
 

 

 

 

ОПЕРАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

ОАМ 
Број: 10/2020 

Датум издавања: 08.04.2020. 

Наслов: Временски рокови 

 

На кога се примењује OAM:  

 Летачко особље које поседује дозволу пилота ваздухоплова коју је издао ДЦВ 

 Одобрени центри за обуку АТО 

 Кандидати на обуци у центрима за обуку  
 

Поштовани, 

 
У складу са новонасталом ситуацијом у вези Коронавируса (COVID-2019), одлукама и 

препорукама владе Републике Србије, чланом 14. став 4 Правилника о основним правилима у 

области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност 

(„Службени гласник РС“ бр. 23/12 и 104/17) и одлуке Директората бр. 6/2-03-0008/2020-0080 од 

08.04.2020., у вези продужења одређених временских рокова примењиваће се следеће: 

 

Бр. Назив документа/процеса Правна референца* 
Период 

важења 

Нови период 

важења 
1 Препорука за излазак на теоријски испит FCL.025(a)(3) 12 месеци 16 месеци 

2 Препорука за излазак на практични испит FCL.030 6 месеци 10 месеци 

3 Положен теоријски испит за стицање PPL FCL.025 (ц)(1) 24 месеца 28 месеци 

4 Положен теоријски испит за стицање SPL FCL.025 (ц)(1) 24 месеца 28 месеци 

5 Положен теоријски испит за стицање BPL FCL.025 (ц)(1) 24 месеца 28 месеци 

6 Положен теоријски испит за стицање CPL FCL.025 (ц)(1) 36 месеци 40 месеци 

7 Положен теоријски испит за стицање IR FCL.025 (ц) (1) 36 месеци 40 месеци 

8 Положен теоријски испит за стицање ATPL FCL.025 (ц) (2) 84 месеца 88 месеци 

9 Период полагања теоријских испита  FCL.025 (б) (2) 18 месеци 22 месеца 

10 Период трајања обуке и испита за стицање TR или CR FCL.725(ц) 6 месеци 10 месеци 

11 Периода подношења захтева за стицање TR или CR FCL.725(ц) 6 месеци 10 месеци 

12 Период трајања обуке за стицање МCC на авиону FCL.735.A(б) 6 месеци 10 месеци 

13 Период трајања обуке за стицање МCC на хеликоптеру FCL.735.H(б) 6 месеци 10 месеци 

14 Скорашње искуство у случају јавног авио-превоза FCL.060(c)(1) 120 дана 180 дана 

15 LAPL(А)- Скорашње искуство  FCL.140.A(a) 24 месеца 32 месеца 

16 LAPL(H)-Скорашње искуство  FCL.140.H 12 месеци 20 месеци 

17 LAPL(S) и SPL -Скорашње искуство  FCL.140.S;FCL.230.S 24 месеца 32 месеца 

18 LAPL(B) и BPL -Скорашње искуство  FCL.140.B;FCL.230.B(a) 24 месеца 32 месеца 

19 LAPL(S) и SPL – Скорашње искуство на методе полетања   FCL.130.S(c);FCL.220.S 24 месеца 32 месеца 

20 LAPL(B) и BPL- Скорашње искуство за везане летове  FCL.130.B(ц);FCL.220.B 24 месеца 32 месеца 

21 STR и BTR- Скорашње искуство FCL.805(e) 24 месеца 32 месеца 

* Правна референца се односи на Правилник о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког 

особља („Службени гласник РС“, број 60/19) 

 



 

 

 

 

 

Бр. Назив документа/процеса 
Правна 

референца 

Период 

важења 

Нови период 

важења 
22 Пилот  параглајдера- Потврда о завршеној теоријској и практичној обуци Члан 30* 12 месеци 16 месеци 

23 Пилот  параглајдера- Период полагања теоријских испита  Члан 32* 18 месеци 22 месеца 

24 Падобранац- Потврде о завршеној теоријској и практичној обуци Члан 23** 6 месеци 10 месеци 

25 Падобранац-Период полагања теоријских испита Члан 26** 6 месеци 10 месеци 

26 Пилот УЛА- Потврда о завршеној теоријској и практичној обуци Члан 31*** 6 месеци 10 месеци 

27 Пилот УЛА- Период полагања теоријских испита Члан 34*** 18 месеци 22 месеца 

28 Ваздухопловни диспечер-Период полагања теоријских испита Члан 22**** 18 месеци 22 месеца 

29 Ваздухопловни диспечер- Положен теоријски испит за стицање дозволе Члан 22**** 24 месеца 28 месеци 

30 Провера знања за коришћење беспилотних ваздухоплова  Члан 22***** 6 месеци 10 месеци 

* Правна референца се односи на Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера  

** Правна референца се односи на Правилник о дозволама и центрима за обуку падобранаца  

*** Правна референца се односи на Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота ултралаког ваздухоплова  

**** Правна референца се односи на Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловних диспечера 

***** Правна референца се односи на Правилник о беспилотним ваздухопловима  
 

Нови период важења документа или процеса примењује се на документе или процесе који су истекли 

или истичу у периоду од 16.03.2020. до 31.07.2020. године 

 

 

 

     Директорат цивилног ваздухопловства  

Одељење ваздухопловног особља 


