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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ФОРМЕ ICAO ПЛАНА ЛЕТА

Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ:
јавни авио-превоз (CAT)
пружање услуга из ваздуха (SPO)
превоз за сопствене потребе сложеним моторним ваздухопловом (NCC)
превоз за сопствене потребе ваздухопловом који није сложени моторни
ваздухопловом (NCO)
Поштовани оператери,
Међународна организација за цивилно ваздухопловство (ICAO) усвојила је промене
садржаја и формата ICAO плана лета кроз амандман 1 на петнаесто издање PANS-ATM Doc
4444, којe постају примењиве од 15. новембра 2012. године.
Измена у формату ICAO плана лета обухвата потребе ваздухоплова са напредним
могућностима и захтеве аутоматизованог управљања ATM система ваздушног саобраћаја.
Измене ICAO плана лета, између осталог, односе се на подношење плана лета и
измену рубрика 10 и 18.
Детаљан опис промена у садржају и формату плана лета биће описан у
Интегрисаном ваздухопловном информативном пакету Србије и Црне Горе (AIP).
Оператери су дужни да се благовремено упознају са изменом ICAO плана лета, како
би могли на време да измене одговарајуће процедуре и изврше одговарајуће упознавање
летачког и оперативног особља чији послови непосредно утичу на безбедност ваздушног
саобраћаја.
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Одредбе које се односе на измене у плану лета доступне су на интернет страници
www.paris.icao.int, путем линкова “Other Meetings, Seminars & Workshops” затим “FPL
2012 ICAO EUR Region Plan” и након тога “Documentation related to FPL 2012 Amendment”.
Сва документација која се односи на примену плана лета доступна је на интернет
страни EUROCONTROL (www.cfmu.eurocontrol.int) путем линка „ICAO 2012 FPL“.
Допуна оперативног обавешетења:
На основу информација добијених из ARO бироа утврђено је да подносиоци плана лета
нису у довољној мери упознати са наступајућим променама у формату и садржају плана лета.
С обзиром да се од 15.11.2012. године неће више примати планови лета у старом
формату, препоручујемо да се за ваздухоплове које користите унапред припреме подаци
потребни за попуњавање поља број 10 – Опремљеност ваздухоплова и могућности и да се са
истим детаљно упозна особље које подноси план лета. На овај начин ће се избећи одбацивање
планова лета и могућа кашњења која би могла да наступе уколико се план лета поднесе у старом
формату.
Детаљан опис промена у садржају и формату плана лета је описан у ваздухопловном
циркулару А2/2012.
Молимо да потврдите пријем овог обавештења
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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