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Чланству Српског удружења ваздухопловно техничког особља за
безбедност ваздушне пловидбе-SRBATSEPA
Предмет: Годишњи извештај о раду ИО SRBATSEPA
Драге колегинице и колеге, поштовани чланови SRBATSEPA,
Пре свега бих желео да Вас поздравим у име ИО удружења и своје лично име.
За неколико дана удружење SRBATSEPA ће обележити 4 годишњицу свог постојања.
Људи с оптимистичким погледом на живот рекли би да обележавамо прве четири
године рада од многих будућих. Себе сматрамо исто таквим, оптимистима. Да није
било знања, упорности и оптимизма удружење не би ни било основано. Ипак, након
четири године заокружује се један циклус. Циклус који каже да је време за промене,
нове људе у складу са статутарним одредбама.
Иако је претходна редовна скупштина је одржана у октобру 2016. године наше
статутарне одредбе нам говоре да мандат ИО истиче и да је потребно спровести нове
изборе за руководство удружења SRBATSEPA. Време је за нове колеге које ће у
наредне четири године водити удружење, и надамо се, постићи још боље резултате
него у прве четири године постојања.
У следећим редовима бих покушао да у кратким цртама изложим активности које је
удружење имало у периоду од претходно одржане редовне скупштине.
Као и сваке јесени по редоследу активности организације, од 31.10 до 4.11.2016.
године одржана је Генерална скупштина IFATSEA. Овога пута је домаћин било
удружење из Нигерије одржавши генералну скупштину у граду Абуџа. ИО удружења је
на ранијој седници одлучио да не шаље никога од својих представника. Разлог је био
сасвим једноставан, а то је трошкови путовања. С обзиром на висине цена авио
карата, боравaк од неких 6-7 дана, партиципације, ИО је сматрао да би трошкови били
исувише велики за ту прилику. Ради ефикасности рада заседања на истој генералној
скупштини и могућности да се донесу одређене одлуке, ИО удружења је дало
могућност заступања (proxy) колегама из хрватског удружења (HUITPOZ).
Оно што би требало издвојити за овај извештај а односи се на рад генералне
скупштине IFATSEA јесу даље активности у неколико праваца:
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Безбедност у цивилном ваздухопловству



Увођење нових /побољшање постојећих АТМ система



Даља борба за лиценце и уврштавање у Анекс 1 ICAO



Cybersecurity

По питању пројеката главну реч воде европски SESARJU, те NGEN. Такође постоји
фокус на:


SBAS - ADS-B – DATA COMS – 4D Trajectory,



REMOTE TOWERS,



MLAT – SMR.

Никако не би требало заборавити ни то да је IFATSEA развила CONOPS за
Cybersecurity у ATM/СNS у чему је такође учествовала и IFATCA што је одличан
пример сарадње удружења контролора летења и ATSEP особља. Питање
лиценцирања ATSEP особља је нешто што остаје и даље „домаћи задатак“ који
IFATSEA према ICAO није успела да уради, до сада. Видећемо како ће се ствари
одвијати у будућности. Неке интенције у задњих две године рада IFATSEA ишле су ка
томе да се користе услуге CANSO. Међутим, на основу неких ранијих сазнања као и
информација које су новијег датума CANSO није организација која се искрено понаша
када су дозволе ATSEP особља у питању. Мишљења смо да треба бити врло обазрив.
Оно што је већ и у ранијим годишњим извештајима о раду удружења спомињано, а то
је едукација о сybersecurity-ју, остала је и даље као тема о којој би удружење требало
да посвети мало више пажње. Као нарастајућој теми, битној за све које раде у АТМ и
CNS оквирима, мислимо да завређује посебну пажњу барем у виду некакве радионице
(workshop).
По питању лиценци за ATSEP особље можемо коначно рећи да је прича доведена до
краја јер је од 18.3.2017. ступио на снагу Правилник о дозволама и центрима за обуку
ваздухопловно-техничког особља контроле летења („Службени гласник РС“, бр. 25/17).
На овај начин су формално-правно дозволе за ваздухопловно-техничко особље
задејствовале и досадашњи носиоци Потврда о обучености су постали власници
лиценци. Потврде о обучености ће престати да важе у складу са прелазним
одредбама правилника. Оно што није успело да се усагласи са Директоратом
цивилног ваздухопловства Републике Србије јесте везано за место полагања испита
за стицање дозволе. Нажалост, ДЦВ је инсистирао да се испит за почетну обуку
одржава у ДЦВ-у и управо ових дана Центар за обуку ANS особља доставља базу
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питања која ће се користити за те испите. Да овде разјаснимо ствар. Испит у ДЦВ.у ће
се одвијати само за нове колеге у ваздухопловно-техничком сектору. Ово је велик
успех и легат удружења за будуће године постојања. Никада једном удружењу овог
типа није успело да постигне овакву крупну статусну промену. Наравно, овакав успех
знали смо да прославимо 31. марта ове године.
Пре две недеље је завршен IFATSEA ERM који је одржан у Будви у организацији
наших колега из удружења ATSEPMONT. Била је то сјајна прилика да се поново наше
удружење представи на прави начин, као и наша компанија SMATSA која је била
кључан спонзор. Посебан извештај о боравку и закључцима IFATSEA ERM биће
посебно поднет.
Хуманитарне акције кроз протекли период нису покретане. Нажалост, један члан
удружења је у протеклом периоду преминио и удружење је уплатило износ породици
преминулог колеге.
Финансијски извештај биће поднет посебно као прилог. Протекли период није
обиловао већим издацима осим за претходно споменуту прославу удружења поводом
добијања дозвола (31.03.).
На крају мандата ИО у име свих чланова и себе лично пожелео бих колегама које ће
преузети дужност сву срећу у будућем раду. За тако нешто биће потребно доста рада,
знања и упорности. Да ли ће у томе успети зависиће највише од њих самих. Надам се
да смо поставили добре основе за будућност удружења. Тамо где ми као ИО нисмо
успели, а то је да више чланова постане активно у овој нашој заједничкој причи, надам
се да ће успети. Ми, сада као већ искусни, бићемо први при руци да помогнемо.
Остало је на њима. Удружење је своје првобитне циљеве постигло. Препознатљиво је
у ваздухопловној заједници на националном и међународном нивоу. Финансијски је
стабилно. Дакле, основе су ту али их треба надограђивати и даље. Не сумњамо да ће
тако и бити.

Срдачан поздрав,

председник SRBATSEPA:

Београд, 13.06..2017.

Жељко Чевизовић
М.П.
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