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УСЛОВИ И ПОСТУПАК ПРИХВАТАЊА ЛИЦА КОЈА ВРШЕ ЛИНИЈСКЕ
ПРОВЕРЕ

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)

Увод
Линијску проверу (Line check), која се захтева одредбом OPS 1.965(a)4(ii) 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) могу да врше инструктори за тип односно
класу ваздухоплова, испитивачи за тип или класу ваздухоплова али и лица које предложи
оператер ако испуњавају прописане услове и ако их прихвати Директорат.
Уколико проверу на линији врши инструктор или испитивач није потребно посебно
прихватање тих лица од стране Директората.
Ако је опредељење оператера да линијску проверу врше лица која немају овлашћење
инструктора или испистивача тада је потребно да оператер у име сваког лица које предложи да
врши линијску проверу поднесе захтев ДЦВ-ОПС-242. Уз захтев је неопходно доставити и
доказ о уплати републичке административне таксе. Обазац захтева се налази на званичној
интернет презентацији Директората и доступан је корисницима.
-

Услови које мора да испуни предложено лице:
да има завршену обуку из области унапређења рада посаде (CRM) и као и обуку у
погледу процене CRM вештина сходно методлогији за оцену CRM вештина коју је
прописао оператер у оперативном приручнику;
да има минимално 500 сати налета у својству вође ваздухоплова као члан посаде на
авиону са вишечланом посадом;
да је у последњих 12 месеци, од датума када је поднет захтев за прихватање, обавио лет
на најмање 10 сектора на типу авиона на коме ће вршити линијску проверу;
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-

да је завршио обуку из техника учења (методички приступ) као и обуку која се односи на
адмнистрацију и попуњавање прописаних формулара које оператер користи за потребе
линијске провере, а који су саставни део оперативног приручника део Д;
да је над предложеним лицем обављена провера на лету, на типу авиона на коме ће
предложено лице да врши линијску проверу (или одговарајућем уређају за симулирање
летења), која одговара дужностима вође ваздухоплова који врши линијску проверу.
Проверу спроводи инструктор или проверивач кога одреди одговорно лице за обуку
оператера. Циљ провере је да инструктор или проверивач утврди да ли предложени
кандидат може да обавља линијску проверу.
Документи које је потребно приложити наведени су на формулару ДЦВ-ОПС-242.

Одељење саобраћајне делатности води евиденцију лица која су прихваћена као лица
овлашћена да врше линијске провере.
Сва овлашћења издата до 15.10.2012. године остају на снази до 01.01.2013. године након
чега је потребно поново доставити захтев за прихватање лица за вршење линијске провере.
Молимо да потврдите пријем овог обавештења
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОG ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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