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На кога се примењује AАМ: 

  организације за обезбеђивање континуиране пловидбености (Part M Subpart G) 
  организације за одржавање (АМО Part 145 & Part M Subpart F) 
  oрганизације за обуку особља за одржавање (Part 147)  

 
 

Поштовани, 
 Обавештавамо Вас да ће Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 
организовати онлајн семинар о новој регулативи, стандардима и препорученој пракси из домена 
Одељења пловидбености који ће се одржати 27. и 28. јануара са почетком у 10 часова према 
распореду из Прилога. 

Молимо Вас да потврду о Вашем учешћу на семинару пошаљете на адресе air@cad.gov.rs 
и aleksandar.supic@cad.gov.rs најкасније до 21. јануара и да у потврдном мејлу наведете имена 
особа и њихове имејл адресе како би добили позивнице за присуство семинару. 

С поштовањем, 
 
 
Прилог: Распоред одржавања семинара 
 
 
 

                   Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 
                                              Одељење пловидбености 
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Одељење 
пловидбености 

 
Семинар о новој регулативи, 

стандардима и препорученој пракси 
из домена Одељења пловидбености 

 
Сатница 

Датум: 27.01.2022 
10:00 – 10:15         
●    Отварање семинарa 
Вељко Басарић, начелник Одељења пловидбености 
Жељко Добрић, инспектор за пловидбеност 
Добрица Винчић, инспектор за пловидбеност 
Александар Супић, инспектор за пловидбеност 
Вељко Ракоњац, инспектор за пловидбеност 
10:15 – 11:00 
●   Припрема за EASA стандардизациону инспекцију 

o Елементи стандардизационе инспекције 
o Кључне теме за припрему организације 

А. Супић 
Д.Винчић 
11:00 –11:15       ПАУЗА 
11:15 – 12:15  

• Правилник о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и 
других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању 
ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима 
(„Службени гласник РС", бр. 5/19, 50/19 и 123/21)   

o АНЕКС III Део-66 
В. Ракоњац 
12:15 – 13:00       ПАУЗА 
13:00 – 14:00   

• Правилник о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и 
других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању 
ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима 
(„Службени гласник РС", бр. 5/19, 50/19 и 123/21)    

o Услови који се односе на именована лица из Дела-М 
o Услови који се односе на систем за планирање расположивости особља 

из Дела-М 
A. Супић 
14:00 – 14:15     ПАУЗА 
14:15 – 15:00     

• Правилник о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и 
других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању 
ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима 
(„Службени гласникРС", бр. 5/19, 50/19 и 123/21) 

o Услови који се односе на електронски систем за вођење евиденције 
записа о одржавању и континуираној пловидбености ваздухоплова 

A. Супић 
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Датум: 28.01.2022 
10:00 – 11:00     

• Пријављивање догађаја и SMS 
 

Д.Винчић 
11:00 – 11:15     ПАУЗА 
11:15 – 11:45  

• Упутство за израду програма одржавања за општу авијацију 
 
Ж.Добрић 
11:45 – 12:30    ПАУЗА 
12:30 – 13:30   

• Упутства за Део-145 организације 
o MOE User Guide & Management Personnel 

 
A.Супић  
Д.Винчић 
13:30 – 13:45    ПАУЗА 
13:45 – 15:00  

• Упутства за Део 145 организације  
o UG.CAO.00161 NDT UG 
o UG.CAO.00132 Tools & Equipment 
o UG.CAO.00131 Fabrication of parts 
o UG.CAO.00135 Composite Workshop 

 
A.Супић 
Д.Винчић 
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