Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије
Дирекција за безбедност и надзор
Одељење ваздухопловног особља
Index

ИНСТРУКЦИЈА ЗА КОНВЕРЗИЈУ НАЦИОНАЛНИХ JAR НЕУСАГЛАШНИХ
ОВЛАШЋЕЊА, СЕРТИФИКАТА И ОСПОСОБЉЕЊА У PART-FCL ОВЛАШЋЕЊА И
СЕРТИФИКАТЕ

Издање
01

Датум издања
28.04.2015.

Ревизија
00

Датум ревизије

Страна број
1

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије
Дирекција за безбедност и надзор
Одељење ваздухопловног особља

D1.1 Процедура конверзије националних JAR неусаглашених овлашћења, сертификата и оспособљења
Конверзија националне JAR неусаглашених овлашћења, сертификата и оспособљења у Part-FCL овлашћења и сертификате врши се у складу са
захтевима дефинисаним у Правилнику о дозволама летачког особља („Службени гласник РС“, бр. 33/13):
• члан 5. - Постојеће националне пилотске дозволе;
• члан 8. - Примена овог правилника на JAR неусаглашенe дозволe и
• Извештаја о конверзији;
а) Фаза „Пријем и обрада захтева“
Почетак процеса конверзије националних JAR неусаглашених овлашћења, сертификата и оспособљења почиње подношењем захтева
писарници Директората на обрасцу:
• ДЦВ-PEL-ОБ-106 – Захтев за конверзију JAR неусаглашених овлашћења, сертификата и оспособљења
• Одговарајућу документацију уз захтев. Списак неопходне документације која се доставља уз захтев налази се у Секцији 8. Обрасца ДЦВ-PEL-ОБ-106.

б) Фаза“ Провера испуњености услова“
Приликом провере испуњености услова инспектор проверава да ли су испуњени захтеви из Извештаја о конверзији, и додатно може
тражити књижицу летења, дозволу, лекарско уверење, и сву остлау документацију коју сматра релевантном. Уколико захтев није комплетан,
враћа се подносиоцу на допуну.
Услови за конверзију које је кандидат неопходно да испуни дефинисани су у сценаријима за конверзију (на основу извешатаја о
конверзији израђени су сценарији за конверзију JAR неусаглашених овлашћења, сертификата и оспособљења (види Прилог D1.1). Кандидат
приликом попуњавања захтева наводи у секцији 7. у обрасцу ДЦВ-PEL-ОБ-106 један или више сценарија који су наведни у следећој табели:
Г

Х

И

Ј

PART-FCL
АRB

PART-FCL
STR

PART-FCL
BTR

PART-FCL
FTR

Табела D1.1 -Могући сценарији за конверзију JAR неусаглашених овлашћења, сертификата и оспособљења
Детаљни садржај услова за конверзију према сценаријима наведеним у табели Табела D1.1 могу се наћи у Прилогу D1.1.
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ц) Фаза“Упис овлашћења у PART-FCL дозволу“
Након завршетка процеса конверзије издаје се PART-FCL дозвола са конвертованим овлашћењима. Ограничена права која могу
бити уписана у дозволу
а) Имаоцу овлашћења за пробне летове права су ограничена на спровођење пробних летова категорије 2. Ограничење ће бити укинуто када пилот
испуни захтеве из FCL.820. (e) Правилника о летачком особљу ("Службени гласник Републике Србије", број 33/13)

D1.2 СКРАЋЕНИЦЕ
АRB
STR
BTR
FTR
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Прилог D1.1 Сценарији за конверзију

Захтеви за замену

Додатни
захтеви
(где је
примењиво)

Замена за
Part-FCL
дозволу

Кандидат за замену
овлашћења за акробатско
летење мора да испуни
следеће услове:

Овлашћење за
акорбатско летење
ARB

Не примењује се

3. Покаже познавање
одговарајућих делова Part-OPS
и Part-FCL који се односе на
ARB – у складу са A.1(b)
Анекса II Правилнику о
летачком особљу ("Службени
гласник Републике Србије",
број 33/13) ;
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Укидање
ограничења

Не примењује
се

Не примењује
се

(Г)

Права имаоца
oвлашћење за
акробатско летење је
ограничено на
категорију
ваздухоплова на којој
језавршена
практична обука.

1.Поседује дозволу пилота
једрилице (SPL), дозволу
приватног пилота авиона
PPL(A), дозволу
професионалног пилота авиона
CPL(A), дозволу транспортног
пилота авиона ATPL(A) издату
од стране ДЦВ-а
2. Поседује најмање класу 2
лекарског уверења у складу са
Part-MED (MED.A.030).

Права

Ограничења
(где је
примењиво)

Сценарио
конверзије

Национална
дозвола/овлашћење
или сертификат
коју поседује
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категорију
ваздухоплова ако
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ту категорију
ваздухоплова и
успешно
заврши најмање три
лета на обуци са
инструктором који
покривају цео
програм обуке за
акробатско летење у
тој категорији
ваздухоплова.
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Додатни захтеви
(где је примењиво)

Захтеви за замену
Кандидат за замену
овлашћења за вучу
једрилица мора да испуни
следеће услове:
1.Поседује дозволу пилота
авиона, дозволу приватног
пилота авиона PPL(A),
дозволу професионалног
пилота авиона CPL(A),
дозволу транспортног
пилота авиона ATPL(A) или
овлашћења за летење на
моторним једрилицама
(TMG) издату од стране
ДЦВ-а

Овлашћење за
вучу једрилица
STR

2. Поседује најмање класу 2
лекарског уверења у складу
са Part-MED (MED.A.030).
3. Покаже познавање
одговарајућих делова PartOPS и Part-FCL који се
односе на STR – у складу са
A.1(b) Анекса II
Правилнику о летачком
особљу ("Службени гласник
Републике Србије", број
33/13) ;

Права

Ограничења
(где је
примењиво)

Укидање
ограничења

Не
примењује се

Не
примењује се

(Х)

Имаоци дозвола
пилота авиона или
моторне једрилице TМG могу да
предузимају вучу
једрилица
ако су имаоци
oвлашћење за вучу
једрилица.
Ако пилот не
испуњава захтев
наведен у
FCL.805.(e)
мора да изврши број
вуча који му
недостаје са
инструктором или
под надзором
инструктора.

4 Испуни захтеве из
FCL.805.(e) који се односе
на скорашње искуство.
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Замена за PartFCL дозволу

Сценарио
конверзије

Национална
дозвола/овлашћењ
е или сертификат
коју поседује
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Овлашћење за
вучу једрилица
STR

Овлашћење за вучу
једрилица је
ограничено на авион
или моторну
једрилицу - TМG.
Овлашћење за вучу
једрилица може да се
прошири на авион или
моторну једрилицу
ако пилот има дозволу
за авион или моторну
једрилицу - TМG и
успешно заврши
најмање три лета на
обуци са
инструктором који
покривају цео програм
обуке за вучу за авион
или моторну
једрилицу - TМG
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Захтеви за замену

Додатни захтеви
(где је
примењиво)

Замена за PartFCL дозволу

Овлашћење за
вучу
транспарената
BTR

2. Поседује најмање класу 2
лекарског уверења у складу са
Part-MED (MED.A.030).
3. Покаже познавање
одговарајућих делова PartOPS и Part-FCL који се
односе на BTR – у складу са
A.1(b) Анекса II Правилнику
о летачком особљу
("Службени гласник
Републике Србије", број
33/13) ;
4 Испуни захтеве из
FCL.805.(e) који се односе на
скорашње искуство.
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01

Ограничења
(где је
примењиво)

Укидање
ограничења

Не
примењује се

Не
примењује се

(И)

Имаоци дозвола
пилота авиона или
моторне једрилице TМG могу да
предузимају вучу
транспарената ако су
имаоци
oвлашћење за вучу
транспарената .

Кандидат за замену
овлашћења за вучу ј
транспарената мора да
испуни следеће услове:
1.Поседује дозволу пилота
авиона, дозволу приватног
пилота авиона PPL(A),
дозволу професионалног
пилота авиона CPL(A),
дозволу транспортног пилота
авиона ATPL(A) или
овлашћења за летење на
моторним једрилицама (TMG)
издату од стране ДЦВ-а

Права

Сценарио
конверзије

Национална
дозвола/овлашћењ
е или сертификат
коју поседује

Ако пилот не
испуњава захтев
наведен у
FCL.805.(e)
мора да изврши
број вуча који му
недостаје са
инструктором или
под надзором
инструктора.
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Овлашћење за
вучу
транспарената
BTR

Овлашћење за вучу
транспарената је
ограничено на авион
или моторну
једрилицу - TМG.
Овлашћење за вучу
транспарената може да
се прошири на авион
или моторну
једрилицу
ако пилот има дозволу
за авион или моторну
једрилицу - TМG и
успешно заврши
најмање три лета на
обуци са
инструктором који
покривају цео програм
обуке за вучу за авион
или моторну
једрилицу - TМG
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Додатни захтеви
(где је
примењиво)

Захтеви за замену

Замена за PartFCL дозволу

Ограничења
(где је
примењиво)

Права

Укидање
ограничења

Сценарио
конверзије

Национална
дозвола/овлашћењ
е или сертификат
коју поседује

Ограничење
може бити
укинуто када
пилот испуни
захтеве из
FCL.820. (e)
Правилника о
летачком
особљу
("Службени
гласник
Републике
Србије", број
33/13) ;

(Ј)

Кандидат за замену
овлашћења за пробу и
испитивање прототипова
авиона и хеликоптера
мора да испуни следеће
услове:

Овлашћење за
пробу и
испитивање
прототипова
авиона или
хеликоптера

1.Поседује PART FCL
дозволу професионалног
пилота (CPL), дозволу
транспортног пилота (ATPL) и
овлашћење за инструментално
летење -IR за одговарајућу
категорију ваздухоплова.

Не
примењује се

2. Поседује овлашћење за
пробу и испитивање
прототипова авиона и
хеликоптера

PART-FCL
овлашћења за
пробне летове
FTR

Имаоци дозволе
пилота авиона или
хеликоптера могу да
лете у својству PIC
само на пробним
летовима категорије 1
или 2, како је
дефинисано у Part-21,
ако поседују
овлашћење за пробне
летове.

Имаоцу
овлашћења за
пробне летове
права су
ограничена на
спровођење
пробних летова
категорије 2.

3. Поседује класу 1 лекарског
уверења у складу са Part-MED
(MED.A.030).
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4. Покаже познавање
одговарајућих делова PartOPS и Part-FCL који се
односе на FTR – у складу са
A.1(b) Анекса II Правилнику
о летачком особљу
("Службени гласник
Републике Србије", број
33/13) ;
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