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Служба за утврђивање узрока удеса и анализу ризика  

Accident and Incident Investigation Department 

 

 

���� Прималац 

 

1. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 

2. Ваздухопловни савез Србије 

3. Центри за обуку падобранаца 

4. Организације за спортско и аматерско скакање падобранаца   

 

���� Примењивост   

 

1. Центри за обуку падобранаца 

2. Организације за спортско и аматерско скакање падобранаца 

  

���� Референтни документи 

 

Документи на WEB страници организације PIA (The Parachute Industry Association),  

линк:  http://www.pia.com/TechnicalSpecialPage.htm 

 

УПОЗОРЕЊЕ О НАРУШАВАЊУ 

БЕЗБЕДНОСТИ  
SAFETY ALERT MEMORANDUM 

SAM 
No: 1/2011 

Датум издавања: 10.08.2011. 
Issued on: 

Наслов: 

Title: 
ПАДОБРАНСКИ АУТОМАТ (AAD) Aviacom - Argus 



Образац:  ДЦВ-AIG-XXX 

Form:       CAD-AIG-XXX  

Издање: 0 

Issue: 0 

датум: 01.08.2010. 

Effective date: 01/08/2010 

 

  

  

���� Опис   

 

Након неколико случајева (од којих један удес са смртним исходом), који су се догодили 

у Пољској, Италији, Португалу и САД у периоду 2009. - 2011. год., у којима је секач 

(Cutter) на падобранском аутомату (AAD) типа Aviacom - Argus парцијално извршио своју 

функцију (након активације није у потпуности пресекао конопац за затварање дела ранца 

резервне куполе падобрана), већина светских произвођача падобранских система веза с 

ранцем, је кроз сервисне билтене изрекла забрану уградње и коришћења наведеног типа 

падобранског аутомата на својим производима, због дисфункције (немогућности 

активирања дела ранца резервне куполе падобрана након мануелног активирања) која 

може наступити као последица парцијално пресеченог конопца за затварање. Меру 

потпуне забране уградње и коришћења наведеног типа падобранског аутомата, на 

територијама своје надлежности, изрекао је и један број националних падобранских 

асоцијација.  

 

���� Препоруке   

 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије упозорава све центре за обуку 

падобранаца и организације за спортско и аматерско скакање падобранаца, да се стриктно 

придржавају сервисних билтена које су издали произвођачи падобранских система веза са 

ранцем, као и сервисних билтена произвођача наведеног типа падобранског аутомата, 

уколико његова уградња и коришћење нису забрањени на предметном падобранском 

систему веза с ранцем. 

 

���� Контакт / детаљније информације 

 

Mr. Dave Singer -  PIA Technical Committee Chair  

E-mail: technicalchair@pia.com  

 

 

 

 

 

 

 

         Служба  

        за утврђивање узрока удеса и анализу ризика 

 

 


