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ТЕСТ ЗА СТИЦАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ИНСТРУКТОРА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА ЗА ПОСЛОВЕ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ
1. Који Анекс Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству се односи на сигуран транспорт опасног терета ваздушним путем?
Анекс 15
Анекс 18
Анекс 17
2.  ICAO Техничке инструкције за сигуран транспорт опасног терета ваздушним путем имају ознаку:
ICAO 9284 AN/905
ICAO 9824 AN/905
 немају ознаку
3. У ком периоду инструктор за транспорт опасног терета у ваздушном саобраћају је дужан да спроведе најмање једну обуку за превоз опасног терета ваздушним путем (у супротном мораће да обнови знање)?
18 месеци
 24 месеца
  6 месеци
4. Периодична обука (recurrent training) за превоз опасног терета ваздушним путем мора бити одржана барем једном у току:
 24 месеца
 18 месеци
 12 месеци
5. Категорије особља, за које је обавезна обука за превоз опасног терета ваздушним путем, оператера који пружа услугу превоза поште ваздушним путем, су:
 А, Б, Ц и Д
 А, Б, Ц
 1, 2, 3
6. Да ли програм обуке за категорију 13, оператера који не превози опасни терет обухвата наставну јединицу "препознавање непријављеног опасног терета" ("recognition of undeclared dangerous goods")
 ДА
 НЕ
7. Који документ издаје инструктор након успешно завршне обуке за превоз опасног терета ваздушним путем?
не издаје ни један документ
 потврду о стручној оспособљености запосленог на пословима у транспорту опасно терета
8. ICAO Техничке инструкције за сигуран транспорт опасног терета ваздушним путем су документ који се издаје:
 сваке године
 сваке друге године
 сваке треће године
9. Од ког датума се рачуна период важења периодичне обуке ако је она спроведена у последња 3 месеца важења претходне обуке?
 од датума када је обука спроведена
 од првог наредног месеца
 од оригиналног датума истицања претходне обуке
10. Да ли је могућ превоз опасног терета, путничким авионом, који је наведен у листи опасног терета као забрањен за превоз путничким авионом?
 ДА
 НЕ
11. Да ли програм обуке из области транспорта опасног терета подлеже одобрењу?
 ДА
 НЕ
12. Да ли обука из области транспорта опасног терета обухвата и проверу знања?
 ДА
 НЕ
13. Да ли програм обуке за особље категорије 10, оператера који превози опасни терет, обухвата наставну јединицу "Поступци прихватања опасног терета" ("" Acceptance procedures"   )
 ДА
 НЕ
14. Особље категорије 12 је особље:
 које ради на пословима прегледа обезбеђивања робе и пртљага
  кабинско особље оператера
  пружаоца услуга земаљског опслуживања
15. Да ли се одредбе ICAO Техничких инструкција за сигуран транспорт опасног терета ваздушним путем примењују на предмете и супстанце које чине саставни део ваздухоплова?
 ДА
 НЕ
16. У коју категорију особља се убраја ваздухопловни диспечер?
категорија 1
категорија 8
категорија 10
17. да ли инструктор који је завршио обуку за особље категорије 6 може да држи обуку особљу категорије 10?
 ДА
 НЕ
18. Поступци у случају ванредне ситуације са опасним теретом садржани су у :
Emergency Response Guidance for Accident and Incident involving Dangerous Goods и/или Оперативном приручнику оператера
 ICAO  Техничким инструкцијама
 IATA DGR
19. Колико подкатегорија(подкласа) има класа 5?
1
2
3
20. Кабинско особље се убраја у особље категорије?
10
 11
21. Да ли се сваки опасан терет може превозити ваздушним саобраћајем?
ДА
НЕ
22. Који је државни орган Републике Србије надлежан за превоз опасног терета ваздушним путем?
Министарство инфраструктуре, саобраћаја и грађевинарства
 Управа за транспорт опасног терета
 Директорат цивилног ваздухопловства
23. Ако је опасан терет друмским саобраћајем стигао из Скопља за Београд и потом утоварен у ваздухоплов који лети на лету Београд-Каиро, која од наведених држава је State of Origin?
 Македонија
 Србија
 Египат
24. Да ли је учесник у транспорту опасног терета у ваздушном саобраћају дужан да пријави сваки догађај са опасним теретом?
 ДА
 НЕ
 Само оне догађаје за које је прописано да се морају пријавити органу надлежном за  
 транспорт опасног терета ваздушним путем 
25. Ако се на аеродрому у Паризу утовари опасни терет у ваздухоплов на лету од Париза до Београда уместо на лет од Париза до Каира оператер ваздухоплова је дужан да пријави овај догађаја:
 надлежном органу Србије
 надлежном органу Француске
 надлежном органу Србије и Француске
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