
PV
 0

3 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ЛИСТА ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА О ВАЗДУХОПЛОВУ ТРАНСПОРТНЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 

Уз захтев за вршење ОСНОВНОГ  / РЕДОВНОГ  / ВАНРЕДНОГ  прегледа у циљу утврђивања пловидбености 
ПОДАЦИ О ВАЗДУХОПЛОВУ 

 АВИОН ХЕЛИКОПТЕР 

Број улошка у регистру цивилних ваздухоплова  Ознака државне припадности и регистрације YU -  
Тип и модел 
ваздухоплова  Произвођач 

ваздухоплова  Серијски број 
ваздухоплова  

Намена 
ваздухоплова  

Погонска група 
ваздухоплова 

МОТОР Тип и модел  Произвођач  

ЕЛИСА Тип и модел 
главчине  Тип и модел 

крака  Произвођач  

 

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА

ВАЗДУХОПЛОВ 

Програм техничког одржавања одобрен  
је решењем Директората цивилног 
ваздухопловства Републике Србије, 

Одобрени рокови за вршење радова 

Рок 
Периодичних прегледа 

Блок прегледа A B C 
Број:  

Часова     

Циклуса     

Донетог дана  Кален-
дарски     

Програм техничког одржавања одобрен је решењем 
Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, и то за: 

МОТОР Број:  Донетог дана  

ЕЛИСУ Број:  Донетог дана  

Рок 
Одобрени рокови за мотор и то за: 

Преглед топлог 
дела мотора 

Одобрени рокови за обнову 

Обнову мотора 
Обнову модула мотора, број 

Главчине елисе Крака елисе 1 2 3 4 5 6 

Часова           

Циклуса           

Кален-
дарски           

 

ПОДАЦИ О ОДРЖАВАЊУ ВАЗДУХОПЛОВА 
Радове одржавања извршила је  
организација за одржавање ваздухоплова  Уверење о оспособљености за 

одржавање ваздухоплова, број  

ВАЗДУХОПЛОВ 
Задњи периодични преглед ваздухоплова Задњи блок преглед  

D  

 

A B C 

Редни број  
    

Извршен дана     Укупно летење од 
почетка употребе 

Н
ак
он

 

Часова      

Циклуса      

Времена      

 

Подаци о моторима Остатак рокова до извршења  
Укупно летење од 
почетка употребе Поз. Серијски број мотора Датум уградње 

мотора  Обнове мотора 
Обнове модула, број Преглед топлог 

дела мотора (HSI)1 2 3 4 5 6 

1   

Часова          

Циклуса          

2   

Часова          

Циклуса          

PV 03Назив корисника ваздухоплова 
 

 Место: ...........................................................................

 Датум: ............................................................................



 

3   

Часова          

Циклуса          

4   

Часова          

Циклуса          

 

Подаци о елисама 
Позиција 1 2 

 Главчина 
Крак елисе, број 

Главчина 
Крак елисе, број 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Серијски број           

Датум уградње           

Остатак часова 
летења до обнове           

Остатак времена до 
календарског рока           

Укупно часова летења           

 

Остали подаци о извршеном одржавању ваздухоплова 

У периоду  
важења уверења 
о пловидбености 

Налози за пловидбеност ваздухоплова који се односе  
на ваздухоплов и остварено коришћење: 

Сви су спроведени,  
извештај дат у прилогу  Нису спроведени 

Сервисни билтени произвођача ваздухоплова: Спроведени су, 
извештај дат у прилогу  Нису спроведени 

Модификације ваздухоплова или делова ваздухоплова:  Вршене су, 
извештај дат у прилогу  Нису вршене 

Радови оправке ван програма техничког одржавања: Извршени су, 
извештај дат у прилогу  Нису вршени 

 
Извршени су радови већих поправки након удеса, незгоде  
или оштећења ваздухоплова који су одобрени решењем 
Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије,  

Број:  Донетог дана  

На дан прегледа  
ради утврђивања 
пловидбености  
на ваздухоплову  

Компоненте са ограниченим роком употребе: Нема компонената  
са истеклим роком употребе  

Има компонената са истеклим роком 
употребе, извештај дат у прилогу 

Радови одржавања прописани програмом техничког одржавања:  Сви радови су извршени  
Има неизвршених радова,  
извештај дат у прилогу 

Мерење масе ваздухоплова и одређивање положаја тежишта, извршено је дана  
 

Подаци о провери исправности опреме за случај опасности 
Врста опреме Датум провере Врста опреме Датум провере Врста опреме Датум провере 

Појасеви са раменим везама за везивање за 
седишта за посаду ваздухоплова  Преносне противпожарне боце  Ужад за евакуацију  

Појасеви за везивање за седишта за путнике  Преносне кисеоничке боце са 
индикацијом притиска  Прслуци за одржавање на води  

Отварање путничких врата и помоћних излаза 
за случај опасности  Маске за кисеоник  Чамци  

Упозорење појаве дима и пожара  Тобогани  Кутије за прву помоћ  
 

Провера радио-комуникационих станица извршена је дана  

Провера навигационе опреме извршена је дана  

Подаци о провери исправности светала ваздухоплова 

 Позициона светла  Светла за слетање и таксирање Осветљење инструмената 
 у пилотској кабини  Светла обавештења путника 

у случају опасности 
 

Стање и видљивост ознака и натписа на спољним површинама ваздухоплова 

 Ознаке државне припадности и регистрације,  
као и плочица са овим ознакама  Застава Републике Србије Спољни натписи и инструкције 

за отварање излаза 
Спољне ознаке на површини трупа 
за пробијање отвора за евакуацију Сервисни натписи 

 

Стање и видљивост ознака и натписа  у кабини ваздухоплова 

 Плочица са ознаком државне 
припадности и регистрације  

Натписи ограничења 
у пилотској кабини  Натписи са инструкцијама 

у пилотској кабини 
Листа распореда опреме  
за случај опасности  Натписи упозорења  

у случају опасности 
Натписи обавештења 
и инструкције 

 

КОРИСНИК ВАЗДУХОПЛОВА ЗА ВАЗДУХОПЛОВ ПОСЕДУЈЕ
Исправе ваздухоплова 

 Уверење о регистрацији  Уверење о пловидбености Дозволу за рад радио-комуникационе станице 

Ажурне књиге ваздухоплова 

 Летачки приручник ваздухоплова  Упут произвођача за одржавање 
ваздухоплова, мотора и елисе Матична књига ваздухоплова  Оперативни дневник ваздухоплова 

 

Тачност напред унетих података о ваздухоплову потврђује  
представник контроле квалитета корисника ваздухоплова 

Име и презиме  

Потпис  

 
 

ПОТПИС ПРЕДСТАВНИКА 
НАПОМЕНА: КОРИСНИКА ВАЗДУХОПЛОВА 

 - Осенчена поља не попуњавати, 

 - Посебно поље , кад је одговарајуће 
............................................................................................. означити знаком "X"   
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