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Све одобрене ваздухопловне-техничке организације 

    одобрене организације за одржавање ваздухоплова  одобрене организације  за  

обезбеђење континуиране пловидбености   одобрене организације  за  

пројектовање ваздухоплова   одобрене организације за производњу ваздухоплова  
 

Сви ваздухопловно-технички субјекти који су регистровани у Републици Србији, обавезни су да 

извештавају Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (ДЦВ) о догађајима у којима 

су откривени  делови  који нису одобрени, или делови који су са непознатим пореклом, у 

складу са захтевима прописа који су дати у Прилогу 1 овог обавештења.  

Пријаву таквих догађаја треба обавити путем обрасца ДЦВ-ДИР-ОБ-038 који налази на линку  

ДЦВ-а: 

 http://www.cad.gov.rs/upload/prijavljivanje_dogadjaja/%20за%20пријаву%20догађаја%20ДЦВ-ДИР-ОБ-

038.pdf. 

У циљу прикупљања што више информација о таквим догађајима и у циљу стандардизације података 

који се пријављују потребно је попунити образац “Обавештење о потенцијално неодобреним 

деловима или деловима са непознатим пореклом“ који је дат у Прилогу 2 овог обавештења.  

Попуњени образац треба доставити као прилог уз образац  ДЦВ-ДИР-ОБ-038. 
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Наслов: 

Упутство за пријављивање догађаја у којима су откривени  делови  

који нису одобрени или делови који су са непознатим пореклом – 

Guidance on reporting of detection of unapproved parts or parts with 

unknown origin  
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ПРИЛОГ 1 

 

 

1. “Правилник о пријављивању догађаја“ (Службени гласник РС бр. 54/12, Део 3. (8)), 

2. „Правилником о изменама Правилника о пријављивању догађаја у цивилном 

ваздухопловству“ (Службени гласник РС, бр. 86/16, Део 3 (11)),  

3. “Правилник о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких 

организација и особља који се баве овим пословима“ (Службени гласник РС, бр. 5/19, Део 

M, M.A.202,  Део 145.A.60 и АМЦ-ови). 
4. Правилник о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, 

делова и уређаја у области nловидбености и заштите животне средине и о издавању 
дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за 
производњу и пројектовање (Службени гласник РС. 5/18 и 1/19, 21.A.3A и АМЦ). 

5. АМЦ 20 (Easy Access Rules for Acceptable Means of Compliance for Airworthiness of 
Products, Parts and Appliances,  AMC-20 (Amendment 8), Nov.2018, AMC 20-8, III, H). 
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТЕНЦИЈАЛНО НЕОДОБРЕНИМ ДЕЛОВИМА ИЛИ 

ДЕЛОВИМА СА НЕПОЗНАТИМ ПОРЕКЛОМ 

1. Датум када је део 

откривен 

Date part was discovered 

 
2. Назив дела 

Part name 
 

3. Број дела 

Part number 
 

4. Број дела 

Part serial number 
 

5. Količina/quantity 
6. Место уградње 

Assembly name 
 

7. Тип и модел 

ваздухоплова 

Aircraft Make & Model 

8. Подаци о достављачу дела / Data on Company or Person(s) Who Supplied or Repaired the Part: 

 
Име достављача 

Name:  

Адреса: 

Address  
 

Телефон 

Phone number 
 

 Произвођач / Manufacturer   Организација / Repair Station 

 Добављач / Supplier   Авио превозилац / Air Carrier 

 Испоручилац / Distributor   Остало / Other  

 Носилац одобрења за производњу / Production Approval 

Holder  

 Власник/Корисник / Owner Operator  

9. Опис догађаја  (укључујући мишљење зашто се део сматра неодобреним) /  

Description of Event: (Include why you think the part(s) is not approved.)  

 

 

 

 

 

 
9. Назив и адреса компаније или особе где је део откривен /  

Name and Location of Company or Person(s) Where the Part Was  Discovered : 
Име: 

Name: 

Адреса: 

Address  
 

Телефон 

Phone number  
 

Означите једно од наведеног које се односи на особу која је открила део /  

Check One of the Following Applicable to the Person Who Discovered the Part: 
 Авио превозилац / Air Carrier  ДЦВ инспектор / CAD Inspector 

 Vazduhoplovno-tehnička osoba / Mechanic  
 Стране ваздухопловне власти / Foreign Civil Aviation 

Authority 

 Организација / Repair Station  Добављач / Supplier  

 Испоручилац / Distributor  Неко друго државно тело / Other Government Agency  

 Носилац одобрења за производњу / Production Approval 

Holder  
 Остало / Other  

 Непознато / Unknown   Власник/Корисник / Owner Operator 

11. Подаци о особи која је поднела пријаву / Data on Reporter: 
Име: 
Адреса: 

Address  
 

Телефон 

Phone number 
 

12. Датум 

Date 
 

 

 

 

 

 


