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ПОДАЦИ О ОСТВАРЕНОМ НАЛЕТУ

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

пружање услуга из ваздуха

превоз за сопствене потребе

 Увод
Поштовани оператери,
У Републици Србији примењује се Правилник о организацији радног времена чланова посаде
цивилног ваздухоплова („Службени гласник РС“, бр. 101/08, 16/09, 93/09 и 14/10). Чланом 11. и
чланом 12. прописана су ограничења у радном времену (duty time) и ограничења времена лета
(block time) која се односе на чланове посаде. То значи да је, пре првог одређивања као члана
летачке посаде, потребно да оператер располаже са подацима о претходно оствареном радном
времену и времену лета код другог оператера (ако је ангажовани члан посаде обављао послове
код другог оператера или ако ангажовани члан посаде истовремено обавља послове код више
оператера).

 Захтев
Подаци које је оператер дужан да прикупи, пре него што ангажовано лице први пут одреди као
члана посаде, обухватају:
1. Остварено радно време (duty time) у току календарске године;
2. Остварено радно време (duty time) у првих 6 месеци календарске године;
3. Остварено радно време (duty time) у последњих 30 узастопних календарских дана;
4. Остварено радно време (duty time) у последњих 14 узастопних календарских дана;
5. Остварено недељно радно време (duty time);
6. Остварено време лета (block time) у току календарске године;
7. Остварено време лета (block time) у току 30 узастопних календарских дана;
8. Остварено недељно време лета (block time);
9. Остварени број слободних дана у календарској години;
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Подаци о оствареном радном времену и времену лета се могу утврдити увидом у летачку
књижицу или на основу потврде коју је издао оператер код кога је лице било претходно
ангажовано с тим да је оператер дужан да чува документацију на основу које је утврдио
остварени налет.
Прикупљени подаци представљају улазни податак за вођење записа о оствареним радним
временима, временима летачке дужности, времену лета и оствареном одмору члана посаде.
Молимо да потврдите пријем овог обавештења
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОG ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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