
 

 

 

 

ОПЕРАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

ОАМ 
Број: 01/2021 

Измена 00 
Датум издавања: 17.03.2021. 

Наслов: Одлагање теоријског испитног рока 

 

На кога се примењује ОАМ:  

 Одобрени центри за обуку АТО 

 Кандидати за полагање теоријских испита за дозволе  
 

Директорат цивилног ваздухопловства донео је одлуку о одлагању мартовског 

испитног рока који је требало да се спроведе од 22.03.2021. године до 26.03.2021. године.  

 

Нови испитни рок ће бити спроведен од 29.03.2021. године до 02.04.2021. године. 

 
НАПОМЕНА 

 

Кандидати који планирају долазак у испитним роковима морају се придржавати следећег 

распореда: 

Првог дана испитног рока, полагању могу приступити само кандидати који полажу за следеће 

дозволе:  PPL, LAPL, SPL, BPL, CC, ULA, CD (беспилотни ваздухоплови) с тим да најкасније 5 дана 

пре почетка испитног рока морају потврдити свој долазак слањем обавештења на e-mail ppl@cad.gov.rs. 

(не очекујте одговор са овог mail-а). 

У обавештењу ставити: Име и презиме, дозволу за коју кандидат полаже, које предмете 

планира да полаже поменутог дана (уколико је могуће, навести и предмете које кандидат планира 

да полаже у осталим данима испитног рока), контакт телефон. 

Другог дана испитног рока, полагању могу приступити само кандидати који полажу за следеће 

дозволе/овлашћења:  ATPL, CPL, IR с тим да најкасније 5 дана пре почетка испитног рока морају 

потврдити свој долазак слањем обавештења на e-mail atpl@cad.gov.rs. (не очекујте одговор са овог 

маила). 

У обавештењу ставити: Име и презиме, дозволу за коју кандидат полаже, које предмете 

планира да полаже поменутог дана (уколико је могуће, навести и предмете које кандидат планира 

да полаже у осталим данима испитног рока), контакт телефон. 

Без обзира на горе поменуто, кандидати су дужни да пошаљу обавештење на e-mail о првом 

дану испитног рока када планирају да приступе полагању на горе описан начин. (уколико је 

могуће, навести и предмете које кандидат планира да полаже у осталим данима испитног рока) 

Немојте слати обавештења путем e-mail-a за време трајања испитног рока. Све измене и 

накнадне пријаве за дане испитног рока пријавити особљу Директората задуженом за теоријске 

испите. 

У зависности од броја пријављених кандидата, по потреби ће се правити распоред полагања за 

наредне дане испитног рока. 

Испити почињу у 08:30. 

Кандидати којима изабрани испити у одређеном дану испитног рока трају два или више сати, морају се 

пријавити на инфо пулту Директората најкасније до 08:30. Сви остали кандидати се морају пријавити на 

инфо-пулту Директората најкасније до 09:30. 
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Превентивне мере у вези са COVID-19 

 током одржавања теоријских испита у ДЦВ РС 

 

1. Распоред испита планиран је  тако да  задржавање у просторијама ДЦВ РС буде што 

краће како би се избегло стварање гужве. 

2. Кандидати ће улазити у зграду ДЦВ РС  искључиво према  распореду и на основу 

упутстава које добију од особља ДЦВ РС. 

3. Кандидати су у обавези да пре уласка у зграду ДЦВ РС  имају маске које се морају 

носити тако да покривају уста, нос и браду. Маске  се морају користити током боравка  

све  до напуштања зграде ДЦВ РС. 

4.  На улазу  у зграду ДЦВ РС  обавезна је дезинфекција руку средством које се налази на 

означеном месту.  

5.  Након  мерења телесне температуре и  регистровања на инфо пулту, кандидати одлазе у 

салу за испите где је потребно да поново дезинфикују руке  , о чему ће их обавестити 

особље  ДЦВ РС задужено за спровођење испита. 

6.  По уласку у салу, кандидати приступају додељеним местима о чему ће их информисати 

особље ДЦВ РС. Распоред кандидата у сали за испите  планиран је  тако да се поштују 

препоруке о  одржавању растојања од најмање 2 метра. 

7.  По завршеном испиту, сваки кандидат напушта зграду ДЦВ РС, без претходног 

задржавања у улазном холу или другим просторијама ДЦВ РС, уколико за то не постоји 

оправдан разлог. 

8. Кандидати који долазе на испит морају  бити без симптома који  би указивали на 

могућност постојања  COVID-19 (повишена температура, кашаљ, отежано дисање). 

Кандидатима код којих постоје наведени симптоми неће бити омогућено полагање 

испита. 

9. Кандидати су у обавези да се у потпуности придржавају свих наведених мера. За сва 

додатна питања  могу се  обратити особљу ДЦВ РС. 

 

 
     Директорат цивилног ваздухопловства  

                                                                                          Одељење ваздухопловног особља 


