
  

 

 

ОПЕРАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

ОАМ 
Број: 07/2020 

Датум издавања: 19.03.2020. 

Наслов: 
Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и 

ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера 
 

На кога се примењује OAM:  

 Летачко особље и ваздухопловни диспечери  који поседују дозволу коју је издао 

ДЦВ Републике Србије 
 

 

Поштовани, 

 
У складу са новонасталом ситуацијом у вези вируса Koronavirusa (COVID-2019) а у 

складу са одлукама и препорукама владе Републике Србије, чланом 14. став 4 Правилника о 

основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције 

за безбедност („Службени гласник РС“ бр. 23/12 и 104/17) и одлуке Директората бр. 1/0-05-

0017/2020-0009 од 19.03.2020., у погледу продужавања дозвола, овлашћења, сертификата и 

ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера примењиваће се следеће одлуке 

Директората: 

 

 

1. Аутоматски се продужава рок важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација 

летачког особља и дозвола ваздухопловних диспечера, које је издао Директорат 

Цивилног ваздухопловства Републике Србије на период од 4 месеца од датума 

истицања. 

2. Аутоматски се продужава рок важења лекарских уверења класе 1, класе 3 и кабинског 

особља за период од 4 месеца од уписаног датума важења у којима нема уписаних 

ограничења, изузев ограничења која се односе на захтеве за вид. 

3. Аутоматски се продужава период важења сертификата овлашћених лекара са 

привилегијама за обављање ваздухопловно-медицинских прегледа и доношење оцена за  

класу 1 и класу 3 за период од 4 месеца од  уписаног датума важења. 

4. Ове одлука се примењују на дозволе, овлашћења, сертификате и ауторизације, као и на 

лекарска уверења наведене у тачкама 1, 2 и 3 који истичу пре 31.07.2020. године. 

 

Ово оперативно обавештење се примењује од 19.03.2020. године. 

 

Сви имаоци дозвола које је издао Директорат цивилног ваздухопловства Републике 

Србије, су дужни  да носе ово обавештење са собом у штампаном или електронском облику 

како би могли да користе права која  проистичу из њихових дозвола. 

 

 

Директорат цивилног ваздухопловства 

Сектор за саобраћајну делатност, пловидбеност и ваздухопловно особље 

 


