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УПУТСТВО ЗА ОДОБРАВАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА СИМУЛИРАЊЕ ЛЕТЕЊА 

Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ:  
  

    јавни авио-превоз  пружање услуга из ваздуха  превоз за сопствене потребе 
 
 
Увод 
 
Поштовани авио-превозиоци,  
 
Одредба OPS 1.005 Правилника о условима и поступку издавања уверења о оспособљености за 
обављање јавног авио-транспорта („Службени гласник РС“, бр. 33/08, 39/09 и 14/10)  прописује 
обавезу авио-превозника да прибави одобрење за употребу уређаја за симулирање летења који 
намерава да користи за потребе обуке и провере. 
 
Досадашње искуство у одобравању употребе уређаја за симулирање летења указало је на 
потребу издавања упутства у вези са поступком одобравања употребе уређаја за симулирање 
лета као и неопходном документацијом коју је авио-превозилац дужан да достави уз захтев. 
 
 Захтев  
 
Захтев за одобрење уређаја за симулирање летења се налази на званичној интернет презентацији 
Директората (ДЦВ-ОПС-290): 
 

http://www.cad.gov.rs/avioprevoznici.php?page=obrasci 
 
Авио-превозилац је дужан да читко и уредно попуни захтев ДЦВ-ОПС-290. За благовремено 
подношење захтева и достављање потребне документације одговорно је одговорно лице за 
обуку (Crew Training Postholder).  
 
Након пријема захтева одељење саобраћајне делатности ће извршити увид у достављени захтев 
и пратећу документацију. Пратећу документацију чини: 
-  слика изгледа пилотске кабине (Cockpit layout); 
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-  дозвола за коришћење уређаја за симулирање лета ваздухоплова (сертификат уређаја за 
симулирање летења) 

-  извештај о провери уређаја за симулирање лета (Evaluation report);  
-  табеле са разликама између пилотске кабине уређаја за симулирање летења и пилотске кабине 

самог авиона. 
 
Чест је случај да оператер уређаја за симулирање летења не може директно авио-превозиоцу да достави 
извештај о провери уређаја за симулирање летења већ исти може да достави само ваздухопловним 
властима. У том случају авио-превозилац може оператеру уређаја за симулирање лета да достави 
електронску адресу на коју може да пошаље тражени извештај. За ту потребу, оператеру уређаја за 
симулирање летења, може се дати следећа адреса: jovanovicj@cad.gov.rs или njovic@cad.gov.rs. 
 
Авио-превозилац је дужан да пратећу документацију приложи уз захтев за одобрење уређаја за 
симулирање лета. Захтев са пратећом документацијом се предаје одељењу за опште и правне послове 
Директората (писарница Директората). Уз захтев потребно је да авио-превозилац достави и доказ о 
уплаћеној републичкој административној такси. 
 
У случају да је захтев авио-превозиоца није уредан или да недостаје пратећа документација, Директорат 
ће сходно члану 58. став 1 Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/2011 
и „Службени гласник РС“, број 30/2010) одредити рок у коме је авио-превозилац дужан да отклони 
недостатке. Саоштавање рока за отклањање формалних недостатака из поднеска Директорат може да 
уради усмено или телефоном при чему ће бити стављена забелешка на спису премета. 
 
Ако авио-превозилац отклони недостатке у одређеном року, сматраће се да је захтев био уредан од 
почетка. Ако авио-превозиалц не отклони недостаке у одређеном року, па се услед тоге не може 
поступити по захтеву, Директорат ће закључком одбацити захтев.  
 
  
Молимо да потврдите пријем овог обавештења 
 
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОG ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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