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Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    јавни авио-превоз  посебне делатности из ваздуха   некомерцијало летење  
 
 

Поштовани,  
 
Обавештавамо вас да је у претходном периоду објављено неколико прописа којима се 

регулишу поједине активности у вези са транспортом опасног терета: 
 
1. Правилник о условима за стручно оспособљеност  и посебну оспособљеност које 

треба а испуни кандидат за инструктора за транспорт опасног терета у ваздушном 
саобраћају („Службени гласник РС“, број 93/15 од 13.11.2015. године; 
 
Досадашња пракса је била да оператер подноси захтев за лице које планира да 
ангажује у својству инструктора из области транспорта опасног терета. Та пракса је 
довела до тога да једно лице има више решења Директората којим се овлашћује да 
обавља послове инструктора из области транспорта опасног терета. Сходно новом 
правилнику лице које жели да обавља послове инструктора лично подноси захтева за 
стицање овлашћења инструктора. Након провере услова за стицање овлашћења 
инструктора за област транспорта опасног терета исто лице (сада инструктор) биће 
стављен на листу инструктора из области транспорта опасног терета. Списак свих 
инструктора биће доступан на званичној интернет страни Директората. Оператер је 
сходно новој пракси само дужан да се увери да је лице које намерава да ангажује на 
листи инструктора али и да провери да ли је инструктор у последњих 24 месеца 
обавио најмање једно стручно оспособљавање лица или ако то није урадио, да ли је 
завршио периодичну обуку након 24 месеца од претходно завршене обуке. 
 

2. Правилник о садржини програма стручног оспособљавања запослених у транспорту 
опасног терета у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 91/15 од 
05.11.2015. године); 
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Овим правилником прописан је садржај обуке из области транспорта опасног терета. 
У правилнику су дате све теме (за све категорије особља) као и наставне јединице 
које се морају обрадити у оквиру наставне теме. Да би се оператери усагласили са 
овим правилником потребно је да провере програме обуке наведене у Оперативном 
приручнику и ако је потребно изврше одговарајуће измене. Приликом подношења 
захтева за измену програма обуке из области транспорта опасног терета водити 
рачуна да се ради о измени која подлеже одобрењу и тек након прибављања одобрења 
може да се укључи у оперативни приручник.  
 

3. Правилник о обрасцу и року важења потврде о стручној оспособљености запосленог 
на пословима у транспорту опасног терета („Службени гласник РС“, број 42/13 од 
14.05.2013. године). 
 
Овим правилником је прописан изглед обрасца који треба инструктор из области 
транспорта опасног терета да попуни и достави сваком слушаоцу наставе. Ово никако 
не значи да слушаоци наставе треба са собом да носе наведену потврду већ се иста 
одлаже у досије лица и биће предмет инспекцијског надзора. 
 

У прилогу достављамо сва три правилника. 
 
С поштовањем, 
 
       Директорат цивилног ваздухопловства  
            Одељење саобраћајне делатности 
 


