ОПЕРАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
OPERATIONS ADVISORY MEMORANDUM
Наслов:
Title:

OAM
No: 3/2012
Датум издавања: 29.02.2012
Issued on:

ПРИХВАТАЊЕ ОДГОВОРНОГ РУКОВОДИОЦА, ОДГОВОРНИХ
ЛИЦА И РУКОВОДИОЦА КВАЛИТЕТА

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



пружање услуга из ваздуха

превоз за сопствене потребе

Увод
А) ЈАВНИ АВИО-ПРЕВОЗ

Правилником о условима и поступку издавања уверења о оспособљености за обављање
јавног авио-транспорта („Службени гласник РС“, бр. 33/08, 39/09 и 14/10), у члану 7 и у
одредбама OPS 1.175(ж), OPS 1.175(з) и OPS 1.035(в) прописана је обавеза авио-превозника да
именује одговорног руководиоца, руководиоца квалитета као и одговорна лица.
Услови које мора да испуне предложена лица дата су, између осталог, у члану 14.
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 у Привременом
упутству број 44 (ACJ OPS 1.175(j)).
Чланом 7. став 3. прописано је да за одговорног руководиоца, одговорног лица и
руководиоца квалитета не могу да буду именована лица којима је изречена санкција за кривично
дело, привредни преступ или за поновљени прекршај у ваздушном саобраћају.
Б) ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗ ВАЗДУХА
Правилником о пружању услуга из ваздуха и превозу за сопствене потребе („Службени
гласник РС“, број 19/11), у члану 12. и одредбом OR.OPS.210.AWC(a) прописана је обавеза
оператера да именује одговорног руководиоца и одговорна лица.
Чланом 12. став 2. прописано је да за одговорног руководиоца и одговорна лица не могу
да буду именована лица којима је изречена санкција за кривично дело, привредни преступ или
за поновљени прекршај у ваздушном саобраћају.
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Захтев ваздухопловних власти

У циљу ефикаснијег спровођења поступка прихватања одговорног одговорног
руководиоца (само за јавни авио-превоз), одговорних лица и руководиоца квалитета (само за
јавни авио-превоз) достављамо упутство у циљу лакшег прибављања потребних потврда.
Извод из прекршајне евиденције који може да се добије у Прекршајном суду,
Тимочка 14, Београд,
Уверење да лице није осуђивано за кривично дело у надлежној Полицијској
управи,
Потврда да лице није осуђивано за привредни преступ које се добија у
Трговинском суду (Масарикова 2, Београд).
Приликом подношења захтева за прихватање одговорног руководиоца и одговорних лица
или руководиоца кавалитета потребно је доставити и следећу документацију:
- ДЦВ-ОПС-образац 4 (потписује га одговорни руководилац који предлаже прихватање
одговорног лица);
- радну биографију;
- копију личне карте;
- документ који регулише ангажовање лица за који се подноси захтев за прихватање у
делу који се односи на дужности и одговорности;
- уверење да лице није осуђивано за кривично дело;
- потврда да лице није осуђивано за привредни преступ;
- уверење да се против предложеног лица не води истрага или да није подигнута
оптужница.
Након провере достављене документације Директорат ће упутити писмени позив
предложеном лицу како би са њим обавио разговор. На разговору предложено лице треба да
покаже познавање:
- Закона о ваздушном саобраћају
- 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
правилника о пружању услуга из ваздуха и превозу за сопствене потребе („Службени
гласник РС“, број 19/11);
- правилника о организацији радног времена чланова посаде цивилног ваздухоплова;
- овлашћења из потврде о оспособљености за обављање јавног авио-транспорта
односно овлашћења из потврде о оспособљености за пружање услуга из ваздуха;
- система квалитета авио-превозиоца (само за оператере који обављају јавни авиопревоз).
Молимо да потврдите пријем овог обавештења
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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