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ЗАХТЕВ
ЗА ОДОБРЕЊЕ УПОТРЕБЕ УРЕЂАЈА ЗА СИМУЛИРАЊЕ ЛЕТЕЊА
1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Оператер
Контакт особа
Број телефона контакт особе
Електронска пошта контакт особе
2. ПОДАЦИ О ВАЗДУХОПЛОВУ
 Тип ваздухоплова за који ће се  
 вршити обука
3. ПОДАЦИ О УРЕЂАЈУ ЗА СИМУЛИРАЊЕ ЛЕТЕЊА
 Ознака уређаја
 Оператер уређаја за симулирање 
 летења
 Адреса оператера уређаја за 
 симулирање летења
 Контакт телефон
 Електронска пошта
 Да ли је планирана обука за 
 аеродроме категорије Ц?
 Навести аеродроме категорије Ц за 
 које је планирана обука:
 Да ли је планирана обука за тип 
 ваздухоплова без налета (ZFTT)?
4. ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
 Име и презиме и печат
 
 
 Напомена:
 
  Уз захтев потребно је доставити и следећу документацију:
       - Листу разлика (додатак захтева);
       - Слике пилотске кабине уређаја за симулирање летења и летачке кабине базног   
         ваздухоплова;
       - Сертификат уређаја за симулирање летења;
       - Приказ на екрану (ради провере визуелног модела, модела терена, навигационих уређаја)   
         у случају коришћења уређаја за симулирање летења за потребе обуке за аеродроме 
         категорије Ц (приказ екрана се доставља за сваки аеродром категорије Ц за који се 
         планира обука) или изјава оператера уређаја за симулирање летења да се у бази података 
         уређаја налази аеродром категорије Ц за који се планирана обука;
       - Доказ о уплати таксе у износу од 2500,00 динара на рачун Директората за потребе 
         одобравања промена које захтевају посебно одобрење.
ПРИЛОГ ЗАХТЕВА      
РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ УРЕЂАЈА ЗА СИМУЛИРАЊЕ ЛЕТЕЊА И БАЗНОГ ВАЗДУХОПЛОВА ОПЕРАТЕРА
Систем
(по АТА класификацији)
Утврђена разлика
Класификација разлике
(на основу AMC1 ORO.FC.145(d))
Предвиђени метод за превазилажење разлика
 (на основу AMC1 ORO.FC.145(d) )
8.2.1.3144.1.471865.466429
	: 
	clickadd: 
	clickdelete: 



