превози ваздухопловом намењеним искључиво за превоз
робе? (CAO)
Аеродром на коме ће се опасне материје истоварити
Одобрење или изузеће од одобрења од стране ваздухопловних власти државе
порекла уколико је то могуће

4.

Бланко одобрење не укључује ваздухоплове који превозе опасне материје

5.

Сва одобрења која пристижу дипломатским путем су важећа за период од 72 часа
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NOTE VERBALE
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus presents its compliments to all
Diplomatic Missions and International Organizations accredited to the Republic of Cyprus and with
reference to its Note Verbale under even reference number, dated 22 February 2008, has the honour
to kindly remind of the following:
A.

i)

Applications concerning over flights/landing of aircrafts for emergency, humanitarian and / or
VIP purposes, a Note Verbale should be sent to the Ministry of Foreign Affairs 48 hr in
advance.

ii) Applications concerning over flights/landing clearances of civilian aircrafts have to reach the
Ministry of Foreign Affairs at least 5 working days in advance.
iii) Applications concerning over flights/landing clearances of military aircrafts whether carrying,
or not, dangerous cargo (i.e. armament, ammunition, explosives or photographic equipment)
must be reached by the Ministry of Foreign Affairs at least 10 working days in advance.
For all aforementioned cases, the following flight information must be provided.
a) The name of the pilot-in-command
b) Type of aircraft and registration marks
c) Date and time of arrival at, departure from Larnaca of Paphos airport
d) The Flight level and speed
e) Route to be followed in the NICOSIA FIR including air-corridors, entry point and exit
point with their corresponding ETA/ETD at the FIR boundary (for over flights) and
ETA / ETD Larnaca or Paphos airport (for landing)
f) Purpose of the flight
g) Whether dangerous Goods are carried on board, if so, a detailed description of the cargo
must be given:
- Air way bill number, if there is any
- Proper shipping name according to ICAO Technical instruction(s)
- Class or Division and subsidiary risk (s)
- Packing Group
- Number of packages net quantity or gross weight, if applicable, of each package.
This does not apply to dangerous goods where the net quality or gross weight is
not required on the shippers Declaration for dangerous goods.
- In case of radioactive cargo, the number of packages, over packs or freight
containers, their category, their transport index-if applicable-and their exact
loading location.
- Whether the package must be carried on cargo aircraft only (CAO).
- The airport at which the package(s) is to be unloaded.
- The approval or exemption by the State of Authority (origin) if applicable.
B. The blanket clearance does not include aircrafts carrying dangerous cargo
C. All diplomatic clearance are valid for a period of 72 hrs

Молимо да потврдите пријем овог обавештења
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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