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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 19 (Form 19) 
 

ЗАХТЕВ ЗА ПРВО ИЗДАВАЊЕ/ПРОМЕНУ/ПРОДУЖЕЊЕ ДЕО 66 ДОЗВОЛЕ ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА 

 
Захтев за издавање дозволе се подноси на адреси: 
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије,  
11070 Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144, писарница ДЦВ-а. 
 

Захтев, са документацијом која га прати и плаћеном републичком административном 
таксом и накнадом ДЦВ-у се може се поднети на писарници ДЦВ-а или поштом. Преузимање 
дозволе мора бити лично уз доказ идентитета и уз потпис. 

Захтев мора бити комплетно попуњен (где је применљиво).  То ће омогућити бржу обраду 
предмета. 
 
Образац бр.19 

Прво поље – унети податке о подносиоцу захтева. 
Друго поље – унети податке о Part-66 дозволи.  
Треће поље – унети податке о послодавцу.  
 
Четврто поље –  
Означити за коју сврху се подноси захтев. 
У делу категорије, означити категорију/поткатегорију дозволе.  
 
Пример: 

Уколико подносите захтев за прво издавање дозволе Б1 категорије, а радили сте на 
клипним авионима онда морате обележити поље поред „Прво издавање дозволе“ такође и 
поље у пресеку реда „Авиони са клипном погонском групом“ и колоне „Б1“. 

 
 

Прво издавање дозволе    
Податке о документима и условима које треба да испуните и докажете можете наћи сајту 

ДЦВ-а: Ваздухопловно особље/нелетачко особље/механичари/ Пут до стицања Part-66 
дозволе. 
 

Промена дозволе   
 
УПИС ОВЛАШЋЕЊА  

Податке о документима и условима које треба да испуните и докажете можете наћи сајту 
ДЦВ-а: Ваздухопловно особље/нелетачко особље/механичари/ Упис овлашћења у Part-66 
дозволу. 

У дну поља  унесите тип ваздухоплова који желите да упишете у дозволу (уколико је 
релевантно).  

Уколико се захтев не односи на упис ваздухоплова у дозволу овај део немојте попуњавати. 
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Ова дозвола није предвиђена за упис овлашћења за компоненте. (Мотор, тј. структура). 
 

ДОДАВАЊЕ ПОТКАТЕГОРИЈЕ  
Податке о документима и условима које треба да испуните и докажете можете наћи сајту 

ДЦВ-а: Ваздухопловно особље/нелетачко особље/механичари/ Додавање поткатегорије у Part-
66 дозволу. 

У дну поља  унесите коју категорију или поткатегорију желите да додате (уколико је 
релевантно).  

Уколико се захтев не односи на додавање категорија, овај део немојте попуњавати. 
 
УКЛАЊАЊЕ ОГРАНИЧЕЊА 

Податке о документима и условима које треба да испуните и докажете можете наћи сајту 
ДЦВ-а: Ваздухопловно особље/нелетачко особље/механичари/ Уклањање ограничења из Part-
66 дозволе. 

У дну поља  унесите које ограничење желите да уклоните (уколико је релевантно). 
Уколико се захтев не односи на ограничења, овај део немојте попуњавати. 
 
ГРУПНА ОВЛАШЋЕЊА 

Податке о документима и условима које треба да испуните и докажете можете наћи сајту 
ДЦВ-а: Ваздухопловно особље/нелетачко особље/механичари/ Групна овлашћења за Part-66 
дозволу. 

У дну поља  унесите групу ваздухоплова које желите да упишете у дозволу (уколико је 
релевантно).  

Уколико се захтев не односи на упис групе ваздухоплова, овај део немојте попуњавати. 
 

Продужење дозволе   
 

Податке о документима и условима које треба да испуните и докажете можете наћи сајту 
ДЦВ-а: Ваздухопловно особље/нелетачко особље/механичари/ Продужење Part-66 дозволе. 
 
Пето поље –  
Обавезно потписати ову изјаву. 
 
Шесто поље –  
У првом делу уносите: 
Модуле, тј. Certificate of Recognition које сте положили у оквиру Part-147 система  
 
У другом делу уносите: 
Захтев за признавање искуства стеченог током Part-147 обуке. 
 
У трећем делу уносите: 
Захтев за признавање испита положених ван Part-147 система. 

 
Податке о документима и условима које треба да испуните и докажете можете наћи сајту 

ДЦВ-а: Ваздухопловно особље/нелетачко особље/механичари/ Examination Credit Report. 
Признавање испита положених у оквиру школског система Републике Србије за кредитирање 
за Part-66 дозволе. 
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Седмо поље –  
Препорука  
Ово поље оставити празно. 
Напомена: Ово поље налази се у оргиналном обрасцу 19 (Form 19) и користи се у земљама 
где организације за одржавање могу издавати дозволе, у Републици Србији то није случај. 
 
 
 
 

ДЦВ, Београд, 
22. јануар 2014. године 

 


