ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА УВОЂЕЊЕ ПРОМЕНЕ У
ФУНКЦИОНАЛНИ СИСТЕM
ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ
Оператер
Контакт особа
Електронска пошта контакт особе
Број телефона контакт особе

НАЗИВ ПРОМЕНЕ
Одобравање одговорног руководиоца

ВВС

ОСНОВ

CAT

ORO.GEN.130

Линије дужности и одговорности

CAT

ORO.GEN.200(a)(1)

Политика безбедности

CAT
CAT
SPO (HR)

ORO.GEN.200(a)(2)
ORO.GEN.120(б)
ORO.GEN.120(д)

CAT

ORO.GEN.130(ц)

CAT

ORO.CC.250(a)

CAT

ORO.CC.215(a)
ORO.AOC.110(ц)
ORO.SPO.110(ц)

Алтернативни начини усаглашавања
Процедура обавештавања о променама у функционалном
систему за које се не захтева претходно одобрење
Процедура за летење кабинскоег особља на четири типа
ваздухоплова
Програм обуке и провере за кабинско особље
Закуп ваздухоплова
Програм обуке из области транспорта опасне робе
Алтернативни програм обуке за летачко особље
Процедура за летење летачког особља на више типова или
варијанти ваздухоплова
Програм обуке и провере, укључујући употребу уређаја за
симулирање летења за летачко особље
Политика планирања горива
Летови хеликоптера изнад непогодне средине која се налази
ван густо насељеног подручја осим у случају одобрења
издатог у складу са SPA.HEMS
Летови хеликоптера ка/са места од јавног интереса
Летови хеликоптера без могућности безбедног принудног
слетања
Употреба стандардних маса за други терет осим
стандардних маса за путнике и предати пртљаг
Употреба интегрисаног или самосталног компјутерског
система за прорачун масе и
положаја тежишта као примарног извора података
Листа минималне опреме
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CAT
SPO
CAT
SPO
NCC

ORO.GEN.110(j)

CAT

ORO.FC.A.245(a)

CAT

ORO.FC.240

CAT

ORO.FC.145(ц)

CAT

CAT.OP.MPA.150(ц)

CAT

CAT.POL.H.420(ц)

CAT

CAT.POL.H.225(a)(б)

CAT

CAT.POL.H.305(a)

CAT

CAT.POL.MAB.100(ф)

CAT

CAT.POL.MAB(e)

CAT
SPO
NCC

ORO.MLR.105(б)
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Процедура за једнократно продужење рока за отклањање
неисправности

CAT
SPO
NCC
CAT
SPO
NCC

Метод за одређивање минималних висина лета

CAT

CAT.OP.MPA.145

Процедура снижавања испод минималних висина лета
Летови авиона са перформансама класе А који се обављају
са повећаним углом нагиба
Слетање авиона, са перформансама класе А или Б, на кратке
полетно-слетне стазе
Коришћење изолованог аеродрома као одредишног
аеродрома (авион)
Прилази који се не обављају као стабилни прилази
Непрецизни прилази који се не обављају техником
завршног прилаза уз стално снижавање
Максимална удаљеност од адекватног аеродрома за авионе
без ETOPS одобрења у случају летова двомоторних авиона
са перформансама класе А који имају 19 или мање, а МТОМ
мањом од 45360 кг, на рутама које садрже тачке које су на
растојању већем од растојања које одговара лету у трајању
од 120 минута од одговарајућих аеродрома, у стандардним
условима у мирном ваздуху
Коришћење мањих вредности масе на слетању за
одређивање индициране брзине на прагу полетно-слетне
стазе

CAT

CAT.OP.MPA.270

CAT

CAT.POL.A.240(a)

CAT

CAT.POL.A.250(a)
CAT.POL.A.350(a)

CAT

CAT.OP.MPA.106(a)

CAT

CAT.OP.MPA.115(a)

CAT

CAT.OP.MPA.115(a)

CAT

CAT.OP.MPA.140(a)2

CAT

CAT.OP.MPA.320(д)

Коришћење ваздухоплова ван ограничења из МЕЛ листе
али у оквиру ограничења из ММЕЛ листе

Одредбе оперативног приручника о ограничењу и
прекорачењу радног времена, трајању летачке дужности,
трајању лета и одмора члана летачке посаде
Измена одобрене стандардне оперативне процедуре
Промена услова под којима је издато посебно одобрење
(RVSM, MNPS, LVO, Complex PBN, DG, EFB и др.)

CAT
SPO
NCC
SPO(HR)
CAT
SPO
NCC

ORO.MLR.105(j)
ORO.MLR.105(ф)

Члан 9.
правилника о орг.
радног времена
чланова посаде
ORO.FTL
ORO.MLR.100(г1)
SPA.GEN.115

ДОДАТНИ ПОДАЦИ О ПРОМЕНИ

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ЗАХТЕВ
•
•
•
•

Предлог промене. Измена се поставља и на FTP сходно OAM 03/2021;
доказ о уплати републичке административне таксе;
доказ о уплати тарифе такси;
процену ризика;

ИЗЈАВА ОПЕРАТЕРА
Промена коју је предложио оператер је у складу са прописом којим су регулисани услови за обављање
ваздушног саобраћаја као и другим примењивим прописима.
Име и презиме подносиоца захтева:
Потпис подносиоца захтева:
ДЦВ-ОПС-ОБ-700
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