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ОБАВЕШТЕЊЕ 

AAM 
Airworthiness Advisory 

Memorandum 

Број: 3/2022 
Датум издавања: 22.02.2022. 

Наслов: Нова издања образаца 
 

 

На кога се примењује ААМ: 

 

Власници/корисници ваздухоплова 

Организације за обезбеђивање континуиране пловидбености (CAMO) 

Организације за одржавање (АMO Part 145 / Part M Subpart F) 

Oрганизације за пројектовање 

Организације за производњу 

 

Поштовани, 

 

Обавештавамо Вас да су од 22.02.2022. на снази нова издања образаца:  

  

 

Регистар: 

CAD-AIR-OB-U001 - Захтев за резервацију регистарске ознаке 

CAD-AIR-OB-U002 - Захтев за упис ваздухоплова у Регистар или Евиденцију ваздухоплова 

CAD-AIR-OB-U003 - Захтев за упис беспилотних ваздухоплова у Евиденцију ваздухоплова 

CAD-AIR-OB-U004 - Захтев за брисање ваздухоплова из Регистра или Евиденције ваздухоплова 

CAD-AIR-OB-U005 - Захтев за промену података у Регистру или Евиденцији ваздухоплова 

CAD-AIR-OB-U006 -Захтев за издавање Извода из Регистра ваздухоплова или Евиденције 

ваздухоплова 

CAD-AIR-OB-U038 – Захтев за издавање претходне сагласности ради уписа страног физичког или 

правног лица у власничко-кориснички лист Регистра ваздухоплова 
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Пловидбеност: 

CAD-AIR-OB-U007 – Захтев за проверу пловидбености ваздухоплова (осим балона) 

CAD-AIR-OB-U008 – Захтев за проверу пловидбености балона 

CAD-AIR-OB-U017 – Обавештење о издавању или продужењу Потврде о провери пловидбености 

CAD-AIR-OB-U018 – Захтев за издавање Потврде о пловидбености ваздухоплова за извоз 

CAD-AIR-OB-U019 – Захтев за издавање Потврде о провери пловидбености ваздухоплова на 

основу препоруке 

 

 

 

АОЦ – Додатни захтев за пловидбеност: 

CAD-AIR-OB-U039 – Листа провере усклађености са Делом 26 

 

Потврда о буци: 

CAD-AIR-OB-U010 – Захтев за издавање Потврде о буци 

 

Програм одржавања ваздухоплова: 

CAD-AIR-OB-U011 – Захтев за одобрење Програма одржавања ваздухоплова 

CAD-AIR-OB-U040 – Захтев за одобрење изузећа 

 

Код за предајник за одређивање места несреће: 

CAD-AIR-OB-U012 – Захтев за одређивање кода за предајник за одређивање места несреће 

 

Kод за транспондер секундарног надзорног радара: 

CAD-AIR-OB-U013 – Захтев за одређивање кода за транспондер секундарног надзорног радара 

 

Систем техничке књиге ваздухоплова: 

CAD-AIR-OB-U015 – Захтев за одобрење Система техничке књиге ваздухоплова 

 

Летачки приручник: 

CAD-AIR-OB-U016 – Захтев за прихватање Летачког приручника 

 

 

Измене и поправке: 

CAD-AIR-OB-U037 – Захтев за прихватање или одобрење измене или поправке  
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Дозвола за лет: 

Образац 18Б – Одобрење услова лета 

Образац 21 – Захтев за издавање Дозволе за лет 

 

Организације: 

Образац 2 – Захтев за одобрење организација 

Образац 4 – Захтев за одобрење одговорног руководећег особља 

CAD-AIR-OB-U035 – Захтев за одобрење организације за производњу 

CAD-AIR-OB-U036 – Захтев за одобрење организације за пројектовање 

 

 

Обрасце можете као и до сада преузети на интернет страници ДЦВ на следећој адреси: 

http://cad.gov.rs/strana//21741/Обрасци . 

 

 

   

С поштовањем, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 

Одељење пловидбености 
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