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УПУТСТВО ЗА ПРИХВАТАЊЕ ЛИЦА КОЈЕ ВРШИ ОБУКУ ИЗ
ОБЛАСТИ УПРАВАЉАЊА РАДОМ ЧЛАНОВА ПОСАДЕ
ВАЗДУХОПЛОВА

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,
Циљ овог оперативног обавештења је да пружи помоћ оператерима приликом избора и
подношења захтева за прихватање лица које ће вршити обуку из области унапређења рада
чланова посаде ваздухоплова.

Захтев ваздухопловних власти:
А) ЈАВНИ АВИО-ПРЕВОЗ
Правилник о условима и поступку издавања уверења о оспособљености услова за
обављање јавног авио-транспорта („Службени гласник РС“, бр. 33/08, 39/09 и 14/10)
прописује обавезу извођења обуке из области управљања рада чланова посаде за летачко и
за кабинско особље као и обавезу да лице које врши обуку мора да буде прихватљиво за
Директорат.
Исти правилник прописује и услове које мора да испуни лице које ће изводити
обуку. Услови су наведени у одредби ACJ OPS (AMC) 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b)(6)/1.965(e))
тачка 2.2 за летачко особље и одредби ACJ OPS 1.1005/1.1010/1.1015, тачка 8 за кабинско
особље:
1) За обуку летачког особља потребно да предложено лице:
- поседује способност рада у групи;
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има искуство у јавном авио-превозу као члан летачке посаде;
има успешно положен испит из области људских могућности и ограничења (HPL)
приликом стицања дозволе транспортног пилота (ATPL);
Уколико је предложено лице стекло дозволу летачког особља прихватљиву на
основу OPS 1.940(a)(3) пре увођења људских могућности и ограничеања (HPL) у
програм обуке за стицање ATPL дозволе, потребно је да уз захтев приложи документ
којим се потврђује да је завршио теоријску обуку из области људских могућности и
ограничења (HPL), а која је обављена по програму предвиђеном за испит из HPL;
има завршену основну обуку из области управљања радом чланова посаде;
има завршену додатну обуку из области руковођења групом, динамике рада у групи
и познавања сопствене личности
испуњава додатне захтеве наведене у оперативном приручнику оператера.

2) За обуку кабинског особља потребно је да предложено лице:
- поседује одговарајуће искуство у јавном авио-превозу као члан кабинске посаде;
- има завршену обуку из области људске могућности и ограничења (HPL);
- има завршену уводну обуку из области управљања радом чланова посаде
ваздухоплова као саставни део обуке кабинског особља и компанијску обуку из
области унапређења рада чланова посаде ваздухоплова;
- има завршену обуку из области вештина обучавања;
- испуњава додатне захтеве наведене у оперативном приручнику оператера.
Захтев за прихватање лица које ће вршити обуку из области управања рада чланова
посаде ваздухоплова подноси се на обрасцу ДЦВ-ОПС-240 (који се може наћи на званичној
интернет презентацији Директората). Уз захтев се доставља потврда о уплати републичке
административне таксе и документи којима оператер доказује да предложено лице
испуњава захтеване услове укључујући и радну биографију предложеног лица.
Б) ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗ ВАЗДУХА И ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ
СЛОЖЕНИМ МОТОРНИМ ВАЗДУХОПЛОВОМ
Правилник о пружању услуга из ваздуха и превозу за сопствене потребе (“Службени
гласник“, број 19/11) прописује обавезу извођења обуке из области управљања рада
чланова посаде кроз одредбу OR.OPS.035.FC – Управљање радом чланова посаде. У
одредби је јасно наведено да се ова обука спроводи приликом обуке за тип ваздухоплова,
прелазне обуке и обуке за вођу ваздухоплова.
Даље, у одредби OR.OPS.060.FC наведено је да обуку изводи стручно оспособљено
особље по програму обуке из оперативног приручника оператера.
У случају пружања услуга из ваздуха и превоза за сопствене потребе сложеним
моторним ваздухопловом није потребно подносити захтев за прихватање лица које ће
изводити обуку из области управљања рада чланова посаде с тим да је оператер у обавези
да чува документацију која доказује да лице које је извршило обуку испуњава прописане
услове.
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Лице које изводи обуку мора да испуњава следеће услове:
да има искуство на типу односно класи ваздухоплова као члан летачке посаде;
има завршену основну обуку из области управљања радом чланова посаде;
испуњава додатне захтеве наведене у оперативном приручнику оператера.

Молимо да потврдите пријем овог обавештења
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОG ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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