
 
 

 
 

 
 

 

ОПЕРАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
OPERATIONS ADVISORY MEMORANDUM 

OAM 
No: 12/2012 

Датум издавања:  15.10.2012 
Issued on:15.10.2012 

Наслов: 
Title: 

УПУТСТВО ЗА СТИЦАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ИНСТРУКТОРА ЗА 
СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА ЗА ПОСЛОВЕ У ТРАНСПОРТУ 

ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ 

Врста ваздушног саобраћаја на које се примењује ОАМ:  
    

    јавни авио-превоз (CAT) 
    пружање услуга из ваздуха (SPO)  
    превоз за сопствене потребе сложеним моторним ваздухопловом (NCC) 
    превоз за сопствене потребе ваздухопловом који није сложени моторни  
        ваздухопловом (NCO) 

 
 
Увод 
 
Поштовани,  
 
Члан 72. Закона о превозу опасног терета („Службени гласник РС“, број 88/10) прописује 
обавезу Директората да издаје овлашћење лицу које врши стручно оспособљавање лица за 
послове у транспорту опасног терета  у ваздушном саобраћају (у даљем тексту: инструктор). 

 
Захтев за стицање овлашћења инструктора подноси оператер на обрасцу ДЦВ-ОПС-241 који се 
налази на званичној интернет презентацији Директората.  

 
Да би лице, које је предложио оператер, стекло овлашћење инструктора потребно је: 
1. да буде стручно оспособљено за послове у транспорту опасног терета, односно да је 

завршило обуку за превоз опасног терета за особље категорије 6; 
2. да буде посебно оспособљено за стручно оспособљавање за послове у транспорту опасног 

терета у ваздушном саобраћају, односно да је завршило обуку која подразумева технике 
учења; 

3. да је у предходних 24 месеца, од датума подношења захтева за стицање овлашћења 
инструктора извршио најмање једно стручно оспособљавање лица за послове у транспорту 
опасног терета. Уколико кандидат за инструктора није извршио стручно оспособљавање 
лица за послове у транспорту опасног терета у предходних 24 месеца потребно је да 
достави документ којим се потврђује да је обавио обнову знања; 

4. да испуњава додатне услове наведене у оперативном приручнику, ако их је предвидео 
оператер; 
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Уз захтев за стицање овлашћења инструктора за стручно стручно оспособљавање лица за 
послове у транспорту опасног терета  у ваздушном саобраћају, подносилац захтева је дужан да 
достави следећа документа: 

1. уредно поуњен и потписан захтев ДЦВ-ОПС-241 
2. доказ о уплати републичке адмнистративне таксе; 
3. радну биографију за предложеног кандидата; 
4. документ којим се потврђује да је предложени кандидат завршио обуку за превоз опасног 

терета по програму који одговара за лица категорије 6 наведене у Техничким 
инструкцијама за безбедан превоз опасног терета ваздушним путем (ICAO doc 9284); 

5. документ којим се потврђује да је предложени кандидат извршио најмање једно стручно 
оспособљавање лица за послове у транспорту опасног терета  у ваздушном саобраћају 
или да је обавио обуку у циљу обнове знања; 

6. документ којим се потврђује да је предложени кандидат завршио додатну обуку која 
подразумева технике учења; 

7. сагласност предложеног кандидата да спроводи обуку (ако лице није радно ангажовано 
код оператера), односно документ којим је регулисано радно ангажовање, а из кога се 
може видети да је један од послова које ће предложено лице обављати обука из наведене 
области. 

 
Сходно члану 72. став 4. Закона о превозу опасног терета („Службени гласник РС“, број 88/10), 
Директорат може да одузме овлашћење инструктору ако престане да испуњава прописане 
услове. 
 
Сва овлашћења издата до 15.10.2012. године остају на снази до 01.01.2013. године након чега је 
потребно поново доставити захтев за стицање овалашћења инструктора са пратећом 
документацијом. 
 
Молимо да потврдите пријем овог обавештења 
 
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОG ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 


