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3. да тум про ве ре,
4. се риј ски број из ве шта ја,
5. вр сту про ве ре,
6. озна ке ре ги стра ци је ва зду хо пло ва,
7. ре зул та те свих ме ре ња,
8. лич на име на и рад на ме ста осо бља,
9. из ја ву о са гла сно сти или не са гла сно сти ре зул та та ме ре ња 

са стан дар ди ма и зах те ва ним спе ци фи ка ци ја ма,
10. пот пис опе ра то ра си сте ма за ка ли бра жу ко ји је оба вио ка-

ли бра жу из ва зду ха,
11. пот пис во ђе ва зду хо пло ва.
Из ве штај са ка ли бра же из ва зду ха мо ра ја сно и пре ци зно да 

до ку мен ту је из ме ре не пер фор ман се уре ђа ја.

Члан 25.
Сним ци и гра фи ко ни из ра ђу ју се та ко да па ра ме три си сте ма 

мо гу пре ци зно да се ту ма че.
По да ци на сним ци ма и гра фи ко ни ма чу ва ју се са при ме ре-

ном тач но шћу да би, на зах тев, мо гли да се из ра де оп шир ни ји ди-
ја гра ми. 

За ле то ве код ко јих се па ра ме три про ра чу на ва ју по ре ђе њем 
при мље ног сиг на ла од на ви га ци о ног сред ства и сиг на ла си сте ма 
за по зи ци о ни ра ње при ка зу је се са мо крај њи ре зул тат.

По да ци о по зи ци ји и о основ ном сиг на лу мо ра ју да се чу ва-
ју. Има лац одо бре ња ду жан је да, на зах тев, Ди рек то ра ту омо гу ћи 
увид у по дат ке о по зи ци ји и о основ ном сиг на лу. 

VI II. СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ ОВОГ ПРА ВИЛ НИ КА 

Члан 26.
Овај пра вил ник сту па на сна гу да ном об ја вљи ва ња у „Слу-

жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Брoj 1/0-01-0001/2010-0013
У Бе о гра ду, 23. фе бру а ра 2010. го ди не

Са вет
Пред сед ник,

Ми лу тин Мр ко њић, с.р.

ПРИ ЛОГ 1.

Булевар Зорана Ђинђића 144
11070 Нови Београд, Република Србија

ЗАХ ТЕВ 
За из да ва ње одо бре ња за пру жа ње услу га ка ли бра же  

из ва зду ха 

1. Ре ги стро ва ни по слов ни на зив под но си о ца зах те ва

2. Име у употреби ако је другачије

3. Адре са

4. Подаци о контакт особи
Име 
Телефон
Факс 
е-mail 

5. Услуге за које се тражи одобрење
 про ве ра и ка ли бра жа VOR уре ђа ја при мед ба  
 провера и калибража DME уређаја примедба
 про ве ра и ка ли бра жа TA CAN уре ђа ја при мед ба
 провера и калибража ILS уређаја примедба
 про ве ра и ка ли бра жа мар ке ра при мед ба 
 пр ов ера и калибража NDB уређаја   примед ба  
 провера и  ка либ ража  радара примедба

 примарни радар
 секундарни радар
 мод S
 PAR
 опре ме за све тло сну сиг на ли за ци ју на при мед ба аеро дро ми ма 
  радио  – гониометра   примедба  
  пров ер а  VH F/ UH F   примедба ваздухопловних телекомуникација
 про ве ра ин стру мен тал них про це ду ра  при мед ба из ва зду ха
 обу ка  и  ли це нцирање  те хни чког ос об ља   примедба 

 6.  Д оставље н а  до кумента ција
 докумен тација о опе ра тивним п роц ед ур ама
  с ерт ификати  о  обученос ти  особљ а
  опис  опр ем е
  увере ње о п ловид бе нос ти ваздухо плова и  по твр да о  пр ове ри  

п ловидбености ваздухоплова

7. Потпис лица одговорног за тачност достављене документације

8. Име од го вор ног ли ца у ор га ни за ци ји под но си о ца зах те ва

9. Потпис одговорног лица у организацији подносиоца захтева

10. Ме сто и да тум 

ПРИ ЛОГ 2. 

ОДО БРЕ ЊЕ ЗА ПРУ ЖА ЊЕ УСЛУ ГА КА ЛИ БРА ЖЕ  
ИЗ ВА ЗДУ ХА 

Број одо бре ња:

Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је 
овим по твр ђу је да

На зив има о ца одо бре ња 

Ис пу ња ва усло ве за пру жа ње услу га ка ли бра же из ва зду ха 
зе маљ ских на ви га ци о них и над зор них си сте ма и уре ђа ја, ва зду хо-
плов них те ле ко му ни ка ци ја и опре ме за све тло сну сиг на ли за ци ју 
на аеро дро ми ма ко је су на ве де не у та бе ли ко ја је са став ни део овог 
одо бре ња. 

Оп шти усло ви: 
1.  Ово одо бре ње ва жи док има лац одо бре ња пру жа услу ге пре ма 

по зи тив ним про пи си ма.
2.  Сход но по тре би да има лац одо бре ња бу де ста ло уса гла шен са 

зах те ви ма из по зи тив них про пи са, што мо же би ти пред мет пе-
ри о дич не про ве ре од Ди рек то ра та, ово одо бре ње ва жи 48 ме-
се ци.

Ме сто и да тум из да ва ња: ____________ ___________________ 20_

Пот пис 

ТА БЕ ЛА У ПРИ ЛО ГУ ОДО БРЕ ЊА

На зив има о ца одо бре ња: 

Ве за (број Одо бре ња): 

Уре ђа ји и услу ге за ко је се из да је одо бре ње за пру жа ње 
услу га про ве ре ис прав но сти и тач но сти из ва зду ха

На по ме на

ILS

VOR
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3. да тум про ве ре,
4. се риј ски број из ве шта ја,
5. вр сту про ве ре,
6. озна ке ре ги стра ци је ва зду хо пло ва,
7. ре зул та те свих ме ре ња,
8. лич на име на и рад на ме ста осо бља,
9. из ја ву о са гла сно сти или не са гла сно сти ре зул та та ме ре ња 

са стан дар ди ма и зах те ва ним спе ци фи ка ци ја ма,
10. пот пис опе ра то ра си сте ма за ка ли бра жу ко ји је оба вио ка-

ли бра жу из ва зду ха,
11. пот пис во ђе ва зду хо пло ва.
Из ве штај са ка ли бра же из ва зду ха мо ра ја сно и пре ци зно да 

до ку мен ту је из ме ре не пер фор ман се уре ђа ја.

Члан 25.
Сним ци и гра фи ко ни из ра ђу ју се та ко да па ра ме три си сте ма 

мо гу пре ци зно да се ту ма че.
По да ци на сним ци ма и гра фи ко ни ма чу ва ју се са при ме ре-

ном тач но шћу да би, на зах тев, мо гли да се из ра де оп шир ни ји ди-
ја гра ми. 

За ле то ве код ко јих се па ра ме три про ра чу на ва ју по ре ђе њем 
при мље ног сиг на ла од на ви га ци о ног сред ства и сиг на ла си сте ма 
за по зи ци о ни ра ње при ка зу је се са мо крај њи ре зул тат.

По да ци о по зи ци ји и о основ ном сиг на лу мо ра ју да се чу ва-
ју. Има лац одо бре ња ду жан је да, на зах тев, Ди рек то ра ту омо гу ћи 
увид у по дат ке о по зи ци ји и о основ ном сиг на лу. 

VI II. СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ ОВОГ ПРА ВИЛ НИ КА 

Члан 26.
Овај пра вил ник сту па на сна гу да ном об ја вљи ва ња у „Слу-

жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
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Пред сед ник,

Ми лу тин Мр ко њић, с.р.

ПРИ ЛОГ 1.

Булевар Зорана Ђинђића 144
11070 Нови Београд, Република Србија

ЗАХ ТЕВ 
За из да ва ње одо бре ња за пру жа ње услу га ка ли бра же  

из ва зду ха 

1. Ре ги стро ва ни по слов ни на зив под но си о ца зах те ва

2. Име у употреби ако је другачије

3. Адре са

4. Подаци о контакт особи
Име 
Телефон
Факс 
е-mail 

5. Услуге за које се тражи одобрење
 про ве ра и ка ли бра жа VOR уре ђа ја при мед ба  
 провера и калибража DME уређаја примедба
 про ве ра и ка ли бра жа TA CAN уре ђа ја при мед ба
 провера и калибража ILS уређаја примедба
 про ве ра и ка ли бра жа мар ке ра при мед ба 
 пр ов ера и калибража NDB уређаја   примед ба  
 провера и  ка либ ража  радара примедба

 примарни радар
 секундарни радар
 мод S
 PAR
 опре ме за све тло сну сиг на ли за ци ју на при мед ба аеро дро ми ма 
  радио  – гониометра   примедба  
  пров ер а  VH F/ UH F   примедба ваздухопловних телекомуникација
 про ве ра ин стру мен тал них про це ду ра  при мед ба из ва зду ха
 обу ка  и  ли це нцирање  те хни чког ос об ља   примедба 

 6.  Д оставље н а  до кумента ција
 докумен тација о опе ра тивним п роц ед ур ама
  с ерт ификати  о  обученос ти  особљ а
  опис  опр ем е
  увере ње о п ловид бе нос ти ваздухо плова и  по твр да о  пр ове ри  

п ловидбености ваздухоплова

7. Потпис лица одговорног за тачност достављене документације

8. Име од го вор ног ли ца у ор га ни за ци ји под но си о ца зах те ва

9. Потпис одговорног лица у организацији подносиоца захтева

10. Ме сто и да тум 

ПРИ ЛОГ 2. 

ОДО БРЕ ЊЕ ЗА ПРУ ЖА ЊЕ УСЛУ ГА КА ЛИ БРА ЖЕ  
ИЗ ВА ЗДУ ХА 

Број одо бре ња:

Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је 
овим по твр ђу је да

На зив има о ца одо бре ња 

Ис пу ња ва усло ве за пру жа ње услу га ка ли бра же из ва зду ха 
зе маљ ских на ви га ци о них и над зор них си сте ма и уре ђа ја, ва зду хо-
плов них те ле ко му ни ка ци ја и опре ме за све тло сну сиг на ли за ци ју 
на аеро дро ми ма ко је су на ве де не у та бе ли ко ја је са став ни део овог 
одо бре ња. 

Оп шти усло ви: 
1.  Ово одо бре ње ва жи док има лац одо бре ња пру жа услу ге пре ма 

по зи тив ним про пи си ма.
2.  Сход но по тре би да има лац одо бре ња бу де ста ло уса гла шен са 

зах те ви ма из по зи тив них про пи са, што мо же би ти пред мет пе-
ри о дич не про ве ре од Ди рек то ра та, ово одо бре ње ва жи 48 ме-
се ци.

Ме сто и да тум из да ва ња: ____________ ___________________ 20_

Пот пис 

ТА БЕ ЛА У ПРИ ЛО ГУ ОДО БРЕ ЊА

На зив има о ца одо бре ња: 

Ве за (број Одо бре ња): 

Уре ђа ји и услу ге за ко је се из да је одо бре ње за пру жа ње 
услу га про ве ре ис прав но сти и тач но сти из ва зду ха

На по ме на

ILS

VOR
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3. да тум про ве ре,
4. се риј ски број из ве шта ја,
5. вр сту про ве ре,
6. озна ке ре ги стра ци је ва зду хо пло ва,
7. ре зул та те свих ме ре ња,
8. лич на име на и рад на ме ста осо бља,
9. из ја ву о са гла сно сти или не са гла сно сти ре зул та та ме ре ња 

са стан дар ди ма и зах те ва ним спе ци фи ка ци ја ма,
10. пот пис опе ра то ра си сте ма за ка ли бра жу ко ји је оба вио ка-

ли бра жу из ва зду ха,
11. пот пис во ђе ва зду хо пло ва.
Из ве штај са ка ли бра же из ва зду ха мо ра ја сно и пре ци зно да 

до ку мен ту је из ме ре не пер фор ман се уре ђа ја.

Члан 25.
Сним ци и гра фи ко ни из ра ђу ју се та ко да па ра ме три си сте ма 

мо гу пре ци зно да се ту ма че.
По да ци на сним ци ма и гра фи ко ни ма чу ва ју се са при ме ре-

ном тач но шћу да би, на зах тев, мо гли да се из ра де оп шир ни ји ди-
ја гра ми. 

За ле то ве код ко јих се па ра ме три про ра чу на ва ју по ре ђе њем 
при мље ног сиг на ла од на ви га ци о ног сред ства и сиг на ла си сте ма 
за по зи ци о ни ра ње при ка зу је се са мо крај њи ре зул тат.

По да ци о по зи ци ји и о основ ном сиг на лу мо ра ју да се чу ва-
ју. Има лац одо бре ња ду жан је да, на зах тев, Ди рек то ра ту омо гу ћи 
увид у по дат ке о по зи ци ји и о основ ном сиг на лу. 

VI II. СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ ОВОГ ПРА ВИЛ НИ КА 

Члан 26.
Овај пра вил ник сту па на сна гу да ном об ја вљи ва ња у „Слу-

жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
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Са вет
Пред сед ник,

Ми лу тин Мр ко њић, с.р.

ПРИ ЛОГ 1.

Булевар Зорана Ђинђића 144
11070 Нови Београд, Република Србија

ЗАХ ТЕВ 
За из да ва ње одо бре ња за пру жа ње услу га ка ли бра же  

из ва зду ха 

1. Ре ги стро ва ни по слов ни на зив под но си о ца зах те ва

2. Име у употреби ако је другачије

3. Адре са

4. Подаци о контакт особи
Име 
Телефон
Факс 
е-mail 

5. Услуге за које се тражи одобрење
 про ве ра и ка ли бра жа VOR уре ђа ја при мед ба  
 провера и калибража DME уређаја примедба
 про ве ра и ка ли бра жа TA CAN уре ђа ја при мед ба
 провера и калибража ILS уређаја примедба
 про ве ра и ка ли бра жа мар ке ра при мед ба 
 пр ов ера и калибража NDB уређаја   примед ба  
 провера и  ка либ ража  радара примедба

 примарни радар
 секундарни радар
 мод S
 PAR
 опре ме за све тло сну сиг на ли за ци ју на при мед ба аеро дро ми ма 
  радио  – гониометра   примедба  
  пров ер а  VH F/ UH F   примедба ваздухопловних телекомуникација
 про ве ра ин стру мен тал них про це ду ра  при мед ба из ва зду ха
 обу ка  и  ли це нцирање  те хни чког ос об ља   примедба 

 6.  Д оставље н а  до кумента ција
 докумен тација о опе ра тивним п роц ед ур ама
  с ерт ификати  о  обученос ти  особљ а
  опис  опр ем е
  увере ње о п ловид бе нос ти ваздухо плова и  по твр да о  пр ове ри  

п ловидбености ваздухоплова

7. Потпис лица одговорног за тачност достављене документације

8. Име од го вор ног ли ца у ор га ни за ци ји под но си о ца зах те ва

9. Потпис одговорног лица у организацији подносиоца захтева

10. Ме сто и да тум 

ПРИ ЛОГ 2. 

ОДО БРЕ ЊЕ ЗА ПРУ ЖА ЊЕ УСЛУ ГА КА ЛИ БРА ЖЕ  
ИЗ ВА ЗДУ ХА 

Број одо бре ња:

Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је 
овим по твр ђу је да

На зив има о ца одо бре ња 

Ис пу ња ва усло ве за пру жа ње услу га ка ли бра же из ва зду ха 
зе маљ ских на ви га ци о них и над зор них си сте ма и уре ђа ја, ва зду хо-
плов них те ле ко му ни ка ци ја и опре ме за све тло сну сиг на ли за ци ју 
на аеро дро ми ма ко је су на ве де не у та бе ли ко ја је са став ни део овог 
одо бре ња. 

Оп шти усло ви: 
1.  Ово одо бре ње ва жи док има лац одо бре ња пру жа услу ге пре ма 

по зи тив ним про пи си ма.
2.  Сход но по тре би да има лац одо бре ња бу де ста ло уса гла шен са 

зах те ви ма из по зи тив них про пи са, што мо же би ти пред мет пе-
ри о дич не про ве ре од Ди рек то ра та, ово одо бре ње ва жи 48 ме-
се ци.

Ме сто и да тум из да ва ња: ____________ ___________________ 20_

Пот пис 

ТА БЕ ЛА У ПРИ ЛО ГУ ОДО БРЕ ЊА

На зив има о ца одо бре ња: 

Ве за (број Одо бре ња): 

Уре ђа ји и услу ге за ко је се из да је одо бре ње за пру жа ње 
услу га про ве ре ис прав но сти и тач но сти из ва зду ха

На по ме на

ILS

VOR
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3. да тум про ве ре,
4. се риј ски број из ве шта ја,
5. вр сту про ве ре,
6. озна ке ре ги стра ци је ва зду хо пло ва,
7. ре зул та те свих ме ре ња,
8. лич на име на и рад на ме ста осо бља,
9. из ја ву о са гла сно сти или не са гла сно сти ре зул та та ме ре ња 

са стан дар ди ма и зах те ва ним спе ци фи ка ци ја ма,
10. пот пис опе ра то ра си сте ма за ка ли бра жу ко ји је оба вио ка-

ли бра жу из ва зду ха,
11. пот пис во ђе ва зду хо пло ва.
Из ве штај са ка ли бра же из ва зду ха мо ра ја сно и пре ци зно да 

до ку мен ту је из ме ре не пер фор ман се уре ђа ја.

Члан 25.
Сним ци и гра фи ко ни из ра ђу ју се та ко да па ра ме три си сте ма 

мо гу пре ци зно да се ту ма че.
По да ци на сним ци ма и гра фи ко ни ма чу ва ју се са при ме ре-

ном тач но шћу да би, на зах тев, мо гли да се из ра де оп шир ни ји ди-
ја гра ми. 

За ле то ве код ко јих се па ра ме три про ра чу на ва ју по ре ђе њем 
при мље ног сиг на ла од на ви га ци о ног сред ства и сиг на ла си сте ма 
за по зи ци о ни ра ње при ка зу је се са мо крај њи ре зул тат.

По да ци о по зи ци ји и о основ ном сиг на лу мо ра ју да се чу ва-
ју. Има лац одо бре ња ду жан је да, на зах тев, Ди рек то ра ту омо гу ћи 
увид у по дат ке о по зи ци ји и о основ ном сиг на лу. 

VI II. СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ ОВОГ ПРА ВИЛ НИ КА 

Члан 26.
Овај пра вил ник сту па на сна гу да ном об ја вљи ва ња у „Слу-

жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Брoj 1/0-01-0001/2010-0013
У Бе о гра ду, 23. фе бру а ра 2010. го ди не

Са вет
Пред сед ник,

Ми лу тин Мр ко њић, с.р.

ПРИ ЛОГ 1.

Булевар Зорана Ђинђића 144
11070 Нови Београд, Република Србија

ЗАХ ТЕВ 
За из да ва ње одо бре ња за пру жа ње услу га ка ли бра же  

из ва зду ха 

1. Ре ги стро ва ни по слов ни на зив под но си о ца зах те ва

2. Име у употреби ако је другачије

3. Адре са

4. Подаци о контакт особи
Име 
Телефон
Факс 
е-mail 

5. Услуге за које се тражи одобрење
 про ве ра и ка ли бра жа VOR уре ђа ја при мед ба  
 провера и калибража DME уређаја примедба
 про ве ра и ка ли бра жа TA CAN уре ђа ја при мед ба
 провера и калибража ILS уређаја примедба
 про ве ра и ка ли бра жа мар ке ра при мед ба 
 пр ов ера и калибража NDB уређаја   примед ба  
 провера и  ка либ ража  радара примедба

 примарни радар
 секундарни радар
 мод S
 PAR
 опре ме за све тло сну сиг на ли за ци ју на при мед ба аеро дро ми ма 
  радио  – гониометра   примедба  
  пров ер а  VH F/ UH F   примедба ваздухопловних телекомуникација
 про ве ра ин стру мен тал них про це ду ра  при мед ба из ва зду ха
 обу ка  и  ли це нцирање  те хни чког ос об ља   примедба 

 6.  Д оставље н а  до кумента ција
 докумен тација о опе ра тивним п роц ед ур ама
  с ерт ификати  о  обученос ти  особљ а
  опис  опр ем е
  увере ње о п ловид бе нос ти ваздухо плова и  по твр да о  пр ове ри  

п ловидбености ваздухоплова

7. Потпис лица одговорног за тачност достављене документације

8. Име од го вор ног ли ца у ор га ни за ци ји под но си о ца зах те ва

9. Потпис одговорног лица у организацији подносиоца захтева

10. Ме сто и да тум 

ПРИ ЛОГ 2. 

ОДО БРЕ ЊЕ ЗА ПРУ ЖА ЊЕ УСЛУ ГА КА ЛИ БРА ЖЕ  
ИЗ ВА ЗДУ ХА 

Број одо бре ња:

Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је 
овим по твр ђу је да

На зив има о ца одо бре ња 

Ис пу ња ва усло ве за пру жа ње услу га ка ли бра же из ва зду ха 
зе маљ ских на ви га ци о них и над зор них си сте ма и уре ђа ја, ва зду хо-
плов них те ле ко му ни ка ци ја и опре ме за све тло сну сиг на ли за ци ју 
на аеро дро ми ма ко је су на ве де не у та бе ли ко ја је са став ни део овог 
одо бре ња. 

Оп шти усло ви: 
1.  Ово одо бре ње ва жи док има лац одо бре ња пру жа услу ге пре ма 

по зи тив ним про пи си ма.
2.  Сход но по тре би да има лац одо бре ња бу де ста ло уса гла шен са 

зах те ви ма из по зи тив них про пи са, што мо же би ти пред мет пе-
ри о дич не про ве ре од Ди рек то ра та, ово одо бре ње ва жи 48 ме-
се ци.

Ме сто и да тум из да ва ња: ____________ ___________________ 20_

Пот пис 

ТА БЕ ЛА У ПРИ ЛО ГУ ОДО БРЕ ЊА

На зив има о ца одо бре ња: 

Ве за (број Одо бре ња): 

Уре ђа ји и услу ге за ко је се из да је одо бре ње за пру жа ње 
услу га про ве ре ис прав но сти и тач но сти из ва зду ха

На по ме на

ILS

VOR
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