Наслов:

ОАМ
Број: 07/2020
Датум издавања: 07.05.2020.
ОПЕРАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Датум примене: 31.07.2020-30.11.2020.
Ревизија: 02
Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља

На кога се примењује OAM:
 Имаоци ATPL и CPL дозвола које је издао ДЦВ Републике Србије и који управљају
ваздухопловима на које се примењују захтеви Part-ORO
 Имаоци сертификата инструктора и испитивача који спроводе обуку и испите за имаоце ATPL
и CPL дозвола које је издао ДЦВ Републике Србије, а који управљају ваздухопловима на које се
примењују захтеви Part-ORO
Поштовани,
У складу са новонасталом ситуацијом у вези Коронавируса (COVID-2019), одлукама и
препорукама владе Републике Србије, чл. 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. 6/2-03-0008/2020-0097 од
20.07.2020., а у вези са роковима важења овлашћења и сертификата летачког особља
примењиваће се следеће одлуке Директората:
1. Аутоматски се продужава рок важења овлашћења за летење на типу и класи
ваздухоплова, као и овлашћења за инструментално летење имаоцима CPL и ATPL
дозвола, издатих од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, за
управљање ваздухопловима који се налазе у организацијама на које се примењују
одредбе Aнексa III (Part-ORO), на период од 4 месеца од датума истицања.
2. Аутоматски се продужава рок важења сертификата инструктора и испитивача на период
од 4 месеца, уколико су ангажовани за спровођење обуке и испита за имаоце дозвола на
које се односи тачка 1. овог Оперативног обавештења.
3. Имаоци CPL и ATPL дозвола могу користити изузеће из тачке 1. овог Оперативног
обавештења под условом:
а) да поседују важење овлашћење за летење на типу или класи ваздухоплова;
да су ангажовани у организацији на коју су примењују одредбе Aнексa III (Part-ORO)
у области система управљања
б) да су претходно завршили обуку освежења и успешно положили процену знања.
Извештај о завршеној обуци освежења и процени знања налази се у Прилогу 1 овог
Оперативног обавештења.
ц) Након успешно положене процене знања имаоци дозвола из тачке 1. овог
Оперативног обавештења дужни су да пошаљу Извештај из Прилога 1 овог
Оперативног обавештења на email: ova@cad.gov.rs .
4.
Директорат ће свим имаоцима CPL и ATPL дозвола, који су испунили услове из тачке 3.
овог Оперативног обавештења, издати дозволе са новим датумом важења овлашћења за
летење на типу, класи и овлашћења за инструментално летење. Имаоцима дозвола којима су

претходно аутоматски продужена овлашћења у складу са Оперативним обавештењем ОАМ
07/2020 ревизија 01, а који су испунили услове из тачке 3. овог Оперативног обавештења,
Директорат ће издати дозволе у складу са периодом важења наведеним у том Оперативном
обавештењу (нпр. Уколико је овлашћење (TR A320) у дозволи важило до 31.05.2020.године,
Директорат ће издати дозволу са новим датумом важења овлашћења, тј. овлашћење ће важити до
30.09.2020. Након истека овог периода Директорат ће продужити овлашћење на још 4 месеца у
складу са тачком 1. овог оперативног обавештења).

5.
Имаоци сертификата инструктора и испитивача могу користити изузеће из тачке 2. овог
оперативног обавештења под условом да поседују важећи сертификат инструктора и
испитивача. Инструктори и испитивачи који испуњавају наведени услов дужни су да на email:
ova@cad.gov.rs пошаљу информацију да им истиче важење сертификата, након чега ће
Директорат издати дозволе са новим периодом важења сертификата инструктора и/или
сертификат испитивача са новим датумом важења сертификата.
6.
Имаоцима сертификата испитивача и инструктора којима је претходно аутоматски
продужено важење сертификата у складу са Оперативним обавештењем ОАМ 07/2020 ревизија
01, а који испуњавају услове из тачке 2. и тачке 5. овог Оперативног обавештења, Директорат
ће издати дозволе са уписаним сертификатом инструктора и/или сертификат испитивача са
новим датумом важења сертификата, у складу са периодом важења наведеним у том
Оперативном обавештењу (нпр. уколико је сертификат (TRЕ A320) важио до
30.06.2020.године, Директорат ће издати сертификат са новим датумом важења, тј.
сертификат ће важити до 31.10.2020. Након истека овог периода Директорат ће продужити
сертификат на још 4 месеца у складу са тачком 2. овог оперативног обавештења)
7. Ревизија 02 оперативног обавештења ОАМ 7/2020 примењује се од 01.08.2020. године.

Директорат цивилног ваздухопловства
Одељење ваздухопловног особља

Прилог 1
Attachment 1
ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШЕНОЈ ОБУЦИ ОСВЕЖЕЊА И ПРОЦЕНИ ЗНАЊА
Report form of completition of refresher training and assessment

1.Лични подаци
Personal details
Име и презиме имаоца дозволе
Name of licence’ holder (First and Last)

2.Подаци о поседованој дозволи
Information about licence
Врста дозволе

Број дозволе

Type of licence

Number of licence

Издавалац
Issuing Authority

3.Подаци о поседованим овлашћењимa/сертификатима
Information about ratings/certificates
Овлашћење/Сертификат
Ratings/Certificate

Датум истицања
Expiry date

4. Подаци о лекарском уверењу
Information about medical certificates

Датум издавања

Важи до

Date of issue

Validity

Класа
Class

1
2

Ограничења
Limitation

*Период продужења не сме бити дужи од 4 месеца
*Date of extended validity cannot be longer more than 4 months
5.Подаци о обуци освежења и процени знања

Продужени датум важења*
Extended validity date*

5.Details of Refresher Training and Assessment
Име и презиме инструктора/испитивача/руководиоца
обуке/ овлашћеног лица оператера или АТО-а :
Name(First and Last) of the Instructor

Потврђујем да је ималац дозволе :
I hereby certify that licence’ holder

успешно завршио обуку освежења и процену знања
successfuly finifhed refresher training and assessment
У периоду од
In period from

до

to

Подаци о програму обуке освежења и процени знања
Details of refresher training programme and assessment:

Обуку освежења знања и процену је спровео инструктор/испитивач/овлашћено лице оператера или АТО-а
Refresher training is conducted by instructor/examiner/nominated person from AOC holder or ATO
Име и Презиме
Врста и број дозволе
Name (First and Last)

Type and number of licence

6. Изјавa инструктора/испитивача/овлашћеног лица оператера или АТО-а
Statement of the instructor/examiner/nominated person from AOC holder or ATO
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су подаци дати на овом обрасцу исправни и тачни
I hereby declare under penalty of perjury that The information given is true and correct

Потпис
Signature

Датум
Date

Додатне напомене:
Additional Notes
- Обука освежења знања и процена може се одржати у виртуелној учионици (употребом апликација као што су
zoom, whats app,skype,webex, итд)
Refresher training and assessment can take place in a virtual classroom (using applications such as zoom, whats app, skype,
webex, etc.)
- Процена кандидата мора да одреди одговарајући ниво знања кандидата које је неопходно за управљање
одређеним типом или класом ваздухоплова
The method of the assessment determines that the required level of knowledge to operate the applicable class or type has been
maintained.
- Обука освежења знања и процена за имаоце овлашћења за летења на типу или класи ваздухоплова мора да
обухвати процедуре које се користе у ванредним ситуацијама
Refresher training and assessment must include abnormal and emergency procedures.

