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ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ОБУКА И ПРОВЕРА

Увод
Поштовани авио-превозиоци,
На основу примедби и препорука добијених од тима стручањака Међнародне организације за
цивилно ваздухопловство (ICAO) у току последње провере, одељење саобраћајне делатности је
припремилио нови образац ДЦВ-ОПС-208 (дат у прилогу).

 Захтев
Предвиђено да образац користе авио-превозиоци који обављају јавни авио-транспорт у циљу
пријављивања планираних обука и провера које су предмет Правилника о условима и
поступку издавања уверења о оспособљености за обављање јавног авио-транспорта („Службени
гласник РС“, бр. 33/08, 39/09 и 14/10), односно оних обука и провера које су прописане у
Оперативном приручнику део Д.
За попуњавање формулара и благовремено достављање података задужено је прихваћено
одговорно лице за обуку (crew training postholder).
Сваки авио-превозник је дужан да попуни образац и достави га Директорату до 30. у месецу за
наредни месец. Први месец за који се врши пријава обука је ЈУЛИ 2010.
Достављање обрасца може да се обави путем електронске поште, директно у писарници
Директората или путем факса. Уколико је потребно, због количине обука и провера, може се
користити и више образаца, с тим да се мора навести број страна које се достављају.
Образац ће бити постављен на званичну
(www.cad.gov.rs/avio-prevoznici/obrasci/prirucnici)
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН ОБУКЕ ВАЗДУХОПЛОВНО ОВЛАШЕЋНОГ
ОСОБЉА ПО ПРОГРАМИМА ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПРИРУЧНИКА ДЕО Д
АВИО-ПРЕВОЗИЛАЦ: .
МЕСЕЦ: .

ГОДИНА:2010

А. ОБУКА ЛЕТАЧКОГ ОСОБЉА (укључујући обуку и провере на УСЛ односно авиону)
Р.Б

Врста обуке
(по потреби користити додатни формулар)

Референца из
ОМ део Д

Тип
авиона

Теоријска (Т)
или практична
(П) обука

Датум
почетка

Датум
завршетка

Место обуке

Број
полазника

Теоријска (Т)
или практична
(П) обука

Датум
почетка

Датум
завршетка

Место обуке

Број
полазника

Датум
почетка

Датум
завршетка

Место обуке

Број
полазника

1.
2.
3.
4.
5.
Б. ОБУКА КАБИНСКОГ ОСОБЉА (укључујући и провере)
Р.Б

Врста обуке
(по потреби користити додатни формулар)

Референца из
ОМ део Д

Тип
авиона

1.
2.
3.
4.
5.
В. ОБУКА ОСТАЛОГ ОПЕРАТИВНОГ ОСОБЉА (ваздухопловни диспечер)
Р.Б

Врста обуке
(по потреби користити додатни формулар)

Референца из
ОМ део Д

Тип
авиона

Теоријска (Т)
или практична
(П) обука

1.
2.
Контакт особа (за ближе информације):
Tелефон:

Образац: ДЦВ-ОПС-208
Form:
CAD-OPS-208

В А Ж Н О:
План је потребно послати до 1. у месецу за текући месец.
План се може послати на: jovanovicj@cad.gov.rs или на
факс: +381 11 311 7519

Издање: 0
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датум:
28.05.2010
Effective date: 28/05/2010

