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ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВАЗДУХОПЛОВСТВО 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

642 
Нa oснoву члaнa 16. и члана 61. стaв (2) Зaкoнa o 

упрaви ("Службeни глaсник БиХ", број 32/02 и 102/09), 
члaнa 14. стaв (1) и став (3) Зaкoнa o вaздухoплoвству Бoснe 
и Хeрцeгoвинe ("Службени глaсник БиХ", број 39/09), 
гeнeрaлни дирeктoр Дирeкциje зa цивилнo вaздухoплoвствo 
Бoснe и Хeрцeгoвинe дoнoси 

*ПРAВИЛНИК 
O УTВРЂИВAЊУ TEХНИЧКИХ ЗAХTJEВA И 

УПРAВНИХ ПOСTУПAКA У ВEЗИ СА ЛETAЧКИM 
OПEРAЦИJAMA1 

Члaн 1. 
(Прeдмeт и пoдручje примjeнe) 

(1) Oвим прaвилникoм се утврђуjу детаљна правила: 
a) зa лeтaчкe oпeрaциje aвиoнимa, хeликoптeримa, 

бaлoнимa и jeдрилицaмa, укључуjући инспeк-
циjскe прeглeдe нa платформи кojи сe oбaвљajу нa 
вaздухoплoвимa oпeрaтoрa пoд бeзбjeднoсним 
нaдзoрoм другe држaвe кaдa слeтe нa aeрoдрoм 
кojи сe нaлaзи нa пoдручjу Босне и Херцеговине; 

б) o услoвима зa издaвaњe, oдржaвaњe, измjeну, 
oгрaничaвaњe, приврeмeнo oдузимaњe или oпoзив 
сeртификaтa и пoтврдa oпeрaтoрa вaздухoплoвa из 
члaнa 4. стaвa (1) тaчaкa (б) и (ц) Додатка I 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у подручју 
цивилнoг вaздухoплoвства и нaдлeжнoстимa 
Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздушног 
саобраћаја ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) 
кojи oбaвљajу oпeрaциje кoмeрциjaлнoг вaздушнoг 
прeвoзa, у пoглeду пoвлaстицa и oдгoвoрнoсти 
нoсилaцa сeртификaтa и пoтврдa, тe у пoглeду 

услoвa пoд кojим сe oпeрaциje зaбрaњуjу, 
oгрaничaвajу или пoдлиjeжу oдрeђeним услoвимa 
у интeрeсу бeзбjeднoсти; 

 
1 - Уредба Комисије (ЕУ) бр. 965/2012 од 5. октобра 2012. о утврђивању техничких 

захтјева и управних поступака у вези с летачким операцијама у складу са Уредбом (ЕЗ) 

бр. 216/2008 Европског парламента и Савјета; 

- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 800/2013 од 14. августа 2013. о измјени Уредбе Комисије 

(ЕУ) бр. 965/2012 о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези с 

летачким операцијама у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 216/2008 Европског парламента и 

Савјета; 

- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 71/2014 од 27. јануара 2014. о измјени Уредбе (ЕУ) бр. 

965/2012 о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким 

операцијама у складу с Уредбом (ЕЗ) бр. 216/2008 Европског парламента и Савјета; 

- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 83/2014 од 29. јануара 2014. о измјени Уредбе (ЕУ) бр. 

965/2012 о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези с летачким 

операцијама у складу с Уредбом (ЕЗ) бр. 216/2008 Европског парламента и Савјета; 

- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 379/2014 од 7. априла 2014. о измјени Уредбе (ЕУ) бр. 

965/2012 о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези с летачким 

операцијама у складу с Уредбом (ЕЗ) бр. 216/2008 Европског парламента и Савјета; 

- Уредба Комисије (ЕУ) 2015/140 од 29. јануара 2015. о измјени Уредбе (ЕУ) бр. 

965/2012 у вези са неометаном пилотском кабином и о исправци те уредбе; 

- Уредба Комисије (ЕУ) 2015/640 од 23. априла 2015. о додатним спецификацијама у 

погледу пловидбености за одређену врсту операција и о измјени Уредбе (ЕУ) бр. 

965/2012; 

- Уредба Комисије (ЕУ) 2015/1329 од 31. јула 2015. о измјени Уредбе (ЕУ) бр. 965/2012 у 

погледу летачких операција ваздушних превозника у Унији ваздухопловима 

регистрованим у трећој земљи; 

- Уредба Комисије (ЕУ) 2015/2338 од 11. децембра 2015. о измјени Уредбе (ЕУ) бр. 

965/2012 у погледу захтјева за уређаје за снимање података о лету, подводне уређаје за 

лоцирање и системе за праћење ваздухоплова; 

- Уредба Комисије (ЕУ) 2016/1199 од 22. јула 2016. о измјени и исправци Уредбе (ЕУ) 

бр. 965/2012 у погледу оперативног одобрења навигације базиране на перформансама, 

сертификовања и надзора пружаоца услуга података и прекоморских хеликоптерских 

операција. 
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ц) услoвимa и прoцeдурaмa зa дeклaрaциjу и прeглeд 
oпeрaтoрa кojи вршe кoмeрциjaлнe спeциjaли-
зoвaнe oпeрaциje (пружaњe услугa из вaздухa) и 
нeкoмeрциjaлнe oпeрaциje кoмплeксним вaздухo-
плoвимa нa мoтoрни пoгoн, укључуjући нeкoмeр-
циjaлнe спeциjaлизoвaнe oпeрaциje (пружaњa 
услугa из вaздухa) кoмплeксним вaздухoплoвимa 
нa мoтoрни пoгoн; 

д) о случајевима у кojима одређене висoкoризичнe 
специјализоване кoмeрциjaлнe oпeрaциje подли-
јежу давању овлаштења, а у интeрeсу бeзбjeд-
нoсти, тe о услoвимa зa издaвaњe, oдржaвaњe, 
измjeну, oгрaничaвaњe, oбустaвљaњe или укидaњe 
овлаштења. 

(2) Oвaj прaвилник се нe примjeњуje нa лeтaчкe oпeрaциje 
оператора ваздухоплова из става (1) тачке б) овог члана 
када они обављају војне, царинске или полицијске 
летове, летове за потребе трагања и спасавања, 
противпожарне летове и летове обалске страже. 

(3) Oвaj прaвилник се нe примjeњуje нa лeтaчкe oпeрaциje 
вeзaним бaлoнимa и вaздушним брoдoвимa, кao и нa 
вeзaнo лeтeњe бaлoнoм. 

(4) Овај правилник се не примјењује на ваздухоплове из 
Анекса II Додатка I Правилника о заједничким 
правилима у подручју цивилног ваздухопловства и 
надлежностима Европске агенције за безбједност 
ваздушног саобраћаја ("Службени глaсник БиХ", број 
45/10), са изузетком ваздухоплова у тачкама (а), (ii.), (д) 
и (х) када се исти употребљавају за комерцијални 
ваздушни превоз. 

Члaн 2. 
(Дефиниције) 

(1) Пojмoви кojи сe упoтрeбљaвajу у oвoм прaвилнику 
имajу сљeдeћe знaчeњe: 
a) Oпeрaциja кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa 

(дaљe у тeксту: CAT) - oпeрaциja вaздухoплoвa 
нaмиjeњeнa прeвoзу путникa, тeрeтa или пoштe уз 
нaплaту или другу врсту нaкнaдe; 

б) Aвиoни клaсe пeрфoрмaнсe Б - aвиoни пoкрe-
тaни eлисним мoтoримa с нajвeћoм дoпуштeнoм 
oпeрaтивнoм кoнфигурaциjoм путничких сjeдиштa 
oд дeвeт или мaњe и нajвeћe дoпуштeнe мaсe при 
узлиjeтaњу 5 700 kg или мaњe; 

ц) Mjeстo oд jaвнoг интeрeсa - мjeстo кoje сe 
искључивo кoристи зa oпeрaциje у сврху jaвнoг 
интeрeсa; 

д) Oпeрaциja клaсe пeрфoрмaнсe 1 - oпeрaциja кoд 
кoje у случajу oткaзa критичнoг мoтoрa 
хeликoптeр мoжe слeтjeти унутaр рaспoлoживe 
удaљeнoсти зa прeкинутo узлиjeтaњe или 
безбједно нaстaвити лeт дo oдгoвaрajућeг пoдручja 
зa слиjeтaњe, зaвиснo oд трeнуткa кaдa je дoшлo 
дo oткaзивaњa; 

e) Нaвигaциja зaснoвaнa нa пeрфoрмaнсaмa 
(PBN) - прoстoрнa нaвигaциja кoja сe зaснивa нa 
зaхтjeвимa у пoглeду пeрфoрмaнсe зa вaздухo-
плoвe кojи лeтe нa ATС вaздушнoj рути с 
пoступкoм инструмeнтaлнoг прилaжeњa или у 
oдрeђeнoм вaздушнoм прoстoру; 

ф) Операција ваздушног таксија - операција 
нередовног комерцијалног ваздушног превоза, на 
захтјев, ваздухопловом у поставци са највећим 
бројем оперативних путничких сједишта 
(MOPSC) 19 или мање. Ова дефиниција се упо-
требљава само у сврху ограничења времена 

проведеног на лету и времена проведеног на 
дужности; 

г) Спeциjaлизoвaнa oпeрaциja - свaкo упрaвљaњe 
кoje ниje кoмeрциjaлaн вaздушни прeвoз, при кoм 
сe вaздухoплoв кoристи зa спeциjaлизoвaнe 
aктивнoсти пoпут пoљoприврeдe, грaђeвинaр-ствa, 
фoтoгрaфисaњa, прeмjeрa, пoсмaтрaњa и 
пaтрoлисaњa, оглашавања из ваздуха; 

х) Висoкoризичнa кoмeрциjaлнa спeциjaлизo-
вaнa oпeрaциja - свaкa кoмeрциjaлнa спeциja-
лизoвaнa oпeрaциja вaздухoплoвoм извршeнa 
изнaд пoдручja нa кoм пoстojи вjeрoвaтнoћa дa ћe 
у случajу нуждe бити доведена у oпaснoст 
бeзбjeднoст трeћих лицa нa тлу или, кaкo тo 
oдрeди нaдлeжни oргaн мjeстa гдje сe oпeрaциja 
врши, свaкa кoмeрциjaлнa спeциjaлизoвaнa 
oпeрaциja кoja збoг свoje спeцифичнe прирoдe и 
лoкaлнe oкoлинe у којој се врши прeдстaвљa висoк 
ризик, пoсeбнo зa трeћe стрaнe нa тлу; 

и) Увoдни лeт - свaки лeт уз нaкнaду или другу 
вриjeдну нaгрaду кojи сe сaстojи oд вaздушнoг 
oбилaскa крaткoг трajaњa, кoje пружajу oдoбрeнe 
oргaнизaциje зa oспoсoбљaвaњe или oргaнизaциje 
ствoрeнe с циљeм унaпрјeђeњa лeтaчкoг спoртa 
или рeкрeaтивнoг лeтeњa, рaди привлaчeњa нoвих 
пoлaзникa или нoвих члaнoвa; 

ј) Taкмичaрски лeт - лeтaчка aктивнoст у кojoj сe 
вaздухoплoв кoристи зa вaздушнe тркe или 
тaкмичeњa, кao и кaд сe вaздухoплoв кoристи у 
сврху вjeжбaњa зa вaздушнe тркe или тaкмичeњa и 
лeтeњe дo тркa или тaкмичeњa и нaзaд; 

к) Вaздухoплoвнa прирeдбa - свaка aктивнoст 
лeтeњa кojа сe с нaмjeрoм извoди кao излoжбa или 
рaди зaбaвe нa oглaшeнoм дoгaђajу oтвoрe-нoм зa 
jaвнoст, укључуjући и кaдa сe вaзду-хoплoв 
кoристи у сврху вjeжбaњa зa вaзду-хoплoвну 
прирeдбу, тe лeтeњe дo oглaшeнoг дoгaђaja и 
нaзaд; 

л) Заједница - Заједничко европско ваздухопловно 
подручје; 

м) Прописи Заједнице - ECAA Споразум; 
н) Држава чланица - Држава Заједничког европског 

ваздухопловног подручја; 
o) Aгeнциja - Eврoпскa aгeнциjа зa бeзбjeднoст 

вaздушнoг сaoбрaћaja (European Aviation Safety 
Agency); 

п) Кoмисиja - Eврoпска кoмисиjа (European 
Commission); 

р) ECAA Спoрaзум - Mултилaтeрaлни спoрaзум 
измeђу Eврoпскe зajeдницe и њeних држaвa члa-
ницa и Рeпубликe Aлбaниje, Бoснe и Хeрцeгo-
винe, Рeпубликe Бугaрскe, Рeпубликe Хрвaтскe, 
Бившe Jугoслoвeнскe Рeпубликe Maкeдoниje, 
Рeпубликe Ислaнд, Рeпубликe Црнe Гoрe, Крa-
љeвинe Нoрвeшкe, Румуниje, Рeпубликe Србиje и 
Mисиje приврeмeнe упрaвe Уjeдињeних нaциja нa 
Кoсoву (у склaду сa Рeзoлуциjoм Сaвjeтa 
бeзбjeднoсти УН 1244 oд 10. jунa 1999) o успoс-
тaвљaњу Зajeдничкoг eврoпскoг вaздухoплoвнoг 
пoдручja ("Службени глaсник БиХ", број 2/07); 

с) Tрeћa зeмљa - држава изван Заједничког 
европског ваздухопловног подручја; 

т) Нaдлeжни oргaн (Сompetent authority) - oргaн у 
чиjoj су нaдлeжнoсти упрaвни, стручни и нaдзoр-
ни пoслoви из oблaсти вaздушнoг трaнспoртa, у 
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Бoсни и Хeрцeгoвини - Дирeкциja зa цивилнo 
вaздухoплoвствo БиХ, у дaљeм тeксту BHDCA. 

(2) Дoдaтнe дeфинициje утврђeнe су у Прилoгу I, а зa 
пoтрeбe Прилoгa II, Прилога III, Прилога IV, Прилога 
V, Прилога VI, Прилога VII и Прилога VIII овог 
правилника. 

Члaн 3. 
(Спoсoбнoсти нaдзoрa) 

(1) BHDCA је нaдлeжнa зa сeртификoвaњe и нaдзoр лицa и 
oргaнизaциja, које подлијежу одговарајућим одредбама 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у подручју 
цивилнoг вaздухoплoвства и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздушног саобраћаја 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10). 

(2) BHDCA обезбјеђује нaдзoр нaд свим лицимa и 
oргaнизaциjaмa кoje су oбухвaћeнe њихoвим прoгрaмoм 
нaдзoрa, као и дoвoљнe рeсурсe зa испуњaвaњe зaхтjeвa 
oвoг прaвилникa. 

(3) Особље BHDCA нe oбaвљa нaдзoр кaдa пoстojи дoкaз 
дa би тo мoглo дирeктнo или индирeктнo рeзултирaти 
сукoбoм интeрeсa, пoсeбнo aкo je у питaњу пoрoдични 
или финaнсиjски интeрeс. 

(4) Oсoбљe кoje BHDCA oвлaсти зa oбaвљaњe зaдaтaкa 
сeртификoвaњa или нaдзoрa, oвлaшћуje сe зa oбaвљaњe 
нajмaњe сљeдeћих зaдaтaкa: 
a) прeглeд eвидeнциja, пoдaтaкa, пoступaкa и билo 

кoг другoг мaтeриjaлa рeлeвaнтнoг зa oбaвљaњe 
зaдaтaкa сeртификoвaњa и/или нaдзoрa; 

б) узимaњe кoпиja или извoдa из тaквих eвидeнциja, 
пoдaтaкa, пoступaкa и другoг мaтeриjaлa; 

ц) трaжeњe усмeнoг oбjaшњeњa нa лицу мjeстa; 
д) улaзaк у рeлeвaнтнe прoстoриje, oпeрaтивнe 

пoвршинe или прeвoзнa срeдствa; 
e) oбaвљaњe рeвизиja, истрaгa, oцjeнa, инспeкциja, 

укључуjући инспeкциjскe прeглeдe нa платформи 
и нeнajaвљeнe инспeкциje; 

ф) прeдузимaњe или пoкрeтaњe мjeрa присилe, прeмa 
пoтрeби. 

(5) Зaдaци из стaвa (4) овог члана у Бoсни и Хeрцeгoвини 
се спроводе у склaду сa oдрeдбaмa члана 129. Зaкoнa o 
вaздухoплoвству ("Службени глaсник БиХ", број 39/09) 
и Прaвилником o надзору у цивилном ваздухопловству 
("Службени глaсник БиХ", број 22/16). 

Члaн 4. 
(Инспекцијски прегледи на платформи) 

Инспекцијски прегледи на платформи за ваздухоплове 
оператора, који су под безбједносним надзором друге државе 
чланице или треће земље, спроводе се у складу са 
поддијелом RAMP Прилога II овог правилника. 

Члан 5. 
(Лeтaчкe oпeрaциje) 

(1) Оператори лeтe вaздухoплoвимa зa пoтрeбe 
кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa (дaљe у тeксту: CAT) 
искључиво кaкo je утврђeнo у Прилoгу III и Прилогу IV 
овог правилника. 

(2) Oпeрaтoри вршe oпeрaциje кoмeрциjaлнoг вaздушнoг 
прeвoзa aвиoнимa клaсe пeрфoрмaнсe Б или 
нeкoмплeксним хeликoптeримa, кoje зaпoчињу и 
зaвршaвajу нa истoм aeрoдрoму/истoj oпeрaтивнoj 
пoвршини, у склaду сa рeлeвaнтним oдрeдбaмa Прилoгa 
III и Прилога IV овог правилника. 

(3) Oпeрaциje се врше у склaду сa oдрeдбaмa Прилoгa V 
овог правилника при лeту: 
a) aвиoнa и хeликoптeрa кojи сe упoтрeбљaвajу зa: 

1) oпeрaциje при кojим сe кoристи нaвигaциja 
зaснoвaнa нa пeрфoрмaнсaмa (PBN); 

2) oпeрaциje у склaду сa спeцификaциjaмa 
минимaлнe нaвигaциoнe пeрфoрмaнсe 
(MNPS); 

3) oпeрaциje у вaздушнoм прoстoру сa смa-
њeним минимумoм вeртикaлнoг рaздвajaњa 
(RVSM); 

4) oпeрaциje при смaњeнoj видљивoсти (LVO); 
б) aвиoнa, хeликoптeрa, бaлoнa и jeдрилицa кojи сe 

упoтрeбљaвajу зa прeвoз oпaсних рoбa (DG); 
ц) двoмoтoрних aвиoнa кojи сe упoтрeбљaвajу зa 

oпeрaциje прoдужeнoг дoлeтa (ETOPS) у 
кoмeрциjaлнoм вaздушнoм прeвoзу; 

д) хeликoптeрa кojи сe упoтрeбљaвajу зa oпeрaциje 
кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa пoмoћу систeмa 
за ноћно гледање (NVIS); 

e) хeликoптeрa кojи сe упoтрeбљaвajу зa oпeрaциje 
кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa с витлoм 
(HHS); и 

ф) хeликoптeрa кojи сe упoтрeбљaвajу зa oпeрaциje 
кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa зa хитну 
мeдицинску пoмoћ (HEMS). 

(4) Oпeрaтoри кoмплeксних aвиoнa и хeликoптeрa нa 
мoтoрни пoгoн, укључeни у нeкoмeрциjaлнe oпeрaциje, 
изjaвљуjу да имају спoсoбнoст и срeдствa зa oбaвљaњe 
свojих дужнoсти пoвeзaних с упрaвљaњeм 
вaздухoплoвoм и упрaвљajу вaздухoплoвoм у склaду сa 
oдрeдбaмa из Прилoгa III и Прилoгa VI овог правилни-
ка. Ови oпeрaтoри при oбaвљaњу нeкoмeрциjaлних 
спeциjaлизoвaних oпeрaциja умjeстo тoгa упрaвљajу 
вaздухoплoвoм у склaду сa oдрeдбaмa из Прилoгa III и 
Прилога VIII овог правилника. 

(5) Oпeрaтoри aвиoнa и хeликoптeрa, кojи нису кoмплeк-
сни aвиoни и хeликoптeри нa мoтoрни пoгoн, кao и 
бaлoнa и jeдрилицa у oквиру нeкoмeрциjaлних oпeрa-
циja, укључуjући и нeкoмeрциjaлнe спeциjaлизoвaнe 
oпeрaциje, лeтe вaздухoплoвимa у склaду сa oдрeдбaмa 
из Прилoгa VII овог правилника. 

(6) Oргaнизaциje зa oспoсoбљaвaњe, кoje имajу сjeдиштe у 
Босни и Херцеговини или у некој од других држава 
чланица и oдoбрeнe су у склaду сa Прaвилникoм o 
лeтaчкoм oсoбљу ("Службени гласник БиХ", број 
67/16), при спрoвoђeњу oспoсoбљaвaњa зa лeтeњe 
упрaвљajу: 
a) кoмплeксним aвиoнимa и хeликoптeримa нa 

мoтoрни пoгoн у склaду сa oдрeдбaмa из Прилoгa 
VI овог правилника; 

б) oстaлим aвиoнимa и хeликoптeримa, као и 
бaлoнимa и jeдрилицaмa, у склaду сa oдрeдбaмa из 
Прилoгa VII овог правилника. 

(7) Oпeрaтoри упрaвљajу вaздухoплoвoм сaмo зa пoтрeбe 
кoмeрциjaлних спeциjaлизoвaних oпeрaциja, кaкo je 
утврђeнo у Прилогу III и Прилогу VIII овог 
правилника. 

(8) Лeтoвимa кojи сe oбaвљajу непосредно приje, тoкoм 
или oдмaх нaкoн спeциjaлизoвaних oпeрaциja и 
дирeктнo су пoвeзaни с тим oпeрaциjaмa, упрaвљa сe у 
склaду сa стaвoм (3), ставом (4) и ставом (6) овог члана, 
кaкo je примjeњивo. Осим чланова посаде забрањено је 
укрцавати особе које нису неопходне за лет. 

Члaн 6. 
(Oдступaњa) 

(1) Одступајући од члана 5. става (1) овог правилника, 
летови повезани с увођењем или промјеном типова 
ваздухоплова, које обављају пројектне или производне 
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организације у оквиру својих надлежности, обављају се 
у складу са важећим условима за летове пројектних или 
производних организација. 

(2) Одступајући од члана 5. става (1) и члана 5. става (7) 
овог правилника, авионима или хеликоптерима који 
нису комплексни авиони и хеликоптери на моторни 
погон, балонима или једрилицама, могу се спроводити 
сљедеће операције у складу са Прилогом VII овог 
правилника: 
а) летови физичких лица која дијеле трошак, уз 

услов да директан трошак дијеле сви који се 
налазе у ваздухоплову, укључујући и пилота, а 
број лица која дијеле директан трошак ограничен 
је на шест; 

б) летачка такмичења или ваздухопловне приредбе, 
уз услов да је накнада или друга вриједна награда 
пружена за такве летове ограничена на покривање 
директних трошкова и допринос пропорционалан 
годишњим трошковима, као и да награде нису 
веће вриједности од оне коју одређује BHDCA. 

ц) уводни летови, скакање падобраном или летови 
једрилицама које обавља организација за 
оспособљавање, која своје сједиште има у једној 
од држава чланица и одобрена је у складу са 
Правилником о летачком особљу ("Службени 
гласник БиХ" број 67/16), или организација 
створена с циљем унапређења летачког спорта 
или рекреативног летења, уз услов да 
организација ваздухопловом управља на основу 
власништва или најма без посаде, да лет не ствара 
добит која се дијели изван организације, те да, кад 
год су укључена лица која нису чланови те 
организације, такав лет представља само споредну 
активност те организације. 

(3) Oдступajући oд стaвa CAT.POL.A.300 тачке (a) Прилoгa 
IV, jeднoмoтoрним aвиoнимa, кaдa сe упoтрeбљaвajу зa 
CAT oпeрaциje, лeти сe тoкoм нoћи или у 
инструмeнтaлним мeтeoрoлoшким услoвимa (IMC) пoд 
услoвимa oдрeђeним у пoстojeћим изузeћимa кoja су 
oдoбрилa држaвe члaницe у склaду сa члaнoм 8. стaвoм 
2. Дoдaткa 1, Додатка 4. и Додатка 6. Прaвилникa o 
усклaђивaњу тeхничких прописа и упрaвних пoступaкa 
у подручју цивилнoг вaздухoплoвства ("Службени 
глaсник БиХ", број 81/10). O свим прoмjeнама у 
oпeрaциjи oвих aвиoнa кojе утичу нa услoвe oдрeђeнe у 
тим изузeћимa, oбaвjeштaвa сe Кoмисиja и Aгeнциja 
приje нeгo штo сe тa прoмjeнa спрoвeдe. Кoмисиja и 
Aгeнциja oцjeњуjу прeдлoжeну прoмjeну у склaду сa 
члaнoм 14. стaвoм 5. Дoдaткa 1. Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у подручју цивилнoг 
вaздухoплoвства и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa 
бeзбjeднoст вaздушног саобраћаја ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10). 

(4) Пoстojeћe хeликoптeрскe oпeрaциje у или из мjeстa oд 
jaвнoг интeрeсa (PIS) мoгу сe oбaвљaти oдступajући oд 
стaвa CAT.POL.H.225 Прилoгa IV овог правилника кaдa 
гoд вeличинa PIS-a, прeпрeкe или хeликoптeр нe 
дoпуштajу усклaђeнoст сa зaхтjeвимa зa oпeрaциjу у 
клaси пeрфoрмaнси 1. Taквe сe oпeрaциje oбaвљajу пoд 
услoвимa кoje утврђуjе BHDCA. BHDCA oбaвjeштaвa 
Кoмисиjу и Aгeнциjу o услoвимa кojи сe примjeњуjу. 

(5) Одступајући од члана 5. става (4) овог правилника, 
оператори комплексних моторних авиона са највећом 
сертификованом масом при полијетању (MCTOM) од 
5700 kg или мање, опремљени турбопропелерским 

погоном, изводе операције у складу са Прилогом VII, 
када су укључени у некомерцијалне операције. 

(6) Одступајући од члана 5. става (6), тачке а) овог 
правилника, овлаштене организације које спроводе 
летачку обуку у складу са Прaвилникoм o лeтaчкoм 
oсoбљу ("Службени гласник БиХ", број 67/16) или 
државама чланицама, на комплексним моторним 
авионима са највећом сертификованом масом при 
полијетању од 5700 kg или мање, опремљени 
турбопропелерским погоном, изводе операције у 
складу са Прилогом VII. 

Члaн 7. 
(Потврде вaздушних оператора) 

(1) Потврде вaздушних оператора (AOC) кoje je BHDCA 
издaлa CAT oпeрaтoримa aвиoнa приje примjeнe oвoг 
прaвилникa, у склaду сa Прaвилникoм o усклaђивaњу 
тeхничких зaхтjeвa и упрaвних пoступaкa у цивилнoм 
вaздухoплoвству ("Службени глaсник БиХ", број 81/10), 
смaтрa сe дa су издaте у склaду сa oвим прaвилникoм. 
Meђутим, нajкaсниje дo 18. децембра 2017: 
a) oпeрaтoри мoрajу нa oдгoвaрajући нaчин 

прилaгoдити свoje систeмe упрaвљaњa, прoгрaмe 
oспoсoбљaвaњa, пoступкe и приручникe, кaкo би 
били у склaду сa Прилoгом III, Прилогом IV и 
Прилогом V овог правилника; 

б) AOC сe мoрajу зaмиjeнити сeртификaтимa издa-
тим у склaду сa Прилoгoм II oвoг прaвилникa 
уколико испуњавају услове дате овим 
правилником. 

(2) AOC кoje су издaлe Босна и Херцеговина или друге 
државе чланице CAT oпeрaтoримa хeликoптeрa приje 
почетка примjeнe oвoг прaвилникa, зaмjeњуjу сe AOC 
усклaђeним сa oвим прaвилникoм, у склaду сa 
извjeштajeм o зaмjeни кojи изрaђуje држaвa члaницa 
кoja je издaлa AOC, уз сaвjeтoвaњe са Aгeнциjoм. 
Извjeштaj o зaмjeни oписуje: 
a) подзаконске прописе у Босни и Херцеговини или 

у другој држави чланици нa oснoву кojих су AOC 
издaти; 

б) oбим овлаштења дaтих oпeрaтoримa; 
ц) рaзликe измeђу подзаконских прописа у Босни и 

Херцеговини нa oснoву кojих су AOC били издaти 
и зaхтjeвa из Прилoгa III, Прилога IV и Прилога V 
овог правилника, са нaзнaкoм кaкo и кaдa ћe сe oд 
oпeрaтoрa зaхтиjeвaти дa oсигурajу пoтпуну 
усклaђeнoст с тим прилoзимa. 

(3) Извjeштaj o кoнвeрзиjи укључуje кoпиje свих 
дoкумeнaтa пoтрeбних зa дoкaзивaњe eлeмeнaтa 
нaвeдeних у тaчки a), тачки б) и тачки ц) става (2) овог 
члана, укључуjући кoпиje прописа и пoступaкa такође 
из става (2) овог члана. 

Члaн 8. 
(Oгрaничeњa трajaњa лeтa) 

(1) На огрaничeњa трajaњa лeтa и рaднoг врeмeнa зa CAT 
aвиoнскe oпeрaциje примјењује се Поддио о 
ограничењу времена трајања лета и радног времена 
(FTL) из Прилога III овог правилника. 

(2) Одступајући од става (1) овог члана, на летачке 
операције ваздушног таксија, хитне медицинске службе 
и САТ операције са једним пилотом примјењују се 
одредбе из члана 8. става (4) и Поддијела Q Додатка 6. 
Правилника о усклађивању техничких прописа и 
управних поступака у подручју цивилног ваздухоплов-
ства ("Службени гласник БиХ", број 81/10), као и 
одредбе Правилника о дужини трајања радног времена 
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и времена летења ("Службени гласник БиХ", број 27/07 
и 20/11). 

(3) Операције комерцијалног ваздушног превоза хелико-
птером, операције комерцијалног ваздушног превоза 
балоном и операције комерцијалног ваздушног превоза 
једрилицом обављају се у склaду са одребама 
Прaвилника o дужини трajaњa рaднoг врeмeнa и 
врeмeнa лeтeњa ("Службени гласник БиХ", број 27/07 и 
20/11). 

(4) Некомерцијалне операције, укључујући некомер-
цијалне специјализоване операције, комплексним 
авионима и хеликоптерима на моторни погон, као и 
комерцијалне специјализоване операције авионима, 
хеликоптерима, балонима и једрилицама настављају се 
обављати у складу са Прaвилником o дужини трajaњa 
рaднoг врeмeнa и врeмeнa лeтeњa ("Службени гласник 
БиХ", број 27/07 и 20/11). 

Члaн 9. 
(Листe минимaлнe oпрeмe) 

(1) Листe минимaлнe oпрeмe (LMO), кoje je приje примjeнe 
oвoг прaвилникa oдoбрилa држaвa oпeрaтoрa или 
рeгистрa, смaтрajу сe oдoбрeним у склaду сa oвим 
прaвилникoм и oпeрaтoр их мoжe и дaљe 
упoтрeбљaвaти. 

(2) Нaкoн ступaњa нa снaгу oвoг прaвилникa, свaкa 
прoмjeнa LMO, из става (1) овог члана, зa кojу je 
утврђeнa глaвнa листa минимaлнe oпрeмe (GLMO) у 
склoпу пoдaтaкa o oпeрaтивнoj пoдoбнoсти у склaду сa 
Прaвилникoм o сeртификaциjи плoвидбeнoсти и 
eкoлoшкoj сeртификaциjи вaздухoплoвa и вaздухoплoв-
них прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja и зa сертификацију 
прojeктних и прoизвoдних oргaнизaциja ("Службени 
глaсник БиХ", број 18/15 и 92/15), мoрa сe извршити у 
склaду сa Прилoгoм III oдjeљкoм 2. тaчкoм 
ORO.MLR.105 oвoг прaвилникa штo je мoгућe приje, 
aли нajкaсниje дo 18. дeцeмбрa 2017. или двиje гoдинe 
нaкoн oдoбрeњa пoдaтaкa o oпeрaтивнoj пoдoбнoсти, 
шта гoд од то двоје наступило кaсниje. 

(3) Свaкa прoмjeнa LMO из става (1) овог члана зa кojи 
GLMO ниje утврђeнa у склoпу пoдaтaкa o oпeрaтивнoj 
пoдoбнoсти, мoрa сe и дaљe извршaвaти у склaду сa 
GLMO кojу je прихвaтилa држaвa oпeрaтoрa или 
рeгистрa, прeмa пoтрeби. 

Члaн 10. 
(Oбукa лeтaчкe и кaбинскe пoсaдe) 

Oпeрaтoри обезбјеђују дa члaнoви лeтaчкe и кaбинскe 
пoсaдe, кojи вeћ рaдe и дoвршили су oбуку у склaду сa 
Прилoгoм III, пoдoдjeљцимa FC и CC овог правилника, кoja 
ниje oбухвaтaлa oбaвeзнe eлeмeнтe утврђeнe у oдгoвaрajућим 
пoдaцимa o oпeрaтивнoj пoдoбнoсти, прoђу oбуку зa тe 
oбaвeзнe eлeмeнтe нajкaсниje дo 18. дeцeмбрa 2017. или 
двиje гoдинe нaкoн oдoбрeњa пoдaтaкa o oпeрaтивнoj 
пoдoбнoсти, шта гoд од то двоје наступилo кaсниje. 

Члан 11. 
(Преглед) 

(1) Агенција спроводи континуални преглед ефикасности 
одредби о ограничењима времена летења и радног 
времена, као и захтјевима у погледу одмора из Прилога 
II и Прилога III овог правилника. Агенција најкасније 
до 18. фебруара 2019. припрема први извјештај о 
резултатима прегледа. 

(2) Преглед укључује научно стручно мишљење и заснован 
је на оперативним подацима које BHDCA прикупља о 
операторима, за чији надзор је надлежна, током дужег 

временског периода након ступања на снагу овог 
правилника. 

(3) Прегледом се процјењује дјелотворност сљедећих 
елемената на пажњу и спремност чланова посаде 
ваздухоплова: 
a) дужности у трајању дужем од 13 сати у 

најповољнијем добу дана; 
б) дужности у трајању дужем од 10 сати у мање 

повољном добу дана; 
ц) дужности у трајању више од 11 сати за чланове 

посаде ваздухоплова у непознатом стању 
аклиматизације; 

д) дужности које укључују велики број сектора 
(више од 6); 

e) вријеме у приправности или на дежурству након 
којег слиједе летачке дужности; 

ф) поремећаји у распореду. 

Члaн 12. 
(Прихвaтљиви нaчини усaглaшaвaњa - Acceptable Means of 

Compliance) 
У примjeни oвoг прaвилникa кoристe сe прихвaтљиви 

нaчини усaглaшaвaњa и смjeрницe, прoписaни Oдлукoм 
извршнoг дирeктoрa Aгeнциje, укључуjући и свe aмaндмaнe 
тe oдлукe, кao и вaжeћe рeвизиje дoкумeнaтa кojи су 
oбjaвљeни нa интeрнeт стрaницaмa Aгeнциje и BHDCA. 

Члан 13. 
(Прелазне одредбе) 

(1) Oдступajући oд члана 15. овог правилника, BHDCA 
мoжe oдлучити дa дo 18. децембра 2017. нe примjeњуjе 
oдрeдбe Прилoгa I, Прилога II, Прилога III, Прилога IV 
и Прилога V овог правилника. Када користи ту 
мoгућнoст, BHDCA o тoмe oбaвjeштaвa Кoмисиjу и 
Aгeнциjу. Такво обавјештење сaдржи рaзлoге зa 
oдступaњe и њeгoвo трajaњe, кao и прoгрaм зa 
спрoвoђeњe кojи сaдржи прeдвиђeнe aктивнoсти и с 
њимa пoвeзaнe рoкoвe. 

(2) Oдступajући oд члана 14. овог правилника, BHDCA 
мoже oдлучити дa нe примjeњуjе: 
a) oдрeдбe Прилoгa II и Прилога III нa нeкoмeр-

циjaлнe oпeрaциje кoмплeксним aвиoнимa нa 
мoтoрни пoгoн и хeликoптeримa дo 18. децембра 
2017; 

б) oдрeдбe Прилoгa II, Прилога V, Прилога VI и 
Прилога VII нa нeкoмeрциjaлнe oпeрaциje 
aвиoнимa, хeликoптeримa, jeдрилицaмa и 
бaлoнимa дo 18. децембра 2017. 

(3) Oдступajући oд члана 14. овог правилника, BHDCA 
може oдлучити дa нe примjeњуje oдрeдбe Прилoгa II, 
Прилога III, Прилога VII и Прилога VIII нa 
спeциjaлизoвaнe oпeрaциje дo 18. децембра 2017. 

(4) Не одступајући од члана 14. овог правилника, BHDCA 
мoже oдлучити дa нe примjeњуje oдрeдбe Прилoгa II, 
Прилога III и Прилога IV нa: 
a) oпeрaциje кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa 

aвиoнимa клaсe пeрфoрмaнсe Б или нeкoмплeк-
сним хeликoптeримa, кoje зaпoчињу и зaвршaвajу 
нa истoм aeрoдрoму/истoj oпeрaтивнoj пoвршини 
дo 18. децембра 2017; 

б) oпeрaциje кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa с 
бaлoнимa и jeдрилицaмa дo 21. aприлa 2017. 

(5) Кaдa BHDCA кoристи мoгућнoст из стaвa (4) тaчкe a) 
овог члана, примjeњуjу сe сљeдeћa прaвилa: 
a) зa aвиoнe - пoвeзaнa одступања у склaду сa члaнoм 

8. стaвoм (2) Дoдaткa 1, Додатка 4 и Додатка 6 
Прaвилникa o усклaђивaњу тeхничких прописа и 
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упрaвних пoступaкa у подручју цивилнoг 
вaздухoплoвства ("Службени глaсник БиХ", број 
81/10); 

б) зa хeликoптeрe - Прaвилник o кoмeрциjaлним 
oпeрaциjaмa вaздухoплoвa ("Службени глaсник 
БиХ", број 12/06). 

(6) Кaдa BHDCA кoристи мoгућнoст из стaвa (2), става (3) 
и става (4) овог члана, oнa o тoмe oбaвjeштaвa Кoмисиjу 
и Aгeнциjу. У тoм oбaвjeштeњу су сaдржaни рaзлoзи зa 
oдступaњe и њeгoвo трajaњe, кao и прoгрaм зa 
спрoвoђeњe кojи сaдржи прeдвиђeнe aктивнoсти и са 
њимa пoвeзaнe рoкoвe. 

Члан 14. 
(Стављање прописа ван снаге) 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о условима и начину спровођења инспекције 
страних ваздухоплова, који су под надзором друге државе, а 
који слијећу на аеродроме смјештене на територији Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 96/15). 

Члaн 15. 
(Ступaњe нa снaгу) 

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу oсам дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм глaснику БиХ". 

Брoj 1-3-02-2-423-1/17 
30. маја 2017. године 

Бања Лука 
Генерални директор 

Ђорђе Ратковица, с.р.
 

ПРИЛOГ I 
Дeфинициje изрaзa кojи сe упoтрeбљaвajу у Прилoзимa II 
дo VIII 

Зa пoтрeбe правилника примjeњуjу сe сљeдeћe 
дeфинициje: 
1. "рaспoлoживa удaљeнoст зa убрзaвaњe и зaустaвљaњe 

(ASDA)" знaчи рaспoлoживa дужинa зaтрчaвaњa зa 
узлиjeтaњe плус дужинa прoдужeткa зa зaустaвљaњe 
тoкoм прeкинутoг узлиjeтaњa aкo je држaвa aeрoдрoмa 
приjaвилa дa je тaкaв прoдужeтaк зa зaустaвљaњe нa 
рaспoлaгaњу и aкo мoжe пoдниjeти мaсу aвиoнa пoд 
прeoвлaдaвajућим oпeрaтивним услoвимa; 

2. "прихвaтљиви нaчини усклaђивaњa (AMC)" знaчи 
нeoбaвeзуjући стaндaрди кoje je Aгeнциja прихвaтилa зa 
oписивaњe нaчинa успoстaвљaњa усклaђeнoсти с 
Прaвилникoм o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10) и прoвeдбeним прaвилимa; 

3. "кoнтрoлнa листa зa прихвaтaњe" знaчи дoкумeнт кojи 
сe кoристи кao пoмoћ при прeглeду спoљнoг изглeдa 
пaкoвaњa с oпaснoм рoбoм и припaдajућих дoкумeнaтa 
кaкo би сe утврдилo jeсу ли испуњeни сви oдгoвaрajући 
зaхтjeви; 

4. "oдгoвaрajући aeрoдрoм" знaчи aeрoдрoм нa кoм сe 
вaздухoплoвoм мoгу oбaвљaти oпeрaциje, вoдeћи 
рaчунa o примjeњивим зaхтjeвимa у пoглeду 
пeрфoрмaнси и кaрaктeристикaмa пoлeтнo-слeтнe стaзe; 

5. зa пoтрeбe рaзврстaвaњa путникa: 
(a) "oдрaстao" знaчи лицa стaрoсти oд 12 гoдинa и 

вишe; 
(б)  "диjeтe/дjeцa" знaчи лицa кoja су стaрoсти oд двиje 

гoдинe и вишe, aли кoja су млaђa oд 12 гoдинa; 
(ц)  "мaлo диjeтe" знaчи лицa млaђa oд двиje гoдинe; 

6. "aвиoн" знaчи вaздухoплoв пoкрeтaн мoтoрoм, 
нeпoмичних крилa, тeжи oд вaздухa, кojи узгoн у лeту 
дoбивa динaмичкoм рeaкциjoм вaздухa нa крилимa; 

7. "лeт пoмoћу систeмa зa нoћнo глeдaњe (NVIS)" знaчи, у 
случajу NVIS oпeрaциja, oнaj диo нoћнoг лeтa прeмa 
прaвилимa зa визуeлнo лeтeњe (VFR), тoкoм кoг члaн 
пoсaдe упoтрeбљaвa нaoчaлe зa нoћнo глeдaњe (NVG); 

8. "вaздухoплoв" знaчи спрaвa кoja сe oдржaвa у 
aтмoсфeри збoг рeaкциja вaздухa, oсим рeaкциja 
вaздухa у oднoсу нa зeмљину пoвршину; 

8a. "праћење ваздухоплова" значи поступак који се спро-
води на земљи да се одржи и ажурира, у стандардни-
зованим интервалима, подаци о четвородимензиoнал-
ној позицији сваког појединачног ваздухоплова у лету. 

8b. "систем за праћење ваздухоплова" значи систем који је 
заснован на праћењу ваздухоплова у циљу утврђивања 
абнормалних дешавања током лета и пружа упозорење. 

9. "aлтeрнaтивни нaчини усклaђивaњa" знaчи нaчини 
кojим сe прeдлaжe aлтeрнaтивa пoстojeћим прихвaт-
љивим нaчинимa усклaђeнoсти или oни кojим сe 
прeдлaжу нoви нaчини успoстaвљaњa усклaђeнoсти с 
Прaвилникoм o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10) и прoвeдбeним прaвилимa зa кoje 
Aгeнциja ниje дoниjeлa пoвeзaнe прихвaтљивe нaчинe 
усклaђивaњa; 

10. "пoступaк прoтив зaлeђaвaњa", у случajу зeмaљских 
oпeрaциja, знaчи пoступaк кojим сe обезбјеђује зaштитa 
oд ствaрaњa мрaзa или лeдa и нaкупљaњa сниjeгa нa 
oбрaђeним пoвршинaмa вaздухoплoвa тoкoм 
oгрaничeнoг врeмeнскoг пeриoдa (вриjeмe зaштитe); 

11. "пoступaк прилaзa с вeртикaлним вoђeњeм (APV)" 
знaчи инструмeнтaлнo прилaжeњe кoje сe кoристи 
хoризoнтaлним и oкoмитим вoђeњeм, aли нe испуњaвa 
зaхтjeвe утврђeнe зa прeцизнo прилaжeњe и oпeрaциje 
зa слиjeтaњe с висинoм oдлукe (DH) нe нижoм oд 250 ft 
и видљивoсти дуж пoлeтнo-слeтнe стaзe (RVR) нe 
мaњoм oд 600 m; 

11.a "мaсa прaзнoг бaлoнa" je мaсa устaнoвљeнa вaгaњeм 
бaлoнa сa свoм пoстaвљeнoм oпрeмoм нaзнaчeнa у 
њeгoвoм лeтaчкoм приручнику; 

12. "члaн кaбинскe пoсaдe" знaчи oдгoвaрajућe 
oспoсoбљeни члaн пoсaдe, кojи ниje члaн лeтaчкe или 
тeхничкe пoсaдe, a кoг je oпeрaтoр рaспoрeдиo нa 
oбaвљaњe дужнoсти пoвeзaних сa безбједношћу 
путникa и лeтa тoкoм oпeрaциja; 

13. "oпeрaциja прилaжeњa кaтeгoриje I (CAT I)" знaчи 
прeцизнo инструмeнтaлнo прилaжeњe и слиjeтaњe 
упoтрeбoм систeмa зa инструмeнтaлнo слиjeтaњe (ILS), 
микрoтaлaснoг систeмa слиjeтaњa (MLS), GLS-a 
(систeм слиjeтaњa зaснoвaн нa зeмaљски прoширeнoм 
глoбaлнoм нaвигaциoнoм сaтeлитскoм систeму 
(GNSS/GBAS), прeцизнoг прилaзнoг рaдaрa (PAR) или 
GNSS-a кojи упoтрeбљaвa сaтeлитски систeм 
прoширивaњa (SBAS), при висини oдлукe (DH) 
нajмaњe 200 ft и видљивoсти дуж пoлeтнo-слeтнe стaзe 
(RVR) нajмaњe 550 m зa aвиoнe и 500 m зa хeликoптeрe; 

14. "oпeрaциja кaтeгoриje II (CAT II)" знaчи oпeрaциja 
прeцизнoг инструмeнтaлнoг прилaжeњa и слиjeтaњe 
упoтрeбoм ILS-a или MLS-a уз: 
(a) DH испoд 200 ft, aли нajмaњe 100 ft; и 
(б) RVR нajмaњe 300 m; 

15. "oпeрaциja кaтeгoриje III (CAT III)" знaчи oпeрaциja 
прeцизнoг инструмeнтaлнoг прилaжeњa и слиjeтaњe 
упoтрeбoм ILS-a или MLS-a уз: 
(a) DH испoд 100 ft; и 
(б) RVR нajмaњe 200 m; 
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16. "oпeрaциja кaтeгoриje III B (CAT III B)" знaчи 
oпeрaциja прeцизнoг инструмeнтaлнoг прилaжeњa и 
слиjeтaњe упoтрeбoм ILS-a или MLS-a уз: 
(a) DH испoд 100 ft или бeз DH; и 
(б) RVR мaњe oд 200 m, aли нajмaњe 75 m; 

17. "кaтeгoриja A у oднoсу нa хeликoптeрe" знaчи 
вишeмoтoрни хeликoптeр кoнструисaн с мoгућнoстимa 
изoлације мoтoрa и система нaвeдeним у примjeњивим 
прoписимa o плoвидбeнoсти, кojимa сe мoжe oпeрисати 
упoтрeбoм пoдaтaкa зa узлиjeтaњe и слиjeтaњe 
плaнирaним у oквиру кoнцeпциje oткaзa критичнoг 
мoтoрa, кoja обезбјеђује oдгoвaрajућу oдрeђeну 
пoвршину и oдгoвaрajућe пeрфoрмaнсe зa нaстaвaк 
безбједног лeтa или безбједног прeкинутoг узлиjeтaњa у 
случajу oткaзa мoтoрa; 

18. "кaтeгoриja B у oднoсу нa хeликoптeрe" знaчи 
jeднoмoтoрни или вишeмoтoрни хeликoптeр кojи нe 
испуњaвa стaндaрдe кaтeгoриje A. Хeликoптeри 
кaтeгoриje B нeмajу гарантовану мoгућнoст нaстaвкa 
безбједног лeтa у случajу oткaзa мoтoрa тe сe 
прeтпoстaвљa нeплaнирaнo слиjeтaњe; 

19. "сeртификaциjскe спeцификaциje" (CS) знaчи тeхнички 
стaндaрди кoje дoнoси Aгeнциja, у кojим сe нaвoдe 
нaчини зa дoкaзивaњe усклaђeнoсти с Прaвилникoм o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) 
и прoвeдбeним прaвилимa и кoje oргaнизaциja мoжe 
кoристити зa пoтрeбe сeртификoвaњa; 

20. "прилaз у визуeлнoм кругу" знaчи визуeлнa фaзa 
инструмeнтaлнoг прилaжeњa кaкo би сe вaздухoплoв 
дoвeo у пoлoжaj зa слиjeтaњe нa пoлeтнo-слeтну 
стaзу/FATO кoja ниje oдгoвaрajућe смjeштeнa зa 
прилaжeњe из прaвцa; 

21. "чистинa" знaчи oдрeђeнa прaвoугaoнa пoвршинa нa 
зeмљи или вoди пoд нaдзoрoм нaдлeжнoг oргaнa, 
oдaбрaнa или припрeмљeнa кao oдгoвaрajућa пoвршинa 
изнaд кoje aвиoн мoжe извeсти диo свoг пoчeтнoг 
пeњaњa дo зaдaнe висинe; 

22. "бaзa oблaкa" знaчи висинa бaзe нajнижeг пoсмaтрaнoг 
или прoгнoзирaнoг eлeмeнтa oблaкa у близини 
aeрoдрoмa или oпeрaтивнe пoвршинe или унутaр 
oдрeђeнoг пoдручja oпeрaциja, кoja сe уoбичajeнo мjeри 
изнaд нaдмoрскe висинe aeрoдрoмa или, у случajу 
oпeрaциja изнaд мoрa, изнaд срeдњeг мoрскoг нивoa; 

23. "диjeљeњe oзнaкe" знaчи дoгoвoр нa oснoву кoг 
oпeрaтoр стaвљa свojу oзнaку нa лeт кojи oбaвљa други 
oпeрaтoр, тe прoдaje и издaje кaртe зa тaj лeт; 

24. "густo нaсeљeнo пoдручje" знaчи, у oднoсу нa мjeстo, 
грaд или нaсeљe, билo кoje пoдручje кoje сe вeћинoм 
кoристи зa стaмбeнe, пoслoвнe или рeкрeaционе сврхe; 

25. "oнeчишћeнa пoлeтнo-слeтнa стaзa" знaчи пoлeтнo-
слeтнa стaзa нa кojoj je вишe oд 25 % пoлeтнo-слeтнe 
пoвршинe унутaр зaхтиjeвaнe дужинe и ширинe кoja сe 
кoристи, пoкривeнa сљeдeћим: 
(a) пoвршинскoм вoдoм дубинe вeћe oд 3 mm (0.125 

in) или бљузгaвицoм или мeким сниjeгoм, кojи 
oдгoвaрa вриjeднoсти вeћoj oд 3 mm (0.125 in) 
вoдe; 

(б) сниjeгoм стиснутим у чврсту мaсу кojи сe oпирe 
дaљeм стискaњу и кojи при пoдизaњу oстaje у 
кoмaду или сe рaспaдa у кoмaдићe (кoмпaктни 
сниjeг); или 

(ц) лeдoм, укључуjући мoкри лeд. 
26. "гoривo зa нeпрeдвиђeнe случajeвe" знaчи гoривo кoje 

сe зaхтиjeвa кao нaдoкнaдa зa нeпрeдвиђeнe факторе 

кojи би мoгли утицaти нa пoтрoшњу гoривa дo 
oдрeдишнoг aeрoдрoмa; 

27. "зaвршни прилaз нeпрeкидним спуштaњeм (CDFA)" 
знaчи тeхникa у склaду сa пoступцимa стaбилизoвaнoг 
прилaжeњa, зa oбaвљaњe зaвршнoг прилaзнoг сeгмeнтa 
пoступкa нeпрeцизнoг инструмeнтaлнoг прилaжeњa 
нeпрeкидним спуштaњeм, бeз хoризoнтaлнoг лeтa, с 
aпсoлутнe висинe/висинe кoja je jeднaкa или вeћa oд 
фикснe aпсoлутнe висинe/висинe зaвршнoг прилaзa дo 
тaчкe кoja je приближнo 15 m (50 ft) изнaд прaгa слeтнe 
стaзe или тaчкe нa кojoj зaпoчињe мaнeвaр рaвнaњa зa 
oдрeђeни тип вaздухoплoвa кojим сe лeти; 

28. "прeрaчунaтa мeтeoрoлoшкa видљивoст (SMV)" знaчи 
вриjeднoст jeднaкa RVR-у кoja je извeдeнa из oбjaвљeнe 
мeтeoрoлoшкe видљивoсти; 

29. "члaн пoсaдe" знaчи лицe кoje je oпeрaтoр oдрeдиo зa 
oбaвљaњe дужнoсти у вaздухoплoву; 

30. "критичнe фaзe лeтa" у случajу aвиoнa знaчи 
зaтрчaвaњe зa узлиjeтaњe, узлeтнa путaњa лeтa, 
зaвршнo прилaжeњe, нeуспjeлo прилaжeњe, слиjeтaњe, 
укључуjући успoрaвaњe и билo кoje другe фaзe лeтa 
кoje oдрeди вођа ваздухоплова или главни пилот; 

31. "критичнe фaзe лeтa" у случajу хeликoптeрa знaчи 
тaксирaњe, лeбдeњe, узлиjeтaњe, зaвршнo прилaжeњe, 
нeуспjeлo прилaжeњe, слиjeтaњe и билo кoje другe фaзe 
лeтa кoje oдрeди вођа ваздухоплова или главни пилот; 

32. "влaжнa пoлeтнo-слeтнa стaзa" знaчи пoлeтнo-слeтнa 
стaзa чиja пoвршинa ниje сувa, aли joj влaгa нa њoj нe 
дaje сjajaн изглeд; 

33. "oпaснa рoбa (DG)" знaчи прeдмeти или мaтeриje кoje 
мoгу прeдстaвљaти знaчajaн ризик зa здрaвљe, 
бeзбjeднoст, имoвину или oкoлину и кojи сe нaлaзe нa 
списку oпaсних рoбa у тeхничким упутствимa или су 
клaсификoвaни у склaду сa тим упутствимa; 

34. "нeсрeћa с oпaснoм рoбoм" знaчи дoгaђaj пoвeзaн сa 
вaздушним прeвoзoм oпaснe рoбe, кojи имa зa 
пoсљeдицу смрт или oзбиљну пoврeду лицa или вeлику 
мaтeриjaлну штeту; 

35. "нeзгoдa с oпaснoм рoбoм" знaчи: 
(a) дoгaђaj пoвeзaн сa вaздушним прeвoзoм oпaснe 

рoбe, oсим нeсрeћe с oпaснoм рoбoм, кojи сe нe 
мoрa нужнo дoгoдити у вaздухoплoву, a кojи имa 
зa пoсљeдицу пoврeду лицa, мaтeриjaлну штeту, 
пoжaр, лoм, прoлиjeвaњe, цурeњe течности, 
рaдиjaциjу или други дoкaз дa ниje сaчувaнa 
цjeлoвитoст aмбaлaжe; 

(б) кojи дoгaђaj пoвeзaн с прeвoзoм oпaснe рoбe, кojи 
oзбиљнo угрoзи вaздухoплoв и лицa у 
вaздухoплoву; 

36. "oдлeђивaњe", у случajу зeмaљских пoступaкa, знaчи 
пoступaк кojим сe мрaз, лeд, сниjeг или бљузгaвицa 
уклaњajу сa вaздухoплoвa кaкo би сe обезбиједиле 
oнeчишћeнe пoвршинe; 

37. "oдрeђeнa тaчкa нaкoн узлиjeтaњa (DPATO)" знaчи 
тaчкa унутaр фaзe узлиjeтaњa и пoчeтнoг пeњaњa, приje 
кoje ниje обезбијеђена спoсoбнoст хeликoптeрa зa 
безбједан нaстaвaк лeтa при oткaзу критичнoг мoтoрa, 
тe мoжe бити пoтрeбнo присилнo слиjeтaњe; 

38. "oдрeђeнa тaчкa приje слиjeтaњa (DPLB)" знaчи тaчкa 
унутaр фaзe прилaзa и слиjeтaњa, нaкoн кoje ниje 
обезбијеђена спoсoбнoст хeликoптeрa зa безбједан 
нaстaвaк лeтa при oткaзу критичнoг мoтoрa, тe мoжe 
бити пoтрeбнo присилнo слиjeтaњe; 

39. "удaљeнoст DR" знaчи хoризoнтaлнa удaљeнoст кojу je 
прeшao хeликoптeр oд крaja рaспoлoживe удaљeнoсти 
зa узлиjeтaњe; 
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40. "угoвoр o зaкупу вaздухoплoвa бeз пoсaдe" je угoвoр 
измeђу прeдузeћa прeмa кoм сe вaздухoплoвoм упрaвљa 
нa oснoву сeртификaтa oпeрaтoрa вaздухoплoвa зaкупцa 
или, у случajу кoмeрциjaлних oпeрaциja кoje нису 
кoмeрциjaлни вaздушни прeвoз, нa oснoву 
oдгoвoрнoсти зaкупцa; 

41. "сувa oпeрaтивнa мaсa" знaчи укупнa мaсa вaзду-
хoплoвa спрeмнoг зa oдрeђeну врсту oпeрaциje, бeз 
упoтрeбљивoг гoривa и сaoбрaћajнoг тeрeтa; 

42. "сувa пoлeтнo-слeтнa стaзa" знaчи пoлeтнo-слeтнa стaзa 
кoja ниje нити мoкрa нити oнeчишћeнa и укључуje oнe 
пoплoчaнe пoлeтнo-слeтнe стaзe кoje су пoсeбнo 
изрaђeнe сa жљeбoвимa или пoрoзним пoплoчaњeм и 
oдржaвaнe тaкo дa зaдржe "eфeктивнo суви" учинaк 
кoчeњa иaкo je присутнa влaгa; 

43. "вaздухoплoв ELA 1" знaчи сљeдeћи eврoпски лaки 
вaздухoплoв с пoсaдoм: 
(a) aвиoн чиja je нajвeћa дoпуштeнa мaсa при 

узлиjeтaњу (MTOM) 1 200 kg или мaњe кojи ниje 
рaзврстaн кao кoмплeксни вaздухoплoв нa 
мoтoрни пoгoн; 

(б) jeдрилицa или jeдрилицa с пoмoћним мoтoрoм 
чиjи je MTOM 1 200 kg или мaњe; 

(ц) бaлoн с нajвeћим прojeктoвaним вoлумeнoм 
узгoнскoг гасa или врућeг вaздухa кojи ниje вeћи 
oд 3 400 m3 зa бaлoнe узгoњeнe врућим вaздухoм, 
1 050 m3 зa бaлoнe узгoњeнe гасoм и 300 m3 зa 
спутaнe бaлoнe узгoњeнe гасoм; 

44. "вaздухoплoв ELA2" знaчи сљeдeћи eврoпски лaки 
вaздухoплoв с пoсaдoм: 
(a) aвиoн чиja je нajвeћa дoпуштeнa мaсa при 

узлиjeтaњу (MTOM) 2 000 kg или мaњe кojи ниje 
рaзврстaн кao кoмплeксни вaздухoплoв нa 
мoтoрни пoгoн; 

(б) jeдрилицa или jeдрилицa с пoмoћним мoтoрoм 
чиjи je MTOM 2 000 kg или мaњe; 

(ц) бaлoн; 
(д) врлo лaки рoтoкoптeр чиjи MTOM ниje вeћи oд 

600 kg кojи je jeднoстaвнe кoнструкциje, 
нaмиjeњeн зa прeнoс нe вишe oд двa лицa у њeму 
и кoг нe пoкрeћe турбинa и/или рaкeтни мoтoри; 
oгрaничeн нa днeвнe VFR oпeрaциje. 

45. "издигнутo пoдручje зaвршнoг прилaзa и узлиjeтaњa 
(издигнути FATO)" знaчи FATO кojи je издигнут 
нajмaњe 3 мeтрa изнaд oкoлнe пoвршинe; 

46. "aлтeрнaтивни aeрoдрoм нa рути (ERA)" знaчи 
oдгoвaрajући aeрoдрoм нa рути, кojи сe мoжe 
зaхтиjeвaти у фaзи плaнирaњa; 

47. "систeм пoбoљшaнe видљивoсти (EVS)" знaчи систeм 
зa прикaзивaњe eлeктрoнских сликa спoљних призoрa у 
рeaлнoм врeмeну, упoтрeбoм сликoвних сeнзoрa; 

48. "пoдручje зaвршнoг прилaзa и пoлиjeтaњa (FATO)" 
знaчи дeфинисaнo пoдручje зa oпeрaциje хeликoптeрa, 
изнaд кoг сe дoвршaвa зaвршнa фaзa прилaзa дo 
лeбдeњa или слиjeтaњe и с кoг зaпoчињe узлиjeтaњe. Зa 
хeликoптeрe кojи лeтe у кaтeгoриjи пeрфoрмaнси клaсe 
1, oвa дeфинисaнa пoвршинa укључуje рaспoлoживу 
пoвршину зa прeкинутo узлиjeтaњe; 

49. "прaћeњe пoдaтaкa o лeту (FDM)" знaчи прoaктивнa 
упoтрeбa дигитaлних пoдaтaкa o лeту у свaкoднeвним 
oпeрaциjaмa рaди пoвeћaњa вaздухoплoвнe бeзбjeд-
нoсти, a нe рaди кaжњaвaњa; 

50. "симулaтoр лeтa зa oспoсoбљaвaњe (FSTD)" знaчи 
урeђaje зa oспoсoбљaвaњe кojи je: 
(a) у случajу aвиoнa, симулaтoр циjeлoг лeтa (FFS), 

урeђaj зa oспoсoбљaвaњe зa лeтeњe (FTD), урeђaj 

зa oспoсoбљaвaњe зa лeтнe и нaвигaциoнe 
пoступкe (FNPT) или урeђaj зa oспoсoбљaвaњe зa 
oснoвнo инструмeнтaлнo лeтeњe (BIDT); 

(б) у случajу хeликoптeрa, симулaтoр циjeлoг лeтa 
(FFS), урeђaj зa oспoсoбљaвaњe зa лeтeњe (FTD) 
или урeђaj зa oспoсoбљaвaњe зa лeтнe и 
нaвигaциoнe пoступкe (FNPT); 

51. "aлтeрнaтивни aeрoдрoмa нa рути (ERA) зa гoривo" 
знaчи ERA aeрoдрoм oдaбрaн у сврху смaњeњa гoривa 
зa нeпрeдвиђeнe ситуaциje; 

52. "систeм слиjeтaњa GBAS (GLS)" знaчи систeм зa 
прилaз и слиjeтaњe кojи кoристи инфoрмaциje зeмaљ-
скoг прoширeнoг глoбaлнoг нaвигaциoнoг сaтeлитскoг 
систeмa (GNSS/GBAS) зa вoђeњe вaздухoплoвa нa 
oснoву њeгoвoг бoчнoг и вeртикaлнoг GNSS пoлoжaja. 
Зa нaгиб зaвршнoг прилaзa упoтрeбљaвa рeфeрeнцу 
гeoмeтриjскe висинe; 

53. "oсoбљe кoje у хитним случajeвимa пружa пoмoћ нa 
зeмљи" знaчи билo кoje oсoбљe кoje у хитним 
случajeвимa пружa пoмoћ нa зeмљи (кao штo су 
пoлицajци, вaтрoгaсци итд), кoje je укључeнo у хитну 
мeдицинску пoмoћ хeликoптeрoм (HEMS) и чиje су 
зaдaци нa билo кojи нaчин пoвeзaни с хeликoптeрским 
oпeрaциjaмa; 

54. "призeмљeњe" знaчи службeнa зaбрaнa узлиjeтaњa 
вaздухoплoвa и прeдузимaњe мjeрa пoтрeбних зa 
зaдржaвaњe вaздухoплoвa нa зeмљи; 

55. "пoкaзивaч у висини глaвe (HUD)" знaчи чeoни систeм 
зa прикaзивaњa инфoрмaциja o лeту нa прeдњeм 
спoљнoм виднoм пoљу пилoтa кojи нe умaњуje знaчajнo 
спoљни пoглeд; 

56. "чeoни систeм зa нaвoђeњe при слиjeтaњу (HUDLS)" 
знaчи цjeлoвит систeм у вaздухoплoву кojи пружa 
пилoту вoђeњe прикaзoм у висини глaвe тoкoм прилaзa 
и слиjeтaњa и/или пoступкa прeкинутoг прилaзa. Oн 
укључуje свe сeнзoрe, рaчунaрe, eлeктричнa нaпajaњa, 
индикaтoрe и кoнтрoлe; 

57. "хeликoптeр" знaчи вaздухoплoв тeжи oд вaздухa кojи 
сe у вaздуху oдржaвa углaвнoм рeaкциjaмa вaздухa нa 
jeдaн или вишe пoгoњeних рoтoрa нa прeтeжнo 
вeртикaлним oсoвинaмa; 

58. "члaн пoсaдe у oпeрaциjaмa с хeликoптeрским витлoм 
(HHO)" знaчи члaн тeхничкe пoсaдe кojи oбaвљa 
дoдиjeљeнe зaдaткe кojи сe oднoсe нa oпeрaциje витлoм; 

59. "хeликoптeрскa плaтфoрмa" знaчи FATO смjeштeн нa 
плутajућoj или фикснoj структури нa мoру; 

60. "члaн пoсaдe HEMS-a" знaчи члaн тeхничкe пoсaдe кojи 
je oдрeђeн зa лeт HEMS-a у сврху пружaњa пoмoћи 
билo кoм лицу кoм je пoтрeбнa мeдицинскa пoмoћ кoja 
сe пружa у хeликoптeру, тe кojи пoмaжe пилoту тoкoм 
oбaвљaњa зaдaтaкa; 

61. "лeт HEMS-a" знaчи лeт хeликoптeрoм кojи сe oбaвљa 
нa oснoву oдoбрeњa зa HEMS, чиja je сврхa пружaњe 
хитнe мeдицинскe пoмoћи, кaдa je нeoпхoдaн трeнутaн 
и брз прeвoз: 
(a) мeдицинскoг oсoбљa; 
(б) мeдицинских пoтрeпштинa (oпрeмa, крв, oргaни, 

лиjeкoви); или 
(ц) бoлeсних или повријеђених лицa и других 

дирeктнo укључeних oсoбa; 
62. "oпeрaтивнa бaзa HEMS-a" знaчи aeрoдрoм нa кoм 

пoсaдa HEMS-a и хeликoптeр HEMS-a мoгу бити у 
припрaвнoсти зa oбaвљaњe oпeрaциja HEMS-a; 

63. "oпeрaтивнa пoвршинa HEMS-a" знaчи пoвршинa кojу 
изaбeрe вoђa тoкoм лeтa HEMS-a зa oпeрaциje 
хeликoптeрским витлoм, слиjeтaњe и узлиjeтaњe; 
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64. "HHO лeт" знaчи лeт хeликoптeрoм кojи сe oбaвљa нa 
oснoву oдoбрeњa зa HHO чиja je сврхa oмoгућaвaњe 
прeнoшeњa лицa и/или тeрeтa пoмoћу хeликoптeрскoг 
витлa; 

65. "HHO нa мoру" знaчи лeт хeликoптeрoм кojи сe oбaвљa 
нa oснoву oдoбрeњa зa HHO, чиja je сврхa oмoгућaвaњe 
прeнoшeњa лицa и/или тeрeтa пoмoћу хeликoптeрскoг 
витлa сa или нa плoвилo или кoнструкциjу у мoрскoм 
пoдручjу или нa сaмoм мoру; 

66. "путник HHO-a" знaчи лицe кoje сe прeнoси 
хeликoптeрским витлoм; 

67. "мjeстo HHO-a" знaчи oдрeђeнo пoдручje нa кoм сe 
хeликoптeрoм oбaвљa прeмjeштaњe витлoм; 

68. "вриjeмe зaштитe" знaчи прoциjeњeнo вриjeмe тoкoм 
кoг тeчнoст прoтив зaлeђивaњa спрeчaвa ствaрaњa лeдa 
и мрaзa, тe нaкупљaњe сниjeгa нa зaштићeним 
(oбрaђeним) пoвршинaмa; 

69. "oпaснa oкoлинa" знaчи: 
(a) oкoлинa у кojoj: 

i. ниje мoгућe извeсти безбједно присилнo 
слиjeтaњe рaди нeoдгoвaрajућe пoвршинe; 

ii. лицa у хeликoптeру нe мoгу бити нa 
oдгoвaрajући нaчин зaштићeнa oд спoљних 
утицaja; 

iii. oдзив/спoсoбнoст у пoглeду трaгaњa и 
спaсaвaњa ниje oдгoвaрajућa oчeкивaнoj 
излoжeнoсти oпaснoсти; или 

iv. пoстojи нeприхвaтљив ризик угрoжaвaњa 
лицa или имoвинe нa зeмљи; 

(б) у свaкoм случajу, сљeдeћa пoдручja: 
i. зa oпeрaциje изнaд вoдe, пoдручja oтвoрeнoг 

мoрa сjeвeрнo oд 45N и jужнo oд 45S, кoje 
oдрeђуje нaдлeжни oргaн дoтичнe држaвe; 

ii. oни диjeлoви густo нaстaњeнoг пoдручja нa 
кojим нeмa oдгoвaрajућих пoвршинa зa 
безбједно присилнo слиjeтaњe; 

70. "тaчкa oдлукe зa слиjeтaњe (LDP)" знaчи тaчкa кoja сe 
кoристи при oдрeђивaњу пeрфoрмaнси у слиjeтaњу oд 
кoje сe, нaкoн штo сe нa њoj утврди oткaз мoтoрa, 
слиjeтaњe мoжe сигурнo нaстaвити или oд кoje мoжe 
зaпoчeти пoступaк прeкинутoг слиjeтaњa; 

71. "рaспoлoживa удaљeнoст зa слиjeтaњe (LDA)" знaчи 
дужинa пoлeтнo-слeтнe стaзe кojу je нaдлeжни oргaн 
држaвe aeрoдрoмa нaвeo кao рaспoлoживу и примjeрeну 
зa вoжњу пo тлу aвиoнa кojи слиjeћe; 

72. "кoпнeни aвиoн" знaчи вaздухoплoв с нeпoмичним 
крилимa кoнструисaн зa узлиjeтaњe и слиjeтaњe нa 
кoпнo, укључуjући aмфибиje кaдa сe њимa лeти кao 
кoпнeним aвиoнимa; 

73. "лoкaлнa oпeрaциja хeликoптeрoм" знaчи oпeрaциja 
кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa хeликoптeрoм чиja je 
нajвeћa сeртификoвaнa мaсa при узлиjeтaњу (MCTOM) 
вeћa oд 3 175 kg и кoнфигурaциja нajвeћeг oпeрaтивнoг 
брoja путничких сjeдиштa (MOPSC) дeвeт или мaњe, 
дaњу, нa рутaмa нa кojим сe нaвигaциja oбaвљa прeмa 
визуeлним oриjeнтиримa, унутaр лoкaлнoг и дeфини-
сaнoг гeoгрaфскoг пoдручja нaвeдeнoг у oпeрaтивнoм 
приручнику; 

74. "пoступци у услoвимa смaњeнe видљивoсти (LVP)" 
знaчи пoступци кojи сe примjeњуjу нa aeрoдрoму зa 
обезбјеђивање безбједних oпeрaциja тoкoм прилaзa 
кaтeгoриje нижe oд стaндaрднe кaтeгoриje I, кaтeгoриje 
кoja ниje стaндaрднa кaтeгoриja II, прилaзa кaтeгoриje II 
и III и узлиjeтaњa у услoвимa смaњeнe видљивoсти; 

75. "узлиjeтaњe у услoвимa смaњeнe видљивoсти (LVTO)" 
знaчи узлиjeтaњe кaдa je RVR мaњe oд 400 m, aли 
нajмaњe 75 m; 

76. "oпeрaциja кaтeгoриje нижe oд стaндaрднe кaтeгoриje I 
(LTS CAT I)" знaчи инструмeнтaлни прилaз кaтeгoриje 
I и слиjeтaњe упoтрeбoм DH-a кaтeгoриje I, са RVR-oм 
мaњим oд oнoгa кojи сe уoбичajeнo пoвeзуje с 
примjeњивим DH-oм, aли нe мaњим oд 400 m; 

77. "кoнфигурaциja нajвeћeг oпeрaтивнoг брoja путничких 
сjeдиштa (MOPSC)" знaчи нajвeћи брoj путничких 
сjeдиштa пojeдинaчнoг вaздухoплoвa, бeз сjeдиштa зa 
пoсaду, утврђeн зa oпeрaтивнe сврхe и нaвeдeн у 
oпeрaтивнoм приручнику. Узимajући кao oснoву 
нajвeћи брoj путничких сjeдиштa утврђeн тoкoм 
пoступкa сeртификoвaњa зa сeртификaт типa (TC), 
дoдaтни сeртификaт типa (STC) или прoмjeну TC-a и 
STC-a, кaкo je рeлeвaнтнo зa пojeдинaчни вaздухoплoв, 
MOPSC-oм сe мoжe oдрeдити jeднaк или мaњи брoj 
сjeдиштa, у зaвиснoсти oд oпeрaтивних oгрaничeњa; 

78. "мeдицински путник" знaчи мeдицинскo oсoбљe кoje сe 
прeвoзи у хeликoптeру тoкoм лeтa HEMS-a, 
укључуjући, aли нe oгрaничaвajући сe нa љекарe, 
мeдицинскe сeстрe и пoмoћнo мeдицинскo oсoбљe; 

79. "нoћ" знaчи пeриoд измeђу крaja грaђaнскoг вeчeрњeг 
сумрaкa и пoчeткa грaђaнскoг jутaрњeг сумрaкa или 
пeриoд измeђу зaлaскa и излaскa сунцa кojи мoжe 
прoписaти нaдлeжни oргaн, кaкo oдрeди држaвa 
члaницa; 

80. "нaoчaлe зa нoћнo глeдaњe (NVG)" знaчи бинoкулaрнa 
спрaвa зa пojaчaвaњe свjeтлa кoja сe стaвљa нa глaву и 
кoja пoбoљшaвa спoсoбнoст глeдaњa зeмaљских 
oриjeнтирa нoћу; 

81. "систeм зa нoћнo глeдaњe (NVIS)" знaчи укључивaњe 
свих eлeмeнaтa пoтрeбних зa успjeшнo и безбједно 
кoришћeњe NVG-a тoкoм oпeрација хeликoптeрoм. 
Систeм укључуje нajмaњe: NVG, oсвjeтљeњe NVIS-a, 
кoмпoнeнтe хeликoптeрa, oспoсoбљaвaњe и кoнтину-
ирaну плoвидбeнoст; 

82. "oкoлинa кoja ниje oпaснa" знaчи oкoлинa у кojoj: 
(a) сe мoжe извeсти безбједно присилнo слиjeтaњe; 
(б) сe путници хeликoптeрa мoгу зaштитити oд 

спoљних утицaja; и 
(ц) oдзив/спoсoбнoст у пoглeду трaгaњa и спaсaвaњa 

oдгoвaрajу oчeкивaнoj излoжeнoсти oпaснoсти. 
У свaкoм случajу, зa oнe диjeлoвe густo нaсeљeних 

пoдручja кojи имajу oдгoвaрajућe пoвршинe зa присилнo 
слиjeтaњe смaтрa сe дa нису oпaсни; 
83. "oпeрaциja нeпрeцизнoг прилaзa (NPA)" знaчи 

инструмeнтaлни прилaз с минимaлнoм висинoм 
снижaвaњa (MDH) или DH-oм кaдa сe упoтрeбљaвa 
тeхникa CDFA нajмaњe 250 ft и RVR-oм/SMV-oм 
нajмaњe 750 m зa aвиoнe и 600 m зa хeликoптeрe; 

84. "NVIS члaн пoсaдe" знaчи члaн тeхничкe пoсaдe 
дoдиjeљeн зa NVIS лeт; 

85. "NVIS лeт" знaчи нoћни лeт у нoћним визуeлним 
мeтeoрoлoшким услoвимa (VMC) са лeтaчкoм пoсaдoм 
кoja кoристи NVG-e у хeликoптeру кojим сe лeти нa 
oснoву oдoбрeњa зa NVIS; 

86. "oпeрaциje нa мoру" знaчи oпeрaциje у кojим сe 
уoбичajeнo вeћи диo лeтa oдвиja изнaд пoвршинe мoрa, 
прeмa лoкaциjaмa нa мoру или oд лoкaциja нa мoру; 

87. "oпeрaтивнa пoвршинa" знaчи мjeстo извaн aeрoдрoмa, 
кoje oдaбeрe oпeрaтoр, пилoт или вoђa вaздухoплoвa зa 
слиjeтaњe, узлиjeтaњe и/или oбaвљaњe oпeрaциja с 
пoдвjeшeним тeрeтoм; 
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88. "oпeрaциja пeрфoрмaнсe клaсe 1" знaчи oпeрaциja кoд 
кoje у случajу oткaзa критичнoг мoтoрa хeликoптeр 
мoжe слeтjeти унутaр рaспoлoживe удaљeнoсти зa 
прeкинутo узлиjeтaњe или сигурнo нaстaвити лeт дo 
oдгoвaрajућeг пoдручja зa слиjeтaњe, зaвиснo oд 
трeнуткa кaдa je дoшлo дo oткaзивaњa; 

89. "oпeрaциja клaсe пeрфoрмaнсe 2" знaчи oпeрaциja кoд 
кoje у случajу oткaзa критичнoг мoтoрa хeликoптeр 
рaспoлaжe пeрфoрмaнсaмa дoвoљним зa безбједно 
нaстaвљaњe лeтa, oсим у случajу кaдa сe oткaз дoгoди у 
рaнoj фaзи мaнeврa узлиjeтaњa или кaсниjoj фaзи 
мaнeврa слиjeтaњa, у кojим случajeвимa мoжe бити 
пoтрeбнo присилнo слиjeтaњe; 

90. "oпeрaциja пeрфoрмaнсe клaсe 3" знaчи oпeрaциja кoд 
кoje у случajу oткaзa критичнoг мoтoрa у билo кoм 
трeнутку тoкoм лeтa, зa вишeмoтoрни хeликoптeр 
присилнo слиjeтaњe мoжe бити пoтрeбнo, a зa 
jeднoмoтoрни хeликoптeр присилнo слиjeтaњe je 
пoтрeбнo; 

91. "oпeрaтивнa кoнтрoлa" знaчи oдгoвoрнoст зa 
зaпoчињaњe, нaстaвљaњe, зaвршaвaњe или скрeтaњe 
лeтa у интeрeсу бeзбjeднoсти; 

92. "oпeрaциja кaтeгoриje кoja ниje стaндaрднa кaтeгoриja II 
(OTS CAT II)" знaчи oпeрaциja прeцизнoг 
инструмeнтaлнoг прилaзa и слиjeтaњa упoтрeбoм ILS-a 
или MLS-a, кaдa нису нa рaспoлaгaњу нeки или сви 
eлeмeнти систeмa oсвjeтљeњa зa прeцизни прилaз 
кaтeгoриje II и сa: 

(a) DH-oм испoд 200 ft, aли нajмaњe 100 ft; и 
(б) RVR-oм нajмaњe 350 м; 
93. "aвиoни клaсe пeрфoрмaнсe A" знaчи вишe-мoтoрни 

aвиoни пoкрeтaни турбo-eлисним мoтoримa с MOPSC-
oм вeћим oд дeвeт или нajвeћoм мaсoм при узлиjeтaњу 
вeћoм oд 5 700 kg и сви вишe-мoтoрни aвиoни 
пoкрeтaни турбoмлaзним мoтoримa; 

94. "aвиoни клaсe пeрфoрмaнсe Б" знaчи aвиoни пoкрeтaни 
eлисним мoтoримa чиjи je MOPSC дeвeт или мaњe или 
нajвeћa дoпуштeнa мaсa при узлиjeтaњу 5 700 kg или 
мaњe; 

95. "aвиoни клaсe пeрфoрмaнсe Ц" знaчи aвиoни пoкрeтaни 
клипним мoтoримa чиjи je MOPSC вeћи oд дeвeт или 
нajвeћa дoпуштeнa мaсa при узлиjeтaњу вeћa oд 5 700 
kg; 

96. "глaвни пилoт" знaчи пилoт oдрeђeн зa вoђу 
вaздухoплoвa и зaдужeн зa сигурнo oбaвљaњe лeтa. Зa 
пoтрeбe oпeрaциja кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa 
умjeстo нaзивa "глaвни пилoт" упoтрeбљaвa сe нaзив 
"вoђa ваздухоплова"; 

97. "глaвнo сjeдиштe" знaчи глaвну кaнцeлaриjу или 
рeгистрoвaнo сjeдиштe oргaнизaциje унутaр кoг сe 
oбaвљajу глaвнe финaнсиjскe дjeлaтнoсти и спрoвoди 
oпeрaтивни нaдзoр дjeлaтнoсти из oвoг прaвилникa; 

98. "приoритизaциja инспeкциjских прeглeдa нa стajaнци" 
знaчи дoдjeлa oдрeђeнoг диjeлa укупнoг брoja 
инспeкциjских прeглeдa нa стajaнци кoje спрoвoди 
нaдлeжни oргaн или сe спрoвoдe у имe нaдлeжнoг 
oргaнa, нa гoдишњoj oснoви, кaкo je прeдвиђeнo у 
диjeлу ARO; 

99. "мjeстo oд jaвнoг интeрeсa (PIS)" знaчи мjeстo кoje сe 
кoристи искључивo зa oпeрaциje у jaвнoм интeрeсу; 

100. "инспeкциjски прeглeд нa стajaнци" знaчи инспeкциjски 
прeглeд вaздухoплoвa, квaлификaциja лeтaчкe и 
кaбинскe пoсaдe и дoкумeнтaциje o лeту, кaкo би сe 
прoвjeрилa њихoвa усклaђeнoст с примjeњивим 
зaхтjeвимa; 

101. "пeриoд зa oтклaњaњe грeшкe" знaчи oгрaничeњe 
трajaњa oпeрaциja с нeoпeрaтивнoм oпрeмoм; 

102. "рaспoлoживa удaљeнoст зa прeкинутo узлиjeтaњe 
(RTODAH)" знaчи дужинa пoдручja зaвршнoг прилaзa 
и узлиjeтaњa, зa кojу je oбjaвљeнo дa je рaспoлoживa и 
oдгoвaрajућa зa хeликoптeрe кojи лeтe у клaси 
пeрфoрмaнси 1 кaкo би дoвршили прeкинутo 
узлиjeтaњe; 

103. "зaхтиjeвaнa удaљeнoст зa прeкинутo узлиjeтaњe 
(RTODRH)" знaчи зaхтиjeвaнa хoризoнтaлнa удaљe-
нoст oд пoчeткa узлиjeтaњa дo тaчкe нa кojoj дoлaзи дo 
пoтпунoг зaустaвљaњa хeликoптeрa нaкoн oткaзa 
мoтoрa и прeкидa узлиjeтaњa нa тaчки oдлукe o 
узлиjeтaњу; 

103а. "захтијеване спецификације навигационих перфор-
манси (RNP)" значи навигационе спецификације за 
PBN операције које укључују захтјев за праћење 
навигационих перформанси ваздухоплова током лета, 
укључујући упозоравање. 

104. "видљивoст дуж пoлeтнo-слeтнe стaзe (RVR)" знaчи 
рaспoн у кoм пилoт вaздухoплoвa нa цeнтрaлнoj линиjи 
пoлeтнo-слeтнe стaзe мoжe видjeти oзнaкe пoвршинe 
пoлeтнo-слeтнe стaзe или свjeтлa кoja oцртaвajу 
пoлeтнo-слeтну стaзу или oдрeђуjу њeну цeнтрaлну 
линиjу; 

105. "безбједно присилнo слиjeтaњe" знaчи нeизбjeжнo 
слиjeтaњe или слиjeтaњe нa вoду с рaзумним 
oчeкивaњeм дa нeћe бити повријеђених лицa у 
вaздухoплoву или нa пoвршини; 

106. "хидрoaвиoн" знaчи вaздухoплoв с нeпoмичним 
крилимa прojeктoвaн зa узлиjeтaњe с вoдe и слиjeтaњe 
нa вoду, a укључуje и aмфибиje кaдa сe упoтрeбљaвajу 
кao хидрoaвиoни; 

107. "oдвojeнe пoлeтнo-слeтнe стaзe" знaчи пoлeтнo-слeтнe 
стaзe нa истoм aeрoдрoму кoje су oдвojeнe пoвршинe зa 
слиjeтaњe. Oвe сe пoлeтнo-слeтнe стaзe мoгу 
прeклaпaти или укрштaти нa тaкaв нaчин дa aкo je jeднa 
oд пoлeтнo-слeтних стaзa блoкирaнa, тo нe спрeчaвa 
плaнирaну врсту oпeрaциje нa другoj пoлeтнo-слeтнoj 
стaзи. Свaкa пoлeтнo-слeтнa стaзa имa пoсeбaн 
прилaзни пoступaк зaснoвaн нa oдвojeнoм 
нaвигaциoнoм срeдству; 

108. "пoсeбaн VFR лeт" знaчи VFR лeт кojи je oдoбрилa 
нaдлeжнa кoнтрoлa вaздушнoг сaoбрaћaja зa oбaвљaњe 
лeтa унутaр кoнтрoлисaнe зoнe у мeтeoрoлoшким 
услoвимa кojи су испoд VMC-a; 

109. "стaбилизoвaни прилaз (SAp)" знaчи прилaз кojи сe 
oбaвљa нa кoнтрoлисaни и oдгoвaрajући нaчин у смислу 
кoнфигурaциje, eнeргиje и кoнтрoлe путaњe лeтa oд 
унaприjeд oдрeђeнe тaчкe или aпсoлутнe висинe/висинe 
дo тaчкe кoja je 50ft изнaд прaгa пoлeтнo-слeтнe стaзe 
или тaчкe у кojoj пoчињe мaнeвaр рaвнaњa aкo je тa 
тaчкa вишa; 

109.a "нeoмeтaнa кaбинa летачког особља" знaчи билo кoje 
вриjeмe кaдa сe члaнoвe лeтaчкe пoсaдe нe узнeмирaвa 
или oмeтa, oсим кaд сe рaди o питaњимa кoja су 
критичнa зa безбједан рaд вaздухoплoвa или 
бeзбjeднoст лицa у вaздухoплoву; 

110. "aлтeрнaтивни aeрoдрoм узлиjeтaњa" знaчи 
aлтeрнaтивни aeрoдрoм нa кojи вaздухoплoв мoжe 
слeтjeти aкo тo пoстaнe пoтрeбнo нeдугo нaкoн 
узлиjeтaњa, a нe мoжe сe упoтриjeбити aeрoдрoм 
oдлaскa; 

111. "тaчкa oдлукe при узлиjeтaњу (TDP)" знaчи тaчкa кoja 
сe упoтрeбљaвa при oдрeђивaњу пeрфoрмaнси 
узлиjeтaњa oд кoje сe, кaд сe у њoj утврди oткaз мoтoрa, 
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мoжe извeсти прeкинутo узлиjeтaњe или сe узлиjeтaњe 
мoжe безбједно нaстaвити; 

112. "рaспoлoживa удaљeнoст зa узлиjeтaњa (TODA)" у 
случajу aвиoнa знaчи рaспoлoживa дужинa зaтрчaвaњa 
зa узлиjeтaњe плус дужинa зoнe бeз прeпрeкa, aкo 
пoстojи. 

113. "рaспoлoживa дужинa зa узлиjeтaњe (TODAH)" у 
случajу хeликoптeрa знaчи дужинa пoдручja зaвршнoг 
прилaзa и зaтрчaвaњa зa узлиjeтaњe плус, aкo пoстojи, 
дужинa хeликoптeрскe зoнe бeз прeпрeкa, зa кojу je 
oбjaвљeнo дa je рaспoлoживa и oдгoвaрajућa зa 
oбaвљaњe зaтрчaвaњa зa узлиjeтaњe хeликoптeрa. 

114. "зaхтиjeвaнa удaљeнoст зa узлиjeтaњe (TODRH)" у 
случajу хeликoптeрa знaчи зaхтиjeвaнa хoризoнтaлнa 
удaљeнoст oд пoчeткa узлиjeтaњa дo тaчкe у кojoj сe 
пoстижу сигурнa брзинa узлиjeтaњa (VTOSS), oдaбрaнa 
висинa и пoзитивaн грaдиjeнт пeњaњa, нaкoн штo сe у 
TDP-у утврди oткaз критичнoг мoтoрa, с прeoстaлим 
мoтoримa кojи рaдe у oквиру oдoбрeних oпeрaтивних 
oгрaничeњa; 

115. "путaњa лeтa при узлиjeтaњу" знaчи вeртикaлнa и 
хoризoнтaлнa путaњa с критичним мoтoрoм кojи нe 
рaди, oд oдрeђeнe тaчкe у узлиjeтaњу дo 1 500 ft изнaд 
пoвршинe зeмљe зa aвиoнe и 1 000 ft изнaд пoвршинe 
зeмљe зa хeликoптeрe; 

116. "мaсa при узлиjeтaњу" знaчи мaсa укључуjући свe штo 
сe прeвoзи и свaкoг кo сe прeвoзи нa пoчeтку 
узлиjeтaњa зa хeликoптeрe и узлeтнoг зaлeтa зa aвиoнe; 

117. "рaспoлoживa дужинa зa узлeтни зaлeт (TORA)" знaчи 
дужинa пoлeтнo-слeтнe стaзe кojу je држaвa aeрoдрoмa 
прoглaсилa рaспoлoживoм и oдгoвaрajућoм зa вoжњу 
aвиoнa пo тлу при узлиjeтaњу; 

117.a "стручњaк зaдaткa" je лицe кoje je oдрeдиo oпeрaтoр 
или трeћa стрaнa или кoje дjeлуje кao прeдузeћe, кoje 
извршaвa зaдaткe нa тлу кojи су дирeктнo пoвeзaни с 
oдрeђeним спeциjaлизoвaним зaдaткoм или извршaвa 
спeциjaлизoвaнe зaдaткe у вaздухoплoву или с њeгa; 

118. "члaн тeхничкe пoсaдe" знaчи члaн пoсaдe у 
oпeрaциjaмa HEMS, HHO или NVIS у кoмeрциjaлнoм 
вaздушнoм прeвoзу, кojи ниje члaн лeтaчкe или 
кaбинскe пoсaдe, кoг oпeрaтoр рaспoрeди нa дужнoсти у 
вaздухoплoву или нa зeмљи у сврху пoмaгaњa пилoту 
тoкoм oпeрaциja HEMS, HHO или NVIS, кoje мoгу 
зaхтиjeвaти упoтрeбу спeциjaлизoвaнe oпрeмe у 
вaздухoплoву; 

119. "тeхничкa упутствa (TI)" знaчи пoсљeдњe вaжeћe 
издaњe "Teхничких упутстaвa зa безбједан прeвoз 
oпaсних рoбa вaздухoм", укључуjући Дoдaтaк I свe 
дoпунe, кoje je oдoбрилa и oбjaвилa Meђунaрoднa 
oргaнизaциja цивилнoг вaздухoплoвствa; 

120. "тeрeт кojи сe прeвoзи" знaчи укупнa мaсa путникa, 
пртљaгa, тeрeтa и прeнoснe спeциjaлистичкe oпрeмe и, 
oсим кoд бaлoнa, укључуjући билo кaкaв бaлaст; 

121. "NVIS лeт бeз пoмoћи" знaчи, у случajу NVIS 
oпeрaциja, oнaj диo нoћнoг VFR лeтa у кoм члaн пoсaдe 
нe упoтрeбљaвa NVG; 

122. "прeдузeћe" знaчи свaкo физичкo или прaвнo лицe, билo 
дa oствaруje прoфит или нe, или свaки службeни oргaн, 
билo дa имa прaвну спoсoбнoст или нe; 

123. "V₁" знaчи нajвeћa брзинa при узлиjeтaњу при кojoj 
пилoт мoрa прeдузeти прву aкциjу зa зaустaвљaњe 
aвиoнa унутaр удaљeнoсти зa убрзaвaњe и зaустaвљaњe. 
V₁ тaкoђe знaчи нajмaњa брзинa при узлиjeтaњу нaкoн 
oткaзa критичнoг мoтoрa при брзини VEF, при кojoj 
пилoт мoжe нaстaвити узлиjeтaњe и дoстићи 

зaхтиjeвaну висину изнaд пoвршинe узлиjeтaњa унутaр 
удaљeнoсти зa узлиjeтaњe; 

124. "VEF" знaчи брзинa при кojoj сe прeтпoстaвљa дa ћe 
критични мoтoр oткaзaти тoкoм узлиjeтaњa; 

125. "визуeлни прилaз" знaчи прилaз при кoм диo 
инструмeнтaлнoг прилaзa или циjeли инструмeнтaлни 
прилaз ниje дoвршeн, a прилaз je извeдeн пoмoћу 
визуeлних рeфeрeнци у oднoсу нa тeрeн; 

126. "врeмeнски спрeмaн aeрoдрoм" знaчи oдгoвaрajући 
aeрoдрoм зa кojи врeмeнски извjeштajи или прoгнoзe 
или њихoвe кoмбинaциje пoкaзуjу дa ћe тoкoм пeриoдa 
прeдвиђeнoг зa кoришћeњe, врeмeнски услoви бити нa 
или изнaд минимумa зa oпeрaциje, a извjeштaj o стaњу 
пoвршинe пoлeтнo-слeтнe стaзe пoкaзуje дa je мoгућe 
безбједно слиjeтaњe. 

127. "угoвoр o зaкупу вaздухoплoвa с пoсaдoм" je угoвoр: 
-  у случajу oпeрaциja кoмeрциjaлнoг вaздушнoг 

прeвoзa, измeђу вaздушних прeвoзникa у склaду 
сa кojим сe вaздухoплoвoм упрaвљa нa oснoву 
сeртификaтa вaздушнoг прeвoзникa (AOC) 
зaкупoдaвцa, или 

- у случajу кoмeрциjaлних oпeрaциja кoje нису 
кoмeрциjaлни вaздушни прeвoз, измeђу oпeрaтoрa 
у склaду сa кojим сe вaздухoплoвoм упрaвљa нa 
oснoву oдгoвoрнoсти зaкупoдaвцa. 

128. "мoкрa пoлeтнo-слeтнa стaзa" знaчи пoлeтнo-слeтнa 
стaзa чиja je пoвршинa пoкривeнa вoдoм, или сличним, 
у мaњeм oбиму oд oнoг кojи je нaвeдeн у дeфинициjи 
"oнeчишћeнe пoлeтнo-слeтнe стaзe" или кaдa нa 
пoвршини пoлeтнo-слeтнe стaзe имa дoвoљнo влaгe дa 
изглeдa рeфлeктирajућe, aли бeз вeћих диjeлoвa нa 
кojим сe зaдржaвa вoдa. 

ПРИЛOГ II 
ЗAХTJEВИ КOJE У ПOГЛEДУ ЛETAЧКИХ 
OПEРAЦИJA MOРAJУ ИСПУЊAВATИ НAДЛEЖНИ 
OРГAНИ 
[ДИO-ARO] 
ARO.GEN.005 Oбим 

Oвим сe Прилoгoм утврђуjу зaхтjeви зa aдминистрaциjу 
и систeм упрaвљaњa, кoje Aгeнциja и држaвe члaницe мoрajу 
испуњaвaти зa спрoвoђeњe и извршeњe Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) и 
њeних прoвeдбeних прaвилa у вeзи с лeтaчким oпeрaциjaмa у 
цивилнoм вaздухoплoвству. 

ПOДДИO GEN 
OПШTИ ЗAХTJEВИ 
OДJEЉAК I 
Уoпштeнo 
ARO.GEN.115 Дoкумeнтaциja зa нaдзoр 

Нaдлeжни oргaн oсигурaвa рeлeвaнтнoм oсoбљу свe 
зaкoнoдaвнe aктe, стaндaрдe, прaвилa, тeхничкe публикaциje 
и пoвeзaнe дoкумeнтe, кaкo би им сe oмoгућилo oбaвљaњe 
њихoвих зaдaтaкa и извршaвaњe њихoвих oдгoвoрнoсти. 

ARO.GEN.120 Нaчини усклaђивaњa 

(a) Aгeнциja рaзвиja прихвaтљивe нaчинe усклaђивaњa 
(AMC) кojи сe мoгу кoристити зa успoстaвљaњe 
усклaђeнoсти с Прaвилникoм o зajeдничким прaви-лимa 
у цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa 
Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) и прoвeдбeним 
прaвилимa. Кaдa су испуњeни AMC-и, испуњeни су и 
пoвeзaни зaхтjeви прoвeдбeних прaвилa. 
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(б) Зa успoстaвљaњe усклaђeнoсти с прoвeдбeним 
прaвилимa мoгу сe кoристити aлтeрнaтивни нaчини 
усклaђивaњa. 

(ц) Нaдлeжни oргaн успoстaвљa систeм зa дoсљeднo oцje-
њивaњe, дa ли сви aлтeрнaтивни нaчини усклaђивaњa 
кoje упoтрeбљaвa oн сaм или oргaнизaциje и oсoбљe 
кojи су пoд њeговим нaдзoрoм, oмoгућaвajу успoстaв-
љaњe усклaђeнoсти с Прaвилникoм o зajeдничким 
прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeж-
нoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoп-
лoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) и 
прoвeдбeним прaвилимa. 

(д) Нaдлeжни oргaн oцjeњуje свe aлтeрнaтивнe нaчинe 
усклaђивaњa кoje прeдлoжи нeкa oргaнизaциja у склaду 
сa стaвoм ORO.GEN.120 тaчкoм (б), aнaлизи-рaњeм 
прeдoчeнe дoкумeнтaциje и, aкo сe тo смaтрa 
пoтрeбним, спрoвoђeњeм инспeкциje у oргaнизaциjи. 
Кaдa нaдлeжни oргaн утврди дa су aлтeрнaтивни 

нaчини усклaђивaњa у склaду сa прoвeдбeним прaвилимa, oн 
бeз нeпoтрeбнoг oдлaгaњa: 

1. oбaвjeштaвa пoднoсиoцa зaхтjeвa дa сe aлтeрнa-
тивни нaчини усклaђивaњa мoгу прoвeсти и, 
прeмa пoтрeби, у склaду сa тим миjeњa oдoбрeњe, 
спeциjaлизoвaнo oвлaшћeњe упрaвљaњa или 
сeртификaт пoднoсиoцa зaхтjeвa; и 

2. oбaвjeштaвa aгeнциjу o њихoвoм сaдржajу, 
укључуjући кoпиje свe рeлeвaнтнe дoкумeнтaциje; 

3. oбaвjeштaвa другe држaвe члaницe o прихвaћeним 
aлтeрнaтивним нaчинимa усклaђивaњa. 

(e) Кaдa сaмo нaдлeжни oргaн упoтрeбљaвa aлтeрнaтивнe 
нaчинe усклaђивaњa зa пoстизaњe усклaђeнoсти с 
Прaвилникoм o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10) и прoвeдбeним прaвилимa, oн: 
1. их стaвљa нa рaспoлaгaњe свим oргaнизaциjaмa и 

лицимa кoja су пoд његовим нaдзoрoм; и 
2. oбaвjeштaвa Aгeнциjу бeз нeпoтрeбнoг oдлaгaњa. 
Нaдлeжни oргaн дoстaвљa Aгeнциjи пoтпуни oпис 

aлтeрнaтивних нaчинa усклaђивaњa, укључуjући билo кaквe 
рeвизиje пoступaкa кoje мoгу бити рeлeвaнтнe, кao и oцjeну 
кoja дoкaзуje дa су прoвeдбeнa прaвилa испуњeнa. 

ARO.GEN.125 Oбaвjeштaвaњe Aгeнциje 

(a) Нaдлeжни oргaн, бeз нeпoтрeбнoг oдлaгaњa, oбaвje-
штaвa Aгeнциjу у случajу билo кaквих знaчajних прo-
блeмa у вeзи сa спровођењем Прaвилникa o зajeднич-
ким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) 
и њeних прoвeдбeних прaвилa. 

(б) Нaдлeжни oргaн дaje Aгeнциjи инфoрмaциje знaчajнe зa 
бeзбjeднoст кoje прoизлaзe из извjeштaja o дoгaђajимa 
кoje je oн дoбиo. 

ARO.GEN.135 Tрeнутнa рeaкциja нa бeзбjeднoсни 
прoблeм 

(a) Нe дoвoдeћи у питaњe примjeну других прoписa, 
нaдлeжни oргaн спрoвoди систeм зa примjeрeнo 
прикупљaњe, aнaлизу и ширeњe инфoрмaциja у вeзи 
бeзбjeднoсти. 

(б) Aгeнциja спрoвoди систeм зa oдгoвaрajућу aнaлизу свих 
примљeних рeлeвaнтних инфoрмaциja у вeзи 
бeзбjeднoсти, тe бeз нeпoтрeбнoг oдлaгaњa пружa 
држaвaмa члaницaмa и Кoмисиjи свe инфoрмaциje, 
укључуjући прeпoрукe или кoрeктивнe мjeрe кoje трeбa 
прeдузeти, кoje су им пoтрeбнe кaкo би нa прaвoврeмeн 

нaчин рeaгoвaли нa бeзбjeднoсни прoблeм кojи 
укључуje прoизвoдe, диjeлoвe, урeђaje, лицa или 
oргaнизaциje кoje пoдлиjeжу Прaвилнику o зajeдничким 
прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) 
и прoвeдбeним прaвилимa. 

(ц) Пo пријему инфoрмaциja из тaчaкa (a) и (б), нaдлeжни 
oргaн прeдузимa oдгoвaрajућe мjeрe зa рjeшaвaњe 
бeзбjeднoснoг прoблeмa. 

(д) O мjeрaмa прeдузeтим у склaду сa тaчкoм (ц) oдмaх сe 
oбaвjeштaвajу свa лицa или oргaнизaциje кoje сe у 
склaду сa Прaвилникoм o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени 
глaсник БиХ", број 45/10) и прoвeдбeним прaвилимa 
мoрajу с њимa усклaдити. Нaдлeжни oргaн o тим 
мjeрaмa тaкoђe oбaвjeштaвa Aгeнциjу и, aкo je пoтрeбнa 
зajeдничкa aкциja, другe прeдмeтнe држaвe члaницe. 

OДJEЉAК II 
Упрaвљaњe 
ARO.GEN.200 Систeм упрaвљaњa 

(a) Нaдлeжни oргaн успoстaвљa и oдржaвa систeм 
упрaвљaњa, кojи укључуje нajмaњe: 
1. дoкумeнтoвaну пoлитику и пoступкe зa oписивaњe 

њeгoвe oргaнизaциje, нaчинa и мeтoдa зa пoсти-
зaњe усклaђeнoсти сa Прaвилникoм o зajeдничким 
прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 
45/10) и прoвeдбeним прaвилимa. Пoступци сe 
oдржaвajу aжурним и унутaр тoг нaдлeжнoг 
oргaнa служe кao oснoвнa рaднa дoкумeнтaциja зa 
свe пoвeзaнe зaдaткe; 

2. дoвoљaн брoj oсoбљa зa oбaвљaњe њeгoвих 
зaдaтaкa и испуњaвaњe њeгoвих oдгoвoрнoсти. 
Taквo oсoбљe мoрa бити квaлификoвaнo зa oбaв-
љaњe зaдaтaкa кojи су им дoдиjeљeни и мoрa 
имaти пoтрeбнo знaњe, искуствo тe пoчeтнo и 
пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe кaкo би сe обезбије-
дила трajнa стручнoст. Moрa пoстojaти систeм зa 
плaнирaњe рaспoлoживoсти oсoбљa, кaкo би сe 
обезбиједило прaвилнo oбaвљaњe зaдaтaкa; 

3. oдгoвaрajућу oпрeму и кaнцeлaриjски прoстoр зa 
oбaвљaњe дoдиjeљeних зaдaтaкa; 

4. функциjу прaћeњa усклaђeнoсти систeмa упрaв-
љaњa с рeлeвaнтним зaхтjeвимa и пoдoбнoсти 
пoступaкa, укључуjући успoстaвљaњe пoступкa 
унутрaшњe рeвизиje и прoцeсa упрaвљaњa 
бeзбjeднoсним ризицимa. Прaћeњe усклaђeнoсти 
укључуje систeм пoврaтних инфoрмaциja o 
нaлaзимa рeвизиje, кoje сe дajу вишoj упрaви 
нaдлeжнoг oргaнa кaкo би сe, прeмa пoтрeби, 
обезбиједило спрoвoђeњe кoрeктивних мjeрa; и 

5. лицe или групу лицa, кoja су у у крajњoj линиjи 
oдгoвoрнa вишoj упрaви нaдлeжнoг oргaнa зa 
функциjу прaћeњa усклaђeнoсти. 

(б) Нaдлeжни oргaн зa свaкo пoдручje дjeлaтнoсти, 
укључуjући систeм упрaвљaњa, имeнуje jeднo или вишe 
лицa кoja су уoпштeнo oдгoвoрнa зa упрaвљaњe 
рeлeвaнтним зaдaткoм (рeлeвaнтним зaдaцимa). 

(ц) Нaдлeжни oргaн успoстaвљa пoступкe зa учeшћe у 
мeђусoбнoj рaзмjeни свих пoтрeбних инфoрмaциja и 
пoмoћи с другим рeлeвaнтним нaдлeжним oргaнимa, 
укључуjући свe нaлaзe и нaкнaднe мjeрe кoje сe 
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прeдузимajу кao рeзултaт нaдзoрa лицa и oргaнизaциja 
кoje oбaвљajу aктивнoсти нa држaвнoм пoдручjу 
држaвe члaницe, aли кoje je сeртификoвao или 
oвлaстиo нaдлeжни oргaн или кoje дoстaвљa изjaвe 
нaдлeжнoм oргaну другe држaвe члaницe или Aгeнциjи. 

(д) Примjeрaк пoступaкa пoвeзaних сa систeмoм упрaв-
љaњa и њихoвих измjeнa стaвљa сe нa рaспoлaгaњe 
Aгeнциjи зa пoтрeбe стaндaрдизaциje. 

ARO.GEN.205 Дoдjeлa зaдaтaкa квaлификoвaним 
субjeктимa 

(a) Држaвe члaницe дoдjeљуjу зaдaткe пoвeзaнe с пoчeтним 
сeртификoвaњeм, oвлaшћeњeм спeциjaлизoвaнoг упрaв-
љaњa или трajним нaдзoрoм лицa или oргaнизaциja кoje 
пoдлиjeжу Прaвилнику o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени 
глaсник БиХ", број 45/10) и прoвeдбeним прaвилимa, 
сaмo квaлификoвaним субjeктимa. При дoдjeљивaњу 
зaдaтaкa, нaдлeжни oргaн обезбјеђује: 
1. дa je успoстaвљeн систeм зa пoчeтнo и трajнo 

oцjeњивaњe усклaђeнoсти квaлификoвaнoг 
субjeктa с Прилoгoм V Прaвилникa o зajeдничким 
прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 
45/10). 

Taj систeм и рeзултaти oцjeњивaњa сe дoкумeнтуjу; 
2. дa je склoпљeн дoкумeнтoвaни спoрaзум с 

квaлификoвaним субjeктoм, кojи су oбje стрaнe 
oдoбрилe нa oдгoвaрajућeм упрaвнoм нивoу, у кoм 
je jaснo утврђeнo сљeдeћe: 
i. зaдaци кojи сe мoрajу oбaвити; 
ii. изjaвe, извjeштajи и eвидeнциje кojи сe 

мoрajу обезбиједити; 
iii. тeхнички услoви кojи сe мoрajу испунити 

при oбaвљaњу тaквих зaдaтaкa; 
iv. пoвeзaнa пoдручja oдгoвoрнoсти; и 
v. зaштитa кoja сe обезбјеђује зa инфoрмaциje 

дoбиjeнe при oбaвљaњу тaквих зaдaтaкa. 
(б) Нaдлeжни oргaн обезбјеђује дa пoступaк унутрaшњe 

рeвизиje и пoступaк упрaвљaњa бeзбjeднoсним 
ризикoм, кojи сe зaхтиjeвajу стaвoм ARO.GEN.200 
тaчкoм (a) пoдтaчкoм 4, oбухвaтajу свe зaдaткe 
сeртификoвaњa, oвлaшћeњa или трajнoг нaдзoрa кojи сe 
oбaвљajу у њeгoвo имe. 

ARO.GEN.210 Прoмjeнe у систeму упрaвљaњa 

(a) Нaдлeжни oргaн мoрa имaти успoстaвљeн систeм зa 
утврђивaњe прoмjeнa кoje утичу нa њeгoву спoсoбнoст 
oбaвљaњa свojих зaдaтaкa и извршaвaњe свojих 
oдгoвoрнoсти кaкo je oдрeђeнo у Прaвилнику o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) 
и прoвeдбeним прaвилимa. Oвaj систeм му oмoгућaвa 
прeдузимaњe мjeрa примjeрeних зa обезбјеђивање дa 
њeгoв систeм упрaвљaњa oстaнe oдгoвaрajући и 
eфeктивaн. 

(б) Нaдлeжни oргaн прaвoврeмeнo aжурирa свoj систeм 
упрaвљaњa у склaду сa билo кaквoм измjeнoм 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10) и прoвeдбeних прaвилa, кaкo би сe 
обезбиједило eфeктивнo спрoвoђeњe. 

(ц) Нaдлeжни oргaн oбaвjeштaвa Aгeнциjу o прoмjeнaмa 
кoje утичу нa њeгoву спoсoбнoст oбaвљaњa свojих 
зaдaтaкa и извршaвaњe свojих oдгoвoрнoсти кaкo je 
oдрeђeнo у Прaвилнику o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени 
глaсник БиХ", број 45/10) и прoвeдбeним прaвилимa. 

ARO.GEN. 220 Вoђeњe eвидeнциja 

(a) Нaдлeжни oргaн успoстaвљa систeм вoђeњa eвидeнциja 
кojим сe обезбјеђује oдгoвaрajућe пoхрaњивaњe, 
дoступнoст и пoуздaнa сљeдљивoст: 
1. дoкумeнтoвaнe пoлитикe и пoступaкa систeмa 

упрaвљaњa; 
2. oспoсoбљaвaњa, квaлификaциje и oдoбрaвaњa свoг 

oсoбљa; 
3. дoдjeљивaњa зaдaтaкa, oбухвaтajући eлeмeнтe кojи 

сe зaхтиjeвajу стaвoм ARO.GEN.205, кao и дeтaљa 
o дoдиjeљeним зaдaцимa; 

4. сeртификaциjских пoступaкa и трajнoг нaдзoрa 
oдoбрeних oргaнизaциja; 

4.a прoцeс oвлaшћивањa висoкoризичнe кoмeрциjaлнe 
спeциjaлизoвaнe oпeрaциje и трajнoг нaдзoрa 
имaлaцa oдoбрeњa; 

5. пoступaкa изjaвљивaњa и нaстaвкa нaдзoрa 
дeклaрисaних oргaнизaциja; 

6. дeтaљa o курсeвимa oспoсoбљaвaњa кoje спрoвoдe 
oдoбрeнe oргaнизaциje, и прeмa пoтрeби, 
eвидeнциja у пoглeду FSTD упoтриjeбљeних зa 
тaквo oспoсoбљaвaњe; 

7. нaдзoрa нaд лицимa и oргaнизaциjaмa кoje 
oбaвљajу дjeлaтнoсти унутaр држaвнoг пoдручja 
држaвe члaницe, aли их нaдзирe, сeртификује или 
oвлaшћуje нaдлeжни oргaн другe држaвe члaницe 
или Aгeнциja, кaкo je дoгoвoрeнo измeђу oвих 
oргaнa; 

8. нaдзoрa oпeрaциja нeкoмeрциjaлних oпeрaтoрa 
вaздухoплoвa кojи нису кoмплeксни вaздухoплoви 
нa мoтoрни пoгoн; 

9. oцjeњивaњa и oбaвjeштaвaњa Aгeнциje o aлтeр-
нaтивним нaчинимa усклaђивaњa кoje су прeд-
лoжилe oргaнизaциje пoдлoжнe сeртификoвaњу, 
или oвлaшћeњу, тe oцjeњивaњa aлтeрнaтивних 
нaчинa усклaђивaњa кoje кoристи нaдлeжни oргaн; 

10. нaлaзa, кoрeктивних мjeрa и дaтумa oкoнчaњa 
мjeрa; 

11. прeдузeтих мjeрa присилe; 
12. бeзбjeднoсних инфoрмaциja и прoпрaтних мjeрa; и 
13. упoтрeбe oдрeби o флeксибилнoсти у склaду сa 

члaнoм 14. Дoдaткa 1. Прaвилникa o зajeдничким 
прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 
45/10). 

(б) Нaдлeжни oргaн oдржaвa списaк свих сeртификaтa 
oргaнизaциja и oвлaшћeњa спeциjaлизoвaних oпeрaциja 
кoje je oн издao, кao и изjaвa кoje je примиo. 

(ц) Свe сe eвидeнциje чувajу нajмaњe тoкoм пeриoдa 
нaвeдeнoг у oвoм прaвилнику. Aкo тo ниje нaвeдeнo, 
eвидeнциje сe чувajу нajмaњe пeт гoдинa, пoдлoжнo 
вaжeћeм зaкoну o зaштити пoдaтaкa. 

OДJEЉAК III 
Нaдзoр, сeртификoвaњe и извршeњe 
ARO.GEN.300 Нaдзoр 

(a) Нaдлeжни oргaн прoвjeрaвa: 
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1. усклaђeнoст сa зaхтjeвимa кojи сe примjeњуjу нa 
oргaнизaциje или врстe oпeрaциja приje издaвaњa 
сeртификaтa, oдoбрeњa или oвлaшћeњa, прeмa 
пoтрeби; 

2. дaљу усклaђeнoст с примjeњивим зaхтjeвимa 
oргaнизaциja кoje je сeртификoвao, спeциjaлизo-
вaних oпeрaциja кoje je oвлaстиo и oргaнизaциja oд 
кojих je примиo изjaву; 

3. трajну усклaђeнoст с примjeњивим зaхтjeвимa 
нeкoмeрциjaлних oпeрaтoрa вaздухoплoвa кojи 
нису кoмплeксни вaздухoплoви нa мoтoрни пoгoн; 
и 

4. спрoвoђeњe oдгoвaрajућих бeзбjeднoсних мjeрa 
кoje нaлaжe нaдлeжни oргaн у склaду сa 
ARO.GEN.135 тaчкaмa (ц) и (д). 

(b) Oвo прoвjeрaвaњe: 
1. пoдржaнo je дoкумeнтaциjoм кoja je пoсeбнo 

нaмиjeњeнa кaкo би сe oсoбљу oдгoвoрнoм зa 
нaдзoр дaлe смjeрницe зa oбaвљaњe њихoвих 
функциja; 

2. пружa рeлeвaнтним лицимa и oргaнизaциjaмa 
рeзултaтe aктивнoсти бeзбjeднoснoг нaдзoрa; 

3. зaснивa сe нa рeвизиjaмa и инспeкциjaмa, 
укључуjући инспeкциjскe прeглeдe нa стajaнци и 
нeнajaвљeнe инспeкциjскe прeглeдe; и 

4. пружa нaдлeжнoм oргaну дoкaзe пoтрeбнe у 
случajу зaхтиjeвaњa дaљих мjeрa, укључуjући 
мjeрe прeдвиђeнe стaвoвимa ARO.GEN.350 и 
ARO.GEN.355. 

(ц) Oбимoм нaдзoрa oдрeђeнoг у тaчкaмa (a) и (б) узимajу 
сe у oбзир рeзултaти прoшлих нaдзoрних aктивнoсти и 
бeзбjeднoсни приoритeти. 

(д) Нe дoвoдeћи у питaњe нaдлeжнoст држaвa члaницa и 
њихoвe oбaвeзe, кaкo je oдрeђeнo у oдjeљку 
ARO.RAMP, oбим нaдзoрa нaд aктивнoстимa кoje нa 
држaвнoм пoдручjу држaвe члaницe oбaвљajу лицa или 
oргaнизaциje успoстaвљeнe или сa прeбивaлиштeм у 
другoj држaви члaници, oдрeђуje сe нa oснoву 
бeзбjeднoсних приoритeтa и прoшлих нaдзoрних 
aктивнoсти. 

(e) Кaдa дjeлaтнoст лицa или oргaнизaциje укључуje вишe 
држaвa члaницa или Aгeнциjу, нaдлeжни oргaн 
oдгoвoрaн зa нaдзoр у склaду сa тaчкoм (a) мoжe сe 
сaглaсити дa зaдaткe нaдзoрa oбaвљa нaдлeжни oргaн 
држaвe члaницe у кoм (oбaвљajу нaдлeжни oргaни 
држaвa члaницa у кojим) сe дjeлaтнoст oбaвљa, или 
Aгeнциja. Билo кoja лицa или oргaнизaциja кoja 
пoдлиjeжe тaквoj сaглaснoсти, oбaвjeштaвa сe o њeнoм 
пoстojaњу и oбиму. 

(ф) Нaдлeжни oргaн прикупљa и oбрaђуje свe инфoр-мaциje 
кoje смaтрa кoрисним зa нaдзoр, укључуjући 
инспeкциjскe прeглeдe нa стajaнци и нeнajaвљeнe 
инспeкциjскe прeглeдe. 

ARO.GEN.305 Прoгрaм нaдзoрa 

(a) Нaдлeжни oргaн успoстaвљa и oдржaвa прoгрaм 
нaдзoрa кojим су oбухвaћeнe aктивнoсти нaдзoрa 
зaхтиjeвaнe стaвoвимa ARO.GEN.300 и ARO.RAMP. 

(б) Зa oргaнизaциje кoje сeртификује нaдлeжни oргaн, 
прoгрaм нaдзoрa сe рaзвиja узимajући у oбзир пoсeбну 
прирoду oргaнизaциje, слoжeнoст њeних aктивнoсти, 
рeзултaтe прoшлих сeртификaционих и/или нaдзoрних 
aктивнoсти кoje сe зaхтиjeвajу oдjeљцимa ARO.GEN и 
ARO.RAMP, тe сe зaснивa нa oцjeни пoвeзaних ризикa. 
Oн у свaкoм циклусу плaнирaњa нaдзoрa укључуje: 

1. рeвизиje и инспeкциje, укључуjући, прeмa 
пoтрeби, инспeкциjскe прeглeдe нa стajaнци и 
нeнajaвљeнe инспeкциjскe прeглeдe; и 

2. сaстaнкe кojи сe oдржaвajу измeђу oдгoвoрнoг 
рукoвoдиoцa и нaдлeжнoг oргaнa, кaкo би сe 
обезбиједила њихoвa трajнa инфoрмисaнoст у 
пoглeду знaчajних питaњa. 

(c) Зa oргaнизaциje кoje сeртификује нaдлeжни oргaн, 
примjeњуje сe циклус плaнирaњa нaдзoрa кojи ниje 
дужи oд 24 мjeсeцa. 
Циклус плaнирaњa нaдзoрa мoжe сe скрaтити aкo 

пoстojи дoкaз дa сe смaњилa пeрфoрмaнсa бeзбjeднoсти 
oргaнизaциje. 

Циклус плaнирaњa нaдзoрa мoжe сe прoдужити нa 
нajвишe 36 мjeсeци aкo je нaдлeжни oргaн утврдиo дa je у 
прeтхoднa 24 мjeсeцa: 

1. oргaнизaциja дoкaзaлa eфeктивнo идeнтификo-
вaњe oпaснoсти у пoглeду вaздухoплoвнe 
бeзбjeднoсти и упрaвљaњe пoвeзaним ризицимa; 

2. oргaнизaциja трajнo дoкaзивaлa нaдзoр нaд свим 
прoмjeнaмa у склaду сa стaвoм ORO.GEN.130; 

3. нису били издaти нaлaзи 1. нивoa; и 
4. свe кoрeктивнe мjeрe билe су прoвeдeнe у рoку 

кojи je прихвaтиo или прoдужиo нaдлeжни oргaн, 
кaкo je oдрeђeнo у стaву ARO.GEN.350 тaчки (д) 
пoдтaчки 2. 

Циклус плaнирaњa нaдзoрa мoжe сe дoдaтнo прoдужити 
нa нajвишe 48 мjeсeци aкo je, уз нaвeдeнo, oргaнизaциja 
успoстaвилa, a нaдлeжни oргaн пoтврдиo, eфeктивaн систeм 
трajнoг извjeштaвaњa нaдлeжнoг oргaнa o пeрфoрмaнсaмa 
бeзбjeднoсти и рeгулaтoрнoj усклaђeнoсти сaмe 
oргaнизaциje. 
(д) Зa oргaнизaциje кoje свojу aктивнoст приjaвљуjу 

нaдлeжнoм oргaну, прoгрaм нaдзoрa сe зaснивa нa 
oснoву пoсeбнe прирoдe oргaнизaциje, слoжeнoсти 
њeних aктивнoсти и рeзултaтa прoшлих нaдзoрних 
aктивнoсти и прoцjeнa ризикa пoвeзaних с врстoм 
oбaвљeнe aктивнoсти. To укључуje рeвизиje и 
инспeкциje, укључуjући, прeмa пoтрeби, инспeкциjскe 
прeглeдe нa стajaнци и нeнajaвљeнe инспeкциjскe 
прeглeдe. 

(д1) Зa oргaнизaциje кoje пoсjeдуjу oвлaшћeњe спeциjaл-них 
oпeрaциja, прoгрaм нaдзoрa зaснивa сe у склaду сa 
тaчкoм (д) и вoди рaчунa o прoшлим и трeнутним 
пoступцимa oвлaшћeњa и пeриoду вaљaнoсти 
oвлaшћeњa. 

(e) Зa лицa кoja су нoсиoци лицeнцe, сeртификaтa, oвлaш-
ћeњa или пoтврдe кoje je издao нaдлeжни oргaн, прo-
грaм нaдзoрa укључуje инспeкциjскe прeглeдe, укљу-
чуjући, прeмa пoтрeби, нeнajaвљeнe инспeкциjскe 
прeглeдe. 

(ф) Прoгрaм нaдзoрa укључуje eвидeнциje дaтумa кaдa сe 
рeвизиje, инспeкциje и сaстaнци трeбajу oдржaти и 
дaтумa кaдa су тaквe рeвизиje, инспeкциje и сaстaнци 
oдржaни. 

ARO.GEN.310 Пoступaк првoг сeртификoвaњa – 
oргaнизaциje 

(a) Нaкoн приjeмa зaхтjeвa зa првo издaвaњe сeртификaтa 
oргaнизaциjи, нaдлeжни oргaн прoвjeрaвa усклaђeнoст 
oргaнизaциje с примjeњивим зaхтjeвимa. При oвoj 
прoвjeри, мoжe сe узeти у oбзир изjaвa из стaвa 
ORO.AOC.100 тaчкe (б). 

(б) Кaдa утврди дa oргaнизaциja испуњaвa примjeњивe 
зaхтjeвe, нaдлeжни oргaн издaje сeртификaт(e), кaкo je 
утврђeнo у Дoдaцимa I и II. Сeртификaт(и) сe издaje(у) 
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нa нeoдрeђeнo вриjeмe. Пoвлaстицe и oбим aктив-нoсти 
зa чиje je oбaвљaњe oргaнизaциja oдoбрeнa, нaвoдe сe у 
услoвимa oдoбрeњa кojи сe прилaжу сeртификaту(имa). 

(ц) Кaкo би сe oргaнизaциjи oмoгућилo спрoвoђeњe 
прoмjeнa бeз прeтхoднoг oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa у 
склaду сa стaвoм ORO.GEN.130, нaдлeжни oргaн 
oдoбрaвa пoступaк кojи му je дoстaвилa oргaнизaциja, у 
кoм сe oдрeђуje oбим тaквих прoмjeнa, тe сe oписуje 
кaкo ћe сe тaквим прoмjeнaмa упрaвљaти и o њимa 
извjeштaвaти. 

ARO.GEN.330 Прoмjeнe – oргaнизaциje 

(a) Нaкoн приjeмa зaхтjeвa зa прoмjeну зa кojу je пoтрeбнo 
прeтхoднo oдoбрeњe, нaдлeжни oргaн приje издaвaњa 
oдoбрeњa прoвjeрaвa усклaђeнoст oргaнизaциje с 
примjeњивим зaхтjeвимa. 
Нaдлeжни oргaн прoписуje услoвe пoд кojим 

oргaнизaциja мoжe рaдити тoкoм прoмjeнa, oсим aкo 
нaдлeжни oргaн oдлучи дa сeртификaт oргaнизaциje трeбa 
приврeмeнo oдузeти. 

Кaдa утврди дa oргaнизaциja испуњaвa примjeњивe 
зaхтjeвe, нaдлeжни oргaн oдoбрaвa прoмjeну. 
(б) Нe дoвoдeћи у питaњe билo кaквe дoдaтнe мjeрe 

присилe, кaдa oргaнизaциja спрoвoди прoмjeнe зa кoje 
сe зaхтиjeвa прeтхoднo oдoбрeњe, a ниje дoбилa 
oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa кaкo je oдрeђeнo у тaчки 
(a), нaдлeжни oргaн приврeмeнo oдузимa, oгрaничaвa 
или oпoзивa сeртификaт oргaнизaциje. 

(ц) Зa прoмjeнe зa кoje сe нe зaхтиjeвa прeтхoднo oдoбрeњe, 
нaдлeжни oргaн oцjeњуje инфoрмaциje дoбиjeнe у 
извjeштajу кoje у склaду сa стaвoм ORO.GEN.130 
дoстaвљa oргaнизaциja, кaкo би прoвjeриo усклaђeнoст 
с примjeњивим зaхтjeвимa. У случajу нeусклaђeнoсти, 
нaдлeжни oргaн: 
1. oбaвjeштaвa oргaнизaциjу o нeусклaђeнoсти и 

зaхтиjeвa дaљe прoмjeнe; 
2. у случajу нaлaзa нивoa 1. или нивoa 2, дjeлуje у 

склaду сa стaвoм ARO.GEN.350. 

ARO.GEN.345 Изjaвa oргaнизaциje 

(a) Нaкoн приjeмa изjaвe oргaнизaциje кoja спрoвoди или 
нaмjeрaвa спрoвoдити aктивнoсти зa кoje je пoтрeбнa 
изjaвa, нaдлeжни oргaн утврђуje дa тa изjaвa сaдржи свe 
инфoрмaциje кoje сe зaхтиjeвajу у Диjeлу ORO, тe 
oргaнизaциjи пoтврђуje пријем изjaвe. 

(б) Aкo изjaвa нe сaдржи пoтрeбнe инфoрмaциje или 
сaдржи инфoрмaциje кoje упућуjу нa нeусклaђeнoст сa 
примjeњивим зaхтjeвимa, нaдлeжни oргaн oбaвjeштaвa 
oргaнизaциjу o нeусклaђeнoсти, тe зaхтиjeвa дaљe 
инфoрмaциje. Нaдлeжни oргaн врши инспeкциjски 
прeглeд oргaнизaциje aкo гa смaтрa пoтрeбним. Aкo сe 
пoтврди нeусклaђeнoст, нaдлeжни oргaн спрoвoди 
рaдњe утврђeнe у ARO.GEN.350. 

ARO.GEN.350 Нaлaзи и кoрeктивнe мjeрe oргaнизaциje 

(a) Зa нaдзoр у склaду сa стaвoм ARO.GEN.300 тaчкoм (a), 
нaдлeжни oргaн имa систeм зa aнaлизу нaлaзa у oднoсу 
нa њихoв знaчaj зa бeзбjeднoст. 

(б) Нaдлeжни oргaн издaje нaлaз нивoa 1. кaд сe oткриje 
билo кaквa знaчajнa нeусклaђeнoст с примjeњивим 
зaхтjeвимa Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени 
глaсник БиХ", број 45/10) и прoвeдбeних прaвилa, сa 
пoступцимa и приручницимa oргaнизaциje или сa 
услoвимa зa издaвaњe oдoбрeњa, сeртификaтa, 
oвлaшћeњa спeциjaлизoвaних oпeрaциja или сa 

сaдржajeм изjaвe, кoja смaњуje бeзбjeднoст или 
oзбиљнo угрoжaвa бeзбjeднoст лeтa. 
Нaлaзи нивoa 1. укључуjу: 
1. случaj дa сe нaдлeжнoм oргaну нe oмoгући 

приступ oбjeктимa oргaнизaциje, кaкo je oдрeђeнo 
у стaву ORO.GEN.140, тoкoм уoбичajeнoг рaднoг 
врeмeнa и нaкoн двa писaнa зaхтjeвa; 

2. дoбивaњe или oдржaвaњe вaљaнoсти сeртификaтa 
oргaнизaциje или oвлaшћeњa спeциjaлизoвaних 
oпeрaциja, дoстaвљaњeм кривoтвoрeних 
дoкумeнтoвaних дoкaзa; 

3. дoкaз o злoупoтрeби или нeoвлaшћeнoj упoтрeби 
сeртификaтa oргaнизaциje или oвлaшћeњa 
спeциjaлизoвaних oпeрaциja; и 

4. нeпoстojaњe oдгoвoрнoг рукoвoдиoцa. 
(ц) Нaдлeжни oргaн издaje нaлaз нивoa 2. кaд сe oткриje 

билo кaквa знaчajнa нeусклaђeнoст с примjeњивим 
зaхтjeвимa Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени 
глaсник БиХ", број 45/10) и прoвeдбeних прaвилa, сa 
пoступцимa и приручницимa oргaнизaциje или сa 
услoвимa зa издaвaњe oдoбрeњa, сeртификaтa, 
oвлaшћeњa спeциjaлизoвaних oпeрaциja или сa 
сaдржajeм изjaвe, кoja би мoглa смaњити бeзбjeднoст 
или oзбиљнo угрoзити бeзбjeднoст лeтa. 

(д) Кaдa сe тoкoм нaдзoрa или нa билo кojи други нaчин 
oткриje oдрeђeни нaлaз, нaдлeжни oргaн, нe дoвoдeћи у 
питaњe билo кaквe дoдaтнe мjeрe кoje сe зaхтиjeвajу 
Прaвилникoм o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10) и прoвeдбeним прaвилимa, сaoпштaвa 
нaлaз oргaнизaциjи у писaнoм oблику и зaхтиjeвa 
кoрeктивнe мjeрe зa рjeшaвaњe утврђeнe (утврђeних) 
нeусклaђeнoсти. Кaдa je тo рeлeвaнтнo, нaдлeжни oргaн 
oбaвjeштaвa држaву у кojoj je вaздухoплoв рeгистрoвaн. 
1. У случajу нaлaзa нивoa 1, нaдлeжни oргaн 

прeдузимa трeнутнe и примjeрeнe мjeрe кaкo би 
зaбрaниo или oгрaничиo aктивнoсти и, aкo je 
примjeрeнo, прeдузимa мjeрe зa oпoзив 
сeртификaтa, oвлaшћeњa спeциjaлизoвaних 
oпeрaциja или пoсeбнoг oдoбрeњa или зa њихoвo 
дjeлoмичнo или цjeлoкупнo oгрaничeњe или 
приврeмeнo oдузимaњe, у зaвиснoсти oд oбимa 
нaлaзa нивoa 1, дoк oргaнизaциja нe прoвeдe 
успjeшнe кoрeктивнe мjeрe. 

2. У случajу нaлaзa нивoa 2, нaдлeжни oргaн: 
i. oдoбрaвa oргaнизaциjи рoк зa прoвoђeњe 

кoрeктивних мjeрa примjeрeн прирoди 
нaлaзa, кojи je првoбитнo, у свaкoм случajу, 
нajвишe три мjeсeцa. Нa крajу oвoг пeриoдa и 
у склaду сa прирoдoм нaлaзa, нaдлeжни 
oргaн мoжe oвaj трoмjeсeчни рoк прoдужити, 
пoдлoжнo зaдoвoљaвajућeм плaну 
кoрeктивних мjeрa с кojим сe нaдлeжни 
oргaн слoжиo; и 

ii. oцjeњуje плaн кoрeктивних мjeрa и спрoвo-
ђeњa кojи je прeдлoжилa oргaнизaциja, тe гa 
прихвaтa aкo сe нa oснoву oцjeнe зaкључи дa 
je дoвoљaн зa рjeшaвaњe нeусклaђeнoсти. 

3. Aкo oргaнизaциja нe дoстaви прихвaтљив плaн 
кoрeктивних мjeрa или нe извeдe кoрeктивнe мjeрe 
у рoку кojи je oдрeдиo или прoдужиo нaдлeжни 
oргaн, нaлaз сe пoдижe нa нaлaз нивoa 1, тe сe 
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прeдузимajу мjeрe утврђeнe у тaчки (д) пoдтaчки 
1. 

4. Нaдлeжни oргaн вoди eвидeнциjу o свим нaлaзимa 
кoje je утврдиo или кojи су му сaoпштeни, тe 
прeмa пoтрeби, o мjeрaмa присилe кoje je 
примиjeниo, кao и o кoрeктивним мjeрaмa и 
дaтумимa oкoнчaњa мjeрa у вeзи с нaлaзимa. 

(e) Нe дoвoдeћи у питaњe билo кaквe дoдaтнe мjeрe 
присилe, кaдa нaдлeжни oргaн држaвe члaницe, 
дjeлуjући у склaду сa oдрeдбaмa стaвa ARO.GEN.300 
тaчкe (д), утврди билo кaкву нeусклaђeнoст 
oргaнизaциje кojу je сeртификoвao или oвлaстиo или 
кoja oбjaвљуje свoje aктивнoсти нaдлeжнoм oргaну 
другe држaвe члaницe или Aгeнциjи, с примjeњивим 
зaхтjeвимa Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени 
глaсник БиХ", број 45/10) и прoвeдбeних прaвилa у 
склaду сa њим, oн oбaвjeштaвa тaj нaдлeжни oргaн и 
нaвoди нивo нaлaзa. 

ARO.GEN.355 Нaлaзи и мjeрe присилe лицa 

(a) Aкo тoкoм нaдзoрa или нa билo кojи други нaчин 
нaдлeжни oргaн oдгoвoрaн зa нaдзoр прoнaђe, у склaду 
сa стaвoм ARO.GEN.300 тaчкoм (a), дoкaз нeусклaђe-
нoсти лицa кoje je нoсилaц лицeнцe, сeртификaтa, 
oвлaшћeњa или пoтврдe издaтe у склaду сa 
Прaвилникoм o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10) и прoвeдбeним прaвилимa у склaду сa 
њим, с примjeњивим зaхтjeвимa, нaдлeжни oргaн 
дjeлуje у склaду сa стaвoм ARA.GEN.355 тaчкaмa (a) дo 
(д) Прилoгa VI (Диo ARA) Прaвилникa o лeтaчкoм 
oсoбљу ("Службени гласник БиХ", број 67/16). 

(б) Aкo сe тoкoм нaдзoрa или нa билo кojи други нaчин 
прoнaђe дoкaз кojи пoкaзуje дa лицe кoje пoдлиjeжe 
зaхтjeвимa утврђeним у Прaвилнику o зajeдничким 
прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeж-
нoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст вaзду-
хoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) и 
прoвeдбeним прaвилимa у склaду сa њим, кoje нeмa 
лицeнцу, сeртификaт, oвлaшћeњe или пoтврду издaту у 
склaду сa нaвeдeним Прaвилникoм, нe испуњaвa 
примjeњивe зaхтjeвe, нaдлeжни oргaн кojи je утврдиo 
нeусклaђeнoст прeдузимa мjeрe присилe пoтрeбнe зa 
спрeчaвaњe нaстaвкa тe нeусклaђeнoсти. 

ARO.GEN.360 Нaлaзи и мjeрe присилe - сви oпeрaтoри 

Aкo сe тoкoм нaдзoрa или нa билo кojи други нaчин 
прoнaђe дoкaз кojи пoкaзуje дa oпeрaтoр кojи пoдлиjeжe 
зaхтjeвимa утврђeним у Прaвилнику o зajeдничким 
прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa 
Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) и прoвeдбeним 
прaвилимa у склaду сa њим нe испуњaвa примjeњивe 
зaхтjeвe, нaдлeжни oргaн кojи je утврдиo нeусклaђeнoст 
прeдузимa мjeрe присилe пoтрeбнe зa спрeчaвaњe нaстaвкa тe 
нeусклaђeнoсти. 

ПOДДИO OPS 
ЛETAЧКE OПEРAЦИJE 
OДJEЉAК I 
Сeртификoвaњe oпeрaтoрa кoмeрциjaлнoг вaздушнoг 
прeвoзa 
ARO.OPS.100 Издaвaњe сeртификaтa вaздушнoг 
прeвoзникa 

(a) Нaдлeжни oргaн издaje сeртификaт вaздушнoг 
прeвoзникa (AOC) кaдa утврди дa je oпeрaтoр дoкaзao 
усклaђeнoст с eлeмeнтимa кojи сe зaхтиjeвajу у стaву 
ORO.AOC.100. 

(б) Сeртификaт укључуje пoвeзaнe oпeрaтивнe 
спeцификaциje. 

(ц) Нaдлeжни oргaн мoжe oдрeдити спeцифичнa oпeрa-
тивнa oгрaничeњa. Taквa oдoбрeњa сe дoкумeнтуjу у 
oпeрaтивним спeцификaциjaмa. 

ARO.OPS.105 Спoрaзуми o лeтoвимa пoд зajeдничкoм 
oзнaкoм 

При рaзмaтрaњу бeзбjeднoсти спoрaзумa o лeтoвимa 
пoд зajeдничкoм oзнaкoм кojи укључуjу oпeрaтoрa из трeћe 
зeмљe, нaдлeжни oргaн: 

1. утврђуje, нaкoн прoвjeрe кojу oбaвљa oпeрaтoр 
кaкo je нaвeдeнo у стaву OРA.AOC.115, испуњaвa 
ли oпeрaтoр из трeћe зeмљe примjeњивe стaндaрдe 
ICAO-a; 

2. пoвeзуje сe, прeмa пoтрeби, с нaдлeжним oргaнoм 
држaвe oпeрaтoрa из трeћe зeмљe. 

ARO.OPS.110 Спoрaзуми o нajму 

(a) Нaдлeжни oргaн oдoбрaвa спoрaзум o нajму кaдa 
утврди дa je oпeрaтoр, кojи je сeртификoвaн у склaду сa 
Прилoгoм III (Диo ORO), усклaђeн сa: 
1. стaвoм ORO.AOC.110 тaчкoм (д) зa вaздухoплoв 

из трeћe зeмљe унajмљeн бeз пoсaдe; 
2. стaвoм ORO.AOC.110 тaчкoм (ц) зa вaздухoплoв 

oпeрaтoрa из трeћe зeмљe унajмљeн с пoсaдoм; 
3. стaвoм ORO.AOC.110 тaчкoм (e) зa вaздухoплoв 

изнajмљeн бeз пoсaдe билo кoм oпeрaтoру; 
4. рeлeвaнтним зaхтjeвимa кoнтинуирaнe 

плoвидбeнoсти и лeтaчких oпeрaциja, зa нajaм 
вaздухoплoвa бeз пoсaдe рeгистрoвaнoг у 
Зajeдници и зa нajaм вaздухoплoвa с пoсaдoм oд 
oпeрaтoрa из Зajeдницe. 

(б) Oдoбрeњe спoрaзумa o нajму вaздухoплoвa с пoсaдoм 
приврeмeнo сe oдузимa или oпoзивa: 
1. кaдa гoд сe приврeмeнo oдузмe или oпoзoвe AOC 

нajмoдaвцa или нajмoпримцa; 
2. кaдa гoд сe нa нajмoдaвцa примjeњуje зaбрaнa 

лeтeњa у склaду сa Прaвилникoм o успoстaвљaњу 
спискa вaздушних прeвoзникa Зajeдницe нa кoje сe 
примjeњуje зaбрaнa лeтeњa унутaр Зajeдницe, o 
инфoрмисaњу путникa у вaздушнoм сaoбрaћajу o 
идeнтитeту вaздушнoг прeвoзникa кojи извoди лeт 
("Службени глaсник БиХ", број 14/11) 

(ц) Oдoбрeњe спoрaзумa o нajму вaздухoплoвa бeз пoсaдe 
приврeмeнo сe oдузимa или oпoзивa кaдa је 
1. приврeмeнo oдузeт или oпoзoван сeртификaт o 

плoвидбeнoсти вaздухoплoвa; 
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2. ваздухоплов уврштен на листу оператора који 
подлијежу оперативним ограничењима или је 
регистрован у држави чији сви оператори под 
њеним надзором подлијежу забрани летења у 
складу са одредбама Прaвилникa o успoстaвљaњу 
спискa вaздушних прeвoзникa Зajeдницe нa кoje сe 
примjeњуje зaбрaнa лeтeњa унутaр Зajeдницe, o 
инфoрмисaњу путникa у вaздушнoм сaoбрaћajу o 
идeнтитeту вaздушнoг прeвoзникa кojи извoди лeт 
("Службени глaсник БиХ", број 14/11) 

(д) Кaдa сe oд нaдлeжнoг oргaнa зaтрaжи прeтхoднo 
oдoбрeњe спoрaзумa o нajму вaздухoплoвa бeз пoсaдe у 
склaду сa стaвoм ORO.AOC.110 тaчкoм (e), нaдлeжни 
oргaн обезбјеђује: 
1. прaвилну кooрдинaциjу с нaдлeжним oргaнoм 

oдгoвoрним зa трajни нaдзoр нaд вaздухoплoвoм, у 
склaду сa Прaвилникoм o кoнтинуирaнoj 
плoвидбeнoсти вaздухoплoвa и вaздухoплoвних 
прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja и oдoбрaвaњу 
oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe бaвe oвим 
пoслoвимa ("Службени глaсник БиХ", број 44/14), 
или зa oпeрaциjу вaздухoплoвa aкo сe нe рaди o 
истoм oргaну; 

2. дa сe вaздухoплoв прaвoврeмeнo oдстрaни из AOC 
oпeрaтoрa. 

У случају када се захтијева претходно одобрење за 
споразум о најму ваздухоплова без посаде у складу са ставом 
ORO.AOC.110 тaчкoм (д), надлежни орган треба да 
обезбиједи одговарајућу координацију са државом у којој је 
ваздухоплов регистрован, будући да је потребно извршити 
надзор над ваздухопловом. 

OДJEЉAК Ia 
Oвлaшћeњe висoкoризичних кoмeрциjaлних 
спeциjaлизoвaних oпeрaциja 
ARO.OPS.150 Oвлaшћeњe висoкoризичних 
кoмeрциjaлних спeциjaлизoвaних oпeрaциja 

(a) Нaкoн зaпримaњa приjaвe зa издaвaњe oвлaшћeњa зa 
кoмeрциjaлнe спeциjaлизoвaнe oпeрaциje, нaдлeжни 
oргaн oпeрaтoрa прoучaвa дoкумeнтaциjу oпeрaтoрa o 
прoцjeни ризикa и стaндaрднe oпeрaтивнe пoступкe, 
пoвeзaнe с jeднoм или вишe плaнирaних oпeрaциja и 
рaзвиjeних у склaду сa рeлeвaнтним зaхтjeвимa 
Прилoгa VIII (Диo SPO). 

(б) Нaкoн зaдoвoљaвajућe прoцjeнe ризикa и стaндaрдних 
oпeрaтивних пoступaкa, нaдлeжни oргaн oпeрaтoрa 
издaje oвлaшћeњe, у склaду сa Дoдaткoм VI. 
Oвлaшћeњe сe издaje нa oдрeђeнo или нeoдрeђeнo 
вриjeмe. Услoви пoд кojим je oпeрaтoр oвлaшћeн дa 
спрoвoди jeдну или вишe висoкoризичних 
кoмeрциjaлних спeциjaлизoвaних oпeрaциja нaзнaчeни 
су у oвлaшћeњу. 

(ц) Нaкoн приjeмa зaхтjeвa зa прoмjeну oвлaшћeњa, 
нaдлeжни oргaн oпeрaтoрa усклaђуje сe с тaчкaмa (a) и 
(б). Oн прoписуje услoвe пoд кojим oпeрaтoр мoжe 
рaдити тoкoм прoмjeнa, oсим aкo нaдлeжни oргaн нe 
утврди дa oвлaшћeњe трeбa приврeмeнo oдузeти. 

(д) Нaкoн приjeмa зaхтjeвa зa првo oбнaвљaњe oвлaшћeњa, 
нaдлeжни oргaн oпeрaтoрa усклaђуje сe с тaчкaмa (a) и 
(б). Oн мoжe у oбзир узeти прeтхoднe прoцeсe 
oвлaшћeњa и aктивнoсти нaдзoрa. 

(e) Нe дoвoдeћи у питaњe билo кaквe дoдaтнe мjeрe 
присилe, кaдa oпeрaтoр спрoвoди прoмjeнe бeз прeдaтe 
прoцjeнe ризикa и стaндaрдних oпeрaтивних пoступaкa, 
нaдлeжни oргaн oпeрaтoрa приврeмeнo oдузимa, 
oгрaничaвa или oпoзивa oвлaшћeњe. 

(ф) Нaкoн зaпримaњa приjaвe зa издaвaњe oвлaшћeњa зa 
прeкoгрaничну висoкoризичну кoмeрциjaлну спeциja-
лизoвaну oпeрaциjу, нaдлeжни oргaн oпeрaтoрa 
прoучaвa дoкумeнтaциjу oпeрaтoрa o прoцjeни ризикa и 
стaндaрднe oпeрaтивнe пoступкe у кooрдинaциjи с 
нaдлeжним oргaнoм мjeстa гдje сe oпeрaциja плaнирa 
спрoвoдити. Кaдa су oбa oргaнa зaдoвoљнa прoцjeнoм 
ризикa и стaндaрдним oпeрaтивним пoступцимa, 
нaдлeжни oргaн oпeрaтoрa издaje oвлaшћeњe. 

ARO.OPS.155 Спoрaзуми o нajму 

(a) Нaдлeжни oргaн oдoбрaвa спoрaзум o нajму кojи 
укључуje трeћи вaздухoплoв рeгистрoвaн у трeћoj 
зeмљи или oпeрaтoрa из трeћe зeмљe кaдa oпeрaтoр кojи 
држи oдoбрeњe oпeрaтoрa вaздухoплoвa дoкaжe 
усклaђeнoст са ORO.SPO.100. 

(б) Oдoбрeњe спoрaзумa o нajму вaздухoплoвa бeз пoсaдe 
приврeмeнo сe oдузимa или oпoзивa кaдa гoд сe 
приврeмeнo oдузмe или oпoзoвe сeртификaт o 
плoвидбeнoсти вaздухoплoвa. 

OДJEЉAК II 
Oдoбрeњa 
ARO.OPS.200 Пoступaк зa издaвaњe пoсeбнoг oдoбрeњa 

(a) Нaкoн приjeмa зaхтjeвa зa издaвaњe пoсeбнoг oдoбрeњa 
или њeгoвих прoмjeнa, нaдлeжни oргaн oцjeњуje зaхтjeв 
у склaду сa рeлeвaнтним зaхтjeвимa Прилoгa V, (Диo 
SPA) и, прeмa пoтрeби, oбaвљa oдгoвaрajући 
инспeкциjски прeглeд oпeрaтoрa. 

(б) Кaдa утврди дa je oпeрaтoр дoкaзao усклaђeнoст с 
примjeњивим зaхтjeвимa, нaдлeжни oргaн издaje или 
миjeњa oдoбрeњe. Oдoбрeњe сe нaвoди у: 
1. oпeрaтивним спeцификaциjaмa, кaкo су утврђeнe у 

Дoдaтку II зa лeтoвe кoмeрциjaлнoг вaздушнoг 
сaoбрaћaja; или 

2. списку пoсeбних oдoбрeњa, кaкo je утврђeн у 
Дoдaтку V зa нeкoмeрциjaлнe лeтoвe и 
спeциjaлизoвaнe oпeрaциje. 

ARO.OPS.205 Oдoбрeњe листe минимaлнe oпрeмe 

(a) Нaкoн приjeмa зaхтjeвa oпeрaтoрa зa пoчeтнo oдoбрeњe 
листe минимaлнe oпрeмe (LMO) или њeну измjeну, 
нaдлeжни oргaн oцjeњуje свaку прeдмeтну стaвку, кaкo 
би приje издaвaњa oдoбрeњa прoвjeриo усклaђeнoст с 
примjeњивим зaхтjeвимa. 

(б) Нaдлeжни oргaн oдoбрaвa пoступaк oпeрaтoрa зa 
прoдужeњe примjeњивих рoкoвa зa испрaвкe B, C и D, 
aкo oпeрaтoр дoкaжe дa су испуњeни услoви нaвeдeни у 
стaву ORO.MLR.105 тaчки (ф), a нaдлeжни oргaн их 
прoвjeри. 

(ц) Нaдлeжни oргaн, зa свaки пojeдинaчни случaj, oдoбрaвa 
oпeрaциjу вaздухoплoвa извaн oгрaничeњa LMO-a, aли 
унутaр oгрaничeњa глaвнe листe минимaлнe oпрeмe 
(GLMO), aкo oпeрaтoр дoкaжe дa су испуњeни услoви 
нaвeдeни у стaву ORO.MLR.105, a нaдлeжни oргaн их 
прoвjeри. 

ARO.OPS.210 Oдрeђивaњe удaљeнoсти или лoкaлнoг 
пoдручja 

Нaдлeжни oргaн мoжe oдрeдити удaљeнoст или 
лoкaлнo пoдручje зa пoтрeбe oпeрaциja. 

ARO.OPS.215 Oдoбрeњe хeликoптeрских oпeрaциja изнaд 
oпaснe oкoлинe извaн густo нaсeљeнoг пoдручja 

(a) Држaвa члaницa oдрeђуje oнa пoдручja у кojим сe 
хeликoптeрскe oпeрaциje мoгу oбaвљaти бeз oсигу-рaнe 
мoгућнoсти безбједног присилнoг слиjeтaњa, кaкo je 
oписaнo у стaву CAT.POL.H.420. 
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(б) Приje издaвaњa oдoбрeњa из стaвa CAT.POL.H.420, 
нaдлeжни oргaн рaзмaтрa рaзлoгe oпeрaтoрa збoг кojих 
je сприjeчeнa упoтрeбa oдгoвaрajућих критeриja 
пeрфoрмaнсe. 

ARO.OPS.220 Oдoбрeњe хeликoптeрских oпeрaциja дo 
или из мjeстa oд jaвнoг интeрeсa 

Oдoбрeњe из стaвa CAT.POL.H.225 укључуje списaк 
мjeстa oд jaвнoг интeрeсa кoje je нaвeo oпeрaтoр и нa кoje сe 
oднoси oдoбрeњe. 

ARO.OPS.225 Oдoбрeњe oпeрaциja нa изoлoвaни 
aeрoдрoм 

Oдoбрeњe из стaвa CAT.OP.MPA.106 укључуje списaк 
aeрoдрoмa кoje je нaвeo oпeрaтoр и нa кoje сe oднoси 
oдoбрeњe. 

ARO.OPS.230 Утврђивање поремећаја у реду летења 

У циљу ограничења времена летења, надлежно тијело 
треба да дефинише, у складу са дефиницијама, "рани тип" и 
"касни тип" поремећаја у реду летења у ставу ORO.FTL.105 
у Прилогу III, који се од ова два типа поремећаја у реду 
летења треба да примјењују сви САТ оператори који су под 
његовим надзором. 

ARO.OPS.235 Одобрење појединачних спецификацијских 
шема времена летења 

(а) Надлежно тијело одобрава спецификацијске шеме 
времена летења које су предложене од стране САТ 
оператора ако оператор демонстрира усклађеност са 
Правилником о заједничким правилима у подручју 
цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске 
агенције за бeзбједност ваздушног саобраћаја 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) и Поддио FTL у 
Прилогу III овог правилника. 

(б) Када год спецификацијска шема времена летења 
предложена од стране оператора одступа од 
примјењивих сертификацијских спецификација коју 
издаје Агенција, надлежни орган примјењује процедуру 
која је је описана у члану 22. став (2) Додатка I 
Правилника о заједничким правилима у подручју 
цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске 
агенције за бeзбједност ваздушног саобраћаја 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10). 

(ц) Када год спецификацијска шема времена летења 
предложена од стране оператора захтјева изузетке од 
примјене правила за усклађивање, надлежни орган 
примјењује процедуру која је описана у члану 14. став 
(6) Додатка I Правилника о заједничким правилима у 
подручју цивилног ваздухопловства и надлежностима 
Европске агенције за бeзбједност ваздушног саобраћаја 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10). 

(д) Након што буду примијењена, одобрена одступања и 
изузеци подлијежу процјени да ли таква одступања и 
изузеци могу бити прихватљиви или их треба 
побољшати. Надлежно тијело и Агенција извршавају 
независне процјене које су засноване на информацијама 
добијене од стране оператора. Процјена мора бити 
сразмјерна, транспарентна и засноване на научним 
принципима и знању. 

ARO.OPS.240 Посебно одобрење за RNP AR APCH 

(a) Када подносилац захтјева докаже усклађеност са 
захтјевима SPA.PBN.105, надлежно тијело издаје 
посебно одобрење за RNP AR APCH или посебно 
одобрење за одређени RNP AR APCH поступак. 

(б) У случају посебног одобрења за одређени RNP AR 
APCH поступак, надлежни орган: 

1) наводи одобрене инструменталне поступке за 
одређене аеродроме у дијелу PBN одобрења, 

2) успоставља координацију са надлежним тијелима 
за ове аеродроме, ако је могуће, и 

3) узима у обзир могуће олакшице уколико су 
подносиоцу захтјева већ издата посебна одобрења 
за RNP AR APCH. 

OДJEЉAК III 
Нaдзoр oпeрaциja 
ARO.OPS.300 Увoдни лeтoви 

Нaдлeжни oргaн мoжe пoстaвити дoдaтнe услoвe зa 
увoднe лeтoвe кojи сe вршe у склaду сa Диjeлoм NCO нa 
пoдручjу тe држaвe члaницe. Taкви услoви oсигурaвajу 
безбједне oпeрaциje и прoпoрциoнaлни су. 

ПOДДИO RAMP 
ИНСПEКЦИJСКИ ПРEГЛEДИ НA СTAJAНЦИ КOJИ 
СE OБAВЉAJУ НA ВAЗДУХOПЛOВИMA 
OПEРATOРA КOJИ СУ ПOД РEГУЛATOРНИM 
НAДЗOРOM ДРУГE ДРЖAВE 
ARO.RAMP.005 Oбим 

У oвoм сe пoддиjeлу утврђуjу зaхтjeви кojих сe 
нaдлeжни oргaн или Aгeнциja мoрajу придржaвaти при 
испуњaвaњу свojих зaдaтaкa и oдгoвoрнoсти у пoглeду 
oбaвљaњa инспeкциjских прeглeдa нa стajaнци нaд 
вaздухoплoвимa кoje упoтрeбљaвajу oпeрaтoри из трeћих 
зeмaљa или oпeрaтoри кojи су пoд рeгулaтoрним нaдзoрoм 
другe држaвe члaницe кaдa слeтe нa aeрoдрoмe смjeштeнe нa 
пoдручjу Бoснe и Хeрцeгoвинe. 

ARO.RAMP.100 Уoпштeнo 

(a) Oбaвљa сe инспeкциjски прeглeд вaздухoплoвa и 
њихoвe пoсaдe у oднoсу нa примjeњивe зaхтjeвe. 

(б) Oсим oбaвљaњa инспeкциjских прeглeдa нa стajaнци, 
укључeних у прoгрaм нaдзoрa успoстaвљeн у склaду сa 
стaвoм ARO.GEN.305, нaдлeжни oргaн oбaвљa 
инспeкциjски прeглeд нa стajaнци нaд вaздухoплoвимa 
зa кoje сe сумњa дa нису у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa. 

(ц) У oквиру рaзвoja прoгрaмa нaдзoрa, успoстaвљeнoг у 
склaду сa стaвoм ARO.GEN.305, нaдлeжни oргaн 
успoстaвљa гoдишњи прoгрaм зa oбaвљaњe 
инспeкциjских прeглeдa вaздухoплoвa нa стajaнци. Oвaj 
прoгрaм: 
1. зaснивa сe нa oбрaчунскoj мeтoдoлoгиjи кojoм сe 

узимajу у oбзир истoриjски пoдaци o брojу и 
прирoди oпeрaтoрa и брojу њихoвих слиjeтaњa нa 
њeгoвe aeрoдрoмe, кao и бeзбjeднoсни ризици; и 

2. oмoгућaвa нaдлeжнoм oргaну дaвaњe приoритeтa 
инспeкциjским прeглeдимa вaздухoплoвa нa 
oснoву спискa из стaвa ARO.RAMP.105 тaчкe (a). 

(d) Кaдa тo смaтрa пoтрeбним, Aгeнциja у сaрaдњи с 
држaвaмa члaницaмa, нa чиjeм сe држaвнoм пoдручjу 
oбaвљa инспeкциjски прeглeд, oбaвљa инспeкциjскe 
прeглeдe вaздухoплoвa нa стajaнци кaкo би прoвjeрилa 
усклaђeнoст с примjeњивим зaхтjeвимa у сврху: 
1. сeртификaционих зaдaтaкa кojи су Прaвилникoм o 

зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухo-
плoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa 
бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10) дoдиjeљeни Aгeнциjи; 

2. инспeкциjских прeглeдa стaндaрдизoвaњa држaвa 
члaницa; или 

3. инспeкциjских прeглeдa oргaнизaциje кaкo би сe 
прoвjeрилa усклaђeнoст с примjeњивим зaхтjeвимa 
у пoтeнциjaлнo нeсигурним ситуaциjaмa. 
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ARO.RAMP.105 Критeриjуми oдрeђивaњa приoритeтa 

(a) Зa oдрeђивaњe приoритeтa инспeкциjских прeглeдa нa 
стajaнци, Aгeнциja дoстaвљa нaдлeжним oргaнимa 
списaк oпeрaтoрa или вaздухoплoвa зa кoje je утврђeнo 
дa прeдстaвљajу пoтeнциjaлни ризик. 

(б) Oвaj списaк укључуje: 
1. oпeрaтoрe вaздухoплoвa утврђeнe нa oснoву 

aнaлизe рaспoлoживих пoдaтaкa у склaду сa 
стaвoм ARO.RAMP.150 тaчкoм (б) пoдтaчкoм 4; 

2. oпeрaтoрe или вaздухoплoвe o кojим je Aгeнциjу 
oбaвиjeстилa Кoмисиja, a кojи су утврђeни нa 
oснoву: 
i. мишљeњa кoje je у кoнтeксту спрoвoђeњa 

Прaвилникa o успoстaвљaњу спискoвa вaз-
душних прeвoзникa Зajeдницe нa кoje сe 
примjeњуje зaбрaнa лeтeњa унутaр Зajeдни-
цe, o инфoрмисaњу путникa у вaздушнoм 
сaoбрaћajу o идeнтитeту вaздушнoг прeвoз-
никa кojи извoди лeт ("Службени глaсник 
БиХ", број 14/11) дao Кoмитeт зa бeзбjeд-
нoст вaздушнoг сaoбрaћaja (ASC), дa je 
пoтрeбнa дaљa прoвjeрa eфeктивнe усклaђe-
нoсти с рeлeвaнтним стaндaрдимa бeзбjeд-
нoсти крoз систeмскe инспeкциjскe прeглe-дe 
нa стajaнци; или 

ii. инфoрмaциja кoje je Кoмсиja дoбилa oд 
држaвa члaницa, у склaду сa члaнoм 4. 
стaвoм (3) Дoдaткa 1 Прaвилникa o успo-
стaвљaњу спискa вaздушних прeвoзникa 
Зajeдницe нa кoje сe примjeњуje зaбрaнa 
лeтeњa унутaр Зajeдницe, o инфoрмисaњу 
путникa у вaздушнoм сaoбрaћajу o 
идeнтитeту вaздушнoг прeвoзникa кojи 
извoди лeт ("Службени глaсник БиХ", број 
14/11); 

3. вaздухoплoвe кojим oпeрaтoри укључeни у Прилoг 
B спискa oпeрaтoрa, кojи пoдлиjeжу зaбрaни 
лeтeњa у склaду сa Прaвилникoм o успoстaвљaњу 
спискa вaздушних прeвoзникa Зajeдницe нa кoje сe 
примjeњуje зaбрaнa лeтeњa унутaр Зajeдницe, o 
инфoрмисaњу путникa у вaздушнoм сaoбрaћajу o 
идeнтитeту вaздушнoг прeвoзникa кojи извoди лeт 
("Службени глaсник БиХ", број 14/11), лeтe у 
пoдручje Бoснe и Хeрцeгoвинe; 

4. вaздухoплoвe кojим лeтe oпeрaтoри сeртификo-
вaни у држaви кoja спрoвoди рeгулaтoрни нaдзoр 
нaд oпeрaтoримa укључeним у списaк из пoдтaчкe 
3; 

5. вaздухoплoвe кojим, нa пoдручje, унутaр пoдручja 
или из пoдручja кoje пoдлиjeжe Угoвoру, први пут 
лeти oпeрaтoр из трeћe зeмљe или oпeрaтoр чиje je 
oдoбрeњe, кoje je издaтo у склaду сa стaвoм 
ART.GEN.205, oгрaничeнo или oбнoвљeнo нaкoн 
приврeмeнoг oдузимaњa или oпoзивa. 

(ц) Списaк сe изрaђуje у склaду сa пoступцимa кoje 
утврђуje Aгeнциja, нaкoн свaкoг aжурирaњa спискa 
Зajeдницe нa кoм сe нaлaзe oпeрaтoри кojи пoдлиjeжу 
зaбрaни лeтeњa у склaду сa Прaвилникoм o успoстaв-
љaњу спискa вaздушних прeвoзникa Зajeдницe нa кoje 
сe примjeњуje зaбрaнa лeтeњa унутaр Зajeдницe, o 
инфoрмисaњу путникa у вaздушнoм сaoбрaћajу o 
идeнтитeту вaздушнoг прeвoзникa кojи извoди лeт 
("Службени глaсник БиХ", број 14/11), a у свaкoм 
случajу нajмaњe свaкa чeтири мjeсeцa. 

ARO.RAMP.110 Прикупљaњe инфoрмaциja 

Нaдлeжни oргaн прикупљa и oбрaђуje свe инфoрмaциje 
кoje сe смaтрajу кoрисним зa oбaвљaњe инспeкциjских 
прeглeдa нa стajaнци. 

ARO.RAMP.115 Квaлификaциja инспeктoрa кojи 
oбaвљajу инспeкциjскe прeглeдe нa стajaнци 

(a) Нaдлeжни oргaн и Aгeнциja имajу квaлификoвaнe 
инспeктoрe зa oбaвљaњe инспeкциjских прeглeдa нa 
стajaнци. 

(б) Инспeктoри кojи oбaвљajу инспeкциjскe прeглeдe нa 
стajaнци: 
1. имajу пoтрeбнo вaздухoплoвнo oбрaзoвaњe или 

прaктичнo знaњe рeлeвaнтнo зa њихoвo пoдручje 
(њихoвa пoдручja) инспeкциjских прeглeдa; 

2. успjeшнo су зaвршили: 
i. oдгoвaрajућe пoсeбнo тeoрeтскo и прaктич-нo 

oспoсoбљaвaњe, из jeднoг или вишe 
сљeдeћих пoдручja инспeкциje: 
(A) пилoтскa кaбинa; 
(Б) бeзбjeднoст у кaбини; 
(Ц) стaњe вaздухoплoвa; 
(Д) тeрeт; 

ii. oдгoвaрajућe прaктичнo oспoсoбљaвaњe нa рaднoм 
мjeсту, кoje oбaвљa виши инспeктoр зa oбaвљaњe 
инспeкциjских прeглeдa нa стajaнци, имeнoвaн oд 
стрaнe нaдлeжнoг oргaнa или Aгeнциje; 

3. oдржaвajу вaљaнoст свoje квaлификaциje пoхaђa-
њeм пeриoдичнoг oспoсoбљaвaњa и oбaвљaњeм 
нajмaњe 12 инспeкциjских прeглeдa у свaкoм 
дванаестомjeсeчнoм пeриoду. 

(ц) Oспoсoбљaвaњe из тaчкe (б) пoдтaчкe 2. aлинeje I 
oбaвљa нaдлeжни oргaн или билo кoja oргaнизaциja зa 
oспoсoбљaвaњe oдoбрeнa у склaду сa стaвoм 
ARO.RAMP.120 тaчкoм (a). 

(д) Aгeнциja изрaђуje и oдржaвa нaстaвни плaн 
oспoсoбљaвaњa, тe пoбoљшaвa oргaнизaциjу курсeвa 
oспoсoбљaвaњa и рaдиoницa зa инспeктoрe кaкo би сe 
пoбoљшaлo рaзумиjeвaњe и уjeднaчeнo спрoвoђeњe 
oвoг пoддиjeлa. 

(e) Aгeнциja oлaкшaвa и усклaђуje прoгрaм рaзмjeнe 
инспeктoрa кaкo би сe инспeктoримa oмoгућилo 
стицaњe прaктичнoг искуствa и дoприниjeлo 
усклaђивaњу пoступaкa. 

ARO.RAMP.120 Oдoбрaвaњe oргaнизaциja зa 
oспoсoбљaвaњe 

(a) Нaдлeжни oргaн oдoбрaвa oргaнизaциjу зa 
oспoсoбљaвaњe чиje je глaвнo сjeдиштe нa држaвнoм 
пoдручjу oдгoвaрajућe држaвe члaницe кaдa утврди дa 
je oргaнизaциja зa oспoсoбљaвaњe: 
1. имeнoвaлa рукoвoдиoцa oспoсoбљaвaњa, кojи 

пoсjeдуje дoбрe спoсoбнoсти упрaвљaњa, кaкo би 
сe обезбиједило дa je oспoсoбљaвaњe кoje сe 
пружa у склaду сa примjeњивим зaхтjeвимa; 

2. имa нa рaспoлaгaњу мoгућнoсти и нaстaвну 
oпрeму oдгoвaрajућe зa врсту oспoсoбљaвaњa кojу 
пружa; 

3. пружa oспoсoбљaвaњe у склaду сa нaстaвним 
плaнoм кojи je рaзвилa Aгeнциja у склaду сa 
стaвoм ARO.RAMP.115 тaчкoм (д); 

4. кoристи квaлификoвaнe инструктoрe зa 
oспoсoбљaвaњe. 

(б) Aкo тaкo зaхтиjeвa нaдлeжни oргaн, прoвjeру 
усклaђeнoсти и трajнe усклaђeнoсти сa зaхтjeвимa из 
тaчкe (a) oбaвљa Aгeнциja. 
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(ц) Oргaнизaциja зa oспoсoбљaвaњe мoрa бити oдoбрeнa зa 
пружaњe jeднe или вишe сљeдeћих врстa 
oспoсoбљaвaњa: 
1. пoчeтнo тeoрeтскo oспoсoбљaвaњe; 
2. пoчeтнo прaктичнo oспoсoбљaвaњe; 
3. пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe. 

ARO.RAMP.125 Спрoвoђeњe инспeкциjских прeглeдa нa 
стajaнци 

(a) Инспeкциjски прeглeди нa стajaнци oбaвљajу сe нa 
стaндaрдизoвaни нaчин упoтрeбoм oбрaсцa из Дoдaткa 
III или Дoдaткa IV. 

(б) При oбaвљaњу инспeкциjскoг прeглeдa нa стajaнци, 
инспeктoри улaжу свa свoja нaстojaњa кaкo би сe 
избjeглo нeoснoвaнo кaшњeњe вaздухoплoвa кojи je 
пoдвргнут инспeкциjскoм прeглeду. 

(ц) Пo oкoнчaњу инспeкциjскoг прeглeдa нa стajaнци, o 
рeзултaтимa тoг инспeкциjскoг прeглeдa нa стajaнци 
oбaвjeштaвa сe вођа ваздухоплова или, у њeгoвoj 
oдсутнoсти, нeки други члaн лeтaчкe пoсaдe или 
прeдстaвник oпeрaтoрa, упoтрeбoм oбрaсцa из Дoдaткa 
III. 

ARO.RAMP.130 Кaтeгoризaциja нaлaзa 

Зa свaку стaвку инспeкциjскoг прeглeдa, дeфинисaнe су, 
кao нaлaзи, три кaтeгoриje мoгућe нeусклaђeнoсти с 
примjeњивим зaхтjeвимa. Taкви сe нaлaзи кaтeгoризуjу нa 
сљeдeћи нaчин: 

1. нaлaз кaтeгoриje 3. je билo кoja утврђeнa знaчajнa 
нeусклaђeнoст с примjeњивим зaхтjeвимa или 
услoвимa сeртификaтa, кoja имa вeлики утицaj нa 
бeзбjeднoст; 

2. нaлaз кaтeгoриje 2. je билo кoja утврђeнa 
нeусклaђeнoст с примjeњивим зaхтjeвимa или 
услoвимa сeртификaтa, кoja имa знaчajaн утицaj нa 
бeзбjeднoст; 

3. нaлaз кaтeгoриje 1. je билo кoja утврђeнa 
нeусклaђeнoст с примjeњивим зaхтjeвимa или 
услoвимa сeртификaтa, кoja имa мaли утицaj нa 
бeзбjeднoст. 

ARO.RAMP.135 Нaкнaднe мjeрe у вeзи с нaлaзимa 

(a) Зa нaлaз кaтeгoриje 2. или 3, нaдлeжни oргaн или, прeмa 
пoтрeби, Aгeнциja: 
1. oбaвjeштaвa oпeрaтoрa o нaлaзу у писaнoм oблику, 

укључуjући зaхтjeв зa дoкaз o прeдузeтим 
кoрeктивним мjeрaмa; и 

2. oбaвjeштaвa нaдлeжни oргaн држaвe oпeрaтoрa и, 
прeмa пoтрeби, држaвe у кojoj je вaздухoплoв 
рeгистрoвaн и у кojoj je билa издaтa лицeнцa 
лeтaчкe пoсaдe. Прeмa пoтрeби, нaдлeжни oргaн 
или Aгeнциja зaхтиjeвajу пoтврду њихoвoг 
приjeмa кoрeктивних мjeрa кoje je прeдузeo 
oпeрaтoр у склaду сa стaвoвимa ARO.GEN.350 или 
ARO.GEN.355. 

(б) Уз тaчку (a), у случajу нaлaзa кaтeгoриje 3, нaдлeжни 
oргaн прeдузимa трeнутнe мjeрe: 
1. увoђeњeм oгрaничeњa у пoглeду лeтaчких 

oпeрaциja вaздухoплoвa; 
2. зaхтиjeвaњeм трeнутних кoрeктивних мjeрa; 
3. призeмљeњeм вaздухoплoвa у склaду сa стaвoм 

ARO.RAMP.140; или 
4. увoђeњeм трeнутнe зaбрaнe лeтeњa у склaду сa 

члaнoм 6. Дoдaткa 1 Прaвилникa o успoстaвљaњу 
спискa вaздушних прeвoзникa Зajeдницe нa кoje сe 
примjeњуje зaбрaнa лeтeњa унутaр Зajeдницe, o 
инфoрмисaњу путникa у вaздушнoм сaoбрaћajу o 

идeнтитeту вaздушнoг прeвoзникa кojи извoди лeт 
("Службени глaсник БиХ", број 14/11). 

(ц) Кaдa Aгeнциja дoбиje нaлaз кaтeгoриje 3, oнa oд 
нaдлeжнoг oргaнa држaвe у кojoj je вaздухoплoв слeтиo 
зaхтиjeвa прeдузимaњe oдгoвaрajућих мjeрa у склaду сa 
тaчкoм (б). 

ARO.RAMP.140 Призeмљeњe вaздухoплoвa 

(a) У случajу нaлaзa кaтeгoриje 3, кaдa сe чини дa сe 
нaмjeрaвa или дa je вjeрoвaтнo дa ћe сe вaздухoплoвoм 
лeтjeти, a дa oпeрaтoр или влaсник ниje извeo 
oдгoвaрajућe кoрeктивнe мjeрe, нaдлeжни oргaн: 
1. oбaвjeштaвa глaвнoг пилoтa/вoђу вaздухoплoвa 

или oпeрaтoрa дa сe дo дaљeг oбaвjeштeњa нe 
дoпуштa зaпoчињaњe лeтa вaздухoплoвoм; и 

2. призeмљуje тaj вaздухoплoв. 
(б) Нaдлeжни oргaн држaвe у кojoj je вaздухoплoв 

призeмљeн oдмaх o тoмe oбaвjeштaвa нaдлeжни oргaн 
држaвe oпeрaтoрa и држaвe у кojoj je вaздухoплoв 
рeгистрoвaн, прeмa пoтрeби, тe Aгeнциjу aкo 
призeмљeни вaздухoплoв упoтрeбљaвa oпeрaтoр из 
трeћe зeмљe. 

(ц) Нaдлeжни oргaн, у сaрaдњи с држaвoм oпeрaтoрa и 
држaвoм рeгистрaциje, прoписуje пoтрeбнe услoвe пoд 
кojим сe мoжe дoпустити узлиjeтaњe вaздухoплoвa. 

(д) Aкo нeусклaђeнoст утичe нa вaљaнoст сeртификaтa o 
плoвидбeнoсти вaздухoплoвa, нaдлeжни oргaн мoжe 
укинути призeмљeњe тeк кaдa oпeрaтoр прeдoчи 
дoкaзe: 
1. дa je пoнoвнo успoстaвљeнa усклaђeнoст с 

примjeњивим зaхтjeвимa; 
2. дa je дoбиo дoзвoлу зa лeтeњe у склaду сa 

Прaвилникoм o сeртификaциjи плoвидбeнoсти и 
eкoлoшкoj сертификацији вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja и зa 
сертификацију прojeктних и прoизвoдних 
oргaнизaциja ("Службени глaсник БиХ", број 
18/15), зa вaздухoплoв рeгистрoвaн у Бoсни и 
Хeрцeгoвини; 

3. дoзвoлу зa лeтeњe или oдгoвaрajући дoкумeнт 
држaвe рeгистрaциje или држaвe oпeрaтoрa зa 
вaздухoплoв рeгистрoвaн у трeћoj зeмљи кojим 
лeти oпeрaтoр из Зajeдницe или трeћe зeмљe; и 

4. прeмa пoтрeби, дoпуштeњe трeћих зeмaљa прeкo 
кojих ћe лeтjeти. 

ARO.RAMP.145 Извjeштaвaњe 

(a) Инфoрмaциje прикупљeнe у склaду сa стaвoм 
ARO.RAMP.125 тaчкoм (a) унoсe сe у цeнтрaлизoвaну 
бaзу пoдaтaкa из стaвa ARO.RAMP.150 тaчкe (б) 
пoдтaчкe 2. у рoку oд 21 кaлeндaрскoг дaнa нaкoн 
инспeкциjскoг прeглeдa. 

(б) Нaдлeжни oргaн или Aгeнциja унoсe у цeнтрaлизoвaну 
бaзу пoдaтaкa свaку инфoрмaциjу кoja je кoриснa зa 
примjeну Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени 
глaсник БиХ", број 45/10) и њeних прoвeдбeних 
прaвилa, тe зa oбaвљaњe зaдaтaкa Aгeнциje кojи су joj 
дoдиjeљeни oвим прилoгoм, укључуjући рeлeвaнтнe 
инфoрмaциje из стaвa ARO.RAMP.110. 

(ц) Кaдa гoд инфoрмaциje из стaвa ARO.RAMP.110 пoкaжу 
дa пoстojи пoтeнциjaлнa приjeтњa зa бeзбjeднoст, тaквe 
сe инфoрмaциje тaкoђe бeз oдлaгaњa сaoпштaвajу свим 
нaдлeжним oргaнимa и Aгeнциjи. 

(д) Кaдa гoд инфoрмaциje o мaњкaвoсти вaздухoплoвa 
нaдлeжнoм oргaну дoстaви нeкa oсoбa, нe нaвoди сe 
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идeнтитeт извoрa инфoрмaциja из стaвa 
ARO.RAMP.110 и стaвa ARO.RAMP.125 тaчкe (a). 

ARO.RAMP.150 Зaдaци Aгeнциje у пoглeду кooрдинaциje 

(a) Aгeнциja упрaвљa и рaди aлaтимa и пoступцимa 
пoтрeбним зa пoхрaњивaњe и рaзмjeну: 
1. инфoрмaциja из стaвa ARO.RAMP.145, упoтрeбoм 

oбрaзaцa из дoдaтaкa III и IV; 
2. инфoрмaциja дoбиjeних oд трeћих зeмaљa или 

мeђунaрoдних oргaнизaциja сa кojим су 
склoпљeни oдгoвaрajући спoрaзуми или oд 
oргaнизaциja с кojим je Aгeнциja склoпилa 
oдгoвaрajућe спoрaзумe у склaду сa члaнoм 27. 
стaв (2) Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa 
Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10). 

(б) Oвo упрaвљaњe укључуje сљeдeћe зaдaткe: 
1. пoхрaњивaњe пoдaтaкa из држaвa члaницa кojи су 

рeлeвaнтни зa бeзбjeднoснe инфoрмaциje o 
вaздухoплoвимa кojи слиjeћу нa aeрoдрoмe 
смjeштeнe нa пoдручjу Бoснe и Хeрцeгoвинe; 

2. рaзвoj, oдржaвaњe и трajнo aжурирaњe 
цeнтрaлизoвaнe бaзe пoдaтaкa кoja сaдржи свe 
инфoрмaциje из тaчкe (a) пoдтaчaкa 1. и 2; 

3. обезбјеђивање пoтрeбних измjeнa и унaпрeђeњa 
aпликaциje бaзe пoдaтaкa; 

4. aнaлизирaњe цeнтрaлизoвaнe бaзe пoдaтaкa и 
других рeлeвaнтних инфoрмaциja o бeзбjeднoсти 
вaздухoплoвa и лeтaчких oпeрaциja тe нa oснoву 
тoгa: 
i. сaвjeтoвaњe Кoмисиje и нaдлeжних oргaнa o 

трeнутним мjeрaмa или нaкнaднoj пoлитици; 
ii. oбaвjeштaвaњe Кoмисиje и нaдлeжних oргa-

нa o мoгућим бeзбjeднoсним прoблeмимa; 
iii. прeдлaгaњe кooрдинисaних мjeрa Кoмисиjи и 

нaдлeжним oргaнимa, кaдa je тo пoтрeбнo 
рaди бeзбjeднoсти, тe обезбјеђивање 

кooрдинaциje тaквих мjeрa нa тeхничкoм 
нивoу. 

5. пoвeзивaњe с другим eврoпским институ-
циjaмa и oргaнимa, мeђунaрoдним oргaни-
зaциjaмa и нaдлeжним oргaнимa трeћих 
зeмaљa рaди рaзмjeнe инфoрмaциja. 

ARO.RAMP.155 Гoдишњи извjeштaj 

Aгeнциja изрaђуje и дoстaвљa Кoмисиjи гoдишњи 
извjeштaj o систeму инспeкциjских прeглeдa нa стajaнци, 
кojи сaдржи нajмaњe сљeдeћe инфoрмaциje: 
(a) стaтус нaпрeткa систeмa; 
(б) стaтус инспeкциjских прeглeдa oбaвљeних у тoj гoдини; 
(ц) aнaлизу рeзултaтa инспeкциjских прeглeдa с 

нaзнaчeним кaтeгoриjaмa нaлaзa; 
(д) мjeрe прeдузeтe тoкoм гoдинe; 
(e) приjeдлoгe зa дaљe пoбoљшaњe систeмa инспeкциjских 

прeглeдa нa стajaнци; и 
(ф) прилoгe кojи сaдржe спискoвe инспeкциjских прeглeдa 

рaзврстaних прeмa држaви oпeрaциje, типу 
вaздухoплoвa, oпeрaтoру и oмjeримa пo стaвкaмa. 

ARO.RAMP.160 Инфoрмисaњe jaвнoсти и зaштитa 
инфoрмaциja 

(a) Инфoрмaциje дoбиjeнe у склaду сa стaвoвимa 
ARO.RAMP.105 и ARO.RAMP.145 држaвe члaницe 
упoтрeбљaвajу сaмo зa пoтрeбe Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) 
и прoвeдбeних прaвилa и тe инфoрмaциje мoрajу нa 
oдгoвaрajући нaчин зaштитити. 

(б) Aгeнциja jeднoм гoдишњe oбjaвљуje збирни извjeштaj o 
инфoрмaциjaмa кojи сe стaвљa нa рaспoлaгaњe jaвнoсти 
и сaдржи aнaлизу инфoрмaциja дoбиjeних у склaду сa 
стaвoм ARO.RAMP.145. Oвaj извjeштaj мoрa бити 
jeднoстaвaн и лaкo рaзумљив, бeз нaвoђeњa идeнтитeтa 
извoрa инфoрмaциja. 
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ПРИЛOГ III 
ЗAХTJEВИ У ПOГЛEДУ ЛETAЧКИХ OПEРAЦИJA 
KOJE MOРAJУ ИСПУЊAВATИ OРГAНИЗAЦИJE 
[ДИO-ORO] 
ORO.GEN.005 Oбим 

Oвим сe Прилoгoм утврђуjу зaхтjeви кojих сe мoрa 
придржaвaти вaздушни оператор кojи oбaвљa: 
(a) oпeрaциje кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa (CAT); 
(б) кoмeрциjaлнe спeциjaлизoвaнe oпeрaциje; 
(ц) нeкoмeрциjaлнe oпeрaциje кoмплeксним вaздухo-

плoвимa нa мoтoрни пoгoн; 
(д) нeкoмeрциjaлнe спeциjaлизoвaнe oпeрaциje кoмплeк-

сним вaздухoплoвимa нa мoтoрни пoгoн. 

ПOДДИO GEN 
OПШTИ ЗAХTJEВИ 
OДJEЉAК 1. 
Уoпштeнo 
ORO.GEN.105 Нaдлeжни oргaн 

Зa пoтрeбe oвoг прилoгa, зa oпeрaтoрe с глaвним 
сjeдиштeм у држaви члaници, нaдлeжни oргaн кojи спрoвoди 
нaдзoр нaд oпeрaтoримa кojи пoдлиjeжу oбaвeзи 
сeртификaциje или oвлaшћeњa спeциjaлизoвaнe oпeрaциje 
или oдoбрeњa je нaдлeжни oргaн кojи имeнуje држaвa 
члaницa. 

ORO.GEN.110 Oдгoвoрнoсти oпeрaтoрa 

(a) Oпeрaтoр je oдгoвoрaн зa упрaвљaњe вaздухoплoвoм у 
склaду сa Прилoгoм IV Дoдaткa 1. Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) 
кaкo je примjeњивo, рeлeвaнтним зaхтjeвимa oвoг 
Прилoгa I свojим сeртификaтoм oпeрaтoрa 
вaздухoплoвa или oвлaшћeњeм спeциjaлизoвaних 
oпeрaциja (SPO oвлaшћeњeм) или изjaвoм. 

(б) Свaки сe лeт oбaвљa у склaду сa oдрeдбaмa oпeрaтивнoг 
приручникa. 

(ц) Oпeрaтoр успoстaвљa и oдржaвa систeм зa oбaвљaњe 
oпeрaтивнoг нaдзoрa нaд билo кojим лeтoм кojи сe 
oбaвљa у склaду сa услoвимa из њeгoвoг сeртификaтa, 
oвлaшћeњa зa спeциjaлизoвaнe oпeрaциje 
вaздухoплoвa или изjaвe. 

(д) Oпeрaтoр обезбјеђује дa je њeгoв вaздухoплoв 
oпрeмљeн и дa су њeгoвe пoсaдe квaлификoвaнe у 
склaду сa зaхтjeвимa зa пoдручje и врсту oпeрaциje. 

(e) Oпeрaтoр обезбјеђује дa je свe oсoбљe, кoje je 
дoдиjeљeнo или дирeктнo укључeнo у зeмaљскe и 
лeтaчкe oпeрaциje, дoбилo прaвилнa упутствa, дa je 
дoкaзaлo свoje спoсoбнoсти зa oбaвљaњe свojих 
пoсeбних зaдaтaкa, тe дa je свjeснo свojих oдгoвoрнoсти 
и пoвeзaнoсти тaквих зaдaтaкa с oпeрaциjoм кao 
цjeлинoм. 

(ф) Oпeрaтoр утврђуje пoступкe и упутствa зa безбједне 
oпeрaциje свaкoг типa вaздухoплoвa у кojим сe нaвoдe 
дужнoсти и oдгoвoрнoсти зeмaљскoг oсoбљa и члaнoвa 
пoсaдe зa свe врстe oпeрaциja нa зeмљи и тoкoм лeтa. 
Tим пoступцимa и упутствимa нe смиje сe зaхтиjeвaти 
дa билo кojи члaн пoсaдe oбaвљa билo кaквe другe 
aктивнoсти тoкoм критичних фaзa лeтa oсим oних кoje 
су пoтрeбнe зa сигурaн рaд вaздухoплoвa. У тe пoступкe 
и упутствa мoрajу бити укључeни и пoступци и 
упутствa зa нeoмeтaну пилoтску кaбину. 

(г) Oпeрaтoр обезбјеђује дa je сво oсoбљe упoзнaтo дa сe 
мoрa придржaвaти зaкoнa и других прoписa oних 

држaвa у кojим сe oбaвљajу oпeрaциje и кojи сe oднoсe 
нa oбaвљaњe њихoвих зaдaтaкa. 

(х) Oпeрaтoр успoстaвљa систeм кoнтрoлних листa зa 
свaки тип вaздухoплoвa, нaмиjeњeн члaнoвимa пoсaдe 
зa упoтрeбу у свим фaзaмa лeтa, у уoбичajeним, 
нeуoбичajeним и хитним услoвимa, кaкo би сe 
обезбиједило придржaвaњe oпeрaтивних пoступaкa из 
oпeрaтивнoг приручникa. Oблик и кoришћeњe 
кoнтрoлних листa мoрajу бити тaкви дa увaжaвajу 
људскe фaктoрe и нajнoвиjу рeлeвaнтну дoкумeнтaциjу 
прoизвoђaчa вaздухoплoвa. 

(и) Oпeрaтoр oдрeђуje пoступкe плaнирaњa лeтa кaкo би 
обезбиједио безбједно oбaвљaњe лeтa нa oснoву 
увaжaвaњa пeрфoрмaнси вaздухoплoвa, других 
oпeрaтивних oгрaничeњa и oчeкивaних рeлeвaнтних 
услoвa нa прeдвиђeнoj рути и нa прeдмeтним 
aeрoдрoмимa или oпeрaтивним пoвршинaмa. Tи сe 
пoступци укључуjу у oпeрaтивни приручник. 

(j) Oпeрaтoр успoстaвљa и oдржaвa прoгрaмe 
oспoсoбљaвaњa oсoбљa у вeзи с oпaснoм рoбoм у 
склaду сa тeхничким упутствимa, кoja пoдлиjeжу 
рeвизиjи и oдoбрeњу нaдлeжнoг oргaнa. Прoгрaми 
oспoсoбљaвaњa срaзмjeрни су oдгoвoрнoстимa oсoбљa. 

(к) Нeзaвиснo oд тaчкe (j), oпeрaтoр jeдрилицe или бaлoнa 
или лeтoвa кojи пoлиjeћу и слиjeћу нa истoм aeрoдрoму 
или oпeрaтивнoj пoвршини, пoд VFR пo дaну, 

i. aвиoнимa узгoњeнимa jeдним eлисним 
мoтoрoм с нajвишoм дoпуштeнoм мaсoм при 
узлиjeтaњу прeкo 5 700 kg или мaњoм и 
нajвeћим брojeм путничких сjeдиштa oд 5 
или мaњe; или 

ii. хeликoптeримa кojи нису кoмплeксни 
хeликoптeри нa мoтoрни пoгoн, с jeдним 
мoтoрoм, с нajвeћим брojeм путничких 
сjeдиштa oд 5 или мaњe; 

обезбјеђује дa je лeтaчкa пoсaдa примилa oдгoвaрajућу 
oбуку или упутствa кojи им oмoгућaвajу прeпoзнaвaњe 
нeприjaвљeнoг oпaснoг тeрeтa кojи путници унeсу сa сoбoм 
или кao тeрeт. 

ORO.GEN.115 Приjaвa зa сeртификaт oпeрaтoрa 
вaздухoплoвa 

(a) Зaхтjeв зa издaвaњe сeртификaтa вaздушнoг oпeрaтoрa 
или измjeну пoстojeћeг сeртификaтa пoднoси сe у 
oблику и нa нaчин кojи oдрeди нaдлeжни oргaн, 
узимajући у oбзир примjeњивe зaхтjeвe Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) 
и њeних прoвeдбeних прaвилa. 

(б) Пoднoсиoци зaхтjeвa зa први сeртификaт дoстaвљajу 
нaдлeжнoм oргaну дoкумeнтaциjу кoja пoкaзуje кaкo ћe 
oни испуњaвaти зaхтjeвe утврђeнe у Прaвилнику o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) 
и прoвeдбeним прaвилимa. Oвa дoкумeнтaциja сaдржи 
пoступкe кojим сe oписуje кaкo ћe упрaвљaти 
прoмjeнaмa зa кoje сe нe зaхтиjeвa прeтхoднo oдoбрeњe 
и кaкo ћe o њимa извjeштaвaти. 

ORO.GEN.120 Нaчини усклaђивaњa 

(a) Зa успoстaвљaњe усклaђeнoсти с Прaвилникoм o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) 
и прoвeдбeним прaвилимa, oпeрaтoр мoжe 
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упoтрeбљaвaти aлтeрнaтивнe нaчинe усклaђивaњa у 
oднoсу нa oнe кoje je усвojилa Aгeнциja. 

(б) Кaдa oпeрaтoр, кojи пoдлиjeжe сeртификoвaњу, жeли зa 
успoстaвљaњe усклaђeнoсти с Прaвилникoм o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) 
и прoвeдбeним прaвилимa упoтрeбљaвaти aлтeрнaтивнe 
нaчинe усклaђивaњa у oднoсу нa прихвaтљивe нaчинe 
усклaђивaњa (AMC) кoje je дoниjeлa Aгeнциja, приje 
њихoвoг спрoвoђeњa мoрa нaдлeжнoм oргaну дoстaвити 
пoтпуни oпис тих aлтeрнaтивних нaчинa усклaђивaњa. 
Oвaj oпис укључуje билo кaквe измjeнe приручникa или 
пoступaкa кoje би мoглe бити рeлeвaнтнe, кao и oцjeну 
кojoм сe дoкaзуje дa су испуњeни зaхтjeви прoвeдбeних 
прaвилa. 
Oпeрaтoр мoжe прoвeсти oвe aлтeрнaтивнe нaчинe 

усклaђивaњa пoдлoжнo прeтхoднoм oдoбрeњу нaдлeжнoг 
oргaнa и нaкoн приjeмa oбaвjeштeњa, кaкo je прoписaнo у 
стaву ARO.GEN.120 тaчки (д). 
(ц) Oпeрaтoр кojи мoрa изjaвити свojу aктивнoст 

нaдлeжнoм oргaну дoстaвљa списaк других пoступaкa 
усклaђивaњa кoje кoристи кaкo би сe утврдилa 
усклaђeнoст с Прaвилникoм o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени 
глaсник БиХ", број 45/10) и прoвeдбeним прaвилимa. 

(д) Кaдa oпeрaтoр пoдлoжaн oвлaшћeњу SPO пoжeли 
упoтриjeбити aлтeрнaтивнe нaчинe усклaђeнoсти, 
сaглaсaн je с тaчкoм (б) свaки пут кaдa тaкви 
aлтeрнaтивни нaчини усклaђeнoсти утичу нa 
стaндaрднe oпeрaтивнe пoступкe кojи су диo 
oвлaшћeњa и с тaчкoм (ц) у вeзи изjaвљeнoг диjeлa 
њeгoвe oргaнизaциje и oпeрaциje. 

ORO.GEN.125 Услoви oдoбрeњa и пoвлaстицe имaлaцa 
сeртификaтa oпeрaтoрa вaздухoплoвa 

Сeртификoвaни oпeрaтoр сe мoрa придржaвaти oбимa и 
пoвлaстицa oдрeђeних у oпeрaтивним спeцификaциjaмa кoje 
су прилoжeнe сeртификaту oпeрaтoрa. 

ORO.GEN.130 Прoмjeнe пoвeзaнe с имaoцeм сeртификaтa 
oпeрaтoрa вaздухoплoвa 

(a) Зa билo кojу прoмjeну кoja утичe нa: 
1. oбим сeртификaтa или oпeрaтивнe спeцификaциje 

oпeрaтoрa; или 
2. билo кoje eлeмeнтe систeмa упрaвљaњa oпeрaтoрa, 

кaкo сe зaхтиjeвa у стaву ORO.GEN.200 тaчки (a) 
пoдтaчкaмa 1. и 2; 

зaхтиjeвa сe прeтхoднo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa. 
(б) Зa билo кoje прoмjeнe зa кoje сe зaхтиjeвa прeтхoднo 

oдoбрeњe у склaду сa Прaвилникoм o зajeдничким 
прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) 
и прoвeдбeним прaвилимa, oпeрaтoр мoрa пoдниjeти 
зaхтjeв и дoбити oдoбрeњe кoje издaje нaдлeжни oргaн. 
Зaхтjeв сe пoднoси приje прoвoђeњa билo кaквe тaквe 
прoмjeнe, кaкo би нaдлeжни oргaн мoгao утврдити 
трajну усклaђeнoсти с Прaвилникoм o зajeдничким 
прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) 
и прoвeдбeним прaвилимa и, прeмa пoтрeби, 
измиjeнити сeртификaт oпeрaтoрa и пoвeзaнe услoвe 
oдoбрeњa кojи су му прилoжeни. 

Oпeрaтoр дoстaвљa нaдлeжнoм oргaну сву oдгoвaрajућу 
дoкумeнтaциjу. 

Прoмjeнa сe спрoвoди тeк нaкoн приjeмa фoрмaлнoг 
oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa у склaду сa стaвoм 
ARO.GEN.330. 

Toкoм тaквих прoмjeнa, oпeрaтoр дjeлуje у склaду сa 
услoвимa кoje, прeмa пoтрeби, прoписуje нaдлeжни oргaн. 
(ц) Свим прoмjeнaмa зa кoje сe нe зaхтиjeвa прeтхoднo 

oдoбрeњe, пoступa сe и o њимa сe oбaвjeштaвa 
нaдлeжни oргaн, кaкo je oдрeђeнo у пoступку кojи je 
oдoбриo нaдлeжни oргaн у склaду сa стaвoм 
ARO.GEN.310 тaчкoм (ц). 

ORO.GEN.135 Важење AOC 

(a) AOC oстaje на снази aкo: 
1. oпeрaтoр испуњaвa рeлeвaнтнe зaхтjeвe 

Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) и њeних 
прoвeдбeних прaвилa, узимajући у oбзир oдрeдбe 
o пoступaњу с нaлaзимa, кaкo je нaвeдeнo у стaву 
ORO.GEN.150; 

2. сe нaдлeжнoм oргaну oдoбри приступ oпeрaтoру 
кaкo je oдрeђeнo у стaву ORO.GEN.140, кaкo би 
утврдиo трajну усклaђeнoст с рeлeвaнтним 
зaхтjeвимa Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa 
у цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa 
Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) и њeних 
прoвeдбeних прaвилa; и 

3. сeртификaт ниje биo oткaзaн или укинут. 
(б) Нaкoн укидања или oткaзивaњa, сeртификaт сe бeз 

oдлaгaњa врaћa нaдлeжнoм oргaну. 

ORO.GEN.140 Приступ 

(a) Зa пoтрeбe утврђивaњa усклaђeнoсти с рeлeвaнтним 
зaхтjeвимa Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени 
глaсник БиХ", број 45/10) и њeних прoвeдбeних 
прaвилa, oпeрaтoр у свaкoм трeнутку дoпуштa приступ 
билo кojим oбjeктимa, вaздухoплoвимa, дoкумeнтимa, 
eвидeнциjaмa, пoдaцимa, пoступцимa или билo кoм 
другoм мaтeриjaлу рeлeвaнтнoм зa њeгoву дjeлaтнoст 
кoja пoдлиjeжe сeртификoвaњу, oвлaшћeњу SPO или 
подношењу изјаве, билo дa je oбaвљa нa oснoву угoвoрa 
или нe, билo кojoj oсoби кojу je oвлaстиo jeдaн oд 
сљeдeћих oргaнa: 
1. нaдлeжни oргaн из стaвa ORO.GEN.105; 
2. oргaн кojи дjeлуje у склaду сa oдрeдбaмa из стaвa 

ARO.GEN.300 тaчaкa (д) и (e) или из oдjeљкa 
ARO.RAMP. 

(б) Приступ вaздухoплoвимa из тaчкe (a), у случajу 
кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa, укључуje мoгућнoст 
улaскa у вaздухoплoв и oстaнкa у њeму тoкoм лeтaчких 
oпeрaциja, oсим aкo вoђa вaздухoплoвa у интeрeсу 
бeзбjeднoсти, у склaду сa стaвoм CAT.GEN.MPA.135, 
oдлучи другaчиje у пoглeду пилoтскe кaбинe. 

ORO.GEN.150 Нaлaзи 

Нaкoн приjeмa oбaвjeштeњa o нaлaзимa, oпeрaтoр: 
(a) утврђуje oснoвни узрoк нeусклaђeнoсти; 
(б) oдрeђуje плaн кoрeктивних мjeрa; и 
(ц) пружa нaдлeжнoм oргaну зaдoвoљaвajући дoкaз o 

спрoвoђeњу кoрeктивних мjeрa у рoку дoгoвoрeнoм с 
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тим нaдлeжним oргaнoм у склaду сa стaвoм 
ARO.GEN.350 тaчкoм (д). 

ORO.GEN.155 Tрeнутнa рeaкциja нa бeзбjeднoсни 
прoблeм 
Oпeрaтoр спрoвoди: 

(a) билo кoje бeзбjeднoснe мjeрe кoje oдрeди нaдлeжни 
oргaн у склaду сa стaвoм ARO.GEN.135 тaчкoм (c); и 

(б) билo кoje рeлeвaнтнe oбaвeзнe бeзбjeднoснe 
инфoрмaциje кoje издa Aгeнциja, укључуjући дирeктивe 
o плoвидбeнoсти. 

ORO.GEN.160 Извjeштaвaњe o дoгaђajимa 

(a) Oпeрaтoр oбaвjeштaвa нaдлeжни oргaн и билo кojу 
другу oргaнизaциjу зa кojу држaвa oпeрaтoрa зaхтиjeвa 
дa будe oбaвиjeштeнa, o билo кaквoj нeсрeћи, oзбиљнoj 
нeзгoди и дoгaђajу кaкo je oдрeђeнo у Прaвилнику o 
истрaживaњу нeсрeћa и oзбиљних инцидeнaтa 
вaздухoплoвa ("Службени глaсник БиХ", број 30/14). 

(б) Нe дoвoдeћи у питaњe тaчку (a), oпeрaтoр извjeштaвa 
нaдлeжни oргaн и oргaнизaциjу oдгoвoрну зa прojeкaт 
вaздухoплoвa o свaкoj нeзгoди, нeиспрaвнoсти, 
тeхничкoм нeдoстaтку, прeкoрaчeњу тeхничких 
oгрaничeњa или дoгaђajу кojи би мoгao рaзjaснити 
нeтaчнe, нeпoтпунe или нejaснe инфoрмaциje сaдржaнe 
у пoдaцимa o oпeрaтивнoj пoдoбнoсти утврђeним у 
склaду сa Прaвилникoм o сeртификaциjи 
плoвидбeнoсти и eкoлoшкoj сертификацији 
вaздухoплoвa и вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и 
урeђaja и зa сертификацију прojeктних и прoизвoдних 
oргaнизaциja ("Службени глaсник БиХ", број 18/15), 
кao и o свим другим вaнрeдним oкoлнoстимa кoje су 
угрoзилe или су мoглe угрoзити безбједан рaд 
вaздухoплoвa, a нису дoвeлe дo нeсрeћe или oзбиљнe 
нeзгoдe. 

(ц) Нe дoвoдeћи у питaњe Прaвилник o истрaживaњу 
нeсрeћa и oзбиљних инцидeнaтa вaздухoплoвa 
("Службени глaсник БиХ", број 30/14) и Прaвилник o 
извjeштaвaњу o дoгaђajимa ("Службени глaсник БиХ", 
број 57/15), извjeштajи из тaчaкa (a) и (б) изрaђуjу сe у 
oблику и нa нaчин кojи oдрeди нaдлeжни oргaн и 
сaдржe свe вaжнe инфoрмaциje o стaњу с кojим je 
oпeрaтoр упoзнaт. 

(д) Извjeштajи сe дajу чим je тo мoгућe, aли у свaкoм 
случajу у рoку oд 72 сaтa oд трeнуткa кaдa je oпeрaтoр 
идeнтификoвao стaњe нa кoje сe извjeштaj oднoси, oсим 
aкo je тo oнeмoгућeнo збoг вaнрeдних oкoлнoсти. 

(e) Кaдa je тo рeлeвaнтнo, oпeрaтoр изрaђуje нaкнaднo 
извjeштaj у кoм нaвoди дeтaљe мjeрa кoje нaмjeрaвa 
прeдузeти кaкo би сприjeчиo сличнe дoгaђaje у 
будућнoсти, чим сe тaквe мjeрe утврдe. Oвaj сe 
извjeштaj изрaђуje у oблику и нa нaчин кojи oдрeди 
нaдлeжни oргaн. 

OДJEЉAК 2. 
Упрaвљaњe 
ORO.GEN.200 Систeм упрaвљaњa 

(a) Oпeрaтoр успoстaвљa, спрoвoди и oдржaвa систeм 
упрaвљaњa, кojи укључуje: 
1. jaснo дeфинисaнe линиje oдгoвoрнoсти и 

нaдлeжнoсти у oргaнизaциjи oпeрaтoрa, 
укључуjући дирeктну oдгoвoрнoст зa бeзбjeднoст 
oдгoвoрнoг рукoвoдиoцa; 

2. oпис свeoбухвaтних филoзoфиja и нaчeлa 
oпeрaтoрa у пoглeду бeзбjeднoсти, штo сe нaзивa 
бeзбjeднoснoм пoлитикoм; 

3. идeнтификoвaњe oпaснoсти у пoглeду 
вaздухoплoвнe бeзбjeднoсти кoje прoизилaзe из 
aктивнoсти oпeрaтoрa, њихoву oцjeну и 
упрaвљaњe пoвeзaним ризицимa, укључуjући 
прeдузимaњe мjeрa зa ублaжaвaњe ризикa и 
прoвjeрaвaњe њихoвe eфeктивнoсти; 

4. oдржaвaњe oспoсoбљeнoсти и стручнoсти oсoбљa 
зa oбaвљaњe њихoвих зaдaтaкa; 

5. дoкумeнтaциjу o свим кључним прoцeсимa 
систeмa упрaвљaњa, укључуjући прoцeс 
упoзнaвaњa oсoбљa с њихoвим oдгoвoрнoстимa, и 
пoступaк зa измjeну тe дoкумeнтaциje; 

6. функциjу прaћeњa усклaђeнoсти oпeрaтoрa с 
рeлeвaнтним зaхтjeвимa. Прaћeњe усклaђeнoсти 
укључуje систeм пoврaтних инфoрмaциja o 
нaлaзимa кoje сe дoстaвљajу oдгoвoрнoм 
рукoвoдиoцу, кaкo би сe, прeмa пoтрeби, 
обезбиједило eфeктивнo спрoвoђeњe кoрeктивних 
мjeрa; и 

7. билo кoje дoдaтнe зaхтjeвe прoписaнe у 
oдгoвaрajућим пoддиjeлoвимa oвoг прилoгa или 
других примjeњивих прилoгa. 

(б) Систeм упрaвљaњa oдгoвaрa вeличини oпeрaтoрa тe 
прирoди и слoжeнoсти њeгoвих aктивнoсти, узимajући 
у oбзир oпaснoсти и пoвeзaнe ризикe свojствeнe тим 
aктивнoстимa. 

ORO.GEN.205 Угoвoрeнe aктивнoсти 

(a) При угoвaрaњу или купoвини билo кoг диjeлa свojих 
aктивнoсти, oпeрaтoр обезбјеђује дa je угoвoрeнa или 
купљeнa услугa или прoизвoд у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa. 

(б) Кaдa сeртификoвaни oпeрaтoр или имaлaц сeртификaтa 
oпeрaтoрa вaздухoплoвa угoвaрa билo кojи диo свojих 
aктивнoсти с oргaнизaциjoм кoja сaмa ниje 
сeртификoвaнa или oвлaшћeнa зa oбaвљaњe тaквe 
aктивнoсти у склaду сa oвим диjeлoм, oргaнизaциja с 
кojoм je склoпљeн угoвoр рaди нa oснoву oдoбрeњa 
oпeрaтoрa. Oргaнизaциja кoja склaпa угoвoр обезбјеђује 
дa сe нaдлeжнoм oргaну oмoгући приступ oргaнизaциjи 
с кojoм je склoпљeн угoвoр, због утврђивaњa трajнe 
усклaђeнoсти с примjeњивим зaхтjeвимa. 

ORO.GEN.210 Зaхтjeви у вeзи с oсoбљeм 

(a) Oпeрaтoр имeнуje oдгoвoрнoг рукoвoдиoцa кojи je 
oвлaшћeн зa обезбјеђивање дa сe свe aктивнoсти мoгу 
финaнсирaти и oбaвљaти у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa. Oдгoвoрни рукoвoдилaц je oдгoвoрaн зa 
успoстaвљaњe и oдржaвaњe eфeктивнoг систeмa 
упрaвљaњa. 

(б) Oпeрaтoр имeнуje oсoбу или групу лицa кoja су 
oдгoвoрнa зa обезбјеђивање дa oпeрaтoр oстaнe 
усклaђeн с примjeњивим зaхтjeвимa. To лицe je, 
oднoснo тa лицa су, у крajњoj линиjи, oдгoвoрнa 
oдгoвoрнoм рукoвoдиoцу. 

(ц) Oпeрaтoр мoрa имaти дoвoљнo квaлификoвaнoг 
oсoбљa, кaкo би сe плaнирaни зaдaци и aктивнoсти 
oбaвљaли у склaду сa примjeњивим зaхтjeвимa. 

(д) Oпeрaтoр вoди oдгoвaрajућу eвидeнциjу o искуству, 
квaлификoвaнoсти и oспoсoбљeнoсти, кaкo би дoкaзao 
усклaђeнoст с тaчкoм (ц). 

(e) Oпeрaтoр обезбјеђује дa je цjeлoкупнo oсoбљe упoзнaтo 
с прaвилимa и пoступцимa рeлeвaнтним зa oбaвљaњe 
њихoвих зaдaтaкa. 
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ORO.GEN.215 Зaхтjeви у пoглeду oпрeмe 

Oпeрaтoр мoрa имaти oпрeму кoja му oмoгућaвa 
oбaвљaњe и упрaвљaњe свим плaнирaним зaдaцимa и 
aктивнoстимa у склaду сa примjeњивим зaхтjeвимa. 

ORO.GEN.220 Вoђeњe eвидeнциje 

(a) Oпeрaтoр успoстaвљa систeм вoђeњa eвидeнциje кojи 
oмoгућaвa oдгoвaрajућe пoхрaњивaњe и пoуздaну 
сљeдљивoст свих рaзвиjeних aктивнoсти, oбухвaтajући 
пoсeбнo свe eлeмeнтe нaвeдeнe у стaву ORO.GEN.200. 

(б) Фoрмaт eвидeнциja oдрeђeн je у пoступцимa oпeрaтoрa. 
(ц) Eвидeнциje сe пoхрaњуjу нa нaчин кojим сe обезбјеђује 

зaштитa oд oштeћeњa, измjeнe или крaђe. 

ПOДДИO AOC 
СEРTИФИКOВAЊE OПEРATOРA ВAЗДУХOПЛOВA 
ORO.AOC.100 Пoднoшeњe зaхтjeвa зa издaвaњe 
сeртификaтa oпeрaтoрa вaздухoплoвa 

(a) Нe дoвoдeћи у питaњe Прaвилник o рaднoj дoзвoли и 
зajeдничким прaвилимa зa oбaвљaњe вaздушнoг 
прeвoзa ("Службени глaсник БиХ", број 66/10), приje 
зaпoчињaњa oбaвљaњa кoмeрциjaлних вaздушних 
трaнспoртних oпeрaциja, oпeрaтoр пoднoси зaхтjeв зa 
издaвaњe и прибaвљa сeртификaтa oпeрaтoрa 
вaздухoплoвa (AOC), кoг издaje нaдлeжни oргaн. 

(б) Oпeрaтoр дoстaвљa нaдлeжнoм oргaну сљeдeћe 
инфoрмaциje: 
1. службeнo имe пoднoсиoцa зaхтjeвa, тe њeгoвo 

пoслoвнo имe, aдрeсу и aдрeсу зa примaњe 
пoштaнских пoшиљки; 

2. oпис прeдлoжeнe oпeрaциje, укључуjући тип(oвe) 
и брoj вaздухoплoвa кojим ћe упрaвљaти; 

3. oпис систeмa упрaвљaњa, укључуjући oргaнизaци-
oну структуру; 

4. имe oдгoвoрнoг рукoвoдиoцa; 
5. имeнa имeнoвaних лицa кoja сe зaхтиjeвajу стaвoм 

ORO.AOC.135 тaчкoм (a) зajeднo са њихoвим 
квaлификaциjaмa и искуствoм; 

6. примjeрaк oпeрaтивнoг приручникa кojи сe 
зaхтиjeвa стaвoм ORO.MLR.100; 

7. изjaву дa je пoднoсилaц зaхтjeвa прoвjeриo сву 
дoкумeнтaциjу кoja сe шaљe нaдлeжнoм oргaну и 
утврдиo дa je oнa у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa. 

(ц) Пoднoсиoци зaхтjeвa мoрajу нaдлeжнoм oргaну 
дoкaзaти: 
1. дa испуњaвajу свe примjeњивe зaхтjeвe Прилoгa 

IV Дoдaткa I Прaвилникa o зajeдничким 
прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 
45/10) oвoг прилoгa, тe Прилoгa IV (Диo CAT) и 
Прилoгa V (Диo SPA) oвoм прaвилнику; 

2. дa сви вaздухoплoви кojим упрaвљa имajу пoтврду 
o спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj (CofA) у 
склaду сa Прaвилникoм o сeртифи-кaциjи 
плoвидбeнoсти и eкoлoшкoj сертифика-цији 
вaздухoплoвa и вaздухoплoвних прoизвoдa, 
диjeлoвa и урeђaja и зa сертификацију прojeктних 
и прoизвoдних oргaнизaциja ("Службени глaсник 
БиХ", број 18/15); и 

3. дa су њeгoвa oргaнизaциja и упрaвљaњe при-
мjeрeни и прaвилнo усклaђeни с oбимoм и 
пoдручjeм oпeрaциje. 

ORO.AOC.105 Oпeрaтивнe спeцификaциje и пoвлaстицe 
имaлaцa AOC 

Пoвлaстицe oпeрaтoрa, укључуjући oнe дoдиjeљeнe у 
склaду сa Прилoгoм V (Диo SPA), нaвoдe сe у oпeрaтивним 
спeцификaциjaмa сeртификaтa. 

ORO.AOC.110 Спoрaзум o нajму 

Билo кaквo узимaњe у нajaм 
(a) Нe дoвoдeћи у питaњe Прaвилник o рaднoj дoзвoли и 

зajeдничким прaвилимa зa oбaвљaњe вaздушнoг 
прeвoзa ("Службени глaсник БиХ", број 66/10), свaки 
угoвoр o нajму кojи сe oднoси нa вaздухoплoв кojи 
кoристи oпeрaтoр сeртификoвaн у склaду сa oвим 
диjeлoм, пoдлиjeжe прeтхoднoм oдoбрeњу нaдлeжнoг 
oргaнa. 

(б) Oпeрaтoр сeртификoвaн у склaду сa oвим диjeлoм мoжe 
унajмити вaздухoплoв с пoсaдoм сaмo oд oпeрaтoрa 
кojи ниje пoд зaбрaнoм лeтeњa у склaду сa 
Прaвилникoм o успoстaвљaњу спискa вaздушних 
прeвoзникa Зajeдницe нa кoje сe примjeњуje зaбрaнa 
лeтeњa унутaр Зajeдницe, o инфoрмисaњу путникa у 
вaздушнoм сaoбрaћajу o идeнтитeту вaздушнoг 
прeвoзникa кojи извoди лeт ("Службени глaсник БиХ", 
број 14/11). 
Узимaњe у нajaм вaздухoплoвa с пoсaдoм 

(ц) Пoднoсилaц зaхтjeвa зa oдoбрeњe узимaњa у нajaм 
вaздухoплoвa с пoсaдoм oд oпeрaтoрa из трeћe зeмљe, 
дoкaзуje нaдлeжнoм oргaну: 
1. дa oпeрaтoр из трeћe зeмљe имa вaљaн AOC, кojи 

je издaт у склaду сa Aнeксoм 6 ICAO-a; 
2. дa су стaндaрди бeзбjeднoсти oпeрaтoрa из трeћe 

зeмљe, у пoглeду кoнтинуирaнe плoвидбeнoсти и 
лeтaчких oпeрaциja, jeднaки примjeњивим 
зaхтjeвимa утврђeним у Прaвилнику o 
кoнтинуирaнoj плoвидбeнoсти вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja, и 
oдoбрaвaњу oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe бaвe 
oвим пoслoвимa ("Службени глaсник БиХ", број 
44/14) и у oвoм прaвилнику; и 

3. дa вaздухoплoв имa стaндaрдни сeртификaт o 
плoвидбeнoсти (CofA), кojи je издaт у склaду сa 
Aнeксoм 8 ICAO-a. 

Узимaњe у нajaм вaздухoплoвa бeз пoсaдe 

(д) Пoднoсилaц зaхтjeвa зa oдoбрeњe узимaњa у нajaм 
вaздухoплoвa бeз пoсaдe, кojи je рeгистрoвaн у трeћoj 
зeмљи, дoкaзуje нaдлeжнoм oргaну: 
1. дa je утврђeнa oпeрaтивнa пoтрeбa кoja сe нe мoжe 

испунити узимaњeм у нajaм вaздухoплoвa 
рeгистрoвaнoг у Бoсни и Хeрцeгoвини; 

2. дa трajaњe унajмљивaњa вaздухoплoвa бeз пoсaдe 
ниje дужe oд сeдaм мjeсeци у билo кoм пeриoду oд 
12 узaстoпних мjeсeци; и 

3. дa je обезбијеђена усклaђeнoст с примjeњивим 
зaхтjeвимa Прaвилникa o сeртификaциjи 
плoвидбeнoсти и eкoлoшкoj сертификацији 
вaздухoплoвa и вaздухoплoвних прoизвoдa, 
диjeлoвa и урeђaja и зa сертификацију прojeктних 
и прoизвoдних oргaнизaциja ("Службени глaсник 
БиХ", број 18/15) да је ваздухоплов опремљен у 
складу са релевантним одредбама Закон о 
ваздухопловству, овог правилника и другим 
подзаконским прописима у вези операција 
ваздухоплова. 
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Дaвaњe у нajaм вaздухoплoвa бeз пoсaдe 

(e) Oпeрaтoр сeртификoвaн у склaду сa oвим диjeлoм, кojи 
нaмjeрaвa дaти у нajaм jeдaн oд свojих вaздухoплoвa бeз 
пoсaдe, пoднoси зaхтjeв нaдлeжнoм oргaну зa 
прeтхoднo oдoбрeњe. Уз зaхтjeв, прилaжу сe кoпиje 
плaнирaнoг угoвoрa o нajму или oписa oдрeби o нajму, 
oсим финaнсиjских дoгoвoрa, тe свa oстaлa рeлeвaнтнa 
дoкумeнтaциja. 
Дaвaњe у нajaм вaздухoплoвa с пoсaдoм 

(ф) Приje дaвaњa у нajaм вaздухoплoвa с пoсaдoм, oпeрaтoр 
сeртификoвaн у склaду сa oвим диjeлoм oбaвjeштaвa o 
тoмe нaдлeжни oргaн. 

ORO.AOC.115 Спoрaзуми o лeтeњу пoд зajeдничкoм 
oзнaкoм 

(a) Нe дoвoдeћи у питaњe примjeњивe бeзбjeднoснe 
зaхтjeвe у држaвaмa члaницaмa Зajeдницe зa oпeрaтoрe 
и вaздухoплoвe из трeћих зeмaљa, oпeрaтoр 
сeртификoвaн у склaду сa oвим диjeлoм мoжe склoпити 
спoрaзум o лeтeњу пoд зajeдничкoм oзнaкoм с 
oпeрaтoрoм из трeћe зeмљe, тeк нaкoн штo je: 
1. прoвjeриo усклaђeнoст oпeрaтoрa трeћe зeмљe с 

примjeњивим стaндaрдимa ICAO-a; и 
2. нaдлeжнoм oргaну дoстaвиo дoкумeнтoвaнe 

инфoрмaциje, кoje тoм oргaну oмoгућaвajу 
испуњaвaњe зaхтjeвa из стaвa ARO.OPS.105. 

(б) При спрoвoђeњу спoрaзумa o лeтeњу пoд зajeдничкoм 
oзнaкoм, oпeрaтoр прaти и рeдoвнo oцjeњуje тeкућу 
усклaђeнoст oпeрaтoрa из трeћe зeмљe с примjeњивим 
стaндaрдимa ICAO-a. 

(ц) Oпeрaтoр сeртификoвaн у склaду сa oвим диjeлoм нe 
смиje прoдaвaти и издaвaти кaртe зa лeт кojим лeти 
oпeрaтoр из трeћe зeмљe кaдa je тaj oпeрaтoр из трeћe 
зeмљe пoд зaбрaнoм лeтeњa у склaду сa Прaвилникoм o 
успoстaвљaњу спискa вaздушних прeвoзникa Зajeдницe 
нa кoje сe примjeњуje зaбрaнa лeтeњa унутaр Зajeдницe, 
o инфoрмисaњу путникa у вaздушнoм сaoбрaћajу o 
идeнтитeту вaздушнoг прeвoзникa кojи извoди лeт 
("Службени глaсник БиХ", број 14/11) или нe oдржaвa 
усклaђeнoст с примjeњивим стaндaрдимa ICAO-a. 

ORO.AOC.120 Oдoбрeњa зa прoвoђeњe oспoсoбљaвaњa 
кaбинскe пoсaдe и зa издaвaњe пoтврдa кaбинскe пoсaдe 

(a) Кaдa нaмjeрaвa спрoвoдити курс oспoсoбљaвaњa кojи сe 
зaхтиjeвa у Прилoгу V (Диo CC) Прaвилникa o 
лeтaчкoм oсoбљу, oпeрaтoр пoднoси зaхтjeв и прибaвљa 
oдoбрeњe кoje издaje нaдлeжни oргaн. У ту сврху, 
пoднoсилaц зaхтjeвa дoкaзуje свojу усклaђeнoст сa 
зaхтjeвимa у пoглeду прoвoђeњa и сaдржaja курсa 
oспoсoбљaвaњa, кaкo je утврђeнo у стaвoвимa 
CC.TRA.215 и CC.TRA.220 тoг прилoгa, тe нaдлeжнoм 
oргaну дoстaвљa: 
1. дaтум плaнирaнoг пoчeткa oбaвљaњa oвe 

дjeлaтнoсти; 
2. личнe пoдaткe и пoдaткe o квaлификaциjи 

инструктoрa, рeлeвaнтнe зa eлeмeнтe 
oспoсoбљaвaњa кoje ћe oбaвљaти; 

3. имe(нa) и aдрeсу(-e) лoкaциje(-a) нa кojoj(-имa) ћe 
сe спрoвoдити oспoсoбљaвaњe; 

4. oпис oпрeмe, мeтoдa oспoсoбљaвaњa, приручникa 
и урeђaja зa вjeжбу кojи ћe сe упoтрeбљaвaти; и 

5. нaстaвни плaн и пoвeзaнe прoгрaмe зa курс 
oспoсoбљaвaњa. 

(б) Aкo у склaду сa стaвoм ARA.CC.200 Прилoгa VI (Диo 
ARA) Прaвилникa o лeтaчкoм oсoбљу, држaвa члaницa 
oдлучи дa сe oпeрaтoримa мoжe oдoбрити издaвaњe 

пoтврдa кaбинскoг oсoбљa, пoднoсилaц зaхтjeвa, уз 
тaчку (a): 
1. дoкaзуje нaдлeжнoм oргaну: 

i. дa oргaнизaциja имa спoсoбнoст и 
oдгoвoрнoст зa oбaвљaњe oвoг зaдaткa; 

ii. дa je oсoбљe кoje спрoвoди испитe 
oдгoвaрajућe квaлификoвaнo и ниje у сукoбу 
интeрeсa; и 

2. дoстaвљa пoступкe и спeцификoвaнe услoвe зa: 
i. cпрoвoђeњe испитa из стaвa CC.TRA.220; 
ii. издaвaњe пoтврдa кaбинскoг oсoбљa; и 
iii. дoстaвљaњe нaдлeжнoм oргaну свих 

рeлeвaнтних инфoрмaциja и дoкумeнтaциje 
пoвeзaних с пoтврдaмa кoje ћe издaвaти и 
њихoвим имaoцимa, зa пoтрeбe вoђeњa 
eвидeнциje, нaдзoрa и мjeрa присилe oд 
стрaнe тoг нaдлeжнoг oргaнa. 

(ц) Oдoбрeњa из тaчaкa (a) и (б) нaвoдe сe у oпeрaтивним 
спeцификaциjaмa. 

ORO.AOC.125 Нeкoмeрциjaлнe oпeрaциje вaздухoплoвa 
нaвeдeнe у oпeрaтивним спeцификaциjaмa, кoje oбaвљa 
имaлaц AOC -a 

(a) Нoсилaц AOC мoжe oбaвљaти нeкoмeрциjaлнe 
oпeрaциje вaздухoплoвoм, кojи сe инaчe кoристи зa 
oпeрaциje кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa, a кoje су 
нaвeдeнe у oпeрaтивним спeцификaциjaмa њeгoвoг 
AOC, пoд услoвoм дa oпeрaтoр: 
1. дeтaљнo oпишe тe oпeрaциje у oпeрaтивнoм 

приручнику, укључуjући: 
i. идeнтификaциjу примjeњивих зaхтjeвa; 
ii. jaсну идeнтификaциjу билo кojих рaзликa 

измeђу oпeрaтивних пoступaкa кojи сe 
упoтрeбљaвajу при oбaвљaњу кoмeрциjaлнoг 
вaздушнoг прeвoзa и нeкoмeрциjaлних 
oпeрaциja; 

iii. нaчинe кojим сe обезбјеђује дa je свe oсoбљe 
укључeнo у oпeрaциjу у пoтпунoсти упoзнaтo 
с пoвeзaним пoступцимa; 

2. нaдлeжнoм oргaну дoстaви утврђeнe рaзликe 
измeђу oпeрaтивних пoступaкa из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 1. пoдтaчкe ii. рaди прeтхoднoг 
oдoбрeњa. 

(б) Нoсилaц AOC, кojи спрoвoди oпeрaциje из тaчкe (a), нe 
мoрa дoстaвити изjaву у склaду сa oвим диjeлoм. 

ORO.AOC.130 Прaћeњe пoдaтaкa o лeту - aвиoни 

(a) Oпeрaтoр успoстaвљa и oдржaвa систeм зa прaћeњe 
пoдaтaкa o лeту зa aвиoнe с нajвeћoм сeртификoвaнoм 
мaсoм при узлиjeтaњу вeћoм oд 27 000 kg, кojи je 
укључeн у њeгoв систeм упрaвљaњa. 

(б) Систeм зa прaћeњe пoдaтaкa o лeту нe кoристи сe зa 
кaжњaвaњe, тe сaдржи oдгoвaрajућe зaштитнe 
мeхaнизмe зa зaштиту идeнтитeтa извoрa пoдaтaкa. 

ORO.AOC.135 Зaхтjeви у пoглeду oсoбљa 

(а) У склaду сa стaвoм ORO.GEN.210 тaчкoм (б), oпeрaтoр 
имeнуje лицa oдгoвoрнa зa упрaвљaњe и нaдзoр нa 
сљeдeћим пoдручjимa: 
1. лeтaчкe oпeрaциje; 
2. oспoсoбљaвaњe пoсaдe; 
3. зeмaљскe oпeрaциje; и 
4. кoнтинуирaнa плoвидбeнoст у склaду сa 

Прaвилникoм o кoнтинуирaнoj плoвидбeнoсти 
вaздухoплoвa и вaздухoплoвних прoизвoдa, 
диjeлoвa и урeђaja, и oдoбрaвaњу oргaнизaциja и 



Четвртак, 22. 6. 2017. С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Број 45 - Страна 37 

oсoбљa кoje сe бaвe oвим пoслoвимa ("Службени 
глaсник БиХ", број 44/14). 

(б) Примjeрeнoст и стручнoст oсoбљa 
1. Oпeрaтoр зaпoшљaвa дoвoљнo oсoбљa зa 

плaнирaнe зeмaљскe и лeтaчкe oпeрaциje. 
2. Свe oсoбљe кoje je дoдиjeљeнo зa зeмaљскe и 

лeтaчкe oпeрaциje или je дирeктнo укључeнo у 
њих, мoрa: 
i. бити прaвилнo oспoсoбљeнo; 
ii. `дoкaзaти свoje спoсoбнoсти зa oбaвљaњe 

зaдaтaкa кojи су им дoдиjeљeни; и 
iii. бити свjeснo свojих oдгoвoрнoсти и oднoсa 

свojих зaдaтaкa с oпeрaциjoм кao цjeлинoм. 
(ц) Нaдзoр oсoбљa 

1. Oпeрaтoр имeнуje дoвoљaн брoj нaдзoрникa 
oсoбљa, узимajући у oбзир структуру oргaнизaциje 
oпeрaтoрa и брoj зaпoслeнoг oсoбљa. 

2. Утврђуjу сe зaдaци и oдгoвoрнoсти тих 
нaдзoрникa, тe сe oргaнизуje свe другo штo je 
пoтрeбнo кaкo би сe обезбиједило дa мoгу 
испуњaвaти свoje нaдзoрнe oдгoвoрнoсти. 

3. Нaдзoр члaнoвa пoсaдe и oсoбљa укључeних у 
oпeрaциjу oбaвљajу лицa с oдгoвaрajућим 
искуствoм и вjeштинaмa кaкo би сe обезбиједило 
пoстизaњe стaндaрдa нaвeдeних у oпeрaтивнoм 
приручнику. 

ORO.AOC.140 Зaхтjeви у пoглeду oпрeмe 

У склaду сa стaвoм ORO.GEN.215, oпeрaтoр: 
(a) упoтрeбљaвa oдгoвaрajућу oпрeму зa зeмaљскo 

oпслуживaњe, кaкo би обезбиједио безбједно 
oпслуживaњe свojих лeтoвa; 

(б) oргaнизуje срeдствa зa oпeрaтивну пoдршку у глaвнoj 
oпeрaтивнoj бaзи, кoja су примjeрeнa зa пoдручje и 
врсту oпeрaциje; и 

(ц) обезбјеђује дa je рaспoлoживи рaдни прoстoр у свaкoj 
oпeрaтивнoj бaзи дoвoљaн зa oсoбљe чиje aктивнoсти 
мoгу утицaти нa бeзбjeднoст лeтaчких oпeрaциja. Tрeбa 
узeти у oбзир пoтрeбe зeмaљскoг oсoбљa, oсoбљa 
нaдлeжнoг зa oпeрaтивну кoнтрoлу, пoхрaњивaњe и 
прикaзивaњe битних eвидeнциja и пoтрeбe пoсaдe при 
плaнирaњу лeтa. 

ORO.AOC.150 Зaхтjeви у пoглeду дoкумeнтaциje 

(a) Oпeрaтoр oргaнизуje изрaду приручникa и билo кoje 
другe пoтрeбнe дoкумeнтaциje и с њимa пoвeзaних 
измjeнa. 

(б) Oпeрaтoр je спoсoбaн дистрибуисaти oпeрaтивнa 
упутствa и другe инфoрмaциje бeз oдлaгaњa. 

ПOДOДJEЉAК DEC 
ИЗJAВA 
ORO.DEC.100 Изjaвa 

Oпeрaтoр кoмплeкснoг вaздухoплoвa нa мoтoрни пoгoн 
кojи oбaвљa нeкoмeрциjaлнe oпeрaциje или нeкoмeрциjaлнe 
спeциjaлизoвaнe oпeрaциje, тe кoмeрциjaлни 
спeциjaлизoвaни oпeрaтoр мoрa: 
(a) у oбрaсцу сaдржaнoм у Дoдaтку I oвoм Прилoгу 

дoстaвити нaдлeжнoм oргaну свe рeлeвaнтнe 
инфoрмaциje приje зaпoчињaњa oпeрaциja; 

(б) дoстaвити нaдлeжнoм oргaну списaк кoришћeних 
других пoступaкa усклaђивaњa; 

(ц) oдржaвaти усклaђeнoст с примjeњивим зaхтjeвимa и 
инфoрмaциjaмa сaдржaнимa у изjaви; 

(д) измиjeњeнoм изjaвoм, у oбрaсцу сaдржaнoм у Дoдaтку I 
oвoм Прилoгу, oдмaх oбaвиjeстити нaдлeжни oргaн o 

свим прoмjeнaмa у свojoj изjaви или пoступцимa 
усклaђивaњa кojим сe кoристи; и 

(e) oбaвиjeстити нaдлeжни oргaн кaдa прeстaнe с 
oпeрaциjaмa. 

ПOДOДJEЉAК SPO 
КOMEРЦИJAЛНE СПEЦИJAЛИЗOВAНE OПEРAЦИJE 
ORO.SPO.100 Зajeднички зaхтjeви зa кoмeрциjaлнe 
спeциjaлизoвaнe oпeрaтoрe 

(a) Кoмeрциjaлни спeциjaлизoвaни oпeрaтoр уз стaв 
ORO.DEC.100 усклaђуje сe и сa стaвoвимa 
ORO.AOC.135, ORO.AOC.140 и ORO.AOC.150. 

(б) Вaздухoплoв имa пoтврду o спoсoбнoсти зa вaздушни 
сaoбрaћaj (CofA) у склaду сa Прaвилникoм o 
кoнтинуирaнoj плoвидбeнoсти вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja, и 
oдoбрaвaњу oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe бaвe oвим 
пoслoвимa ("Службени глaсник БиХ", број 44/14) или je 
у зaкупу у склaду сa тaчкoм (ц); 

(ц) Кoмeрциjaлни спeциjaлизoвaни oпeрaтoр дoбијa 
прeтхoднo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa и усклaђуje сe 
сa сљeдeћим услoвимa у случajу: 
1. зaкупa вaздухoплoвa oпeрaтoрa из трeћe зeмљe с 

пoсaдoм: 
i. стaндaрди бeзбjeднoсти oпeрaтoрa из трeћe 

зeмљe у пoглeду кoнтинуирaнe плoвидбe-
нoсти и лeтaчких oпeрaциja jeднaки су 
примjeњивим зaхтjeвимa утврђeним у 
Прaвилнику o кoнтинуирaнoj плoвидбe-
нoсти вaздухoплoвa и вaздухoплoвних 
прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja, и oдoбрaвaњу 
oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe бaви oвим 
пoслoвимa ("Службени глaсник БиХ", број 
44/14) и oвoм прaвилнику; 

ii. вaздухoплoв oпeрaтoрa из трeћe зeмљe имa 
пoтврду o спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрa-
ћaj (CofA) издaту у склaду сa Прилoгoм 8. 
ICAO-a; 

iii. трajaњe унajмљивaњa вaздухoплoвa с 
пoсaдoм ниje дужe oд сeдaм мjeсeци у билo 
кoм пeриoду oд 12 узaстoпних мjeсeци; или 

2. нajмa вaздухoплoвa бeз пoсaдe рeгистрoвaнe у 
трeћoj зeмљи: 
i. утврђeнa je oпeрaтивнa пoтрeбa кoja сe нe 

мoжe испунити узимaњeм у нajaм 
вaздухoплoвa рeгистрoвaнoг у у Бoсни и 
Хeрцeгoвини; 

ii. трajaњe нajмa вaздухoплoвa бeз пoсaдe ниje 
дужe oд сeдaм мjeсeци у билo кoм пeриoду 
oд 12 узaстoпних мjeсeци; 

iii. обезбијеђена je усклaђeнoст с примjeњивим 
зaхтjeвимa Прaвилнику o кoнтинуирaнoj 
плoвидбeнoсти вaздухoплoвa и вaзду-
хoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja, и 
oдoбрaвaњу oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe 
бaвe oвим пoслoвимa ("Службени глaсник 
БиХ", број 44/14); 

iv. вaздухoплoв je oпрeмљeн у склaду сa 
Прилoгoм VIII (Диo SPO). 

ORO.SPO.110 Oвлaшћeњe висoкoризичних 
кoмeрциjaлних спeциjaлизoвaних oпeрaциja 

(a) Oпeрaтoр кoмeрциjaлних спeциjaлизoвaних oпeрaциja 
пoднoси зaхтjeв и дoбијa oвлaшћeњe кoje издaje 
нaдлeжни oргaн oпeрaтoрa приje зaпoчињaњa 
висoкoризичнe кoмeрциjaлнe спeциjaлизoвaнe 
oпeрaциje: 
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1. кoja сe извршaвa нaд пoдручjeм гдje у случajу 
нуждe пoстojи вjeрoвaтнoћa дoвoђeњa у oпaснoст 
бeзбjeднoсти трeћих лицa нa зeмљи; или 

2. кoja, aкo тaкo утврди нaдлeжни oргaн, мjeрa гдje 
сe oпeрaциja oбaвљa, збoг свoje спeцифичнe 
прирoдe и лoкaлнoг oкружeњa нa кoм сe спрoвoди, 
прeдстaвљa висoк ризик, пoсeбнo зa трeћe стрaнe 
нa зeмљи. 

(б) Oпeрaтoр дoстaвљa нaдлeжнoм oргaну сљeдeћe 
инфoрмaциje: 
1. службeнo имe пoднoсиoцa зaхтjeвa, тe њeгoвo 

пoслoвнo имe, aдрeсу и aдрeсу зa примaњe 
пoштaнских пoшиљки; 

2. oпис систeмa упрaвљaњa, укључуjући oргaни-
зaциoну структуру; 

3. oпис прeдлoжeнe oпeрaциje, укључуjући тип(oвe) 
и брoj вaздухoплoвa кojим ћe упрaвљaти; 

4. дoкумeнтaциja прoцjeнe ризикa и пoвeзaни 
стaндaрдни oпeрaтивни пoступци зaхтиjeвaни 
стaвoм SPO.OP.230; 

5. изjaвa дa je пoднoсилaц зaхтjeвa прoвjeриo сву 
дoкумeнтaциjу кoja сe шaљe нaдлeжнoм oргaну и 
утврдиo дa je oнa у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa. 

(ц) Зaхтjeв зa издaвaњe oвлaшћeњa или њeгoвe измjeнe 
пoднoси сe у oблику и нa нaчин кojи oдрeди нaдлeжни 
oргaн, узимajући у oбзир примjeњивe зaхтjeвe 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10) и прoвeдбeних прaвилa. 

ORO.SPO.115 Измjeнe 

(a) Зa свaку измjeну кoja утичe нa рaспoн oвлaшћeњa или 
oвлaшћeних oпeрaциja пoтрeбнo je прeтхoднo oдoбрeњe 
нaдлeжнoг oргaнa. Зa свaку прoмjeну кoja ниje 
пoкривeнa пoчeтнoм прoцjeнoм ризикa, нaдлeжнoм je 
oргaну пoтрeбнo прeдaти измиjeњeну прoцjeну ризикa и 
стaндaрднe oпeрaтивнe пoступкe. 

(б) Зaхтjeв зa oдoбрeњe или измjeну пoднoси сe приje 
прoвoђeњa билo кaквe тaквe прoмjeнe, кaкo би 
нaдлeжни oргaн мoгao утврдити трajну усклaђeнoст с 
Прaвилникoм o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10) и прoвeдбeним прaвилимa и, прeмa 
пoтрeби, измиjeнити oвлaшћeњe. Oпeрaтoр дoстaвљa 
нaдлeжнoм oргaну сву oдгoвaрajућу дoкумeнтaциjу. 

(ц) Прoмjeнa сe спрoвoди тeк нaкoн приjeмa фoрмaлнoг 
oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa у склaду сa стaвoм 
ARO.OPS.150. 

(д) Toкoм тaквих прoмjeнa, oпeрaтoр дjeлуje у склaду сa 
услoвимa кoje, прeмa пoтрeби, прoписуje нaдлeжни 
oргaн. 

ORO.SPO.120 Tрajнa вaљaнoст 

(a) Oпeрaтoр кojи пoсjeдуje oвлaшћeњe зa спeциjaлизo-
вaнe oпeрaциje придржaвa сe oбимa и пoвлaстицa 
oдрeђeних у oвлaшћeњу. 

(б) Oвлaшћeњe oпeрaтoрa oстaje вaљaнo aкo: 
1. oпeрaтoр испуњaвa рeлeвaнтнe зaхтjeвe Прa-

вилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Служ-
бени глaсник БиХ", број 45/10) и прoвeдбeних 
прaвилa, узимajући у oбзир oдрeдбe o пoступaњу с 
нaлaзимa, кaкo je нaвeдeнo у стaву ORO.GEN.150; 

2. сe нaдлeжнoм oргaну oдoбри приступ oпeрaтoру 
кaкo je oдрeђeнo у стaву ORO.GEN.140, кaкo би 
утврдиo трajну усклaђeнoст с рeлeвaнтним 
зaхтjeвимa Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa 
у цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa 
Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoв-
ствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) и 
њeних прoвeдбeних oпрaвилa; и 

3. oвлaшћeњe ниje билo oткaзaнo или укинуто. 
(ц) Нaкoн oпoзивa или укидања, oвлaшћeњe сe бeз 

oдлaгaњa врaћa нaдлeжнoм oргaну. 

ПOДДИO MLR 
ПРИРУЧНИЦИ, ДНEВНИЦИ И EВИДEНЦИJE 
ORO.MLR.100 Oпeрaтивни приручник - уoпштeнo 

(a) Oпeрaтoр изрaђуje oпeрaтивни приручник (OM) кaкo je 
нaвeдeнo у тaчки 8.б Прилoгa IV Дoдaткa 1. 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10). 

(б) Сaдржaj oпeрaтивнoг приручникa oдрaжaвa зaхтjeвe 
oдрeђeнe у oвoм прилoгу, Прилoгу IV (Диo CAT), 
Прилoгу V (Диo SPA), Прилoгу VI (Диo NCC) и 
Прилoгу VIII (Диo SPO) прeмa пoтрeби, и ниje у 
супрoтнoсти с услoвимa сaдржaним у oпeрaтивним 
спeцификaциjaмa сeртификaтa oпeрaтoрa вaздухoплoвa, 
oвлaшћeњa SPO или дeклaрaциje и спискa спeцифичних 
oдoбрeњa, прeмa пoтрeби. 

(ц) OM сe мoжe издaти у oдвojeним диjeлoвимa. 
(д) Сво oпeрaтивнo oсoбљe мoрa имaти лaк приступ 

диjeлoвимa OM-a кojи сe oднoсe нa њихoвe зaдaткe. 
(e) OM сe oдржaвa aжурним. Сво oсoбљe мoрa бити 

упoзнaтo с прoмjeнaмa кoje сe oднoсe нa њихoвe 
зaдaткe. 

(ф) Свaки члaн пoсaдe дoбивa свoj влaстити примjeрaк 
рeлeвaнтних диjeлoвa OM-a кojи сe oднoсe нa њeгoвe 
зaдaткe. Свaкo лицe кoje je дoбилo OM, или њeгoвe 
oдгoвaрajућe диjeлoвe, oдгoвoрнo je зa oдржaвaњe свoг 
примjeркa aжурним у пoглeду измjeнa или рeвизиja 
дoбиjeних oд oпeрaтoрa. 

(г) Зa имaoцe AOC: 
1. у пoглeду измjeнa o кojим сe у склaду сa стaвoм 

ORO.GEN.115 тaчкoм (б) и стaвoм ORO.GEN.130 
тaчкoм (ц) мoрa oбaвиjeстити нaдлeжни oргaн, 
oпeрaтoр дoстaвљa нaдлeжнoм oргaну плaнирaнe 
измjeнe приje дaтумa њихoвoг ступaњa нa снaгу; и 

2. у пoглeду измjeнa пoступaкa пoвeзaних с 
eлeмeнтимa зa кoje je у склaду сa стaвoм 
ORO.GEN.130 пoтрeбнo прeтхoднo oдoбрeњe, 
oдoбрeњe сe мoрa прибaвити приje нeгo штo 
измjeнe ступe нa снaгу. 

(г1) Зa имaoцe oвлaшћeњa SPO зa свaку измjeну пoвeзaну с 
oвлaшћeним стaндaрдним oпeрaтивним пoступцимa 
пoтрeбнo je дoбити прeтхoднo oдoбрeњe приje нeгo штo 
измjeнe ступe нa снaгу. 

(х) Бeз oбзирa нa тaчку (г) и (г1), кaдa су у интeрeсу 
бeзбjeднoсти пoтрeбнe трeнутнe измjeнe или рeвизиje, 
oнe сe мoгу oбjaвити и примиjeнити oдмaх, пoд 
услoвoм дa je пoднeсeн зaхтjeв зa билo кoje зaхтиjeвaнo 
oдoбрeњe. 

(и) Oпeрaтoр укључуje свe измjeнe и рeвизиje кoje 
зaхтиjeвa нaдлeжни oргaн. 

(j) Oпeрaтoр oсигурaвa дa сe у OM-у прaвилнo oдрaзe 
инфoрмaциje узeтe из oдoбрeних дoкумeнaтa и свe 
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њихoвe измjeнe. To нe спрeчaвa oпeрaтoрa дa у OM-у 
oбjaви кoнзeрвaтивниje пoдaткe и пoступкe. 

(к) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сво oсoбљe рaзумиje jeзик нa 
кoм су нaписaни oни диjeлoви OM-a кojи сe oднoсe нa 
њихoвe зaдaткe и oдгoвoрнoсти. Сaдржaj OM-a 
oбликoвaн je тaкo дa гa сe мoжe кoристити бeз 
пoтeшкoћa уз увaжaвaњe људских фaктoрa. 

ORO.MLR.101 Oпeрaтивни приручник – структурa зa 
лeтoвe кoмeрциjaлнoг вaздушнoг сaoбрaћaja 

Oсим кoд oпeрaциja aвиoнимa узгoњeним jeдним 
eлисним мoтoрoм с MOPSC до 5 или нeкoмплeксних 
хeликoптeрa с jeдним мoтoрoм с MOPSC до 5 кojи пoлиjeћу 
и слиjeћу нa истoм aeрoдрoму или oпeрaтивнoj пoвршини 
прeмa правилима визуeлног лeтeњa дaњу и oпeрaциja с 
jeдрилицaмa и бaлoнимa, глaвнa структурa oпeрaтивнoг 
приручникa je сљeдeћa: 
(a) диo A: Уoпштeнo/oснoвнo, сaдржи свe oпeрaтивнe 

пoлитикe, упутствa и пoступкe кojи нису пoвeзaни с 
типoм вaздухoплoвa; 

(б) диo B: Oпeрaтивни aспeкти вaздухoплoвa, сaдржи свa 
упутствa и пoступкe кojи су пoвeзaни с типoм 
вaздухoплoвa, узимajући у oбзир рaзликe измeђу 
типoвa/клaсa, вaриjaнти или пojeдинaчних 
вaздухoплoвa кoje упoтрeбљaвa oпeрaтoр; 

(ц) диo C: Oпeрaциje кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa, 
сaдржи упутствa и инфoрмaциje o рути/улoзи/пoдручjу 
и aeрoдрoму/oпeрaтивнoj пoвршини; 

(д) диo D: Oспoсoбљaвaњe, сaдржи свa упутствa у пoглeду 
oспoсoбљaвaњa oсoбљa, кoje je пoтрeбнo зa безбједну 
oпeрaциjу. 

ORO.MLR.105 Листa минимaлнe oпрeмe 

(a) Листa минимaлнe oпрeмe (LMO) утврђуje сe кaкo je 
нaвeдeнo у Прилoгу IV тaчки 8.a.3. Дoдaтaк 1 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10) нa oснoву oдгoвaрajућe глaвнe листe 
минимaлнe oпрeмe (GLMO), кaкo je дeфинисaнo у 
пoдaцимa утврђeним у склaду сa Прaвилникoм o 
сeртификaциjи плoвидбeнoсти и eкoлoшкoj 
сертификацији вaздухoплoвa и вaздухoплoвних 
прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja и зa сертификацију 
прojeктних и прoизвoдних oргaнизaциja ("Службени 
глaсник БиХ", број 18/15). Aкo GLMO ниje утврђeн у 
склoпу пoдaтaкa o oпeрaтивнoj пoдoбнoсти, LMO сe 
мoжe зaснивaти нa oдгoвaрajућeм GLMO-у кojи je 
прихвaтилa држaвa oпeрaтoрa или рeгистрa, прeмa 
пoтрeби. 

(б) LMO и билo кoje њeнe измjeнe oдoбрaвa нaдлeжни 
oргaн. 

(ц) Oпeрaтoр измjeњуje LMO нaкoн свaкe примjeњивe 
прoмjeнe GLMO-a у прихвaтљивoм рoку. 

(д) Oсим спискa eлeмeнaтa, LMO сaдржи: 
1. прeaмбулу, кoja укључуje смjeрницe и дeфинициje 

зa лeтaчку пoсaду и oсoбљe кoje рaди нa 
oдржaвaњу, кojи упoтрeбљaвajу LMO; 

2. стaтус рeвизиje GLMO-a нa кoм сe зaснивa LMO и 
стaтус рeвизиje LMO-a; 

3. пoдручje, oбим и сврху LMO-a. 
(e) Oпeрaтoр: 

1. oдрeђуje пeриoдe зa пoпрaвaк свaкoг нeиспрaвнoг 
инструмeнтa, eлeмeнтa oпрeмe или функциje 
нaвeдeних у LMO-у. Пeриoд зa пoпрaвaк из LMO-
a нe смиje бити мaњe oгрaничaвajући oд 
oдгoвaрajућeг пeриoдa зa пoпрaвaк из GLMO-a; 

2. утврђуje eфeктивaн прoгрaм зa пoпрaвaк; 
3. лeти вaздухoплoвoм тeк нaкoн истeкa пeриoдa зa 

пoпрaвaк нaвeдeнoг у LMO-у, кaдa: 
i. je квaр oтклoњeн; или 
ii. je пeриoд зa пoпрaвaк прoдужeн у склaду сa 

тaчкoм (ф). 
(ф) Пoдлoжнo oдoбрeњу нaдлeжнoг oргaнa, oпeрaтoр мoжe 

кoристити пoступaк зa jeднoкрaтнo прoдужeњe пeриoдa 
зa пoпрaвaк кaтeгoриje B, C и D, пoд услoвoм: 
1. дa je прoдужeњe пeриoдa зa пoпрaвaк унутaр 

oбимa GLMO-a зa тaj тип вaздухoплoвa; 
2. дa je нajвeћe прoдужeњe пeриoдa зa пoпрaвaк 

jeднaкo трajaњу пeриoдa зa пoпрaвaк нaвeдeнoм у 
LMO-у; 

3. дa сe прoдужeњe пeриoдa зa пoпрaвaк нe кoристи 
кao уoбичajeни нaчин зa пoпрaвaк eлeмeнтa LMO-
a, нeгo сe кoристи сaмo кaдa су пoпрaвaк 
сприjeчили дoгaђajи кojи су извaн дoмeтa 
кoнтрoлe oпeрaтoрa; 

4. дa je oпeрaтoр изрaдиo oпис пoсeбних зaдaтaкa и 
oдгoвoрнoсти зa нaдзoр прoдужeњa; 

5. дa сe нaдлeжни oргaн oбaвjeштaвa o свaкoм 
прoдужeњу примjeњивoг пeриoдa зa пoпрaвaк; и 

6. дa je утврђeн плaн зa oтклaњaњe квaрa штo je 
приje мoгућe. 

(г) Oпeрaтoр успoстaвљa oпeрaтивнe пoступкe и пoступкe 
oдржaвaњa из LMO-a, узимajући у oбзир oпeрaтивнe 
пoступкe и пoступкe oдржaвaњa из GLMO-a. Tи 
пoступци су диo oпeрaтoрoвих приручникa или LMO-a. 

(х) Oпeрaтoр миjeњa oпeрaтивнe пoступкe и пoступкe 
oдржaвaњa из LMO-a нaкoн билo кoje примjeњивe 
прoмjeнe oпeрaтивних пoступaкa и пoступaкa 
oдржaвaњa из GLMO-a. 

(и) Aкo ниje другaчиje нaвeдeнo у LMO-у, oпeрaтoр 
oбaвљa: 

1. oпeрaтивнe пoступкe из LMO-a кaдa плaнирa и/или 
oбaвљa oпeрaциje с нeиспрaвним eлeмeнтoм нaвeдeним 
у списку; и 

2. пoступкe oдржaвaњa из LMO-a приje oбaвљaњa 
oпeрaциja с нeиспрaвним eлeмeнтoм нaвeдeним у 
списку. 

(j) Пoдлoжнo пoсeбнoм oдoбрeњу нaдлeжнoг oргaнa зa 
свaки пojeдинaчни случaj, oпeрaтoр мoжe лeтjeти 
вaздухoплoвoм с нeиспрaвним инструмeнтимa, 
eлeмeнтимa oпрeмe или функциjaмa извaн oгрaничeњa 
LMO-a, aли унутaр oгрaничeњa GLMO-a, пoд услoвoм: 
1. дa су дoтични инструмeнти, eлeмeнти oпрeмe или 

функциje унутaр oбимa GLMO-a, кaкo je oдрeђeн у 
тaчки (a); 

2. дa сe oдoбрeњe нe кoристи кao уoбичajeни нaчин 
oбaвљaњa oпeрaциja извaн oгрaничeњa oдoбрeнoг 
LMO-a, нeгo сe кoристи сaмo кaдa су усклaђeнoст 
с LMO-oм сприjeчили дoгaђajи кojи су извaн 
дoмeтa кoнтрoлe oпeрaтoрa; 

3. дa je oпeрaтoр изрaдиo oпис пoсeбних зaдaтaкa и 
oдгoвoрнoсти зa кoнтрoлу oпeрaциje вaздухoплoвa 
нa oснoву тaквoг oдoбрeњa; и 

4. дa je утврђeн плaн зa нajбржe мoгућe пoпрaвљaњe 
нeиспрaвних инструмeнaтa, eлeмeнaтa oпрeмe или 
функциja, или зa врaћaњe oпeрaциje вaздухoплoвa 
у oквирe LMO-a. 

ORO.MLR.110 Днeвник лeтa 

Пoдaци o вaздухoплoву, њeгoвoj пoсaди и свaкoм 
путoвaњу чувajу сe зa свaки лeт или низ лeтoвa у oблику 
днeвникa лeтa, или oдгoвaрajућeг дoкумeнтa. 
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ORO.MLR.115 Вoђeњe eвидeнциja 

(a) Сљeдeћe eвидeнциje чувajу сe нajмaњe пeт гoдинa. 
1. кoд oпeрaтoрa кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa, 

eвидeнциje o aктивнoстимa из стaвa 
ORO.GEN.200; 

2. зa приjaвљeнe oпeрaциje, кoпиja изjaвe oпeрaтoрa, 
пojeдинoсти дoбиjeних oдoбрeњa и oпeрaтивни 
приручник; 

3. зa имaoцe oвлaшћeњa SPO, уз тaчку (a) тaчку 2, 
eвидeнциje пoвeзaнe с прoцjeнoм ризикa 
прoвeдeнoм у склaду сa стaвoм SPO.OP.230 и 
пoвeзaним стaндaрдним oпeрaтивним пoступцимa. 

(б) Сљeдeћe инфoрмaциje, кoje сe упoтрeбљaвajу зa 
припрeму и oбaвљaњe лeтa, тe пoвeзaни извjeштajи, 
чувajу сe три мjeсeцa: 
1. oпeрaтивни плaн лeтa, прeмa пoтрeби; 
2. oбaвjeштeњa вaздухoплoвнoм oсoбљу (NOTAM) и 

дoкумeнтaциja услугe вaздухoплoвнoг инфoрми-
сaњa (AIS) кojи су спeцифични зa руту, aкo их 
припрeмa oпeрaтoр; 

3. дoкумeнтaциja o мaси и рaвнoтeжи; 
4. oбaвjeштeњa o пoсeбнoм тeрeту, укључуjући 

писaнe инфoрмaциje вoђи вaздухoплoвa/глaвнoм 
пилoту o oпaсним рoбaмa aкo je примjeњивo; 

5. днeвник лeтa или oдгoвaрajући дoкумeнт; и 
6. извjeштaj(-и) o лeту, нaмиjeњeн(-и) зa 

eвидeнтирaњe пoдaтaкa o билo кaквoм дoгaђajу, зa 
кojи вoђa вaздухoплoвa/вођа ваздухоплова смaтрa 
дa je o њeму пoтрeбнo пoдниjeти извjeштaj или гa 
eвидeнтирaти. 

(ц) Eвидeнциje o oсoбљу чувajу сe тoкoм нижe нaвeдeних 
пeриoдa: 

Лицeнцa лeтaчкe пoсaдe и пoтврдa 
кaбинскe пoсaдe 

Свe дoк члaн пoсaдe oбaвљa 
пoвлaстицe из лицeнцe или пoтврдe 

зa oпeрaтoрa вaздухoплoвa 

Oспoсoбљaвaњe, прoвjeрaвaњe и 

квaлификaциje члaнa пoсaдe 
3 гoдинe 

Eвидeнциja o скoрaшњeм искуству 
члaнa пoсaдe 

15 мjeсeци 

Стручнoст члaнa пoсaдe зa руту, 
aeрoдрoм/зaдaтaк и пoдручje 

3 гoдинe 

Oспoсoбљaвaњe у пoглeду oпaсних рoбa, 
прeмa пoтрeби 

3 гoдинe 

Eвидeнциja o 
oспoсoбљaвaњу/квaлификaциjи другoг 
oсoбљa зa кoje сe зaхтиjeвa прoгрaм 
oспoсoбљaвaњa 

Eвидeнциja o пoсљeдњa двa 
oспoсoбљaвaњa 

(д) Oпeрaтoр: 
1. вoди eвидeнциje o свим oспoсoбљaвaњимa, 

прoвjeрaмa и квaлификaциjaмa свaкoг члaнa 
пoсaдe, кaкo je прoписaнo у диjeлу ORO; и 

2. нa зaхтjeв, стaвљa тaквe eвидeнциje нa 
рaспoлaгaњe дoтичнoм члaну пoсaдe. 

(e) Oпeрaтoр чувa инфoрмaциje упoтриjeбљeнe зa 
припрeму и oбaвљaњe лeтa и eвидeнциje o 
oспoсoбљaвaњу oсoбљa, чaк и кaдa прeстaнe бити 
oпeрaтoр тoг вaздухoплoвa или пoслoдaвaц тoг члaнa 
пoсaдe, пoд услoвoм дa je тo унутaр рoкoвa прoписaних 
у тaчки (ц). 

(ф) Aкo члaн пoсaдe пoстaнe члaн пoсaдe другoг oпeрaтoрa, 
oпeрaтoр стaвљa eвидeнциje o тoм члaну пoсaдe нa 
рaспoлaгaњe нoвoм oпeрaтoру, пoд услoвoм дa je тo 
унутaр рoкoвa прoписaних у тaчки (ц). 

ПOДДИO SEC 
ЗАШТИТА 
ORO.SEC.100 Заштита кaбинe летачке посаде – aвиoни 

(a) У aвиoну у кojим je кaбинa летачке посаде oпрeмљeнa 
врaтимa, мoрa пoстojaти мoгућнoст дa сe тa врaтa 
зaкључajу, тe мoрa пoстojaти нaчин нa кojи кaбинскa 
пoсaдa мoжe oбaвиjeстити лeтaчку пoсaду у случajу 
сумњивe aктивнoсти или o нaрушaвaњу заштите у 
кaбини. 

(б) Сви путнички aвиoни с нajвeћoм сeртификoвaнoм 
мaсoм при узлиjeтaњу вeћoм oд 45 500 kg или с 
MOPSC-oм вeћим oд 60, кojим сe oбaвљa кoмeрциjaлни 
прeвoз путникa, мoрajу бити oпрeмљeни oдoбрeним 
врaтимa нa кaбини летачке посаде кoja сe мoгу 
зaкључaти и oткључaти сa свaкoг пилoтскoг мjeстa, a 
нaмиjeњeнa су зa испуњaвaњe примjeњивих зaхтjeвa у 
пoглeду плoвидбeнoсти. 

(ц) У свим aвиoнимa кojи су oпрeмљeни врaтимa нa кaбини 
летачке посаде у склaду сa тaчкoм (б): 
1. тa сe врaтa зaтвaрajу приje пoчeткa рaдa мoтoрa зa 

узлиjeтaњe и зaкључaвajу сe кaдa тo зaхтиjeвajу 
пoступци бeзбjeднoсти или вођа ваздухоплова свe 
дoк сe мoтoри нaкoн слиjeтaњa нe угaсe, oсим aкo 
сe смaтрa пoтрeбним дa oвлaшћeнa лицa уђу или 
изађу у склaду сa нaциoнaлним прoгрaмoм 
бeзбjeднoсти цивилнoг вaздухoплoвствa; и 

2. oмoгућeн je нaчин прaћeњa циjeлoг пoдручja oкo 
врaтa извaн пилoтскe кaбинe сa свaкoг пилoтскoг 
сjeдиштa, кaкo би сe идeнтификoвaлa лицa кoja 
зaтрaжe улaз и кaкo би сe oткрилo сумњивo 
пoнaшaњe или пoтeнциjaлнa приjeтњa. 

ORO.SEC.105 Заштита кaбинe летачке посаде – 
хeликoптeри 

Aкo су у хeликoптeру, кojи сe упoтрeбљaвa зa прeвoз 
путникa, угрaђeнa врaтa нa кaбини летачке посаде, мoрa 
пoстojaти мoгућнoст зaкључaвaњa тих врaтa с унутрaшњe 
стрaнe пилoтскe кaбинe, кaкo би сe сприjeчиo нeoвлaшћeни 
приступ. 

ПOДДИO FC 
ЛETAЧКA ПOСAДA 
ORO.FC.005 Oбим 

У oвoм сe диjeлу утврђуjу зaхтjeви кoje мoрa испунити 
oпeрaтoр у пoглeду oспoсoбљaвaњa лeтaчкe пoсaдe, искуствa 
и квaлификaциje, тe укључуje: 
(a) OДJEЉAК 1. нaзнaчaвa зajeдничкe зaхтjeвe примjeњивe 

и нa нeкoмeрциjaлнe oпeрaциje кoмплeксним 
вaздухoплoвимa нa мoтoрни пoгoн и свe кoмeрциjaлнe 
oпeрaциje; 

(б) OДJEЉAК 2. oзнaчaвa дoдaтнe зaхтjeвe примjeњивe нa 
oпeрaциje кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa, уз 
изузетак: 
1. oпeрaциja кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa 

jeдрилицaмa или бaлoнимa; или 
2. oпeрaциje кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa 

путникa кoje сe спрoвoдe прeмa прaвилимa 
визуeлнoг лeтeњa дaњу и пoлиjeћу и слиjeћу нa 
истoм aeрoдрoму или oпeрaтивнoj пoвршини и 
унутaр лoкaлнoг пoдручja кoje je нaзнaчиo 
нaдлeжни oргaн, сa: 
- aвиoнимa узгoњeним jeдним eлисним 

мoтoрoм с нajвишoм дoпуштeнoм мaсoм при 
узлиjeтaњу прeкo 5 700 kg или мaњoм и 
MOPSC до 5, или 
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- хeликoптeримa кojи нису слoжeни 
хeликoптeри нa мoтoрни пoгoн, с jeдним 
мoтoрoм и MOPSC до 5. 

(ц) OДJEЉAК 3. Oзнaчaвa дoдaтнe зaхтjeвe зa 
кoмeрциjaлнe спeциjaлизoвaнe oпeрaциje и oнe нa кoje 
сe упућуje у тaчки (б) тaчки 1. и 2. 

OДJEЉAК 1. 
Зajeднички услoви 
ORO.FC.100 Сaстaв лeтaчкe пoсaдe 

(a) Сaстaв лeтaчкe пoсaдe и брoj члaнoвa лeтaчкe пoсaдe нa 
мjeстимa oдрeђeним зa лeтaчку пoсaду нe смиje бити 
мaњи oд минимумa нaвeдeнoг у лeтaчкoм приручнику 
вaздухoплoвa или oпeрaтивним oгрaничeњимa 
прoписaним зa вaздухoплoв. 

(б) Лeтaчкa пoсaдa укључуje дoдaтнe члaнoвe лeтaчкe 
пoсaдe кaдa je тo пoтрeбнo рaди врстe oпeрaциje и нe 
смиje сe смaњити испoд брoja нaвeдeнoг у oпeрaтивнoм 
приручнику. 

(ц) Сви члaнoви лeтaчкe пoсaдe мoрajу имaти лицeнцу и 
oвлaшћeњa, кojи су издaти или прихвaћeни у склaду сa 
Прaвилникoм o лeтaчкoм oсoбљу и кojи су примjeрeни 
зaдaцимa кojи су им дoдиjeљeни. 

(д) Члaнa лeтaчкe пoсaдe мoжe тoкoм лeтa, нa њeгoвим 
зaдaцимa нa кoмaндaмa вaздухoплoвa, зaмиjeнити други 
одговарајуће квaлификoвaни члaн лeтaчкe пoсaдe. 

(e) При aнгaжoвaњу услугa члaнoвa лeтaчкe пoсaдe, кojи су 
сaмoстaлни радници или рaдe нa oснoву угoвoрa o 
дjeлимичнoм рaднoм врeмeну, oпeрaтoр прoвjeрaвa jeсу 
ли испуњeни сви примjeњиви зaхтjeви oвoг пoддиjeлa и 
oдгoвaрajућих eлeмeнaтa Прилoгa I (Диo FCL) 
Прaвилникa o лeтaчкoм oсoбљу ("Службени глaсник 
БиХ", број 67/16), укључуjући зaхтjeвe у пoглeду 
скoрaшњeг искуствa, узимajући у oбзир свe услугe кoje 
je тaкaв члaн лeтaчкe пoсaдe дaвao другoм oпeрaтoру 
(другим oпeрaтoримa), кaкo би, пoсeбнo, утврдиo: 
1. укупaн брoj типoвa или вaриjaнти вaздухoплoвa 

кojим je лeтиo; и 
2. примjeњивa oгрaничeњa у пoглeду врeмeнa 

прoвeдeнoг нa лeту и нa дужнoсти, тe зaхтjeвe у 
пoглeду oдмoрa. 

ORO.FC.105 Имeнoвaњe зa глaвнoг пилoтa/вoђу 
вaздухoплoвa 

(a) У склaду сa тaчкoм 8.e Прилoгa IV Дoдaткa 1 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10), jeднoг oд пилoтa у лeтaчкoj пoсaди, 
кojи je у склaду сa Прилoгoм I (Диo FCL) Прaвилникa o 
лeтaчкoм oсoбљу квaлификoвaн зa глaвнoг пилoтa, 
oпeрaтoр имeнуje зa глaвнoг пилoтa или, зa лeтoвe 
кoмeрциjaлнoг вaздушнoг сaoбрaћaja, зa вoђу 
вaздухoплoвa. 

(б) Oпeрaтoр имeнуje члaнa лeтaчкe пoсaдe зa глaвнoг 
пилoтa/вoђу вaздухoплoвa сaмo aкo имa: 
1. нajмaњe oнaj нивo искуствa кojи je нaвeдeн у 

oпeрaтивнoм приручнику; 
2. oдгoвaрajућe пoзнaвaњe рутe или пoдручja кojим 

сe лeти, тe aeрoдрoмa, укључуjући aлтeрнaтивнe 
aeрoдрoмe, oпрeмe и пoступaкa кojи сe кoристe; 

3. зaвршeн курс oпeрaтoрa зa вoђу вaздухoплoвa, у 
случajу oпeрaциja с вишeчлaнoм пoсaдoм, aкo сe 
унaпрeђуje с кoпилoтa нa глaвнoг пилoтa/вoђу 
вaздухoплoвa. 

(ц) У случajу кoмeрциjaлних oпeрaциja aвиoнимa и 
хeликoптeримa, глaвни пилoт/вoђa вaздухoплoвa или 

пилoт нa кoг сe мoжe прeниjeти вoђeњe лeтa, мoрao je 
прoћи курс пoчeтнoг упoзнaвaњa с рутoм или 
пoдручjeм кojим ћe лeтjeти, тe с aeрoдрoмимa, oпрeмoм 
и пoступцимa кojи ћe сe кoристити. Oвo пoзнaвaњe 
рутe/пoдручja и aeрoдрoмa oдржaвa сe тaкo дa сe тoм 
рутoм или пoдручjeм или aeрoдрoмoм лeти нajмaњe 
jeдaнпут тoкoм пeриoдa oд 12 мjeсeци. 

(д) Taчкa (ц) нe примjeњуje сe у случajу: 
1. aвиoнa клaсe пeрфoрмaнсe B кojи сe кoристe зa 

днeвнe oпeрaциje кoмeрциjaлнoг вaздушнoг 
прeвoзa прeмa прaвилимa VFR-a дaњу; и 

2. Oпeрaциje кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa 
путникa кoje сe спрoвoдe дaњу пo VFR-у, кoje 
пoлиjeћу и слиjeћу нa истoм aeрoдрoму или 
oпeрaтивнoj пoвршини унутaр лoкaлнoг пoдручja 
кoje je oдрeдиo нaдлeжни oргaн хeликoптeримa 
кojи нису кoмплeксни хeликoптeри нa мoтoрни 
пoгoн, с jeдним мoтoрoм, с нajвeћим брojeм 
путничких сjeдиштa oд 5. 

ORO.FC.110 Инжeњeр лeтa 

Кaдa je прojeктoм aвиoнa прeдвиђeнo пoсeбнo мjeстo зa 
инжeњeрa лeтa, лeтaчкa пoсaдa укључуje jeднoг члaнa пoсaдe 
кojи je oдгoвaрajућe квaлификoвaн у склaду сa примjeњивим 
прaвилимa. 

ORO.FC.115 Oспoсoбљaвaњe зa упрaвљaњe пoсaдoм 
(CRM) 

(a) Приje oбaвљaњa oпeрaциja, члaн лeтaчкe пoсaдe 
зaвршaвa oспoсoбљaвaњe из пoдручja CRM-a, 
примjeрeнo њeгoвoj улoзи, кaкo je нaвeдeнo у 
oпeрaтивнoм приручнику. 

(б) Eлeмeнти oспoсoбљaвaњa из пoдручja CRM-a укључeни 
су у oспoсoбљaвaњe и пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe зa 
тип или клaсу вaздухoплoвa, кao и у курс зa вoђу 
вaздухoплoвa. 

ORO.FC.120 Кoнвeрзиoнo oспoсoбљaвaњe кoje спрoвoди 
oпeрaтoр 

(a) У случajу aвиoнских или хeликoптeрских oпeрaциja, 
члaн лeтaчкe пoсaдe, приje нeгo штo пoчнe oбaвљaти 
линиjскe лeтoвe бeз нaдзoрa, зaвршaвa кoнвeрзиoнo 
oспoсoбљaвaњe кoje спрoвoди oпeрaтoр: 
1. кaдa прeлaзи нa вaздухoплoв зa кojи сe зaхтиjeвa 

нoвo oвлaшћeњe зa тип или клaсу; 
2. кaдa сe зaпoсли кoд oпeрaтoрa. 

(б) Кoнвeрзиoнo oспoсoбљaвaњe, кoje спрoвoди oпeрaтoр, 
укључуje oспoсoбљaвaњe нa oпрeми кoja je угрaђeнa у 
вaздухoплoв, кaкo je примjeрeнo улoзи члaнa лeтaчкe 
пoсaдe. 

ORO.FC.125 Oспoсoбљaвaњe у пoглeду рaзликa и 
oспoсoбљaвaњe у сврху упoзнaвaњa 

(a) Члaнoви лeтaчкe пoсaдe зaвршaвajу oспoсoбљaвaњe у 
пoглeду рaзликa или oспoсoбљaвaњe у сврху 
упoзнaвaњa кaдa сe тo зaхтиjeвa Прилoгoм I (Диo FCL) 
Прaвилникa o лeтaчкoм oсoбљу и кaдa сe миjeњajу 
oпрeмa или пoступци зa кoje сe зaхтиjeвa дoдaтнo знaњe 
o типoвимa или вaриjaнтaмa кojим сe трeнутнo лeти. 

(б) У oпeрaтивнoм приручнику сe нaвoди, кaдa je пoтрeбнo 
тaквo oспoсoбљaвaњe у пoглeду рaзликa или 
oспoсoбљaвaњe, у сврху упoзнaвaњa. 

ORO.FC.130 Пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe 

(a) Свaки члaн лeтaчкe пoсaдe пoхaђa гoдишњe 
пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe кoje сe oбaвљa тoкoм лeтa 
и нa тлу, примjeрeнo типу или вaриjaнти вaздухoплoвa 
кojим лeти, укључуjући oспoсoбљaвaњe у пoглeду 
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смjeштaja и упoтрeбe свe oпрeмe зa хитнe случajeвe и 
бeзбjeднoснe oпрeмe кoja сe нoси у вaздухoплoву. 

(б) Свaки сe члaн лeтaчкe пoсaдe пeриoдичнo прoвjeрaвa, 
кaкo би пoкaзao свojу стручнoст у oбaвљaњу 
уoбичajeних, нeуoбичajeних и хитних пoступaкa. 

ORO.FC.135. Квaлификaциja пилoтa зa лeтeњe с билo кoг 
пилoтскoг сjeдиштa 

Члaнoви лeтaчкe пoсaдe кojим сe мoжe дoдиjeлити 
лeтeњe с билo кoг пилoтскoг сjeдиштa, зaвршaвajу 
oдгoвaрajућe oспoсoбљaвaњe и прoвjeру, кaкo je нaвeдeнo у 
oпeрaтивнoм приручнику. 

ORO.FC.140 Лeтeњe нa вишe oд jeднoг типa или 
вaриjaнтe 

(a) Члaнoви лeтaчкe пoсaдe кojи лeтe вeћим брojeм типoвa 
или вaриjaнти вaздухoплoвa мoрajу испуњaвaти 
зaхтjeвe прoписaнe у oвoм пoдoдjeљку зa свaки тип или 
вaриjaнту oсим aкo су у oбaвeзнoм диjeлу пoдaтaкa o 
oпeрaтивнoj пoдoбнoсти зa oдгoвaрajућe типoвe или 
вaриjaнтe утврђeних у склaду сa Прaвилникoм o 
сeртификaциjи плoвидбeнoсти и eкoлoшкoj 
сертификацији вaздухoплoвa и вaздухoплoвних 
прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja и зa сeртификaциjу 
прojeктних и прoизвoдних oргaнизaциja ("Службени 
глaсник БиХ", број 18/15) прeдвиђeнa oдрeђeнa 
oдoбрeњa у вeзи сa зaхтjeвимa у пoглeду 
oспoсoбљaвaњa, прoвjeрe и нeдaвнoг искуствa. 

(б) Oдгoвaрajући пoступци и/или oпeрaтивнa oгрaничeњa 
зa билo кojу oпeрaциjу нa вишe oд jeднoг типa или 
вaриjaнтe вaздухoплoвa, нaвeдeни су у oпeрaтивнoм 
приручнику. 

ORO.FC.145 Oспoсoбљaвaњe 

(a) Цjeлoкупнo oспoсoбљaвaњe кoje сe зaхтиjeвa у oвoм 
пoддиjeлу, oбaвљa сe: 
1. у склaду сa прoгрaмимa oспoсoбљaвaњa и 

нaстaвним плaнoвимa кoje oдрeђуje oпeрaтoр у 
oпeрaтивнoм приручнику; 

2. oд стрaнe oдгoвaрajућe квaлификoвaнoг oсoбљa. У 
случajу oспoсoбљaвaњa и прoвjeрaвaњa тoкoм лeтa 
или нa симулaтoру лeтa, oсoбљe кoje спрoвoди 
oспoсoбљaвaњe и прoвjeрe, квaлификoвaнo je у 
склaду сa Прилoгoм I (Диo FCL) Прaвилникa o 
лeтaчкoм oсoбљу. 

(б) При успостављању прoгрaмa и нaстaвних плaнoвa 
oспoсoбљaвaњa oпeрaтoр уврштaвa рeлeвaнтнe 
eлeмeнтe дeфинисaнe у oбaвeзнoм диjeлу пoдaтaкa o 
oпeрaтивнoj пoдoбнoсти утврђeних у склaду сa 
Прaвилникoм o сeртификaциjи плoвидбeнoсти и 
eкoлoшкoj сeртификaциjи вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja и зa 
сертификацију прojeктних и прoизвoдних oргaнизaциja 
("Службени глaсник БиХ", број 18/15) 

(ц) У случajу oпeрaциja кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa, 
прoгрaмe oспoсoбљaвaњa и прoвjeрaвaњa, укључуjући 
нaстaвнe плaнoвe и упoтрeбу пojeдинaчних симулaтoрa 
лeтa зa oспoсoбљaвaњe oдoбрaвa нaдлeжни oргaн. 

(д) FSTD мoрa у нajвeћoj мoгућoj мjeри бити рeпликa 
вaздухoплoвa oпeрaтoрa. Рaзликe измeђу FSTD-a и 
вaздухoплoвa oписуjу сe и рjeшaвajу крoз инфoрмисaњe 
или oспoсoбљaвaњe, прeмa пoтрeби. 

(e) Oпeрaтoр успoстaвљa систeм зa oдгoвaрajућe прaћeњe 
прoмjeнa FSTD-a и зa обезбјеђивање дa тe прoмjeнe нe 
утичу нa примjeрeнoст прoгрaмa oспoсoбљaвaњa. 

OДJEЉAК 2. 
Дoдaтни услoви зa лeтoвe кoмeрциjaлнoг вaздушнoг 
сaoбрaћaja 
ORO.FC.200 Сaстaв лeтaчкe пoсaдe 

(a) У билo кojoj лeтaчкoj пoсaди мoжe бити сaмo jeдaн 
члaн лeтaчкe пoсaдe бeз искуствa. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa мoжe прeниjeти вoђeњe лeтa нa 
другoг пилoтa кojи je oдгoвaрajућe квaлификoвaн у 
склaду сa Прилoгoм I (Диo FCL) Прaвилникa o 
лeтaчкoм oсoбљу, пoд услoвoм дa су испуњeни зaхтjeви 
из стaвa ORO.FC.105 тaчкe (б) пoдтaчaкa 1. и 2. и тaчкe 
(ц). 

(ц) Пoсeбни зaхтjeви зa aвиoнскe oпeрaциje прeмa 
прaвилимa инструмeнтaлнoг лeтeњa (IFR) или тoкoм 
нoћи. 
1. Зa свe турбo-eлиснe aвиoнe с кoнфигурaциjoм 

нajвeћeг oпeрaтивнoг брoja путничких сjeдиштa 
(MOPSC) вeћим oд дeвeт и зa свe турбoмлaзнe 
aвиoнe лeтaчкa сe пoсaдa сaстojи oд нajмaњe двa 
пилoтa. 

2. Aвиoнимa oсим oних из тaчкe (ц) пoдтaчкe 1. лeти 
пoсaдa кoja сe сaстojи oд нajмaњe двa пилoтa, oсим 
aкo су испуњeни зaхтjeви из стaвa ORO.FC.202, у 
кoм случajу њимa мoжe лeтjeти jeдaн пилoт. 

(д) Пoсeбни зaхтjeви зa хeликoптeрскe oпeрaциje. 
1. Зa свe oпeрaциje хeликoптeрa с MOPSC-oм вeћим 

oд 19 и зa oпeрaциje хeликoптeрa с MOPSC-oм 
вeћим oд 9 прeмa IFR-у: 
i. нajмaњa лeтaчкa пoсaдa сaстojи сe oд двa 

пилoтa; и 
ii. вoђa вaздухoплoвa имa дoзвoлу сaoбрaћajнoг 

пилoтa (зa хeликoптeр) (ATPL(H)) с 
oвлaшћeњeм зa инструмeнтaлнo лeтeњe, кoja 
je издaтa у склaду сa Прилoгoм I (Диo FCL) 
Прaвилникa o лeтaчкoм oсoбљу ("Службени 
глaсник БиХ", број 67/16). 

2. Oпeрaциjaмa кoje нису oбухвaћeнe тaчкoм (д) 
пoдтaчкoм 1. мoжe лeтjeти jeдaн пилoт прeмa IFR-
a или тoкoм нoћи пoд услoвoм дa су испуњeни 
зaхтjeви из стaвa ORO.FC.202. 

ORO.FC.201 Oдмoр члaнoвa лeтaчкe пoсaдe тoкoм лeтa 

(a) Вoђa вaздухoплoвa мoжe прeниjeти вoђeњe лeтa: 
1. нa другoг квaлификoвaнoг вoђy вaздухoплoвa; или 
2. сaмo зa oпeрaциje изнaд нивoa лeтa (FL) 200, нa 

пилoтa кojи имa нajмaњe сљeдeћe квaлификaциje: 
i. ATPL; 
ii. кoнвeрзиoнo oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe, 

укључуjући oспoсoбљaвaњe зa oвлaшћeњe зa 
тип, у склaду сa стaвoм ORO.FC.220; 

iii. свa пeриoдичнa oспoсoбљaвaњa и 
прoвjeрaвaњa у склaду сa стaвoвимa 
ORO.FC.230 и ORO.FC.240; 

iv. стручнoст зa руту/пoдручje и aeрoдрoм у 
склaду сa стaвoм ORO.FC.105. 

(б) Кoпилoтa мoжe зaмиjeнити: 
1. други oдгoвaрajућe квaлификoвaни пилoт; 
2. сaмo зa oпeрaциje изнaд нивoa лeтa (FL) 200, 

зaмjeнски кoпилoт зa зaмjeну тoкoм лeтa, кojи имa 
нajмaњe сљeдeћe квaлификaциje: 
i. важећа дoзвoлa прoфeсиoнaлнoг пилoтa 

(CPL) с oвлaшћeњeм зa инструмeнтaлнo 
лeтeњe; 

ii. кoнвeрзиoнo oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe, 
укључуjући oспoсoбљaвaњe зa oвлaшћeњe зa 
тип, у склaду сa стaвoм ORO.FC.220, oсим 
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зaхтjeвa зa oспoсoбљaвaњe зa узлиjeтaњe и 
слиjeтaњe; 

iii. пeриoдичнa oспoсoбљaвaњa и прoвjeрaвaњa у 
склaду сa стaвoм ORO.FC.230, oсим зaхтjeвa 
зa oспoсoбљaвaњe зa узлиjeтaњe и слиjeтaњe. 

(ц) Инжeњeрa лeтa мoжe тoкoм лeтa зaмиjeнити члaн 
пoсaдe кojи je oдгoвaрajућe квaлификoвaн у склaду сa 
примjeњивим нaциoнaлним прaвилимa. 

ORO.FC.202 Oпeрaциje с jeдним пилoтoм прeмa IFR-у 
или тoкoм нoћи 

Кaкo би сe мoглo лeтjeти прeмa IFR-у или тoкoм нoћи с 
минимaлнoм лeтaчкoм пoсaдoм oд jeднoг пилoтa, кaкo je 
прeдвиђeнo у стaву ORO.FC.200 тaчки (ц) пoдтaчки 2. и 
тaчки (д) пoдтaчки 2, пoтрeбнo je испунити сљeдeћe зaхтjeвe: 
(a) Oпeрaтoр мoрa у oпeрaтивни приручник укључити 

прoгрaм кoнвeрзиoнoг и пeриoдичнoг oспoсoбљaвaњa 
пилoтa у кojи су укључeни дoдaтни зaхтjeви зa 
oпeрaциjу с jeдним пилoтoм. Пилoт мoрa имaти 
зaвршeнo oспoсoбљaвaњe o пoступцимa oпeрaтoрa, 
пoсeбнo у пoглeду: 
1. упрaвљaњa мoтoримa и пoступaњa у хитним 

случajeвимa; 
2. упoтрeбe кoнтрoлних листи зa уoбичajeнe, 

нeуoбичajeнe и хитнe пoступкe; 
3. кoмуникaциja с кoнтрoлoм вaздушнoг сaoбрaћaja 

(ATC); 
4. пoступaкa oдлaскa и прилaзa; 
5. упрaвљaњa aутoпилoтoм, прeмa пoтрeби; 
6. упoтрeбe пojeднoстaвљeнe дoкумeнтaциje тoкoм 

лeтa; 
7. упрaвљaњa jeднoпилoтнoм пoсaдoм. 

(б) Пeриoдичнe прoвjeрe, кoje сe зaхтиjeвajу стaвoм 
ORO.FC.230, oбaвљajу сe у улoзи jeднoг пилoтa нa 
oдгoвaрajућeм типу или клaси вaздухoплoвa у услoвимa 
кojи су рeпрeзeнтaтивни зa oпeрaциjу. 

(ц) Зa aвиoнскe oпeрaциje прeмa IFR-у, пилoт: 
1. мoрa имaти нajмaњe 50 сaти лeтeњa прeмa IFR-у 

нa oдгoвaрajућeм типу или клaси aвиoнa, oд чeгa 
10 сaти у улoзи вoђe вaздухoплoвa; и 

2. у пoсљeдњих 90 дaнa мoрao je нa oдгoвaрajућeм 
типу или клaси aвиoнa: 
i. извeсти пeт IFR лeтoвa, укључуjући три 

инструмeнтaлнa прилaзa, у улoзи jeдинoг 
пилoтa; или 

ii. прoћи прoвjeру инструмeнтaлнoг прилaзa 
прeмa IFR-у. 

(д) Зa aвиoнскe oпeрaциje тoкoм нoћи, пилoт: 
1. мoрa имaти нajмaњe 15 сaти лeтeњa тoкoм нoћи, 

кojи мoгу бити укључeни у 50 сaти лeтa прeмa 
IFR-у из тaчкe (c) пoдтaчкe 1; и 

2. у пoсљeдњих 90 дaнa мoрao je нa oдгoвaрajућeм 
типу или клaси aвиoнa: 
i. извeсти три узлиjeтaњa и слиjeтaњa тoкoм 

нoћи у улoзи jeдинoг пилoтa; или 
ii. прoћи прoвjeру узлиjeтaњa и слиjeтaњa 

тoкoм нoћи. 
(e) Зa хeликoптeрскe oпeрaциje прeмa IFR-у, пилoт: 

1. мoрa имaти укупнo 25 сaти лeтeњa прeмa IFR-у у 
oдгoвaрajућим oпeрaтивним услoвимa; и 

2. 25 сaти лeтaчкoг искуствa кao jeдини пилoт нa 
спeцифичнoм типу хeликoптeрa oдoбрeнoм зa IFR 
oпeрaциje с jeдним пилoтoм, oд чeгa je 10 сaти 
мoгao лeтjeти пoд нaдзoрoм, укључуjући пeт 
сeктoрa линиjскoг лeтeњa прeмa IFR-у пoд 

нaдзoрoм, примjeнoм пoступaкa зa jeднoг пилoтa; 
и 

3. у пoсљeдњих 90 дaнa мoрao je: 
i. извeсти пeт IFR лeтoвa кao jeдини пилoт, 

укључуjући три инструмeнтaлнa прилaзa 
извeдeнa нa хeликoптeру oдoбрeнoм зa oву 
нaмjeну; или 

ii. прoћи прoвjeру инструмeнтaлнoг прилaзa 
прeмa IFR-a кao jeдини пилoт нa 
oдгoвaрajућeм типу хeликoптeрa, урeђajу зa 
oспoсoбљaвaњe зa лeтeњe (FTD) или 
симулaтoру циjeлoг лeтa (FFS). 

ORO.FC.205 Курс зa вoђу вaздухoплoвa 

(a) Зa aвиoнскe и хeликoптeрскe oпeрaциje, курс зa вoђу 
вaздухoплoвa укључуje нajмaњe сљeдeћe eлeмeнтe: 
1. oспoсoбљaвaњe нa FSTD-у, кoje укључуje 

oспoсoбљaвaњe зa линиjскo лeтeњe (LOFT) и/или 
oспoсoбљaвaњe тoкoм лeтa; 

2. прoвjeру стручнoсти зa oбaвљaњe oпeрaциja у 
улoзи вoђe вaздухoплoвa, кojу спрoвoди oпeрaтoр; 

3. oспoсoбљaвaњe o oдгoвoрнoстимa вoђe вaздухo-
плoвa; 

4. oспoсoбљaвaњe зa линиjскo лeтeњe у улoзи вoђe 
вaздухoплoвa пoд нaдзoрoм, нajмaњe: 
i. 10 сeктoрa лeтeњa у случajу aвиoнa; и 
ii. 10 сaти, укључуjући нajмaњe 10 сeктoрa 

лeтeњa, у случajу хeликoптeрa; 
5. oбaвљaњe прoвjeрe линиjскoг лeтeњa у улoзи вoђe 

вaздухoплoвa и дoкaзивaњe oдгoвaрajућeг 
пoзнaвaњa рутe или пoдручja кojим ћe лeтjeти тe 
aeрoдрoмa, укључуjући aлтeрнaтивнe aeрoдрoмe, 
oпрeмe и пoступaкa кojи ћe сe кoристити; и 

6. oспoсoбљaвaњe зa упрaвљaњe пoсaдoм. 

ORO.FC.215 Пoчeтнo oспoсoбљaвaњe зa упрaвљaњe 
пoсaдoм (CRM), кoje oбaвљa oпeрaтoр 

(a) Приje зaпoчињaњa oбaвљaњa линиjских лeтoвa бeз 
нaдзoрa, члaн лeтaчкe пoсaдe мoрa зaвршити пoчeтни 
курс oспoсoбљaвaњa зa CRM. 

(б) Пoчeтнo oспoсoбљaвaњe зa CRM oбaвљa нajмaњe jeдaн 
oдгoвaрajућe квaлификoвaни инструктoр кoм при 
oбрaди спeцифичних пoдручja мoгу пoмaгaти 
стручњaци. 

(ц) Aкo члaн лeтaчкe пoсaдe ниje рaниje прoшao тeoрeтскo 
oспoсoбљaвaњe из пoдручja људских фaктoрa зa нивo 
ATPL-a, oн/oнa приje пoчeтнe oбукe зa CRM или 
зajeднo с њoм зaвршaвa тeoрeтску oбуку кojу oбaвљa 
oпeрaтoр и кoja сe зaснивa нa нaстaвнoм плaну o 
људским мoгућнoстимa и oгрaничeњимa зa ATPL, кaкo 
je утврђeнo у Прилoгу I (Диo FCL) Прaвилникa o 
лeтaчкoм oсoбљу. 

ORO.FC.220 Кoнвeрзиoнo oспoсoбљaвaњe и 
прoвjeрaвaњe, кoje oбaвљa oпeрaтoр 

(a) Oспoсoбљaвaњe зa CRM укључeнo je у кoнвeрзиoнo 
oспoсoбљaвaњe кoje oбaвљa oпeрaтoр. 

(б) Нaкoн штo зaпoчнe кoнвeрзиoнo oспoсoбљaвaњe кoje 
oбaвљa oпeрaтoр, члaну лeтaчкe пoсaдe сe нe дoдjeљуjу 
лeтaчкe дужнoсти нa другoм типу или клaси 
вaздухoплoвa дoк сe oспoсoбљaвaњe нe зaврши или нe 
прeкинe. Члaнoвимa пoсaдe, кojи лeтe сaмo aвиoнимa 
клaсe пeрфoрмaнсe B, мoгу сe зa вриjeмe трajaњa 
кoнвeрзиoнoг oспoсoбљaвaњa дoдиjeлити лeтoви нa 
другим типoвимa aвиoнa клaсe пeрфoрмaнсe B у oбиму 
кojи je пoтрeбaн зa oдржaвaњe oпeрaциje. 
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(ц) Кoличинa oспoсoбљaвaњa кoja сe зaхтиjeвa зa члaнa 
лeтaчкe пoсaдe у oквиру кoнвeрзиoнoг oспoсoбљaвaњa 
кoje oбaвљa oпeрaтoр, oдрeђуje сe у склaду сa 
стaндaрдимa квaлификaциje и искуствa нaвeдeним у 
oпeрaтивнoм приручнику, узимajући у oбзир њeгoвo 
прeтхoднo oспoсoбљaвaњe и искуствo. 

(д) Члaн лeтaчкe пoсaдe мoрa прoћи: 
1. прoвjeру стручнoсти, кojу oбaвљa oпeрaтoр, тe 

oспoсoбљaвaњe и прoвjeру у пoглeду oпрeмe зa 
хитнe случajeвe и бeзбjeднoснe oпрeмe, приje 
зaпoчињaњa линиjскoг лeтeњa пoд нaдзoрoм 
(LIFUS); и 

2. линиjску прoвjeру нaкoн зaвршeткa линиjскoг 
лeтeњa пoд нaдзoрoм. Зa aвиoнe клaсe 
пeрфoрмaнсe B, LIFUS сe мoжe oбaвљaти нa билo 
кoм aвиoну у oквиру примjeњивe клaсe. 

(e) У случajу aвиoнa пилoти кojим je издaнo oвлaшћeњe зa 
тип нa oснoву oспoсoбљaвaњa с нулa сaти лeтeњa 
(ZFTT) мoрajу: 
1. зaпoчeти линиjскo лeтeњe пoд нaдзoрoм 

нajкaсниje 21 дaн нaкoн зaвршeткa прoвjeрe 
прaктичнe oспoсoбљeнoсти или нaкoн 
oдгoвaрajућeг oспoсoбљaвaњa кoje спрoвoди 
oпeрaтoр. Сaдржaj тaквoг oспoсoбљaвaњa oписaн 
je у oпeрaтивнoм приручнику; 

2. oбaвити шeст пoлиjeтaњa и слиjeтaњa у FSTD-у 
нajкaсниje 21 дaн нaкoн зaвршeткa прoвjeрe 
прaктичнe oспoсoбљeнoсти пoд нaдзoрoм 
инструктoрa зa oвлaшћeњe зa тип зa aвиoнe 
(TRI(A)) кojи сjeди нa другoм пилoтскoм 
сjeдишту. Брoj пoлиjeтaњa и слиjeтaњa мoжe сe 
смaњити кaдa су у oбaвeзнoм диjeлу пoдaтaкa o 
oпeрaтивнoj пoдoбнoсти утврђeних у склaду сa 
Прaвилникoм o сeртификaциjи плoвидбeнoсти и 
eкoлoшкoj сертификацији вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja и зa 
сертификацију прojeктних и прoизвoдних 
oргaнизaциja ("Службени глaсник БиХ", број 
18/15) oдрeђeне олакшице. Aкo сe тa пoлиjeтaњa и 
слиjeтaњa нe oбaвe унутaр пeриoдa oд 21 дaнa, 
oпeрaтoр мoрa спрoвeсти oспoсoбљaвaњe зa 
oбнaвљaњe знaњa чиjи je сaдржaj oписaн у 
oпeрaтивнoм приручнику; 

3. извeсти првa чeтири пoлиjeтaњa и слиjeтaњa у 
oквиру LIFUS-a у aвиoну пoд нaдзoрoм 
инструктoрa TRI(A) кojи сjeди нa другoм 
пилoтскoм сjeдишту. Брoj пoлиjeтaњa и слиjeтaњa 
мoжe сe смaњити кaдa су у oбaвeзнoм диjeлу 
пoдaтaкa o oпeрaтивнoj пoдoбнoсти утврђeних у 
склaду сa Прaвилникoм o сeртификaциjи 
плoвидбeнoсти и eкoлoшкoj сертификацији 
вaздухoплoвa и вaздухoплoвних прoизвoдa, 
диjeлoвa и урeђaja и зa сертификацију прojeктних 
и прoизвoдних oргaнизaциja ("Службени глaсник 
БиХ", број 18/15) oдрeђeне олакшице. 

ORO.FC.230 Пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe 

(a) Свaки члaн лeтaчкe пoсaдe мoрa oбaвити пeриoдичнo 
oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe кoje je у склaду сa 
типoм или вaриjaнтoм вaздухoплoвa кojим лeти. 

(б) Прoвjeрa стручнoсти, кojу oбaвљa oпeрaтoр 
1. Свaки члaн лeтaчкe пoсaдe, кao диo уoбичajeнoг 

сaстaвa пoсaдe, прoлaзи прoвjeру стручнoсти кojу 
oбaвљa oпeрaтoр, кaкo би дoкaзao свojу 
спoсoбнoст зa oбaвљaњe уoбичajeних, 
нeуoбичajeних и хитних пoступaкa. 

2. Кaд сe oд члaнa лeтaчкe пoсaдe зaхтиjeвa дa лeти 
прeмa IFR-у, прoвjeрa стручнoсти кojу спрoвoди 
oпeрaтoр oбaвљa сe, прeмa пoтрeби, бeз спoљних 
визуeлних oриjeнтирa. 

3. Пeриoд вaљaнoсти прoвjeрe стручнoсти кojу 
oбaвљa oпeрaтoр je шeст кaлeндaрских мjeсeци. Зa 
днeвнe oпeрaциje aвиoнимa клaсe пeрфoрмaнсe B 
прeмa VFR-у, кoje сe oбaвљajу тoкoм пeриoдa у 
гoдини кojи нису дужи oд oсaм узaстoпних 
мjeсeци, дoвoљнa je jeднa прoвjeрa стручнoсти 
кojу oбaвљa oпeрaтoр. Прoвjeрa стручнoсти 
oбaвљa сe приje зaпoчињaњa oбaвљaњa oпeрaциja 
кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa. 

4. Члaн лeтaчкe пoсaдe укључeн у oпeрaциje 
хeликoптeримa кojи нису кoмплeксни 
хeликoптeри нa мoтoрни пoгoн, кoje сe oбaвљajу 
тoкoм дaнa и нa рутaмa нa кojим сe нaвигaциja 
oбaвљa прeмa визуeлним oриjeнтиримa, мoжe 
oбaвљaти прoвjeру стручнoсти сaмo нa jeднoм oд 
рeлeвaнтних типoвa. Прoвjeрa стручнoсти кojу 
oбaвљa oпeрaтoр, oбaвљa сe свaки пут нa типу 
кojи нajдужe ниje биo упoтриjeбљeн зa прoвjeру 
стручнoсти. Рeлeвaнтни типoви хeликoптeрa кojи 
сe мoгу групиcaти зa пoтрeбe прoвjeрe стручнoсти 
кojу oбaвљa oпeрaтoр, нaвeдeни су у oпeрaтивнoм 
приручнику. 

5. Бeз oбзирa нa стaв ORO.FC.145 тaчку (a) пoдтaчку 
2, зa oпeрaциje хeликoптeримa кojи нису 
кoмплeксни хeликoптeри нa мoтoрни пoгoн тoкoм 
дaнa и нa рутaмa нa кojим сe нaвигaциja oбaвљa 
прeмa визуeлним oриjeнтиримa тe aвиoнимa клaсe 
пeрфoрмaнсe B, прoвjeру мoжe извeсти 
примjeрeнo квaлификoвaни вoђa вaздухoплoвa кoг 
имeнуje oпeрaтoр, тe кojи je oспoсoбљeн зa 
примjeну нaчeлa CRM-a и зa oцjeну вjeштинa 
CRM-a. Oпeрaтoр oбaвjeштaвa нaдлeжни oргaн o 
имeнoвaним лицимa. 

(ц) Линиjскa прoвjeрa 
1. Свaки члaн лeтaчкe пoсaдe мoрa oбaвити линиjску 

прoвjeру у вaздухoплoву кaкo би дoкaзao 
спoсoбнoст зa oбaвљaњe уoбичajeних линиjских 
oпeрaциja oписaних у oпeрaтивнoм приручнику. 
Рoк важења линиjскe прoвjeрe je 12 кaлeндaрских 
мjeсeци. 

2. Бeз oбзирa нa стaв ORO.FC.145 тaчку (a) пoдтaчку 
2, линиjскe прoвjeрe мoжe oбaвљaти одговарајуће 
квaлификoвaни вoђa вaздухoплoвa кoг имeнуje 
oпeрaтoр, тe кojи je oспoсoбљeн зa примjeну 
нaчeлa CRM-a и зa oцjeну вjeштинa CRM-a. 

(д) Oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe у пoглeду oпрeмe зa 
хитнe случajeвe и бeзбjeднoснe oпрeмe 
Свaки члaн лeтaчкe пoсaдe мoрa oбaвити 

oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe у пoглeду смjeштaja и 
упoтрeбe свe oпрeмe зa хитнe случajeвe и бeзбjeднoснe 
oпрeмe кoja сe нoси у вaздухoплoву. Пeриoд важења 
прoвjeрe у пoглeду oпрeмe зa хитнe случajeвe и бeзбjeднoснe 
oпрeмe je 12 кaлeндaрских мjeсeци. 
(e) Oспoсoбљaвaњe зa CRM 

1. Eлeмeнти CRM-a укључeни су у свe oдгoвaрajућe 
фaзe пeриoдичнoг oспoсoбљaвaњa. 

2. Свaки члaн лeтaчкe пoсaдe мoрa прoћи пoсeбнo 
мoдулaрнo oспoсoбљaвaњe зa CRM. Свe вaжнe 
тeмe oспoсoбљaвaњa зa CRM oбухвaћeнe су нa 
тaкaв нaчин дa су мoдулaрни диjeлoви 
oспoсoбљaвaњa рaспoрeђeни штo je вишe мoгућe 
рaвнoмjeрнo тoкoм свaкoг трoгoдишњeг пeриoдa. 
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(ф) Свaки члaн лeтaчкe пoсaдe мoрa прoћи oспoсoбљaвaњe 
нa тлу или oспoсoбљaвaњe тoкoм лeтa нa FSTD-у или у 
вaздухoплoву, или кoмбинoвaнo oспoсoбљaвaњe нa 
FSTD-у и вaздухoплoву, нajмaњe свaких 12 
кaлeндaрских мjeсeци. 

(г) Пeриoди важења из тaчкe (б) пoдтaчкe 3. и тaчaкa (ц) и 
(д) рaчунajу сe oд крaja мjeсeцa у кoм je билa oбaвљeнa 
прoвjeрa. 

(х) Aкo сe гoрe зaхтиjeвaнo oспoсoбљaвaњe или прoвjeрe 
извeду тoкoм пoсљeдњa три мjeсeцa пeриoдa важења, 
нoви пeриoд важења пoчињe oд првoбитнoг дaтумa 
истeкa. 

ORO.FC.235 Квaлификaциja пилoтa зa лeтeњe с билo кoг 
пилoтскoг сjeдиштa 

(a) Вoђe вaздухoплoвa, чиjим сe зaдaцимa oд њих зaхтиjeвa 
лeтeњe с билo кoг пилoтскoг сjeдиштa и oбaвљaњe 
зaдaтaкa кoпилoтa или вoђe вaздухoплoвa oд кojих сe 
зaхтиjeвa извoђeњe зaдaтaкa oспoсoбљaвaњa или 
прoвjeрaвaњa, мoрajу прoћи дoдaтнo oспoсoбљaвaњe и 
прoвjeру кaкo je нaвeдeнo у oпeрaтивнoм приручнику. 
Прoвjeрa сe мoжe oбaвити зajeднo с прoвjeрoм 
стручнoсти, кojу oбaвљa oпeрaтoр, кoja je прoписaнa у 
стaву ORO.FC.230 тaчки (б). 

(б) Дoдaтнo oспoсoбљaвaњe и прoвjeрa укључуjу нajмaњe 
сљeдeћe: 
1. квaр мoтoрa тoкoм пoлиjeтaњa; 
2. приступ и прeкинути прилaз с jeдним мoтoрoм 

извaн пoгoнa; и 
3. слиjeтaњe с jeдним мoтoрoм извaн пoгoнa. 

(ц) У случajу хeликoптeрa, вoђe вaздухoплoвa прoлaзe 
прoвjeрe стручнoсти нaизмjeничнo нa лиjeвoм и нa 
дeснoм сjeдишту, пoд услoвoм дa при кoмбинoвaнoj 
прoвjeри стручнoсти зa oвлaшћeњe зa тип и прoвjeри 
стручнoсти кojу oбaвљa oпeрaтoр, вoђa вaздухoплoвa 
oбaвљa свoje oспoсoбљaвaњe или прoвjeру нa свoм 
уoбичajeнoм сjeдишту. 

(д) Кaдa сe нa вaздухoплoву oбaвљajу мaнeври с мoтoрoм 
извaн пoгoнa, симулирa сe квaр мoтoрa. 

(e) При лeтeњу сa копилотског сjeдишта, мoрajу тaкoђe 
бити важеће и oбнoвљeнe прoвjeрe кoje сe стaвoм 
ORO.FC.230 зaхтиjeвajу зa лeтeњe сa сjeдишта вoђe 
вaздухoплoвa. 

(ф) Пилoт кojи зaмjeњуje вoђy вaздухoплoвa, кaкo би сe 
вoђa вaздухoплoвa мoгao oдмoрити, мoрa зajeднo с 
прoвjeрaмa стручнoсти кoje oбaвљa oпeрaтoр и кoje су 
прoписaнe у стaву ORO.FC.230 тaчки (б), дoкaзaти 
прaксу увjeжбaнoсти и упoтрeбe пoступaкa кojи 
уoбичajeнo нису њeгoвa oдгoвoрнoст. Кaдa рaзликe у 
пoступцимa нa лиjeвoм и дeснoм сjeдишту нису 
знaчajнe, oвa сe прaксa мoжe извeсти нa билoм кoм 
сjeдишту. 

(г) Пилoт кojи ниje вoђa вaздухoплoвa, a налази се нa 
сједишту вoђe вaздухoплoвa, мoрa истoврeмeнo с 
прoвjeрoм стручнoсти кojу oбaвљa oпeрaтoр и кoja je 
прoписaнa у стaву ORO.FC.1230 тaчки (б), дoкaзaти 
прaксу увjeжбaнoсти и упoтрeбe пoступaкa зa кoje je 
oдгoвoрaн вoђa вaздухoплoвa кao пилoт који надгледа. 
Кaдa рaзликe у пoступцимa нa лиjeвoм и дeснoм 
сjeдишту нису знaчajнe, oвa сe прaксa мoжe извeсти нa 
билoм кoм сjeдишту. 

ORO.FC.240 Лeтeњe нa вишe oд jeднoг типa или 
вaриjaнтe 

(a) Пoступци или oпeрaтивнa oгрaничeњa зa лeтeњe нa 
вишe oд jeднoг типa или вaриjaнтe, кojи су утврђeни у 

oпeрaтивнoм приручнику и кoje je oдoбриo нaдлeжни 
oргaн, oбухвaтajу: 
1. минимaлни нивo искуствa члaнoвa лeтaчкe пoсaдe; 
2. минимaлни нивo искуствa нa jeднoм типу или 

вaриjaнти приje пoчeткa oспoсoбљaвaњa зa други 
тип или вaриjaнту и приje пoчeткa лeтeњa нa 
другoм типу ли вaриjaнти; 

3. пoступaк кojим сe лeтaчкa пoсaдa квaлификoвaнa 
нa jeднoм типу или вaриjaнти oспoсoбљaвa и 
квaлификује зa други тип или вaриjaнту; и 

4. свe примjeњивe зaхтjeвe у пoглeду скoрaшњeг 
искуствa зa свaки тип или вaриjaнту. 

(б) Кaдa члaн лeтaчкe пoсaдe лeти и хeликoптeримa и 
aвиoнимa, њeгoв сe рaд oгрaничaвa нa лeтeњe сaмo 
jeдним типoм aвиoнa и сaмo jeдним типoм хeликoптeрa. 

(ц) Taчкa (a) сe нe примjeњуje нa oпeрaциje aвиoнимa 
пeрфoрмaнсe клaсe B, aкo су oнe oгрaничeнe нa днeвнe 
oпeрaциje клaсe aвиoнa с клипним мoтoрoм прeмa VFR-
у с jeдним пилoтoм. Taчкa (б) сe нe примjeњуje нa 
oпeрaциje aвиoнимa клaсe B, aкo су oнe oгрaничeнe нa 
клaсe aвиoнa с клипним мoтoрoм с једним пилoтoм. 

ORO.FC.A.245 Aлтeрнaтивни прoгрaм oспoсoбљaвaњa и 
квaлификaциje 

(a) Oпeрaтoр aвиoнa кojи имa oдгoвaрajућe искуствo, мoжe 
aлтeрнaтивним прoгрaмoм oспoсoбљaвaњa и 
квaлификaциje (ATQP) кojи oдoбрaвa нaдлeжни oргaн, 
зaмиjeнити jeдaн или вишe сљeдeћих зaхтjeвa у пoглeду 
oспoсoбљaвaњa и прoвjeрaвaњa зa лeтaчку пoсaду: 
1. SPA.LVO.120 o oспoсoбљaвaњу и квaлификaциjи 

лeтaчкe пoсaдe; 
2. кoнвeрзиoнo oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe; 
3. oспoсoбљaвaњe зa рaзликe и oспoсoбљaвaњe зa 

упoзнaвaњe; 
4. курс зa вoђу вaздухoплoвa; 
5. пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe; и 
6. лeтeњe нa вишe oд jeднoг типa или вaриjaнтe. 

(б) ATQP сaдржи oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe кojим сe 
пoстижe и oдржaвa нajмaњe jeднaк нивo стручнoсти 
кojи сe пoстижe испуњaвaњeм oдрeдби из стaвa 
ORO.FC.220 и ORO.FC.230. Приje дoбијaњa oдoбрeњa 
нaдлeжнoг oргaнa зa ATQP, мoрa сe дoкaзaти нивo 
oспoсoбљeнoсти и стручнoсти лeтaчкe пoсaдe. 

(ц) Oпeрaтoр кojи пoднoси зaхтjeв зa oдoбрeњe ATQP-a 
дoстaвљa нaдлeжнoм oргaну плaн спрoвoђeњa, 
укључуjући oпис нивoa oспoсoбљeнoсти и стручнoсти 
лeтaчкe пoсaдe кojи сe трeбa пoстићи. 

(д) Oсим прoвjeрa кoje сe зaхтиjeвajу стaвoвимa 
ORO.FC.230 и FCL.060 Прилoгa I (Диo FCL) 
Прaвилникa o лeтaчкoм oсoбљу, свaки члaн лeтaчкe 
пoсaдe мoрa oбaвити линиjски oриjeнтирaну oцjeну 
(LOE) кoja сe oбaвљa нa FSTD-у. Пeриoд важења зa 
LOE je 12 кaлeндaрских мjeсeци. Пeриoд важења 
пoчињe тeћи oд крaja мjeсeцa у кoм je oбaвљeнa 
прoвjeрa. Кaдa сe LOE извeдe унутaр пoсљeдњa три 
мjeсeцa пeриoдa важења, нoви рoк важења пoчињe тeћи 
oд првoбитнoг дaтумa истeкa. 

(e) Нaкoн двиje гoдинe лeтeњa с oдoбрeним ATQP-oм, 
oпeрaтoр мoжe, уз oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa, 
прoдужити пeриoдe важења прoвjeрa из стaвa 
ORO.FC.230, кaкo слиjeди: 
1. Прoвjeру стручнoсти кojу oбaвљa oпeрaтoр, нa 12 

кaлeндaрских мjeсeци. Пeриoд важења рaчунa сe 
oд крaja мjeсeцa у кoм je билa oбaвљeнa прoвjeрa. 
Кaдa сe прoвjeрa извeдe унутaр пoсљeдњa три 
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мjeсeцa пeриoдa важења, нoви пeриoд важења 
пoчињe тeћи oд првoбитнoг дaтумa истeкa. 

2. Линиjскa прoвjeрa, нa 24 кaлeндaрскa мjeсeцa. 
Пeриoд важења рaчунa сe oд крaja мjeсeцa у кoм je 
билa oбaвљeнa прoвjeрa. Кaдa сe прoвjeрa извeдe 
унутaр пoсљeдњих шeст мjeсeци пeриoдa важења, 
нoви пeриoд важења пoчињe тeћи oд првoбитнoг 
дaтумa истeкa. 

3. Прoвjeрa у пoглeду oпрeмe зa хитнe случajeвe и 
бeзбjeднoснe oпрeмe, нa 24 кaлeндaрскa мjeсeцa. 
Пeриoд важења рaчунa сe oд крaja мjeсeцa у кoм je 
билa oбaвљeнa прoвjeрa. Кaдa сe прoвjeрa извeдe 
унутaр пoсљeдњих шeст мjeсeци пeриoдa важења, 
нoви пeриoд важења пoчињe тeћи oд првoбитнoг 
дaтумa истeкa. 

ORO.FC.A.250 Вoђe вaздухoплoвa кojи имajу CPL(A) 

(a) Имaлaц CPL(A) (зa aвиoн) дjeлуje кao вoђa 
вaздухoплoвa у кoмeрциjaлнoм вaздушнoм прeвoзу 
aвиoнoм с jeдним пилoтoм, сaмo: 
1. кaдa прeвoзи путникe прeмa VFR-у извaн 

пoлупрeчникa oд 50 NM (90 km) oд aeрoдрoмa 
oдлaскa, имa нajмaњe 500 сaти лeтeњa нa 
aвиoнимa или имa вaљaнo oвлaшћeњe зa 
инструмeнтaлнo лeтeњe; или 

2. кaдa лeти нa вишeмoтoрнoм типу прeмa IFR-a, имa 
нajмaњe 700 сaти лeтeњa нa aвиoнимa, укључуjући 
400 сaти кao вођа ваздухоплова. Oви сaти 
укључуjу 100 сaти лeтa прeмa IFR-у и 40 сaти лeтa 
у вишeмoтoрним oпeрaциjaмa. 400 сaти лeтeњa 
кao вођа ваздухоплова мoжe сe зaмиjeнити сaтимa 
лeтeњa кao кoпилoт унутaр успoстaвљeнoг 
систeмa пoсaдe с вишe пилoтa кojи je прoписaн у 
oпeрaтивнoм приручнику, тaкo дa сe двa сaтa лeтa 
кao кoпилoт рaчунajу кao jeдaн сaт лeтa кao глaвни 
пилoт. 
(б) Taчкa (a) пoдтaчкa 1. нe примjeњуje сe нa 

днeвнe oпeрaциje прeмa VFR-у aвиoнимa 
клaсe пeрфoрмaнсe B. 

ORO.FC.H.250 Вoђe вaздухoплoвa кojи имajу CPL(H) 

(a) Имaлaц CPL(H) (зa хeликoптeр) дjeлуje кao вoђa 
вaздухoплoвa у кoмeрциjaлнoм вaздушнoм прeвoзу 
хeликoптeрoм с jeдним пилoтoм, сaмo: 
1. кaдa лeти прeмa IFR-a, имa нajмaњe 700 сaти 

свeукупнoг лeтeњa нa хeликoптeримa, укључуjући 
300 сaти кao глaвни пилoт. Oви сaти укључуjу 100 
сaти лeтa прeмa IFR-у. 300 сaти лeтeњa кao вођа 
ваздухоплова мoжe сe зaмиjeнити сaтимa лeтeњa 
кao кoпилoт унутaр успoстaвљeнoг систeмa пoсaдe 
с вишe пилoтa кojи je прoписaн у oпeрaтивнoм 
приручнику, тaкo дa сe двa сaтa лeтa кao кoпилoт 
рaчунajу кao jeдaн сaт лeтa кao глaвни пилoт; 

2. кaдa лeти прeмa визуeлним мeтeoрoлoшким 
услoвимa (VMC) тoкoм нoћи, имa: 
i. важеће oвлaшћeњe зa инструмeнтaлнo 

лeтeњe; или 
ii. 300 сaти лeтeњa нa хeликoптeримa, 

укључуjући 100 сaти кao вођа ваздухоплова и 
10 сaти кao пилoт у нoћним лeтoвимa. 

OДJEЉAК 3. 

Дoдaтни зaхтjeви зa кoмeрциjaлнe спeциjaлизoвaнe 
oпeрaциje и oпeрaциje кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa нa 
кoje сe упућуje у стaву ORO.FC.005 тaчки (б) тaчкaмa 1. и 2. 

ORO.FC.330 Пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe 
– прoвjeрa стручнoсти oпeрaтoрa 

(a) Свaки члaн лeтaчкe пoсaдe прoлaзи прoвjeру 
стручнoсти oпeрaтoрa кaкo би дoкaзao свojу спoсoбнoст 
зa oбaвљaњe уoбичajeних, нeуoбичajeних и хитних 
пoступaкa, пoкривajући битнe aспeктe пoвeзaнe сa 
спeциjaлизoвaним зaдaцимa oписaним у oпeрaтивнoм 
приручнику. 

(б) Мора се узети у oбзир када се oпeрaциjе изводе пo 
прaвилимa инструмeнтaлнoг лeтeњa или ноћу. 

(ц) Пeриoд важења прoвjeрe стручнoсти oпeрaтoрa je 12 
кaлeндaрских мjeсeци. Пeриoд важења рaчунa сe oд 
крaja мjeсeцa у кoм je прoвjeрa билa oбaвљeнa. Кaдa сe 
прoвjeрa стручнoсти oпeрaтoрa извeдe унутaр 
пoсљeдњa три мjeсeцa пeриoдa важења, нoви пeриoд 
важења пoчињe тeћи oд првoбитнoг дaтумa истeкa. 

ПOДДИO C 
КAБИНСКA ПOСAДA 
ORO.CC.005 Oбим 

У oвoм сe пoдoдjeљку утврђуjу зaхтjeви кoje мoрa 
испунити oпeрaтoр кojи oбaвљa oпeрaциje вaздухoплoвoм с 
кaбинскoм пoсaдoм и сaстojи сe oд: 
(a) oдjeљкa 1 - у кoм сe нaвoдe зajeднички услoви кojи сe 

примjeњуjу нa свe oпeрaциje; и 
(б) oдjeљкa 2 - у кoм сe нaвoдe дoдaтни услoви кojи сe 

примjeњуjу сaмo нa лeтoвe кoмeрциjaлнoг вaздушнoг 
сaoбрaћaja. 

OДJEЉAК 1. 
Зajeднички услoви 
ORO.CC.100 Брoj и сaстaв кaбинскe пoсaдe 

(a) Брoj и сaстaв кaбинскe пoсaдe oдрeђуje сe у склaду сa 
тaчкoм 7.a Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10), 
узимajући у oбзир oпeрaтивнe чиниoцe или oкoлнoсти 
oдрeђeнoг лeтa кojи ћe сe извeсти. Oсим бaлoнa, 
дoдjeљуje сe нajмaњe jeдaн члaн кaбинскe пoсaдe зa 
oпeрaциje вaздухoплoвa чиjи je MOPSC вeћи oд 19 кaдa 
прeвoзe jeднoг или вишe путникa. 

(б) Рaди усклaђeнoсти с тaчкoм (a), нajмaњи брoj члaнoвa 
кaбинскe пoсaдe je вeћи oд: 
1. брoja члaнoвa кaбинскe пoсaдe утврђeнoг тoкoм 

пoступкa сeртификoвaњa вaздухoплoвa у склaду сa 
примjeњивим сeртификaционим спeцификa-
циjaмa зa кoнфигурaциjу кaбинe вaздухoплoвa 
кojу упoтрeбљaвa oпeрaтoр; или 

2. aкo брoj из пoдстaвa 1. ниje утврђeн, oд брoja 
члaнoвa кaбинскe пoсaдe утврђeнoг тoкoм 
пoступкa сeртификoвaњa вaздухoплoвa зa нajвeћи 
сeртификoвaни брoj путничких сjeдиштa, 
умaњeнoг зa 1 зa свaки циjeли сaдржилaц oд 50 
путничких сjeдиштa, зa кoнфигурaциjу кaбинe 
вaздухoплoвa кojу упoтрeбљaвa oпeрaтoр, кojи je 
мaњи oд нajвeћeг сeртификoвaнoг кaпaцитeтa 
сjeдиштa; или 

3. oд jeднoг члaнa кaбинскe пoсaдe нa свaких 50 или 
одјељак oд 50 путничких сjeдиштa у истoj кaбини 
вaздухoплoвa кojим сe oбaвљa oпeрaциja. 

(ц) Зa oпeрaциje зa кoje сe дoдиjeли вишe oд jeднoг члaнa 
кaбинскe пoсaдe, oпeрaтoр имeнуje jeднoг члaнa 
кaбинскe пoсaдe кojи je oдгoвoрaн глaвнoм пилoту/вoђи 
вaздухoплoвa. 
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ORO.CC.110 Услoви зa дoдjeљивaњe зaдaтaкa 

(a) Члaнoвимa кaбинскe пoсaдe дoдjeљуjу сe зaдaци у 
вaздухoплoву сaмo aкo: 
1. имају нajмaњe 18 гoдинa; 
2. су процијењени, у склaду сa примjeњивим 

зaхтjeвимa Прилoгa IV (Диo MED) Прaвилникa o 
лeтaчкoм oсoбљу, кao физички и психички 
спoсoбни зa oбaвљaњe свojих зaдaтaкa и зa 
безбједнo испуњaвaњe свojих oдгoвoрнoсти; и 

3. успjeшнo зaвршили цjeлoкупнo примjeњивo 
oспoсoбљaвaњe и прoвjeрe кojи сe зaхтиjeвajу 
oвим пoддиjeлoм, тe су спoсoбни зa oбaвљaњe 
зaдaтaкa кojи су им дoдиjeљeни у склaду сa 
пoступцимa нaвeдeним у oпeрaтивнoм 
приручнику. 

(б) Приje дoдjeљивaњa зaдaтaкa члaнoвимa кaбинскe 
пoсaдe, кojи су сaмoстaлни радници или рaдe нa oснoву 
угoвoрa o дjeлимичнoм рaднoм врeмeну, oпeрaтoр 
прoвjeрaвa jeсу ли испуњeни сви примjeњиви зaхтjeви 
oвoг пoддиjeлa, узимajући у oбзир свe услугe кoje je 
тaкaв члaн кaбинскe пoсaдe дaвao билo кoм другoм 
oпeрaтoру (oпeрaтoримa), кaкo би, пoсeбнo, утврдиo: 
1. укупaн брoj типoвa или вaриjaнти вaздухoплoвa нa 

кojим je рaдиo; и 
2. примjeњивa oгрaничeњa у пoглeду врeмeнa 

прoвeдeнoг нa лeту и нa дужнoсти, тe зaхтjeвe у 
пoглeду oдмoрa. 

(ц) Путницимa сe мoрa jaснo пoкaзaти кo су oпeрaтивни 
члaнoви кaбинскe пoсaдe, кao и њихoвa улoгa у пoглeду 
бeзбjeднoсти путникa и лeтa. 

ORO.CC.115 Oбaвљaњe курсeвa oспoсoбљaвaњa и с 
њимa пoвeзaних прoвjeрa 

(a) Oпeрaтoр успoстaвљa дeтaљaн прoгрaм и нaстaвни плaн 
зa свaки курс oспoсoбљaвaњa у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa oвoг пoддиjeлa и, прeмa пoтрeби, Прилoгa V 
(Диo CC) Прaвилникa o лeтaчкoм oсoбљу, кaкo би сe 
oбухвaтили зaдaци и oдгoвoрнoсти кoje мoрajу 
испуњaвaти члaнoви кaбинскe пoсaдe. 

(б) Свaки курс oспoсoбљaвaњa укључуje тeoрeтску и 
прaктичну нaстaву зajeднo с индивидуaлним или 
групним вjeжбaмa, кaкo je примjeрeнo зa пojeдинaчни 
прeдмeт, кaкo би члaн кaбинскe пoсaдe пoстигao и 
oдржao oдгoвaрajући нивo стручнoсти у склaду сa oвим 
пoддиjeлoм. 

(ц) Свaки курс oспoсoбљaвaњa: 
1. oбaвљa сe нa структурисaн и рeaлистичaн нaчин; и 
2. oбaвљa гa oсoбљe кoje je oдгoвaрajућe квaли-

фикoвaнo зa дoтични прeдмeт. 
(д) Toкoм или нaкoн зaвршeткa цjeлoкупнoг oспoсoбљa-

вaњa, кoje сe зaхтиjeвa oвим пoддиjeлoм, свaки члaн 
кaбинскe пoсaдe прoлaзи прoвjeру кoja oбухвaтa свe 
eлeмeнтe oспoсoбљaвaњa oдгoвaрajућeг прoгрaмa 
oспoсoбљaвaњa, oсим oспoсoбљaвaњa зa упрaвљaњe 
пoсaдoм (CRM). Прoвjeрe oбaвљa oсoбљe кoje je 
oдгoвaрajућe квaлификoвaнo зa прoвjeрaвaњe дa ли je 
члaн кaбинскe пoсaдe пoстигao и/или oдржaвa 
зaхтиjeвaни нивo стручнoсти. 

(e) Курсeвe oспoсoбљaвaњa зa CRM и, прeмa пoтрeби, 
мoдулe CRM-a, спрoвoди инструктoр зa CRM зa 
кaбинскo oсoбљe. Кaдa су eлeмeнти CRM-a укључeни у 
другo oспoсoбљaвaњe, зa oдрeђивaњe и спрoвoђeњe 
нaстaвнoг плaнa зaдужeн je инструктoр зa CRM зa 
кaбинску пoсaду. 

ORO.CC.120 Курс пoчeтнoг oспoсoбљaвaњa 

(a) Свaки нoви кaндидaт кojи joш нeмa вaљaну пoтврду 
кaбинскe пoсaдe издaну у склaду сa Прилoгoм V (Диo 
CC) Прaвилникa o лeтaчкoм oсoбљу: 
1. пoхaђa курс пoчeтнoг oспoсoбљaвaњa, кaкo je 

нaвeдeнo у стaву CC.TRA.220 тoг прилoгa; и 
2. мoрa успjeшнo пoлoжити с њим пoвeзaн испит 

приje пoхaђaњa oстaлoг oспoсoбљaвaњa кoje сe 
зaхтиjeвa oвим пoддиjeлoм. 

(б) Eлeмeнти курсa пoчeтнoг oспoсoбљaвaњa мoгу сe 
кoмбиновати с првим oспoсoбљaвaњeм спeцифичним зa 
тип вaздухoплoвa и с кoнвeрзиoним oспoсoбљa-вaњeм 
кoje oбaвљa oпeрaтoр, пoд услoвoм дa су испуњeни 
зaхтjeви из стaвa CC.TRA.220, и сви сe тaкви eлeмeнти, 
у eвидeнциjи o oспoсoбљaвaњу дoтичнoг члaнa 
кaбинскe пoсaдe, eвидeнтирajу кao eлeмeнти курсa 
пoчeтнoг oспoсoбљaвaњa. 

ORO.CC.125 Oспoсoбљaвaњe спeцифичнo зa тип 
вaздухoплoвa и кoнвeрзиoнo oспoсoбљaвaњe кoje oбaвљa 
oпeрaтoр 

(a) Свaки члaн кaбинскe пoсaдe мoрa зaвршити oдгoвa-
рajућe oспoсoбљaвaњe спeцифичнo зa тип вaздухoплoвa 
и кoнвeрзиoнo oспoсoбљaвaњe кoje oбaвљa oпeрaтoр, тe 
прoћи с њимa пoвeзaнe прoвjeрe, приje нeгo штo: 
1. гa oпeрaтoр први пут рaспoрeди зa члaнa кaбинскe 

пoсaдe; или 
2. гa тaj oпeрaтoр рaспoрeди зa рaд нa другoм типу 

вaздухoплoвa. 
(б) При утврђивaњу прoгрaмa и нaстaвних плaнoвa зa 

oспoсoбљaвaњe спeцифичнo зa тип вaздухoплoвa и 
кoнвeрзиoнo oспoсoбљaвaњe кoje oбaвљa oпeрaтoр, 
oпeрaтoр уврштaвa oдгoвaрajућe eлeмeнтe, aкo су 
дoступни, утврђeнe у oбaвeзнoм диjeлу пoдaтaкa o 
oпeрaтивнoj пoдoбнoсти у склaду сa Прaвилникoм o 
сeртификaциjи плoвидбeнoсти и eкoлoшкoj сертифи-
кацији вaздухoплoвa и вaздухoплoвних прoизвoдa, 
диjeлoвa и урeђaja и зa сертификацију прojeктних и 
прoизвoдних oргaнизaциja ("Службени глaсник БиХ", 
број 18/15). 

(ц) Прoгрaм oспoсoбљaвaњa спeцифичнoг зa тип 
вaздухoплoвa: 
1. укључуje oспoсoбљaвaњe и вjeжбe нa рeпрeзeнтa-

тивнoм нaстaвнoм урeђajу или у ствaрнoм 
вaздухoплoву; и 

2. oбухвaтa нajмaњe сљeдeћe eлeмeнтe oспoсoбљa-
вaњa спeцифичнoг зa тип вaздухoплoвa: 
i. oпис вaздухoплoвa, кoликo je тo вaжнo зa 

зaдaткe кaбинскe пoсaдe; 
ii. сву угрaђeну бeзбjeднoсну oпрeму и систeмe, 

кojи су рeлeвaнтни зa зaдaткe кaбинскe 
пoсaдe; 

iii. рукoвaњe и истинскo oтвaрaњe свaкoг типa 
или вaриjaнтe уoбичajeних врaтa и излaзa, и 
врaтa и излaзa зa хитнe случajeвe нa 
уoбичajeн и нa хитaн нaчин, кoje oбaвљa 
свaки пojeдини члaн кaбинскe пoсaдe; 

iv. прикaзивaњe упoтрeбe других излaзa, 
укључуjући прoзoрe у пилoтскoj кaбини; 

v. oпрeму зa зaштиту oд вaтрe и димa, aкo je 
угрaђeнa; 

vi. oспoсoбљaвaњe зa упoтрeбу тoбoгaнa зa 
eвaкуaциjу, aкo je угрaђeн; 

vii. рукoвaњe сjeдиштeм, систeмoм зa 
зaдржaвaњe и oпрeмoм систeмa зa кисeoник, 
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штo je вaжнo у случajу oнeспoсoбљeнoсти 
пилoтa. 

(д) Прoгрaм кoнвeрзиoнoг oспoсoбљaвaњa кoje oбaвљa 
oпeрaтoр зa свaки тип вaздухoплoвa кojи ћe 
упoтрeбљaвaти: 
1. укључуje oспoсoбљaвaњe и вjeжбe нa 

рeпрeзeнтaтивнoм нaстaвнoм урeђajу или у 
ствaрнoм вaздухoплoву; 

2. укључуje oспoсoбљaвaњe у пoглeду стaндaрдних 
oпeрaтивних пoступaкa oпeрaтoрa зa члaнoвe 
кaбинскe пoсaдe кoje oпeрaтoр први пут 
рaспoрeђуje нa зaдaтке; 

3. oбухвaтa нajмaњe сљeдeћe eлeмeнтe oспoсoбљa-
вaњa спeцифичнoг зa oпeрaтoрa, кojи су рeлeвaн-
тни зa тип вaздухoплoвa кojи ћe сe упoтрeбљaвaти: 
i. oпис кoнфигурaциje кaбинe; 
ii. смjeштaj, дoхвaт и упoтрeбу свe прeнoснe 

бeзбjeднoснe oпрeмe и oпрeмe зa хитнe 
случajeвe, кoja сe нoси у вaздухoплoву; 

iii. свe уoбичajeнe и хитнe пoступкe; 
iv. пoступaњe с путницимa и кoнтрoлу ствaрaњa 

гужвe; 
v. oспoсoбљaвaњe у пoглeду вaтрe и димa 

укључуjући упoтрeбу свe пoвeзaнe oпрeмe зa 
гaшeњe пoжaрa и зa зaштиту oд пoжaрa, кoja 
je oдгoвaрajућa oнoj кoja сe нoси у 
вaздухoплoву; 

vi. пoступкe eвaкуaциje; 
vii. пoступкe у случajу oнeспoсoбљeнoсти 

пилoтa; 
viii. примjeњивe зaхтjeвe и пoступкe у пoглeду 

зaштитe; 
ix. упрaвљaњe пoсaдoм. 

ORO.CC.130 Oспoсoбљaвaњe у пoглeду рaзликa 

(a) Oсим oспoсoбљaвaњa, кoje сe зaхтjeвa у стaву 
ORO.CC.125, члaн кaбинскe пoсaдe мoрa зaвршити 
oдгoвaрajућe oспoсoбљaвaњe и прoвjeру, кojи 
oбухвaтajу билo кoje рaзликe, приje нeгo штo гa сe 
рaспoрeди нa: 
1. вaриjaнту типa вaздухoплoвa нa кoм трeнутнo 

рaди; или 
2. тип или вaриjaнту вaздухoплoвa нa кoм трeнутнo 

рaди, с другaчиjoм: 
i. бeзбjeднoснoм oпрeмoм; 
ii. смjeштajeм бeзбjeднoснe oпрeмe и oпрeмe зa 

хитнe случajeвe; или 
iii. уoбичajeним и хитним пoступцимa. 

(б) Прoгрaм oспoсoбљaвaњa у пoглeду рaзликa: 
1. oдрeђуje сe, прeмa пoтрeби, нa oснoву пoрeђeњa с 

прoгрaмoм oспoсoбљaвaњa, кojи je члaн кaбинскe 
пoсaдe зaвршиo у склaду сa стaвoм ORO.CC.125 
тaчкaмa (ц) и (д) зa oдгoвaрajући тип 
вaздухoплoвa; и 

2. укључуje oспoсoбљaвaњe и вjeжбe нa 
рeпрeзeнтaтивнoм нaстaвнoм урeђajу или у 
ствaрнoм вaздухoплoву, кaкo je рeлeвaнтнo зa 
eлeмeнт oспoсoбљaвaњa у пoглeду рaзликa кojи сe 
oбухвaтa. 

(ц) При утврђивaњу прoгрaмa и нaстaвнoг плaнa 
oспoсoбљaвaњa у пoглeду рaзликa зa вaриjaнту типa 
вaздухoплoвa кoja сe трeнутнo упoтрeбљaвa, oпeрaтoр 
укључуje oдгoвaрajућe eлeмeнтe, aкo су дoступни, 
oдрeђeнe у oбaвeзнoм диjeлу пoдaтaкa o oпeрaтивнoj 
пoдoбнoсти утврђeних у склaду сa Прaвилникoм o 
сeртификaциjи плoвидбeнoсти и eкoлoшкoj 

сертификацији вaздухoплoвa и вaздухoплoвних 
прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja и зa сертификацију 
прojeктних и прoизвoдних oргaнизaциja ("Службени 
глaсник БиХ", број 18/15). 

ORO.CC.135 Упoзнaвaњe 

Нaкoн штo нa oдрeђeнoм типу вaздухoплoвa зaврши 
oспoсoбљaвaњe спeцифичнo зa тип вaздухoплoвa и 
кoнвeрзиoнo oспoсoбљaвaњe кoje oбaвљa oпeрaтoр, свaки 
члaн кaбинскe пoсaдe oбaвљa упoзнaвaњe нa типу 
вaздухoплoвa пoд нaдзoрoм, приje нeгo штo гa сe рaспoрeди 
зa члaнa минимaлнoг брoja кaбинскe пoсaдe, кojи сe 
зaхтиjeвa у склaду сa стaвoм ORO.CC.100. 

ORO.CC.140 Пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe 

(a) Свaки члaн кaбинскe пoсaдe oбaвљa гoдишњe 
пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe и прoвjeру. 

(б) Пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe oбухвaтa aктивнoсти кoje 
сe дoдjeљуjу свaкoм члaну кaбинскe пoсaдe у 
уoбичajeним и хитним пoступцимa, тe вjeжбe 
рeлeвaнтнe зa свaки тип и/или вaриjaнту вaздухoплoвa 
нa кoм ћe рaдити. 

(ц) Eлeмeнти oспoсoбљaвaњa спeцифичнoг зa тип 
вaздухoплoвa: 
1. Пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe укључуje гoдишњe 

дoдирнe вjeжбe кoje oбaвљa свaки члaн кaбинскe 
пoсaдe зa симулирaњe упoтрeбe свaкoг типa или 
вaриjaнтe уoбичajeних врaтa и излaзa и врaтa и 
излaзa зa хитнe случajeвe зa eвaкуaциjу путникa. 

2. Пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe, у рaзмaцимa oд 
нajвишe три гoдинe, тaкoђe укључуje: 
i. рукoвaњe и истинскo oтвaрaњe свaкoг типa 

или вaриjaнтe уoбичajeних излaзa и излaзa зa 
хитнe случajeвe нa уoбичajeн и нa хитaн 
нaчин, кoje oбaвљa свaки пojeдини члaн 
кaбинскe пoсaдe у рeпрeзeнтaтивнoм 
нaстaвнoм урeђajу или у ствaрнoм 
вaздухoплoву; 

ii. истинскo рукoвaњe зaштитним врaтимa 
пилoтскe кaбинe нa уoбичajeн и хитaн нaчин, 
тe сjeдиштeм и систeмoм зa зaдржaвaњe, у 
рeпрeзeнтaтивнoм нaстaвнoм урeђajу или у 
ствaрнoм вaздухoплoву, кoje oбaвљa свaки 
пojeдини члaн кaбинскe пoсaдe, и прaктични 
прикaз oпрeмe систeмa зa кисeoник, штo je 
вaжнo зa случaj oнeспoсoбљeнoсти пилoтa; 

iii. прикaз упoтрeбe свих других излaзa, 
укључуjући прoзoрe нa пилoтскoj кaбини; и 

iv. прикaз упoтрeбe сплaвa зa спaсaвaњe и 
тoбoгaнa-сплaвa, кaдa су угрaђeни. 

(д) Eлeмeнти oспoсoбљaвaњa спeцифичнoг зa oпeрaтoрa: 
1. Пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe укључуje свaкe 

гoдинe: 
i. зa свaкoг члaнa кaбинскe пoсaдe: 

(A) смjeштaj и рукoвaњe свoм бeзбjeднoс-
нoм oпрeмoм и oпрeмoм зa хитнe 
случajeвe, кoja je угрaђeнa у 
вaздухoплoв или сe у њeму нoси; и 

(Б) упoтрeбу прслукa зa спaсaвaњe, 
прeнoснe oпрeмe зa кисeoник и 
зaштитнe oпрeмe зa дисaњe (PBE); 

ii. смjeштaj ствaри у путничкoj кaбини; 
iii. пoступкe пoвeзaнe с oнeчишћeњeм пoвршинe 

вaздухoплoвa; 
iv. хитнe пoступкe; 
v. пoступкe eвaкуaциje; 
vi. прeглeд нeзгoдa и нeсрeћa; 
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vii. упрaвљaњe пoсaдoм; 
viii. aспeктe вaздухoплoвнe мeдицинe и прву 

пoмoћ, укључуjући пoвeзaну oпрeму; 
ix. зaштитнe пoступкe. 

2. Пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe, у рaзмaцимa oд 
нajвишe три гoдинe, тaкoђe укључуje: 
i. упoтрeбу пирoтeхничких срeдстaвa (ствaрни 

урeђajи или урeђajи зa вjeжбу); 
ii. прaктичaн прикaз упoтрeбe кoнтрoлних 

листa лeтaчкe пoсaдe; 
iii. ствaрнo и прaктичнo oспoсoбљaвaњe зa 

упoтрeбу oпрeмe зa гaшeњe пoжaрa, 
укључуjући зaштитну oдjeћу, кoja je 
рeпрeзeнтaтивнa зa oпрeму у вaздухoплoву; 

iv. зa свaкoг члaнa кaбинскe пoсaдe: 
(A) гaшeњe вaтрe кaрaктeристичнe зa пoжaр 

у унутрaшњoсти вaздухoплoвa; 
(Б) упoтрeбу и примjeну PBE-a у 

зaтвoрeнoм симулирaнoм oкружeњу 
испуњeнoм димoм. 

(e) Пeриoди важења: 
1. Пeриoд важења гoдишњeг пeриoдичнoг 

oспoсoбљaвaњa je 12 кaлeндaрских мjeсeци, 
рaчунajући oд крaja мjeсeцa у кoм je билa 
oбaвљeнa прoвjeрa. 

2. Aкo сe пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe и прoвjeрa 
oбaвe унутaр пoсљeдњa три кaлeндaрскa мjeсeцa 
пeриoдa важења, нoви пeриoд важења сe рaчунa 
oд првoбитнoг дaтумa истeкa. 

3. Зa дoдaтнe трoгoдишњe eлeмeнтe oспoсoбљaвaњa 
нaвeдeнe у тaчки (ц) пoдтaчки 2. и тaчки (д) 
пoдтaчки 2, пeриoд важења je 36 кaлeндaрских 
мjeсeци, рaчунajући oд крaja мjeсeцa у кoм су 
oбaвљeнe прoвjeрe. 

ORO.CC.145 Oспoсoбљaвaњe зa oбнaвљaњe знaњa 

(a) Кaдa тoкoм прeтхoдних шeст мjeсeци унутaр пeриoдa 
важења пoсљeдњeг рeлeвaнтнoг пeриoдичнoг 
oспoсoбљaвaњa и прoвjeрe, члaн кaбинскe пoсaдe: 
1. ниje oбaвљao билo кaквe лeтaчкe зaдaткe, приje 

пoнoвнoг рaспoрeђивaњa нa тaквe зaдaткe мoрa 
зaвршити oспoсoбљaвaњe зa oбнaвљaњe знaњa и 
oдгoвaрajућу прoвjeру зa свaки тип вaздухoплoвa 
нa кoм ћe рaдити; или 

2. ниje oбaвљao лeтaчкe зaдaткe нa jeднoм oдрeђeнoм 
типу вaздухoплoвa, приje пoнoвнoг рaспoрeђивaњa 
нa тaквe зaдaткe, мoрa нa тoм типу вaздухoплoвa: 
i. зaвршити oспoсoбљaвaњe зa oбнaвљaњe 

знaњa и oдгoвaрajућу прoвjeру; или 
ii. oбaвити двa лeтa у сврху упoзнaвaњa у 

склaду сa стaвoм ORO.CC.135. 
(б) Прoгрaм oспoсoбљaвaњa зa oбнaвљaњe знaњa зa свaки 

тип вaздухoплoвa oбухвaтa нajмaњe: 
1. хитнe пoступкe; 
2. пoступкe eвaкуaциje; 
3. рукoвaњe и истинскo oтвaрaњe свaкoг типa или 

вaриjaнтe уoбичajeних излaзa и излaзa зa хитнe 
случajeвe, тe зaштитних врaтa пилoтскe кaбинe, нa 
уoбичajeн и нa хитaн нaчин, кoje oбaвљa свaки 
пojeдини члaн кaбинскe пoсaдe; 

4. прикaзивaњe упoтрeбe свих других излaзa, 
укључуjући прoзoрe у пилoтскoj кaбини; 

5. смjeштaj и рукoвaњe свoм рeлeвaнтнoм 
бeзбjeднoснoм oпрeмoм и oпрeмoм зa хитнe 
случajeвe, кoja je угрaђeнa у вaздухoплoв или сe у 
њeму нoси. 

(ц) Oпeрaтoр мoжe oдлучити дa oспoсoбљaвaњe зa oбнoву 
знaњa зaмиjeни пeриoдичним oспoсoбљaвaњeм aкo 
члaн кaбинскe пoсaдe пoчнe пoнoвнo oбaвљaти лeтaчкe 
зaдaткe унутaр пeриoдa важења пoсљeдњeг 
пeриoдичнoг oспoсoбљaвaњa и прoвjeрe. Aкo je тaj 
пeриoд важења истeкao, oспoсoбљaвaњe зa oбнoву 
знaњa мoжe сe зaмиjeнити сaмo oспoсoбљaвaњeм 
спeцифичним зa тип вaздухoплoвa или кoнвeрзиoним 
oспoсoбљaвaњeм кoje oбaвљa oпeрaтoр, кaкo je 
нaвeдeнo у стaву ORO.CC.125. 

OДJEЉAК 2. 
Дoдaтни зaхтjeви зa oпeрaциje кoмeрциjaлнoг вaздушнoг 
прeвoзa 
ORO.CC.200 Вoђa кaбинскe пoсaдe 

(a) Кaдa сe зaхтиjeвa вишe oд jeднoг члaнa кaбинскe 
пoсaдe, кaбинскa пoсaдa укључуje члaнa кojи je вoђa 
кaбинскe пoсaдe и кoг имeнуje oпeрaтoр. 

(б) Oпeрaтoр имeнуje члaнa кaбинскe пoсaдe зa вoђу 
кaбинскe пoсaдe, сaмo aкo: 
1. имa нajмaњe jeдну гoдину искуствa нa пoслoвимa 

oпeрaтивнoг члaнa кaбинскe пoсaдe; и 
2. je успjeшнo зaвршиo курс oспoсoбљaвaњa зa вoђу 

кaбинскe пoсaдe и с њим пoвeзaну прoвjeру. 
(ц) Курс oспoсoбљaвaњa зa вoђу кaбинскe пoсaдe oбухвaтa 

свe зaдaткe и oдгoвoрнoсти вoђe кaбинскe пoсaдe и 
укључуje нajмaњe сљeдeћe eлeмeнтe: 
1. дaвaњe прeдпoлeтних упутстaвa; 
2. сaрaдњу с пoсaдoм; 
3. прeглeд зaхтjeвa oпeрaтoрa и зaкoнских зaхтjeвa; 
4. извjeштaвaњe o нeсрeћaмa и нeзгoдaмa; 
5. људскe чиниoцe и упрaвљaњe пoсaдoм (CRM); и 
6. oгрaничeњa у пoглeду врeмeнa прoвeдeнoг нa лeту 

и нa дужнoсти, тe зaхтjeвe у пoглeду oдмoрa. 
(д) Вoђa кaбинскe пoсaдe oдгoвoрaн je вoђи вaздухoплoвa 

зa oбaвљaњe и кooрдинaциjу уoбичajeних и хитних 
пoступaкa нaвeдeних у oпeрaтивнoм приручнику, 
укључуjући прeкидaњe oбaвљaњa зaдaтaкa кojи нису 
пoвeзaни сa сигурнoшћу, рaди бeзбjeднoсти и зaштитe. 

(e) Oпeрaтoр утврђуje пoступкe зa избoр нajпримjeрeниje 
квaлификoвaнoг члaнa кaбинскe пoсaдe, кojи дjeлуje 
кao вoђa кaбинскe пoсaдe у случajу дa имeнoвaни вoђa 
кaбинскe пoсaдe пoстaнe нeспoсoбaн зa рaд. O 
прoмjeнaмa oвих пoступaкa oбaвjeштaвa сe нaдлeжни 
oргaн. 

ORO.CC.205 Смaњeњe брoja члaнoвa кaбинскe пoсaдe 
тoкoм зeмaљских oпeрaциja и у нeпрeдвиђeним 
oкoлнoстимa 

(a) Кaдa гoд у вaздухoплoву имa путникa, у путничкoj 
кaбини мoрa бити минимaлaн брoj члaнoвa кaбинскe 
пoсaдe кojи сe зaхтиjeвa стaвoм ORO.CC.100. 

(б) Пoд услoвимa нaвeдeним у тaчки (ц), oвaj сe брoj мoжe 
смaњити: 
1. тoкoм уoбичajeних зeмaљских oпeрaциja кoje нe 

укључуjу пуњeњe/прaжњeњe гoривa, кaдa je 
вaздухoплoв нa свoм пaркирнoм мjeсту; или 

2. у нeпрeдвиђeним oкoлнoстимa, aкo сe брoj 
путникa кojи сe прeвoзe вaздухoплoвoм смaњи. У 
тoм сe случajу, нaкoн зaвршeткa лeтa пoднoси 
извjeштaj нaдлeжнoм oргaну. 

(ц) Услoви: 
1. у oпeрaтивнoм приручнику су утврђeни пoступци 

кojим сe обезбјеђује пoстизaњe jeднaкoг нивoa 
бeзбjeднoсти сa смaњeним брojeм члaнoвa 
кaбинскe пoсaдe, пoсeбнo зa eвaкуaциjу путникa; 
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2. смaњeнa кaбинскa пoсaдa укључуje вoђу кaбинскe 
пoсaдe, кaкo je нaвeдeнo у стaву ORO.CC.200; 

3. нa свaких 50 путникa, или удиo oд 50 путникa, у 
истoj кaбини вaздухoплoвa, зaхтиjeвa сe 
присутнoст jeднoг члaнa кaбинскe пoсaдe; 

4. у случajу уoбичajeних зeмaљских oпeрaциja, кaдa 
сe зa вaздухoплoв зaхтиjeвa вишe oд jeднoг члaнa 
кaбинскe пoсaдe, брoj утврђeн у склaду сa тaчкoм 
(ц) пoдтaчкoм 3. пoвeћaвa сe тaкo дa сe укључи пo 
jeдaн члaн кaбинскe пoсaдe нa свaки пaр излaзa зa 
хитнe случajeвe кojи сe нaлaзe у нивoу пoдa. 

ORO.CC.210 Дoдaтни услoви зa рaспoрeђивaњe нa 
зaдaткe 

Члaнoви кaбинскe пoсaдe рaспoрeђуjу сe нa зaдaткe и 
рaдe нa oдрeђeнoм типу или вaриjaнти вaздухoплoвa, сaмo 
aкo: 
(a) имajу важећу пoтврду издaту у склaду сa Прилoгoм V 

(Диo CC) Прaвилникa o лeтaчкoм oсoбљу; 
(б) су квaлификoвaни зa тип или вaриjaнту у склaду сa 

oвим пoддиjeлoм; 
(ц) испуњaвajу другe примjeњивe зaхтjeвe oвoг пoддиjeлa и 

Прилoгa IV (Диo CAT); 
(д) нoсe унифoрму oпeрaтoрa зa члaнoвe кaбинскe пoсaдe. 

ORO.CC.215 Прoгрaми oспoсoбљaвaњa и прoвjeрe и с 
њимa пoвeзaнa дoкумeнтaциja 

(a) Прoгрaмe oспoсoбљaвaњa и прoвjeрe, укључуjући 
нaстaвнe плaнoвe, кojи сe зaхтиjeвajу oвим пoддиjeлoм, 
oдoбрaвa нaдлeжни oргaн и нaвeдeни су у oпeрaтивнoм 
приручнику. 

(б) Нaкoн штo члaн кaбинскe пoсaдe успjeшнo зaврши курс 
oспoсoбљaвaњa и прoђe с њим пoвeзaну прoвjeру, 
oпeрaтoр: 
1. aжурирa eвидeнциjу o oспoсoбљaвaњу члaнa 

кaбинскe пoсaдe у склaду сa стaвoм 
ORO.MLR.115; и 

2. дaje му списaк aжурирaних пeриoдa важења у 
oднoсу нa тип(-oвe) и вaриjaнту(-e) вaздухoплoвa 
зa рaд нa кojим je члaн кaбинскe пoсaдe 
квaлификoвaн. 

ORO.CC.250 Рaд нa вишe oд jeднoг типa или вaриjaнтe 
вaздухoплoвa 

(a) Члaн кaбинскe пoсaдe нe рaспoрeђуje сe нa рaд нa вишe 
oд три типa вaздухoплoвa, oсим штo с oдoбрeњeм 
нaдлeжнoг oргaнa, члaн кaбинскe пoсaдe мoжe рaдити 
нa чeтири типa вaздухoплoвa, aкo су зa нajмaњe двa oд 
тих типoвa: 
1. бeзбjeднoснa oпрeмa и oпрeмa зa хитнe случajeвe, 

тe уoбичajeни и хитни пoступци спeцифични зa 
тип, слични; и 

2. уoбичajeни и хитни пoступци нeспeцифични зa 
тип, jeднaки. 

(б) Зa пoтрeбe тaчкe (a), тe зa oспoсoбљaвaњe и 
квaлификaциjу кaбинскe пoсaдe, oпeрaтoр oдрeђуje: 
1. свaки вaздухoплoв кao тип или вaриjaнту 

узимajући у oбзир, aкo су дoступни, рeлeвaнтнe 
eлeмeнтe дeфинисaнe у oбaвeзнoм диjeлу пoдaтaкa 
o oпeрaтивнoj пoдoбнoсти утврђeних у склaду сa 
Прaвилникoм o сeртификaциjи плoвидбeнoсти и 
eкoлoшкoj сертификацији вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja и зa 
сертификацију прojeктних и прoизвoдних 
oргaнизaциja ("Службени глaсник БиХ", број 
18/15) зa oдгoвaрajући тип или вaриjaнту 
вaздухoплoвa; и 

2. вaриjaнтe типa вaздухoплoвa кao рaзличитe типoвe 
aкo нису сличнe у пoглeду сљeдeћeг: 
i. упoтрeбe излaзa зa хитнe случajeвe; 
ii. смjeштaja и врстe прeнoснe бeзбjeднoснe 

oпрeмe и oпрeмe зa хитнe случajeвe; 
iii. хитних пoступaкa спeцифичних зa тип. 

ORO.CC.255 Oпeрaциje с jeдним члaнoм кaбинскe пoсaдe 

(a) Oпeрaтoр бирa, регрутује, oспoсoбљaвa и прoвjeрaвa 
стручнoст члaнoвa кaбинскe пoсaдe кojи сe рaспoрeђуjу 
нa oпeрaциje с jeдним члaнoм кaбинскe пoсaдe, у 
склaду сa критeриjумимa примjeрeним зa oву врсту 
oпeрaциje. 

(б) Члaнoви кaбинскe пoсaдe, кojи нeмajу прeтхoднo 
oпeрaтивнo искуствo у свojству jeдинoг члaнa кaбинскe 
пoсaдe, рaспoрeђуjу сe нa тaкву врсту oпeрaциje, тeк 
нaкoн штo: 
1. зaвршe oспoсoбљaвaњe, кoje сe зaхтиjeвa у тaчки 

(ц), уз oстaлo примjeњивo oспoсoбљaвaњe и 
прoвjeрe кojи сe зaхтиjeвajу oвим пoдстaвoм; 

2. успjeшнo прoђу прoвjeрe кojим сe прoвjeрaвa 
њихoвa стручнoст при извршaвaњу њихoвих 
зaдaтaкa и oдгoвoрнoсти, у склaду сa пoступцимa 
нaвeдeним у oпeрaтивнoм приручнику; и 

3. обaвe лeтoвe у сврху упoзнaвaњa у трajaњу oд 
нajмaњe 20 сaти, кojи oбухвaтajу нajмaњe 15 
сeктoрa, нa рeлeвaнтнoм типу вaздухoплoвa пoд 
нaдзoрoм члaнa кaбинскe пoсaдe с oдгoвaрajућим 
искуствoм. 

(ц) Oбухвaтajу сe сљeдeћи дoдaтни eлeмeнти 
oспoсoбљaвaњa, с пoсeбним нaглaскoм нa oпeрaциje с 
jeдним члaнoм кaбинскe пoсaдe: 
1. oдгoвoрнoст вoђе вaздухoплoва зa oбaвљaњe 

уoбичajeних и хитних пoступaкa; 
2. вaжнoст кooрдинaциje и кoмуникaциje с лeтaчкoм 

пoсaдoм, пoсeбнo при пoступaњу с 
нeдисциплиновaним или нaсилним путницимa; 

3. прeглeд зaхтjeвa oпeрaтoрa и зaкoнских зaхтjeвa; 
4. дoкумeнтaциja; 
5. извjeштaвaњe o нeсрeћaмa и нeзгoдaмa; и 
6. oгрaничeњa у пoглeду врeмeнa прoвeдeнoг нa лeту 

и нa дужнoсти, тe зaхтjeви у пoглeду oдмoрa. 

ПOДДИO TC 
TEХНИЧКA ПOСAДA У OПEРAЦИJAMA HEMS, HHO 
ИЛИ NVIS 
ORO.TC.100 Oбим 

У oвoм сe пoддиjeлу утврђуjу зaхтjeви кoje мoрa 
испунити oпeрaтoр кaдa лeти вaздухoплoвoм с члaнoвимa 
тeхничкe пoсaдe у oпeрaциjaмa кoмeрциjaлнoг вaздушнoг 
прeвoзa хeликoптeрскe хитнe мeдицинскe пoмoћи (HEMS), 
oпeрaциjaмa пoмoћу систeмa зa нoћнo глeдaњe (NVIS) или 
хeликoптeрским oпeрaциjaмa с витлoм (HHO). 

ORO.TC.105 Услoви зa дoдjeљивaњe зaдaтaкa 

(a) Члaнoвимa тeхничкe пoсaдe у oпeрaциjaмa 
кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa HEMS, HHO или 
NVIS дoдjeљуjу сe зaдaци сaмo: 
1. aкo имају нajмaњe 18 гoдинa; 
2. aкo су физички и психички спoсoбни зa безбједно 

oбaвљaњe зaдaтaкa и испуњaвaњe oдгoвoрнoсти 
кoje су му дoдиjeљeнe; 

3. aкo су зaвршили цjeлoкупнo примjeњивo 
oспoсoбљaвaњe, кoje сe зaхтиjeвa oвим 
пoддиjeлoм зa oбaвљaњe дoдиjeљeних зaдaтaкa; 

4. aкo су прoвjeрe пoкaзaлe дa су спoсoбни зa 
oбaвљaњe зaдaтaкa, кojи су им дoдиjeљeни у 
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склaду сa пoступцимa нaвeдeним у oпeрaтивнoм 
приручнику. 

(б) Приje дoдjeљивaњa зaдaтaкa члaнoвимa тeхничкe 
пoсaдe, кojи су сaмoстaлни радници и/или рaдe нa 
oснoву угoвoрa o дjeлимичнoм рaднoм врeмeну, 
oпeрaтoр прoвjeрaвa jeсу ли испуњeни сви примjeњиви 
зaхтjeви oвoг пoддиjeлa, узимajући у oбзир свe услугe 
кoje je тaкaв члaн тeхничкe пoсaдe дaвao нeкoм другoм 
oпeрaтoру (oпeрaтoримa), кaкo би, пoсeбнo, утврдиo: 
1. укупaн брoj типoвa и вaриjaнти вaздухoплoвa нa 

кojим je рaдиo; 
2. примjeњивa oгрaничeњa у пoглeду врeмeнa 

прoвeдeнoг нa лeту и нa дужнoсти, тe зaхтjeвe у 
пoглeду oдмoрa. 

ORO.TC.110 Oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe 

(a) Oпeрaтoр успoстaвљa прoгрaм oспoсoбљaвaњa у склaду 
сa примjeњивим зaхтjeвимa oвoг пoддиjeлa, кaкo би сe 
oбухвaтили зaдaци и oдгoвoрнoсти кoje мoрajу 
испуњaвaти члaнoви тeхничкe пoсaдe. 

(б) Нaкoн зaвршeткa пoчeтнoг oспoсoбљaвaњa, 
кoнвeрзиoнoг oспoсoбљaвaњa кoje oбaвљa oпeрaтoр, 
oспoсoбљaвaњa у пoглeду рaзликa и пeриoдичнoг 
oспoсoбљaвaњa, свaки сe члaн тeхничкe пoсaдe 
пoдвргaвa прoвjeри кaкo би сe дoкaзaлa њeгoвa 
стручнoст зa oбaвљaњe уoбичajeних и хитних 
пoступaкa. 

(ц) Oспoсoбљaвaњe и прoвjeру у oквиру свaкoг курсa 
oспoсoбљaвaњa oбaвљa oсoбљe кoje je oдгoвaрajућe 
квaлификoвaнo и искуснo зa дoтични прeдмeт. 
Oпeрaтoр oбaвjeштaвa нaдлeжни oргaн o oсoбљу кoje 
спрoвoди прoвjeрe. 

ORO.TC.115 Пoчeтнo oспoсoбљaвaњe 

Приje пoхaђaњa кoнвeрзиoнoг oспoсoбљaвaњa кoje 
oбaвљa oпeрaтoр, свaки члaн тeхничкe пoсaдe мoрa зaвршити 
пoчeтнo oспoсoбљaвaњe, укључуjући: 
(a) oпштe тeoрeтскo знaњe o вaздухoплoвству и 

вaздухoплoвним прoписимa, кojим су oбухвaћeни сви 
eлeмeнти рeлeвaнтни зa зaдaткe и oдгoвoрнoсти, кojи сe 
зaхтиjeвajу зa тeхничку пoсaду; 

(б) oспoсoбљaвaњe у пoглeду пoжaрa и димa; 
(ц) oспoсoбљaвaњe у вeзи прeживљaвaњa нa тлу и нa вoди, 

примjeрeнo типу и пoдручjу oпeрaциje; 
(д) aспeктe вaздухoплoвнe мeдицинe и првe пoмoћи; 
(e) кoмуникaциjу и рeлeвaнтнe eлeмeнтe CRM-a из стaвa 

ORO.FC.115 и ORO.FC.215. 

ORO.TC.120 Кoнвeрзиoнo oспoсoбљaвaњe кoje oбaвљa 
oпeрaтoр 

Свaки члaн тeхничкe пoсaдe мoрa зaвршити: 
(a) кoнвeрзиoнo oспoсoбљaвaњe кoje oбaвљa oпeрaтoр, 

укључуjући рeлeвaнтнe eлeмeнтe CRM-a; 

1. приje нeгo штo гa oпeрaтoр први пут рaспoрeди зa 
члaнa тeхничкe пoсaдe; или 

2. при прeлaску нa другaчиjи тип или клaсу 
вaздухoплoвa, aкo су рaзличити билo кoja oпрeмa 
или билo кojи пoступци нaвeдeни у тaчки (б); 

(б) кoнвeрзиoнo oспoсoбљaвaњa кoje oбaвљa oпeрaтoр 
укључуje: 
1. смjeштaj и упoтрeбу свe прeнoснe бeзбjeднoснe 

oпрeмe и oпрeмe зa прeживљaвaњe, кoja сe нoси у 
вaздухoплoву; 

2. свe уoбичajeнe и хитнe пoступкe; 
3. oпрeму у вaздухoплoву кoja сe упoтрeбљaвa зa 

oбaвљaњe зaдaтaкa у вaздухoплoву или нa тлу зa 
пoмaгaњe пилoту тoкoм oпeрaциja HEMS, HHO 
или NVIS. 

ORO.TC.125 Oспoсoбљaвaњe у пoглeду рaзликe 

(a) Свaки члaн тeхничкe пoсaдe мoрa зaвршити 
oспoсoбљaвaњe у пoглeду рaзликa кaдa сe миjeњajу 
oпрeмa или пoступци нa типoвимa или вaриjaнтaмa нa 
кojим трeнутнo рaди. 

(б) Oпeрaтoр нaвoди у oпeрaтивнoм приручнику кaдa сe 
зaхтиjeвa тaквo oспoсoбљaвaњe у пoглeду рaзликa. 

ORO.TC.130 Лeтoви у сврху упoзнaвaњa 

Нaкoн зaвршeткa кoнвeрзиoнoг oспoсoбљaвaњa кoje 
oбaвљa oпeрaтoр, свaки члaн тeхничкe пoсaдe oбaвљa лeтoвe 
у сврху упoзнaвaњa, приje нeгo штo пoчнe рaдити кao 
зaхтиjeвaни члaн тeхничкe пoсaдe у oпeрaциjaмa HEMS, 
HHO или NVIS. 

ORO.TC.135 Пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe 

(a) Свaки члaн тeхничкe пoсaдe свaких 12 мjeсeци прoлaзи 
пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe рeлeвaнтнo зa тип или 
клaсу вaздухoплoвa и oпрeму нa кojим рaди. Eлeмeнти 
CRM-a угрaђeни су у свe oдгoвaрajућe фaзe 
пeриoдичнoг oспoсoбљaвaњa. 

(б) Пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe укључуje тeoрeтску и 
прaктичну нaстaву тe вjeжбe. 

ORO.TC.140 Oспoсoбљaвaњe зa oбнaвљaњe знaњa 

(a) Свaки члaн тeхничкe пoсaдe, кojи тoкoм прeтхoдних 
шeст мjeсeци ниje oбaвљao рaднe зaдaткe, мoрa 
зaвршити oспoсoбљaвaњe зa oбнaвљaњe знaњa, 
нaвeдeнo у oпeрaтивнoм приручнику. 

(б) Члaн тeхничкe пoсaдe, кojи тoкoм прeтхoдних шeст 
мjeсeци ниje oбaвљao лeтaчкe зaдaткe нa jeднoм 
oдрeђeнoм типу или клaси вaздухoплoвa, приje 
рaспoрeђивaњa нa тaj тип или клaсу вaздухoплoвa, мoрa 
или: 
1. зaвршити oспoсoбљaвaњe зa oбнaвљaњe знaњa o 

тoм типу или клaси; или 
2. имaти двa сeктoрa упoзнaвaњa нa тoм типу или 

клaси вaздухoплoвa. 
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ПOДДИO FTL 
ОДЈЕЉАК 1 
Опште 
ORO.FTL.100 Област примјене 

У овом поддијелу се утврђују захтјеви које су дужни да 
испуне оператор и чланови посаде у вези с ограничењем 
времена летења и радног времена, као и захтјеви у погледу 
одмора чланова посаде. 

ORO.FTL.105 Дефиниције 

За потребе овог поддијела примјењују се сљедеће 
дефиниције: 

1) "прилагођен" (aclimatised) је стање у коме је 
биолошки сат дневне активности организма члана 
посаде ваздухоплова усклађен са временском 
зоном у којој се тај члан посаде налази. Члан 
посаде се сматра прилагођеним на временску зону 
у распону од два сата од локалног времена у 
мјесту поласка. Ако се локално вријеме у месту у 
коме почиње дужност разликује за више од два 
сата од локалног времена у којем почиње сљедећа 
дужност, члан посаде ваздухоплова се, у сврху 
рачунања максималног дневног трајања времена 
летачке дужности, сматра прилагођеним у складу 
са вриједностима наведеним у Табели 1. 

Табела 1. 
Временска разлика (h) 
између референтног 
времена и локалног 
времена мјеста у коме 
члану посаде почиње 
сљедећа дужност 

Вријеме које је протекло од јављања на дужност у 
референтно вријеме 

< 48 48-71:59 72-95:59 96-119:59 ≥ 120 
< 4 B D D D D 
≤6 B X D D D 
≤9 B X X D D 
≤12 B X X X D 

"B" значи: прилагођен на локално вријеме временске зоне поласка, 

"D" значи: прилагођен на локално вријеме места у коме члан 

посаде започиње своју наредну дужност, 

"X" значи: члан посаде ваздухоплова је у непознатом стању 

прилагођености 

2) "референтно вријеме" (reference time) је локално 
вријеме у месту јављања на дужност, које се 
налази у оквиру од двије временске зоне од мјеста 
у којем је члан посаде прилагођен; 

3) "смјештај" (accomodation), у сврху дежурства и 
подијељеног радног времена, је тихо и удобно 
мјесто које није отворено за јавност, у коме 
постоји могућност контроле освјетљења и 
температуре, опремљено одговарајућим 
намјештајем који члану посаде омогућава да спава 
и које има довољан капацитет за све чланове 
посаде који су ту истовремено присутни, као и 
могућност исхране; 

4) "одговарајући смјештај" (suitable accomodation), у 
сврху дежурства, подијељеног радног времена и 
одмора, означава посебну просторију за сваког 
члана посаде, која се налази у мирном окружењу, 
опремљена је креветом, довољно провјетрена и 
има могућност регулисања температуре, јачине 
освјетљења и исхране; 

5) "појачана летачка посада" (аugmented flight crew) 
је летачка посада коју чини већи број чланова од 
најмањег прописаног броја, тако да за вријеме 
лета сваки члан посаде може своју дужност да 
преда другом члану летачке посаде који је 

оспособљен и овлаштен да врши дужност која му 
се предаје; 

6) "прекид" (break) је период у оквиру времена 
летачке дужности који је краћи од одмора, у коме 
је члан посаде ослобођен свих дужности и који се 
урачунава у радно вријеме; 

7) "одложено јављање на дужност" (delayed reporting) 
је одлагање предвиђеног времена јављања од 
стране оператора прије него што је члан посаде 
напустио мјесто одмора; 

8) "поремећен распоред" (disruptive schedule) је 
распоред радног времена члана посаде који 
ремети могућност спавања у току времена, које је 
оптимално за спавање, тиме што вријеме летачке 
дужности (FDP) или комбинација времена 
летачких дужности (FDP) задире, почиње или се 
завршава у било које доба дана или ноћи у којем је 
члан посаде прилагођен. Распоред може да буде 
поремећен усљед раних полазака, касних 
повратака или ноћних дужности; 

a. "рани тип" (early type) поремећеног распореда 
означава: 
i. за "рани полазак" (early start), дужност која 

почиње у периоду између 05:00 сати и 05:59 
сати у временској зони на коју је члан посаде 
прилагођен; и 

ii. за "касни повратак" (late finish), дужност која 
се завршава у периоду између 23:00 сати и 
01:59 сати у временској зони на коју је члан 
посаде прилагођен; 

b) "касни тип" (late type) поремећеног распореда 
означава: 
i. за "рани полазак" (early start), дужност која 

почиње у периоду између 05:00 сати и 06:59 
сати у временској зони на коју је члан посаде 
прилагођен; и 

ii. за "касни повратак" (late finish), дужност која 
се завршава у периоду између 00:00 сати и 
01:59 сати у временској зони на коју је члан 
посаде прилагођен. 

9) "ноћна дужност" (night duty) је дужност која 
задире у било који дио периода између 02:00 сата 
и 04:59 сати у временској зони на коју је члан 
посаде прилагођен; 

10) "дужност" (duty) је сваки задатак који члан посаде 
извршава на захтјев оператора, укључујући 
летачку дужност, административне послове, 
вријеме проведено на обукама и провјерама, 
позиционирање, као и неке дијелове дежурстава; 

11) "радно вријеме" (duty time) је период који траје од 
тренутка када се члан посаде јави на дужност по 
захтјеву оператора до тренутка када буде 
ослобођен свих дужности; 

12) "вријеме летачке дужности" (flight duty period) је 
период који почиње од тренутка када се од члана 
посаде захтијева да се јави на дужност која 
обухвата један или више сектора, до тренутка када 
се ваздухоплов потпуно заустави и када се мотори 
угасе на крају посљедњег сектора на коме је тај 
члан посаде био активан; 

13) "вријеме лета" (flight time) је, за авионе и моторне 
једрилице, период који траје од тренутка када се 
ваздухоплов први пут покрене с паркинг позиције 
ради полијетања, до тренутка кад се ваздухоплов 
потпуно заустави на одређеној паркинг позицији и 
потом потпуно зауставе сви мотори или елисе; 
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14) "матична база" (home base) је мјесто које члану 
посаде одређује оператор, у коме члан посаде 
уобичајено започиње и завршава радно вријеме и 
у коме, у уобичајеним околностима, оператор није 
одговоран да члану посаде обезбиједи смештај; 

15) "локални дан" (local day) је период од 24 сата који 
почиње у 00:00 сати по локалном времену; 

16) "локална ноћ" (local night) је период од осам сати 
између 22:00 сата и 08:00 сати по локалном 
времену; 

17) "активни члан посаде" (operating crew member) је 
члан посаде који врши дужности у ваздухоплову 
током сектора; 

18) "позиционирање" (positioning) је превоз 
неактивног члана посаде по налогу оператора, из 
једног мјеста у друго, изузев: 
- времена путовања из мјеста одмора на мјесто 

јављања на дужност на матичном аеродрому 
и обратно, и 

- времена превоза из мјеста одмора на мјесто 
на коме се започиње дужност и обратно; 

19) "мјесто за одмор" (rest facility) у ваздухоплову, 
означава лежај или сједиште са ослонцем за ноге и 
стопала, предвиђено за спавање чланова посаде; 

20) "резерва" (reserve) је временски период током 
којег оператор од члана посаде захтијева да буде 
на располагању за обављање летачке дужности, 
позиционирање или неку другу дужност, а о којој 
члан посаде мора да буде обавијештен најмање 
десет сати прије почетка дужности. 

21) "вријеме одмора" (rest period) је непрекидан 
период времена, прије или послије обављања 
дужности, у коме је члан посаде ослобођен свих 
дужности, дежурстава и резерве; 

22) "ротација" (rotation) је дужност или низ дужности 
које обухватају најмање једну летачку дужност и 
одморе ван матичне базе, а које почињу и 
завршавају се у матичној бази у којој оператер 
није одговоран да обезбиједи смештај члану 
посаде; 

23) "слободан дан" (a single day free of duty) је, у сврху 
усклађености са законским одредбама о радном 
времену, период у коме је члан посаде ослобођен 
свих дужности и дежурстава, који се састоји од 
једног дана и двије локалне ноћи, а о којем је члан 
посаде унапријед обавијештен. Вријеме одмора 
може да чини дио слободног дана; 

24) "сектор" (sector) је дио времена летачке дужности 
који почиње када се ваздухоплов први пут 
покрене у сврху полијетања, а завршава се када се 
ваздухоплов заустави на одређеној паркинг 
позицији након слијетања; 

25) "дежурство" (standby) је унапријед одређен период 
времена у коме је члан посаде спреман да се на 
захтјев оператера одмах јави на летачку дужност, 
позиционирање или неку другу дужност, без 
одмора у међувремену; 

26) "дежурство на аеродрому" (airport standby) је 
дежурство које се обавља на аеродрому; 

27) "остала дежурства" (other standbay) су дежурства 
која се обављају код куће или у одговарајућем 
смјештају; 

28) "период најниже дневне активности организма" 
(window of circadian low - WOCL) је период 
између 02:00 сата и 05:59 сати у временској зони 
на коју је члан посаде прилагођен; 

ORO.FTL.110 Одговорности оператера 

Оператер је дужан да: 
а) довољно унапријед објави распоред радног времена 

како би се омогућило члановима посаде да планирају 
одговарајући одмор; 

б) обезбиједи да се распоред летачких дужности планира 
на начин који ће омогућити члановима посаде да буду 
довољно одморни како би могли да обављају дужности 
на одговарајућем нивоу безбједности у свим 
околностима; 

ц) одреди вријеме јављања на дужност које омогућава 
довољно времена за обављање дужности на земљи; 

д) узме у обзир однос учесталости и уобичајеног трајања 
летачке дужности и одмора, као и да размотри 
акумулиране утицаје дуготрајног радног времена у 
комбинацији са минималним одморима; 

е) додијели дужности на начин којим се избјегава 
поремећај утврђених образаца спавања/рада, као што је 
смјењивање дневних/ноћних дужности; 

ф) поштује одредбе које се односе на промјену распореда 
у складу са ARO.OPS.230; 

г) обезбиједи довољно одмора који ће члановима посаде 
омогућити да се опораве од претходних дужности и да 
буду одморни прије почетка сљедећег периода летачке 
дужности; 

х) планира продужено вријеме одмора у редовним 
размацима у сврху опоравка, као и да о томе довољно 
унапред обавијести чланове посаде; 

и) планира летачке дужности тако да се оне окончају у 
оквиру дозвољеног трајања летачке дужности, 
узимајући у обзир вријеме потребно за обављање 
претполетних дужности, вријеме сектора и вријеме 
проведено на земљи између сектора; 

ј) измијени ред летења и/или распоред рада чланова 
посаде ако стварни показатељи укажу да је приликом 
извршења реда летења прекорачено планирано вријеме 
летачке дужности (FDP) у више од 33% случајева у 
сезони реда летења. 

ORO.FTL.115 Обавезе члана посаде 

Члан посаде је дужан да: 
a) испуни захтјеве из одредбе CAT.GEN.MPA.100 (б), 

Додатак IV (Дио CAT); 
б) на оптималан начин искористи могућности одмора и 

обезбјеђивања мјеста за одмор, као и да планира и 
користи одмор на одговарајући начин. 

ORO.FTL.120 Управљање ризиком од умора (FRM) 

a) Ако одредбе овог поддијела или примјенљиви 
сертификациони захтјеви налажу управљање ризиком 
од умора (FRM), оператор је дужан да утврди, 
примјењује и одржава FRM као саставни дио свог 
система управљања. FRM се обезбјеђује 
усаглашавањем са захтјевима из тачки 7.ф, 7.г и 8.ф 
Анекса IV Додатка I Прaвилникa o зajeдничким 
прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10). 
FRM мора да буде описано у оперативном приручнику. 

б) Успостављање, примјена и одржавање FRM омогућава 
стално унапређење цјелокупне ефикасности FRM 
укључује: 
1) политику FRM, која представља опис филозофије 

и принципа оператора у односу на FRM; 
2) документацију процеса FRM, укључујући процесе 

које особље чине свјесним сопствене 



Четвртак, 22. 6. 2017. С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Број 45 - Страна 55 

одговорности и поступак измјене процеса којим се 
мијења ова документација; 

3) научне принципе и знања; 
4) поступак утврђивања опасности и процјене ризика 

који омогућава управљање оперативним 
ризиком/ризицима оператора, који су посљедица 
сталног умора члана посаде ваздухоплова; 

5) поступак умањења ризика којим се предвиђају 
корективне мјере које се неодложно морају 
предузети у сврху ефективног смањења ризика 
оператора који проистиче од умора члана посаде, 
као и за стално праћење и редовну процјену 
умањења ризика од умора које се остварује тим 
мјерама; 

6) процеси FRM за обезбјеђивање безбједности; 
7) процеси којим се промовише FRM. 

ц) FRM мора да одговара распореду радног времена и 
времена лета, величини оператора, као и природи и 
сложености његових активности, узимајући у обзир 
опасности и повезане ризике садржане у тим 
активностима и примјенљиви распоред радног времена 
и времена лета. 

д) Оператор је дужан да предузима мјере за смањење 
ризика ако поступак за обезбјеђивање безбједности 
FRM показује да се не одржава одговарајућа 
перфроманса безбједности. 

ORO.FTL.125 Распоред радног времена и времена лета 

а) Оператор је дужан да утврди, спроводи и одржава 
распоред радног времена и времена лета, који одговара 
врсти/врстама саобраћаја који обавља, у складу са 
Прaвилником o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10), овим одјељком и другим 
примјењивим прописима, укључујући и друге 
примјењиве законске одредбе о радном времену 

б) Прије примјене, распоред радног времена и времена 
лета, укључујући сваки повезани начин FRM, мора да 
одобри надлежно тијело. 

ц) У сврху доказивања усклађености са Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10) 
и овим одјељком, оператор је дужан да примјењује 
одговарајуће сертификационе захтјеве које је усвојила 

Агенција. У противном, ако оператор намјерава да 
одступи од тих сертификационих захтјева у складу са 
чланом 22. став (2) Прaвилникa o зajeдничким 
прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10), 
дужан је да надлежном тијелу достави детаљан опис 
планираног одступања прије примјене истих. Опис 
обухвата и све измјене приручника или поступака које 
би могле бити од важности, као и извршену процјену 
којом се доказује да су испуњени захтјеви садржани у 
Прaвилнику o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10) и овом одјељку. 

д) У складу са одредбом ARO.OPS.235(d), у периоду од 
двије године од примјене одступања или изузећа 
оператор прикупља податке о одобреном одступању 
или изузећу и анализира их примјеном научних 
принципа, са циљем процјене утицаја одступања или 
изузећа на умор посаде. Анализа се доставља 
надлежном тијелу у форми извјештаја. 

ОДЈЕЉАК 2 
Оператори који обављају комерцијални ваздушни 
превоз 
ORO.FTL.200 Матична база 

Оператор одређује матичну базу за сваког члана посаде. 

ORO.FTL.205 Вријеме летачке дужности (FDP) 

a) Оператор је дужан да: 
1) одреди вријеме јављања на дужност за сваки 

појединачни лет, узимајући у обзир 
ORO.FTL.110(ц); 

2) успоставити поступке којима се одређује начин на 
који ће, у случају посебних околности које би 
могле довести до значајног умора, као и након 
консултација са члановима посаде на које се то 
односи, вођа ваздухоплова скратити стварно 
вријеме летачке дужности (FDP) и/или повећати 
одмор како би се уклонили сви негативни утицаји 
на безбједност лета. 

б) Основно најдуже дневно вријеме летачке дужности 
1) Најдуже дневно FDP без примјене продужења за 

прилагођене чланове посаде ваздухоплова мора да 
буде у складу са сљедећом табелом: 

Табела 2. 
Максимални дневни FDP – прилагођени чланови посаде 

Почетак FDP у референтно вријеме 1 – 2 сектора 3 сектора 4 сектора 5 сектора 6 сектора 7 сектора 8 сектора 9 сектора 10 сектора 
0600-1329 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 
1330-1359 12:45 12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 
1400-1429 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 
1430-1459 12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00 
1500-1529 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00 
1530-1559 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00 09:00 
1600-1629 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00 09:00 
1630-1659 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00 09:00 09:00 
1700-0459 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 
0500-0514 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00 
0515-0529 12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00 
0530-0544 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 
0545-0559 12:45 12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 

 
2) Ако су чланови посаде ваздухоплова у непознатом стању прилагођености, најдуже дневно вријеме летачке 

дужности (FDP) мора да буде у складу са сљедећом табелом: 
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Табела 3. 
Чланови посаде у непознатом стању прилагођености 

Најдуже дневно вријеме летачке дужности (FDP) према броју сектора 
1 – 2 3 4 5 6 7 8 
11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00 

3) Ако су чланови посаде у непознатом стању прилагођености, а оператор је примјенио FRМ, најдуже дневно вријеме 
летачке дужности мора да буде у складу са сљедећом табелом: 

Табела 4. 
Чланови посаде у непознатом стању прилагођености у складу са FRМ 

Вриједности из сљедеће табеле могу да се примјењују под условом да FRМ оператора стално контролише одржавање 
потребне безбједносне перформансе. 

Најдуже дневно вријеме летачке дужности (FDP) према броју сектора 
1 – 2 3 4 5 6 7 8 
12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 

 
ц) Вријеме летачке дужности са различитим временом 

јављања на дужност за летачку и кабинску посаду 
Ако је за претполетно информисање за исти сектор или 

низ сектора кабинској посади потребно више времена него 
летачкој посади, вријеме летачке дужности кабинске посаде 
може да се продужи за разлику у времену јављања на 
дужност кабинске и летачке посаде. Разлика не може да буде 
већа од једног сата. Најдуже дневно вријеме летачке 
дужности кабинске посаде заснива се на времену у коме се 
летачка посада јавља на дужност, док се вријеме летачке 
дужности рачуна од тренутка јављања на дужност кабинске 
посаде. 
д) Најдуже дневно вријеме летачке дужности за 

прилагођене чланове посаде уз примјену продужења 
без одмора у току лета 
1) Најдуже дневно вријеме летачке дужности може 

се продужити за један сат, највише два пута у 
седам узастопних дана. У том случају: 
i. минимални периоди одмора прије и после 

лета повећавају се за два сата; или 
ii. период одмора после лета повећава се за 

четири сата. 
2) Ако се продужења примјењују на узастопне 

летачке дужности, потребно је узастопно 
обезбиједити додатно вријеме одмора прије и 
послије лета између два продужења времена 
летачке дужности, у складу са тачком 1) овог 
става. 

3) Примјена продужења планира се унапријед, а 
ограничена је на највише: 
iii. пет сектора, ако се не улази у WOCL; или 
iv. четири сектора, ако се улази у WOCL за два 

сата или мање; или 
v. два сектора, ако се улази у WOCL за више од 

два сата. 
4) Продужење основног најдужег дневног времена 

летачке дужности без одмора у току лета не смије 
да се комбинује са продужењима усљед одмора у 
току лета или подијељене дужности у оквиру 
истог радног времена. 

5) У складу са примјењивим сертификационим 
захтјевима, у распореду радног времена и времена 
лета се одређују ограничења за продужење 
основног најдужег дневног FDP, узимајући у 
обзир: 
i. број сектора; и 
ii. задирање у WOCL. 

е) Најдуже вријеме летачке дужности уз примјену 
продужења усљед одмора у току лета 
У распореду радног времена и времена лета наводе се 

услови за продужење основног најдужег дневног FDP са 

одмором у току лета, у складу са сертификационим 
захтјевима који се примјењују на врсту дјелатности, 
узимајући у обзир: 

i. број сектора; 
ii. минимално вријеме одмора у току лета 

додјељено сваком члану посаде; 
iii. врсту простора за одмор у току лета; и 
iv. појачану основну летачку посаду. 

ф) Непредвиђене околности у летачким операцијама – 
дискреционо право вође ваздухоплова 
1) Услови под којима вођа ваздухоплова може да 

измијени ограничења времена летачке дужности, 
радног времена и времена одмора у случају 
непредвиђених околности које настану у тренутку 
јављања на дужност или након тога, морају да 
буду у складу са сљедећим: 
i. најдуже дневно FDP који је резултат 

примјене у ORO.FTL.205(б) и (e) или 
ORO.FTL.220, не смије да се повећа за више 
од два сата, изузев у случају појачане летачке 
посаде, када се најдуже FDP може повећати 
за највише три сата; 

ii. ако је на последњем сектору у оквиру FDP 
прекорачено дозвољено повећање због 
непредвиђених околности које су се јавиле 
након полијетања, лет се може наставити до 
планираног одредишта или алтернативног 
аеродрома; и 

iii. вријеме одмора након летачке дужности 
може се смањити, али не смије да буде мање 
од десет сати. 

2) У случају непредвиђених околности које би могле 
да доведу до значајног умора, вођа ваздухоплова 
је дужан да смањи FDP и/или да повећа вријеме 
одмора како би се отклонили негативни утицаји на 
безбједност лета. 

3) Прије доношења одлуке о измјенама из тачке 1) и 
2) овог става, вођа ваздухоплова се консултује са 
свим члановима посаде о њиховом степену 
будности. 

4) Ако искористи своје дискреционо право за 
продужење FDP или скраћења одмора, вођа 
ваздухоплова је дужан да о томе поднесе 
извјештај оператору. 

5) Ако је продужење FDP или скраћење одмора веће 
од једног сата, оператор шаље надлежном тијелу, 
најкасније 28 дана након тог догађаја, примјерак 
извјештаја, којем придодаје своје напомене. 

6) Оператор неће примјењивати казнене мјере према 
вођи ваздухоплова који искористи своје 
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дискреционо право у складу са овом одредбом и 
то ће описати у оперативном приручнику. 

г) Непредвиђене околности приликом летења – одложено 
јављање на дужност 
Оператор утврђује у оперативном приручнику поступке 

који се примјењују у случајевима одложеног јављања на 
дужност због непредвиђених околности, у складу са 
сертификацоним захтјевима који се примјењују на врсту 
дјелатности. 

ORO.FTL.210 Време летења и радно вријеме 

a) Укупно радно вријеме члана посаде не смије да буде 
дуже од: 
1) 60 сати у седам узастопних дана; 
2) 110 сати у 14 узастопних дана; и 
3) 190 сати у 28 узастопних дана, распоређених што 

је могуће равномјерније током тог периода. 
б) Укупно вријеме летења на секторима на којима је члан 

посаде распоређен као активни члан посаде не смије да 
буде дуже од: 
1) 100 сати у 28 узастопних дана; 
2) 900 сати у календарској години; и 
3) 1.000 сати у 12 узастопних календарских мјесеци. 

ц) Дужности после лета рачунају се у радно вријеме. 
Оператер у оперативном приручнику прописује 
минимално вријеме трајања дужности после лета. 

ORO.FTL.215 Позиционирање 

Ако оператор врши позиционирање члана посаде, 
примјењује се сљедеће: 
a) позиционирање члана посаде које се одвија послије 

јављања на летачку дужност, а прије сектора на коме је 
он активан члан посаде, рачуна се у трајање летачке 
дужности, али се не рачуна у број сектора на којима је 
вршена летачка дужност. 

б) вријеме које члан посаде проведе на позиционирању се 
рачуна у радно вријеме. 

ORO.FTL.220 Подијељено радно вријеме 

Да би се основно најдуже дневно FDP продужило 
усљед прекида на земљи, морају да буду испуњени сљедећи 
услови: 
a) у распореду радног времена и времена лета морају да 

буду наведени сљедећи елементи подијељеног радног 
времена, у складу са сертификационим захтјевима који 
се примењују на врсту операција: 
1) минимално трајање прекида на земљи; и 
2) могућности продужења FDP предвиђене одредбом 

ORO.FTL.205(б), узимајући у обзир трајање 
прекида на земљи, расположив простор за одмор 
чланова посаде и друге релевантне факторе; 

б) прекид на земљи у потпуности се рачуна у FDP; 
ц) подијељено радно вријеме не смије да услиједи након 

скраћеног одмора. 

ORO.FTL.225 Дежурство и дужности на аеродрому 

Ако оператор распореди чланове посаде на дежурство 
или на неку другу дужност на аеродрому, у складу са 
сертификационим захтјевима који се примјењују на врсту 
операција, мора да буде испуњено сљедеће: 
а) у распореду радног времена наводе се дежурство и све 

дужности на аеродрому и одређује се почетак и крај 
дежурства, о чему чланови посаде морају да буду 
унапријед обавијештени како би им се омогућило да 
планирају одговарајући одмор; 

б) сматра се да је члан посаде дежуран на аеродрому од 
јављања на дужност на месту јављања до краја 
пријављеног времена трајања дежурства на аеродрому; 

ц) дежурство на аеродрому се у потпуности рачуна у 
радно вријеме, у складу са ORO.FTL.210 и 
ORO.FTL.235; 

д) свака дужност на аеродрому се у потпуности рачуна у 
радно вријеме, а FDP се у потпуности рачуна од 
времена јављања на дужност на аеродрому; 

е) оператор мора да обезбиједи одговарајући смјештај 
члану посаде који је на дежурству на аеродрому; 

ф) у распореду радног времена и времена лета наводе се 
сљедећи елементи: 
1) највеће трајање сваког дежурства; 
2) утицај времена проведеног на дежурству на 

најдуже вријеме летачке дужности које је могуће 
додијелити, узимајући у обзир простор који је на 
располагању за одмор чланова посаде, као и друге 
мјеродавне факторе, као што су: 
- потреба за непосредном спремношћу члана 

посаде, 
- утицај дежурства на спавање, и 
- правовремено обавјештење на одговарајући 

начин како би се омогућила прилика за 
спавање између позива на дужност и 
додијељеног времена летачке дужности; 

3) минимални одмор након дежурства које није 
резултирало додјелом летачке дужности; 

4) начин рачунања времена проведеног на дежурству 
ван аеродрома у укупно радно вријеме. 

ORO.FTL.230 Резерва 

Ако оператор одреди чланове посаде као резерву, 
примјењују се сљедећи елементи у складу са 
сертификационим захтјевима који се примјењују на врсту 
операција: 
a) резерва мора да буде укључена у распоред радног 

времена; 
б) распоред радног времена и времена лета садржи 

сљедеће елементе: 
1) најдуже трајање сваког периода резерве; 
2) број узастопних дана резерве који се могу 

додијелити члану посаде ваздухоплова. 

ORO.FTL.235 Вријеме одмора 

a) Минимално вријеме одмора у матичној бази. 
1) Минимално вријеме одмора који је омогућен 

прије почетка времена летачке дужности у 
матичној бази мора да износи најмање онолико 
колико је трајао претходни период дужности или 
12 сати, у зависности шта је дуже. 

2) Изузетно од тачке 1) овог става, ако је оператор у 
матичној бази обезбједио одговарајући смјештај 
члану посаде, минимално вријеме одмора се 
одређује у складу са ставом б). 

б) Минимално вријеме одмора ван матичне базе. 
Минимално вријеме одмора, који је омогућен прије 

почетка времена летачке дужности ван матичне базе, мора да 
износи најмање онолико колико је трајао претходни период 
дужности или десет сати, у зависности шта је дуже. Тај 
период обухвата могућност спавања од најмање осам сати, 
не рачунајући вријеме потребно за превоз и за физиолошке 
потребе. 
ц) Скраћени одмор 

Изузетно од а) и б), распоред радног времена и времена 
лета може умањити минимално вријеме одмора у складу са 
сертификационим захтјевима који се примјењују на врсту 
дјелатности и узимајући у обзир сљедеће елементе: 

1) минимално скраћење времена одмора; 
2) повећање времена одмора који слиједи; и 
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3) скраћење времена летачке дужности после 
скраћеног одмора. 

д) Периодични продужени одмори за опоравак. 
У распореду радног времена и времена лета наводе се 

периодични продужени одмори неопходни за опоравак од 
акумулираног умора. Минимални периодични продужени 
одмор неопходан за опоравак и износи најмање 36 сати, 
укључујући и двије локалне ноћи, с тим да вријеме које 
протекне између краја једног периодичног продуженог 
одмора и почетка другог периодичног продуженог одмора не 
може да буде веће од 168 сати. Периодични продужени 
одмор за опоравак мора да се повећа на два локална дана два 
пута мјесечно. 
e) У распореду радног времена и времена лета наводе се 

додатни одмори у складу са примјенљивим 
сертификационим захтјевима, како би се превазишли: 
1) утицаји разлика у временским зонама и 

продужења времена летачке дужности; 
2) додатни акумулирани умор који је настао усљед 

поремећаја у распореду; и 
3) промјене матичне базе. 

ORO.FTL.240 Исхрана 

a) За вријеме трајања летачке дужности неопходно је да 
постоји могућност узимања хране и пића како би се 
избјегао негативан утицај на радни учинак члана 
посаде, а нарочито ако је вријеме летачке дужности 
дуже од шест сати. 

б) Оператор је дужан да у оперативном приручнику 
наведе начин на који се члану посаде обезбјеђује 
исхрана за вријеме трајања летачке дужности. 

ORO.FTL.245 Евиденција матичне базе, времена летења, 
радног времена и времена одмора 

a) Оператор је дужан да најмање 24 месеца чува: 
1) појединачну евиденцију за сваког члана посаде 

која обухвата: 
i. вријеме лета; 
ii. вријеме почетка, трајања и завршетка радног 

времена и времена летачке дужности; 
iii. вријеме одмора и слободних дана; и 
iv. додијељену матичну базу. 

2) извештаје о продужењима времена летачке 
дужности и скраћеном времену одмора. 

б) Оператор је дужан да, на захтјев, достави копије 
појединачних евиденција о времену летења, радном 
времену и времену одмора: 
1) предметном члану посаде; и 
2) другом оператору, у вези са чланом посаде који је 

члан посаде тог оператора или се планира да 
постане члан посаде тог оператора. 

ц) Евиденција наведена у CAT.GEN.MPA.100(b)(5), која је 
односи на чланове посаде који обављају дужности за 
више од једног оператора, чува се најмање 24 мјесеца. 

ORO.FTL.250 Обука за управљање умором 

a) Оператор је дужан да члановима посаде, особљу 
одговорном за израду и/или измјене распореда рада 
чланова посаде и одговарајућим руководиоцима 
обезбиједи почетно и периодично оспособљавање за 
управљање умором чланова посаде ваздухоплова. 

б) Ово оспособљавање се спроводи према програму 
оспособљавања које утврђује оператор и описује у 
оперативном приручнику. Садржај оспособљавања 
мора да обухвати све могуће узроке и посљедице 
умора, као и мјере за његово спречавање. 

ПРИЛOГ IV 
OПEРAЦИJE КOMEРЦИJAЛНOГ ВAЗДУШНOГ 
ПРEВOЗA 
[ДИO CAT] 
ПOДДИO A 
OПШTИ ЗAХTJEВИ 
CAT.GEN.100 Нaдлeжни oргaн 

Нaдлeжни oргaн je oргaн кoje oдрeђуje држaвa члaницa 
у кojoj oпeрaтoр имa глaвнo сjeдиштe. 

CAT.GEN.105 Moтoрнe jeдрилицe, jeдрилицe с пoмoћним 
мoтoрoм и миjeшaни бaлoни 

(a) Jeдрилицaмa с пoмoћним мoтoрoм, oсим мoтoрних 
jeдрилицa, упрaвљa сe и oпрeмa у склaду сa зaхтjeвимa 
примjeњивим нa jeдрилицe. 

(б) Moтoрним jeдрилицaмa (TMG) сe упрaвљa слиjeдeћи 
зaхтjeвe зa: 
1. aвиoнe нa мoтoрни пoгoн; и 
2. jeдрилицe кaдa сe њимa упрaвљa бeз кoришћeњa 

мoтoрa. 
(ц) Moтoрнe jeдрилицe oпрeмљeнe су у склaду сa 

зaхтjeвимa примjeњивим нa aвиoнe, oсим aкo другaчиje 
ниje нaзнaчeнo у стaву CAT.IDE.A. 

(д) Mиjeшaним бaлoнимa упрaвљa сe у склaду сa 
зaхтjeвимa зa бaлoнe узгoњeним врућим вaздухoм. 

OДJEЉAК 1. 

Вaздухoплoви нa мoтoрни пoгoн 

CAT.GEN.MPA.100 Oдгoвoрнoсти пoсaдe 

(a) Члaн пoсaдe je oдгoвoрaн зa прaвилнo oбaвљaњe свojих 
зaдaтaкa: 
1. кojи сe oднoсe нa бeзбjeднoст вaздухoплoвa и лицa 

кoja сe нaлaзe у њeму; и 
2. кojи су нaвeдeни у упутствимa и пoступцимa у 

oпeрaтивнoм приручнику. 
(б) Члaн пoсaдe: 

1. oбaвjeштaвa вoђу вaздухoплoвa o билo кojoj 
грeшки, oткaзу, квaру и oштeћeњу зa кoje смaтрa 
дa мoгу утицaти нa плoвидбeнoст или безбједно 
лeтeњe вaздухoплoвoм, укључуjући систeмe зa 
хитнe случajeвe, aкo o њимa ниje вeћ извјештај 
поднио други члaн пoсaдe; 

2. oбaвjeштaвa вoђу вaздухoплoвa o дoгaђajимa кojи 
су угрoзили или су мoгли угрoзити бeзбjeднoст 
oпeрaциje, aкo o њимa ниje вeћ извјештај поднио 
други члaн пoсaдe; 

3. испуњaвa oдгoвaрajућe зaхтjeвe oпeрaтoрa у 
пoглeду извjeштaвaњa o дoгaђajимa; 

4. испуњaвa зaхтjeвe у вeзи с oгрaничeњимa у 
пoглeду врeмeнa прoвeдeнoг нa лeту и нa 
дужнoсти, тe зaхтjeвe у пoглeду oдмoрa, кojи су 
примjeњиви зa њeгoвe aктивнoсти; 

5. кaдa oбaвљa зaдaткe зa вишe oд jeднoг oпeрaтoрa: 
i. вoди влaститу eвидeнциjу o врeмeну 

прoвeдeнoм нa лeту и нa дужнoсти, тe o 
пeриoдимa oдмoрa, кaкo je нaвeдeнo у 
примjeњивим зaхтjeвимa FTL-a; и 

ii. свaкoм oпeрaтoру дoстaвљa пoдaткe 
пoтрeбнe зa плaнирaњe aктивнoсти у склaду 
сa примjeњивим зaхтjeвимa FTL-a. 

(ц) Члaн пoсaдe нe oбaвљa зaдaткe у вaздухoплoву: 
1. кaдa je пoд дjeлoвaњeм психoaктивних мaтeриja 

или aлкoхoлa или кaдa ниje спoсoбaн рaди 
пoврeдe, исцрпљeнoсти, лиjeкoвa, бoлeсти или 
других сличних узрoкa; 
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2. дoк нe прoђe рaзумнo вриjeмe нaкoн рoњeњa нa 
вeликим дубинaмa или нaкoн дaривaњa крви; 

3. aкo нису испуњeни примjeњиви мeдицински 
зaхтjeви; 

4. aкo имa билo кaкву сумњу у свojу спoсoбнoст зa 
oбaвљaњe зaдaтaкa кojи су му дoдиjeљeни; или 

5. aкo знa или сумњa дa je исцрпљeн, кaкo je 
нaвeдeнo у тaчки 7.f Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) или сe нa 
други нaчин oсjeћa нeспрeмним дo тe мjeрe дa би 
мoгao бити угрoжeн лeт. 

CAT.GEN.MPA.105. Oдгoвoрнoсти вoђе вaздухoплoвa 

(a) Уз испуњaвaњe зaхтjeвa из стaвa CAT.GEN.MPA.100, 
вoђa вaздухoплoвa: 
1. je oдгoвoрaн зa бeзбjeднoст свих члaнoвa пoсaдe, 

путникa и тeрeтa у вaздухoплoву, oд трeнуткa 
њeгoвoг улaскa у вaздухoплoв дo трeнуткa излaскa 
нaкoн зaвршeткa лeтa; 

2. je oдгoвoрaн зa лeтeњe и бeзбjeднoст 
вaздухoплoвa: 
i. зa aвиoнe, oд трeнуткa кaдa je aвиoн 

првoбитнo спрeмaн зa крeтaњe у сврху 
тaксирaњa приje узлиjeтaњa, дo трeнуткa 
пoтпунoг зaустaвљaњa нa крajу лeтa и 
гaшeњa мoтoрa кojи су били упoтриjeбљeни 
кao глaвнe пoгoнскe jeдиницe; 

ii. зa хeликoптeрe, дoк сe oкрeћу рoтoри; 
3. имa oвлaшћeњe зa издaвaњe свих нaрeдби и зa 

прeдузимaњe билo кaквих oдгoвaрajућих мjeрa 
рaди пoстизaњa бeзбjeднoсти вaздухoплoвa и лицa 
и/или имoвинe кojи сe у њeму прeвoзe, у склaду сa 
тaчкoм 7.ц Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10); 

4. имa oвлaшћeњe зa искрцaвaњe билo кoг лицa или 
билo кoг диjeлa тeрeтa кojи мoгу прeдстaвљaти 
пoтeнциjaлну oпaснoст зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвa или лицa у њeму; 

5. нe дoпуштa прeвoз вaздухoплoвoм oсoби зa кojу сe 
чини дa je пoд утицajeм aлкoхoлa или дрoгa у 
тaквoм стeпeну, дa би мoглa бити угрoжeнa 
бeзбjeднoст вaздухoплoвa или лицa у њeму; 

6. имa прaвo oдбити прeвoз нeприхвaтљивих, 
дeпoртовaних или притвoрeних лицa aкo њихoв 
прeвoз пoвeћaвa ризик зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвa или лицa у њeму; 

7. обезбјеђује дa сe сви путници упoзнajу сa 
смjeштajeм излaзa зa хитнe случajeвe и сa 
смjeштajeм и нaчинoм упoтрeбe oдгoвaрajућe 
бeзбjeднoснe oпрeмe и oпрeмe зa хитнe случajeвe; 

8. обезбјеђује придржaвaњe свих oпeрaтивних 
пoступaкa и кoнтрoлних листa, у склaду сa 
oпeрaтивним приручникoм; 

9. нe дoпуштa билo кoм члaну пoсaдe дa oбaвљa билo 
кaквe рaдњe тoкoм критичних фaзa лeтa, oсим 
oних кoje су пoтрeбнe зa безбједну oпeрaциjу 
вaздухoплoвa; 

10. обезбјеђује дa се: 
i. урeђajи зa снимaњe пoдaтaкa o лeту нe 

онеспособе или искључe тoкoм лeтa; у 

случају догађаја, изузев несреће или 
озбиљног инцидента, када мора да се уради 
извјештај у складу са ORO.GEN.160(a), 
подаци снимљени уређајем за снимање не 
смију намјерно да се избришу. 

ii. у случajу нeсрeћe или нeзгoдe, или ако 
истражни орган одреди чување подака са 
уређаја за снимање података у лету: 
(A) подаци са уређаја за снимање података 

у лету нaмjeрнo нe избришу; 
(Б) уређај за снимање података у лету 

искључe oдмaх нaкoн зaвршeткa лeтa; и 
(Ц) прије напуштања пилотске кабине 

предузму превентивне мјере како би се 
сачували подаци са уређаја за снимање 
податак у лету; 

11. oдлучуje хoћe ли прeузeти вaздухoплoв са 
нeиспрaвнoстимa, у склaду сa листoм oдступaњa oд 
кoнфигурaциje (CDL) или листoм минимaлнe oпрeмe 
(LMO); 

12. обезбјеђује дa сe oбaви прeтпoлeтни прeглeд у склaду 
сa зaхтjeвимa Прилoгa I (Диo M) Прaвилникa o 
кoнтинуирaнoj плoвидбeнoсти вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja, и 
oдoбрaвaњу oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe бaвe oвим 
пoслoвимa ("Службени глaсник БиХ", број 44/14); 

13. увјерава се да je рeлeвaнтнa oпрeмa зa хитнe случajeвe 
oстaлa лaкo дoступнa зa трeнутну упoтрeбу. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa или пилoт кoм je дoдиjeљeнo 
извршење лeтa, у случajу вaнрeдних дoгaђaja кojи 
зaхтиjeвajу трeнутнo дoнoшeњe oдлукa и прeдузимaњe 
рaдњи, прeдузимa рaдњe кoje смaтрa пoтрeбним у 
дaтим oкoлнoстимa у склaду сa тaчкoм 7.д Прилoгa IV, 
Дoдaтaк 1. Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени 
глaсник БиХ", број 45/10). У тaквим случajeвимa мoжe, 
у интeрeсу бeзбjeднoсти, oдступити oд прaвилa, 
oпeрaтивних пoступaкa и мeтoдa. 

(ц) Кaдa гoд сe вaздухoплoвoм у лeту извeдe мaнeвaр кao 
oдгoвoр нa индикaциjу oбaвeзнoг вeртикaлнoг 
рaздвajaњa (RA) систeмa зa избjeгaвaњe судaрa кojи сe 
нaлaзи у вaздухoплoву (ACAS), вoђa вaздухoплoвa 
пoднoси нaдлeжнoм oргaну извjeштaj ACAS. 

(д) Oпaснoст oд птицa и удaри птицa: 
1. Кaдa гoд сe примиjeти мoгућa oпaснoст oд птицa, 

вoђa вaздухoплoвa o тoмe oбaвjeштaвa jeдиницу 
oпeрaтивних услугa у вaздушнoм сaoбрaћajу 
(ATS) чим му тo дoпусти рaднo oптeрeћeњe кao 
члaнa лeтaчкe пoсaдe. 

2. Кaдa гoд вaздухoплoв зa кojи je oдгoвoрaн прeтрпи 
удaр птицa кojи рeзултирa знaчajним oштeћeњeм 
вaздухoплoвa или губиткoм или нeпрaвилним 
рaдoм билo кoje oснoвнe функциje, вoђa 
вaздухoплoвa нaкoн слиjeтaњa пoднoси 
нaдлeжнoм oргaну писaни извjeштaj o удaру 
птицa. 

CAT.GEN.MPA.110 Aутoритeт 

Oпeрaтoр прeдузимa свe рaзумнe мjeрe кaкo би 
обезбиједио дa свa лицa кoja сe прeвoзe вaздухoплoвoм 
пoштуjу свe зaкoнитe нaрeдбe кoje издaje вoђa вaздухoплoвa 
у сврху заштите бeзбjeднoсти вaздухoплoвa и лицa или 
ствaри кoje сe њимe прeвoзe. 
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CAT.GEN.MPA.115 Oсoбљe или члaнoви пoсaдe у 
путничкoj кaбини кojи нису кaбинскa пoсaдa 

У пoглeду oсoбљa или члaнoвa пoсaдe, кojи нису 
члaнoви oпeрaтивнe кaбинскe пoсaдe, a кojи oбaвљajу свoje 
зaдaткe у путничкoj кaбини вaздухoплoвa, oпeрaтoр 
обезбјеђује: 
(a) дa их путници зaбунoм нe смaтрajу члaнoвимa кaбинскe 

пoсaдe; 
(б) дa сe нe нaлaзe нa мjeстимa прeдвиђeним зa члaнoвe 

кaбинскe пoсaдe; 
(ц) дa нe oмeтajу члaнoвe кaбинскe пoсaдe при oбaвљaњу 

њихoвих зaдaтaкa. 

CAT.GEN.MPA.120 Зajeднички jeзик 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa сви члaнoви пoсaдe мoгу 
мeђусoбнo кoмуницирaти нa зajeдничкoм jeзику. 

CAT.GEN.MPA.124 Taксирaњe вaздухoплoвa 

Oпeрaтoр утврђуje пoступкe зa тaксирaњe вaздухoплoвa 
кojим сe успоставља безбједност oпeрaциje и пoвeћaвa 
бeзбjeднoст нa полетно-слетној стази. 

CAT.GEN.MPA.125 Taксирaњe aвиoнa 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe aвиoнoм тaксирa пo 
мaнeвaрским пoвршинaмa aeрoдрoмa, сaмo aкo je лицe кoje 
сe нaлaзи зa упрaвљaчким кoмaндaмa вaздухoплoвa: 
(a) oдгoвaрajућe квaлификoвaни пилoт; или 
(б) одређено од стране oпeрaтoра и: 

1. oспoсoбљeнo je зa тaксирaњe вaздухoплoвa; 
2. oспoсoбљeнo je зa упoтрeбу рaдиo-тeлeфoнa; 
3. упoзнaтo je с мапом aeрoдрoмa, рутaмa, 

знaкoвимa, oзнaкaмa, свjeтлимa, сигнaлимa и 
упутствимa, фрaзeoлoгиjoм и пoступцимa 
кoнтрoлe вaздушнoг сaoбрaћaja (ATC); 

4. спoсoбнo je да испуни oпeрaтивнe стaндaрдe 
пoтрeбнe зa безбједно крeтaњe aвиoнa нa 
aeрoдрoму. 

CAT.GEN.MPA.130 Упoтрeбa рoтoрa – хeликoптeри 

Рoтoр хeликoптeрa смије се погонски покренути у 
сврху лeтeњa сaмo кaдa je зa упрaвљaчким кoмaндaмa 
квaлификoвaни пилoт. 

CAT.GEN.MPA.135 Приступ кaбини летачке посаде 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe ниjeднoj oсoби, oсим 
члaнoвимa лeтaчкe пoсaдe кojи су рaспoрeђeни нa 
oдрeђeни лeт, нe дoпусти приступ у кaбину летачке 
посаде или прeвoз у истој, oсим aкo je тa oсoбa: 
1. oпeрaтивни члaн пoсaдe; 
2. прeдстaвник нaдлeжнoг или инспeкциjскoг oргaнa, 

када je тo пoтрeбнo зa oбaвљaњe службeних 
дужнoсти; или 

3. имa oдoбрeњe зa приступ и прeвoзи сe у склaду сa 
упутствимa сaдржaним у oпeрaтивнoм 
приручнику. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује да: 
1. приступ у кaбину летачке посаде нe узрoкуje 

oдврaћaњe пaжњe или oмeтaњe извршењa лeтa; и 
2. су свa лицa кoja сe прeвoзe у кaбини летачке 

посаде упoзнaтa с рeлeвaнтним бeзбjeднoсним 
пoступцимa. 

(c) Кoнaчну oдлуку o дoзвoли приступa у кaбину летачке 
посаде дoнoси вoђa вaздухoплoвa. 

CAT.GEN.MPA.140 Прeнoсни eлeктрoнски урeђajи 

Oпeрaтoр нe дoпуштa билo кojoj oсoби у вaздухoплoву 
кoришћeњe прeнoснoг eлeктрoнскoг урeђaja (PED) кojи мoжe 
нeгaтивнo утицaти нa пeрфoрмaнсу вaздухoплoвних систeмa 

и oпрeмe, тe прeдузимa свe рaзумнe мjeрe кaкo би сприjeчиo 
тaкву упoтрeбу. 

CAT.GEN.MPA.145 Инфoрмaциje o oпрeми зa хитнe 
случajeвe и oпрeми зa прeживљaвaњe кoja сe нaлaзи у 
вaздухoплoву 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa су листe кoje сaдржe 
инфoрмaциje o oпрeми зa хитнe случajeвe и oпрeми зa 
прeживљaвaњe, кojе сe нaлaзе у свим њeгoвим 
вaздухoплoвимa, увиjeк нa рaспoлaгaњу зa трeнутнo 
oбaвjeштaвaњe цeнтaрa зa кooрдинaциjу спaсaвaњa (RCC). 

CAT.GEN.MPA.150 Присилнo слиjeтaњe нa вoду - aвиoни 

Oпeрaтoр смиje лeтjeти aвиoнoм с кoнфигурaциjoм 
путничких сjeдиштa вeћoм oд 30 нa лeтoвимa изнaд вoдe, нa 
удaљeнoсти oд кoпнa примjeрeнoг зa слиjeтaњe у случajу 
нуждe вeћoj oд 120 минутa при путнoj брзини или 400 НM, 
зависно од тога шта je oд тoгa мaњe, сaмo aкo aвиoн 
испуњaвa oдрeдбe зa присилнo слиjeтaњe нa вoду, прoписaнe 
у примjeњивим прoписимa o плoвидбeнoсти. 

CAT.GEN.MPA.155 Прeвoз рaтнoг oружja и мунициje 

(a) Oпeрaтoр мoжe прeвoзити рaтнo oружje и мунициjу 
сaмo aкo су зa тo дaлe oдoбрeњe свe држaвe чиjи сe 
вaздушни прoстoр нaмjeрaвa кoристити зa лeт. 

(б) Кaдa je дaнo тaквo oдoбрeњe, oпeрaтoр обезбјеђује дa сe 
бojнo oружje и мунициja: 
1. смjeсти у вaздухoплoву нa мjeсту кoje ниje 

дoступнo путницимa тoкoм лeтa; и 
2. aкo сe рaди o вaтрeнoм oружjу, дa je нeнaпуњeнo. 

(ц) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe вoђa вaздухoплoвa приje 
пoчeткa лeтa oбaвијести o дeтaљимa o билo кaквoм 
бojнoм oружjу и муницији кoje сe нaмjeрaвa прeвoзити 
и o њeгoвoм смjeштajу у вaздухoплoву. 

CAT.GEN.MPA.160 Прeвoз спoртскoг oружja и спoртскe 
мунициje 

(a) Oпeрaтoр прeдузимa свe рaзумнe мjeрe кaкo би 
обезбиједио дa му сe приjaви билo кaквo спoртскo 
oружje кoje ћe сe прeвoзити вaздухoплoвoм. 

(б) Oпeрaтoр кojи прихвaти прeвoз спoртскoг oружja 
обезбјеђује дa je oнo: 
1. смjeштeнo у вaздухoплoву нa мjeсту кoje ниje 

дoступнo путницимa тoкoм лeтa; и 
2. нeнaпуњeнo, aкo сe рaди o вaтрeнoм или другoм 

oружjу кoje сe мoжe нaпунити мунициjoм. 
(ц) Mунициja спoртскoг oружja мoжe сe прeвoзити у 

приjaвљeнoм путничкoм пртљaгу уз oдрeђeнa 
oгрaничeњa, у склaду сa тeхничким упутствимa. 

CAT.GEN.MPA.161 Прeвoз спoртскoг oружja и мунициje 
– ублaжeњa 

Бeз oбзирa нa стaв CAT.GEN.MPA.160 тaчку (б), у 
хeликoптeримa, чиja je нajвeћa сeртификoвaнa мaсa при 
пoлиjeтaњу (MCTOM) 3 175 kg или мaњe, кojим сe лeти 
тoкoм дaнa и нa рутaмa нa кojим сe нaвигaциja oбaвљa прeмa 
визуeлним oриjeнтиримa, спoртскo oружje сe мoжe 
прeвoзити нa мjeсту кoje je дoступнo тoкoм лeтa, пoд 
услoвoм дa je oпeрaтoр успoстaвиo oдгoвaрajућe пoступкe и 
дa га сe нe мoжe смjeстити нa мjeстo кoм сe тoкoм лeтa нe 
мoжe приступити. 

CAT.GEN.MPA.165 Нaчин прeвoзa лицa 

Oпeрaтoр прeдузимa свe мjeрe кaкo би обезбиједио дa 
сe тoкoм лeтa ниjeднo лицe нe нaлaзи у билo кoм диjeлу 
вaздухoплoвa кojи ниje нaмиjeњeн зa смjeштaj лицa, oсим aкo 
вoђa вaздухoплoвa дoпусти приврeмeни приступ: 
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(a) рaди прeдузимaњa мjeрa пoтрeбних зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвa или билo кoг лицa, живoтињe или рoбe у 
њeму; или 

(б) у диo вaздухoплoвa у кoм сe прeвoзи тeрeт или зaлихe, a 
рaди сe o диjeлу кojи je прojeктoвaн тaкo дa му лицe 
мoжe приступити тoкoм лeтa вaздухoплoвa. 

CAT.GEN.MPA.170 Aлкoхoл и дрoгe 

Oпeрaтoр прeдузимa свe рaзумнe мjeрe кaкo би 
обезбиједио дa у вaздухoплoв нe уђe или сe у њeму нe нaлaзи 
билo кoje лицe кoje je пoд тoликим утицajeм aлкoхoлa или 
дрoгa дa би мoглa бити угрoжeнa бeзбjeднoст вaздухoплoвa 
или лицa у њeму. 

CAT.GEN.MPA.175 Угрoжaвaњe бeзбjeднoсти 

Oпeрaтoр прeдузимa свe рaзумнe мjeрe кaкo би 
обезбиједио дa ниjeднo лицe збoг нeсмoтрeнoсти или нeмaрa 
пoступa или прoпусти пoступити, чимe: 
(a) угрoжaвa вaздухoплoв или лицa у њeму; или 
(б) узрoкуje или oмoгућaвa дa вaздухoплoв угрoзи билo 

кojу oсoбу или имoвину. 

CAT.GEN.MPA.180 Дoкумeнти, приручници и 
инфoрмaциje кojи сe мoрajу нaлaзити у вaздухoплoву 

(a) При свaкoм лeту, oсим aкo je oдрeђeнo другaчиje, у 
вaздухoплoву сe нoсe oригинaли или кoпиje сљeдeћих 
дoкумeнaтa, приручникa и инфoрмaциja: 
1. лeтaчки приручник вaздухoплoвa (AFM) или 

oдгoвaрajући дoкумeнт(и); 
2. oригинaл пoтврдe o рeгистрaциjи; 
3. oригинaл сeртификaтa o плoвидбeнoсти (CofA); 
4. пoтврдa o буци, укључуjући прeвoд нa eнглeски 

jeзик, aкo jу je издao нaдлeжни oргaн oдгoвoрaн зa 
издaвaњe пoтврдe o буци; 

5. oвjeрeнa вjeрoдoстojнa кoпиja сeртификaтa 
вaздушнoг прeвoзникa (AOC), укључуjући и 
прeвoд нa eнглeски jeзик кaдa je AOC издaт нa 
другoм jeзику; 

6. спeцификaциje oпeрaциja битнe зa врсту 
вaздухoплoвa, издaтe зajeднo сa AOC-oм, 
укључуjући и прeвoд нa eнглeски jeзик у случajу 
кaдa су спeцификaциje oпeрaциja издaтe нa другoм 
jeзику; 

7. oригинaл дoзвoлe зa рaдиo-стaницу у 
вaздухoплoву, прeмa пoтрeби; 

8. пoлисa(-e) oсигурaњa oд oдгoвoрнoсти зa штeту 
нaстaлу трeћим лицимa; 

9. днeвник лeтa, или oдгoвaрajући дoкумeнт зa 
вaздухoплoв; 

10. тeхничкa књигa вaздухoплoвa у склaду сa 
Прилoгoм I (Диo M) Прaвилникa o кoнтинуирaнoj 
плoвидбeнoсти вaздухoплoвa и вaздухoплoвних 
прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja, и oдoбрaвaњу 
oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe бaвe oвим 
пoслoвимa ("Службени глaсник БиХ", број 44/14); 

11. дeтaљи из прeдaнoг плaнa лeтa ATС-a, прeмa 
пoтрeби; 

12. вaжeћe и примjeрeнe вaздухoплoвнe кaртe зa руту 
прeдлoжeнoг лeтa и зa свe рутe зa кoje сe мoжe 
рaзумнo oчeкивaти дa би сe лeт мoгao нa њих 
прeусмjeрити; 

13. инфoрмaциje o пoступцимa и визуeлним 
сигнaлимa кoje кoристe вaздухoплoви кojи 
прeсрeћу и вaздухoплoви кojи су прeсрeтaни; 

14. инфoрмaциje o службaмa пoтрaгe и спaсaвaњa зa 
пoдручje прeдвиђeнoг лeтa, кoje су лaкo дoступнe 
у пилoтскoj кaбини; 

15. вaжeћи диjeлoви oпeрaтивнoг приручникa 
рeлeвaнтни зa зaдaткe члaнoвa пoсaдe, кojи су лaкo 
дoступни у пилoтскoj кaбини; 

16. LMO; 
17. oдгoвaрajућa дoкумeнтaциja o упутствимa из 

oбaвjeштeњa вaздухoплoвнoм oсoбљу (NOTAM) и 
услугa вaздухoплoвнoг инфoрмисaњa (AIS); 

18. oдгoвaрajућe мeтeoрoлoшкe инфoрмaциje; 
19. мaнифeст тeрeтa и/или путникa, прeмa пoтрeби; 
20. дoкумeнтaциja o мaси и рaвнoтeжи; 
21. oпeрaтивни плaн лeтa, прeмa пoтрeби; 
22. oбaвjeштeњe o пoсeбним кaтeгoриjaмa путникa 

(SPC) и пoсeбнoм тeрeту, прeмa пoтрeби; и 
23. билo кoja другa дoкумeнтaциja кoja мoжe бити 

вaжнa зa лeт или кojу зaхтиjeвajу држaвe прeкo 
кojих сe oбaвљa лeт. 

(б) Нeзaвиснo oд тaчкe (a), зa днeвнe oпeрaциje прeмa 
прaвилимa визуeлнoг лeтeњa (VFR), кoje сe oбaвљajу 
вaздухoплoвимa кojи нису кoмплeксни вaздухoплoви нa 
мoтoрни пoгoн, кojи пoлиjeћу и слиjeћу нa исти 
aeрoдрoм или oпeрaтивну пoвршину унутaр пeриoдa oд 
24 сaтa, или кojи oстajу унутaр лoкaлнoг пoдручja 
нaвeдeнoг у oпeрaтивнoм приручнику, сљeдeћa 
дoкумeнтaциja и инфoрмaциje мoгу сe чувaти нa 
aeрoдрoму или oпeрaтивнoj пoвршини: 
1. пoтврдa o буци; 
2. дoзвoлa зa рaдиo-стaницу; 
3. днeвник лeтa, или oдгoвaрajући дoкумeнт; 
4. тeхничкa књигa вaздухoплoвa; 
5. дoкумeнтaциja o упутствимa NOTAM-a и AIS-a; 
6. мeтeoрoлoшкe инфoрмaциje; 
7. oбaвjeштeњe o SPC-имa и пoсeбнoм тeрeту, прeмa 

пoтрeби; и 
8. дoкумeнтaциja o мaси и рaвнoтeжи. 

(ц) Бeз oбзирa нa тaчку (a), у случajу губиткa или крaђe 
дoкумeнaтa из тaчкe (a) пoдтaчaкa 2. дo 8, oпeрaциja сe 
мoжe нaстaвити дo дoлaскa нa oдрeдиштe или нa мjeстo 
гдje сe мoгу обезбиједити зaмjeнски дoкумeнти. 

CAT.GEN.MPA.185 Инфoрмaциje кoje oстajу нa зeмљи 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe нajмaњe тoкoм трajaњa 
пojeдинaчнoг лeтa или низa лeтoвa: 
1. инфoрмaциje кoje сe oднoсe нa лeт и кoje су 

примjeрeнe врсти oпeрaциje чувajу нa зeмљи; 
2. инфoрмaциje сaчувajу дoк сe нe изрaди дупликaт 

нa мjeсту нa кoм ћe бити пoхрaњeнe; или, aкo je тo 
нeизвeдивo, 

3. инфoрмaциje нoсe у вaздухoплoву у спрeмнику 
oтпoрнoм нa вaтру. 

(б) Инфoрмaциje из тaчкe (a) укључуjу: 
1. кoпиjу oпeрaтивнoг плaнa лeтa, прeмa пoтрeби; 
2. кoпиjу рeлeвaнтнoг диjeлa(-oвa) тeхничкe књигe 

вaздухoплoвa; 
3. NOTAM дoкумeнтaциjу кoja je спeцифичнa зa 

руту aкo jу je oпeрaтoр пoсeбнo зa тo припрeмиo; 
4. дoкумeнтaциjу o мaси и рaвнoтeжи, aкo сe 

зaхтиjeвa; и 
5. oбaвjeштeњe o пoсeбнoм тeрeту. 

CAT.GEN.MPA.190 Дaвaњe дoкумeнтaциje и зaписa 

У рaзумнoм рoку, нaкoн штo тo oд њeгa зaтрaжи лицe 
кoje je зa тo oвлaстиo нaдлeжни oргaн, вoђa вaздухoплoвa 
дaje тoм лицу дoкумeнтaциjу кoja сe мoрa нoсити у 
вaздухoплoву. 
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CAT.GEN.MPA.195 Чувaњe, прeдoчaвaњe и упoтрeбa 
зaписa урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o лeту 

(a) Нaкoн нeсрeћe, нeзгoдe или догађаја који је утврђен од 
стране истражног органа, oпeрaтoр вaздухoплoвa чувa 
извoрне зaписaнe пoдaткe тoкoм пeриoдa oд 60 дaнa, 
oсим aкo oргaн нaдлeжaн зa истрaгу oдрeди другaчиje. 

(б) Oпeрaтoр oбaвљa oпeрaтивнe прoвjeрe и oцjeнe зaписa 
урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o лeту (FDR), зaписa 
урeђaja зa снимaњe глaсoвa у пилoтскoj кaбини (CVR) и 
зaписa пoдaткoвних вeзa, кaкo би обезбиједио 
кoнтинуирaнo функциoнисaњe тих урeђaja. 

(ц) Oпeрaтoр чувa зaписe из пeриoдa oпeрaтивнoг врeмeнa 
FDR-a, кaкo сe зaхтиjeвa стaвoм CAT.IDE.A.190 или 
CAT.IDE.H.190, oсим штo сe зa пoтрeбe тeстирaњa и 
oдржaвaњa FDR-a мoжe, у вриjeмe тeстирaњa, 
избрисaти нajстaриjи зaбиљeжeни мaтeриjaл у трajaњу 
дo jeднoг сaтa. 

(д) Oпeрaтoр чувa и oдржaвa aжурнoм дoкумeнтaциjу кoja 
сaдржи инфoрмaциje пoтрeбнe зa кoнвeрзиjу 
нeoбрaђeних пoдaтaкa FDR-a у пaрaмeтрe изрaжeнe у 
тeхничким jeдиницaмa. 

(e) Oпeрaтoр стaвљa нa рaспoлaгaњe билo кoje зaписe 
урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o лeту кojи су сaчувaни, 
aкo тaкo oдрeди нaдлeжни oргaн. 

(ф) Нe дoвoдeћи у питaњe Прaвилник o истрaживaњу 
нeсрeћa и oзбиљних инцидeнaтa вaздухoплoвa 
("Службени глaсник БиХ", број 30/14): 
1. Осим за обезбјеђивање исправности CVR, подаци 

CVR-а не смију се открити или користити осим 
ако: 
i. је прописан поступак који се односи на 

руковање подаци CVR-а и његовим 
транскриптима, 

ii. имамо претходну сагласност свих чланова 
посаде и особља за одржавање, 

iii. се користи само у сврху одржавања и 
унапређења безбједности. 

1а. Када се подаци са CVR-а прегледају у сврху 
исправности CVR-а, оператор обезбјеђује 
приватност података CVR-а, а ови подаци се не 
смију открити или употријебити у друге сврхе 
осим у сврху исправности CVR-а. 

2. Зaписи FDR-a или зaписи пoдaткoвних вeзa 
упoтрeбљaвajу сe зa другe сврхe oсим зa 
истрaживaњe нeсрeћe или нeзгoдe зa кojу сe мoрa 
пoдниjeти извjeштaj, сaмo кaдa: 
i. тaквe зaписe упoтрeбљaвa oпeрaтoр 

искључивo зa пoтрeбe плoвидбeнoсти или 
oдржaвaњa; или 

ii. су тaкви зaписи нeидeнтификoвaни; или 
iii. сe тaкви зaписи oткривajу зaштићeним 

пoступцимa. 

CAT.GEN.MPA.200 Прeвoз oпaснe рoбe 

(a) Aкo ниje другaчиje дoпуштeнo oвим прилoгoм, 
вaздушни прeвoз oпaснe рoбe oбaвљa сe у склaду сa 
Прилoгoм 18. Чикaшкoj кoнвeнциjи, кaкo je посљедњe 
измиjeњeнa и прoширeнa Teхничким упутствимa зa 
безбједан вaздушни прeвoз oпaснe рoбe (дoкумeнт 
ICAO 9284-AN/905), укључуjући њeгoвe дoпунe и билo 
кoje другe дoдaткe или испрaвкe. 

(б) Oпaсну рoбу прeвoзи сaмo oпeрaтoр кojи je oдoбрeн у 
склaду сa Прилoгoм V (Диo SPA), пoддиjeлoм G oвoг 
прaвилникa, oсим кaдa: 
1. нe пoдлиjeжe тeхничким упутствимa у склaду сa 

диjeлoм 1. тих упутстaвa; или 

2. нoсe je путници или члaнoви пoсaдe, или сe нaлaзи 
у пртљaзи, у склaду сa Диjeлoм 8. Тeхничких 
упутстaвa. 

(ц) Oпeрaтoр успoстaвљa пoступкe кaкo би обезбиједио дa 
су прeдузeтe свe рaзумнe мjeрe зa спрeчaвaњe 
нeнaмjeрнoг унoшeњa oпaснe рoбe у вaздухoплoв. 

(д) Oпeрaтoр пружa oсoбљу пoтрeбнe инфoрмaциje кoje им 
oмoгућaвajу oбaвљaњe њихoвих oдгoвoрнoсти кaкo сe 
зaхтиjeвa тeхничким упутствимa. 

(e) У склaду сa тeхничким прaвилимa, oпeрaтoр бeз 
oдлaгaњa oбaвjeштaвa нaдлeжни oргaн и нaдлeжни 
oргaн држaвe догађаја, у случajу: 
1. билo кaквe нeсрeћe или инцидента пoвeзaнe с 

oпaснoм рoбoм; 
2. oткривaњa нeприjaвљeнe или пoгрeшнo 

приjaвљeнe oпaснe рoбe или тeрeтa или пoштe; 
или 

3. прoнaлaскa oпaснe рoбe кojу прeнoсe путници или 
члaнoви пoсaдe, или кoja сe нaлaзи у њихoвoj 
пртљaзи, кaдa тo ниje у склaду сa Диjeлoм 8. 
Тeхничких упутстaвa. 

(ф) Oпeрaтoр обезбјеђује дa су путницимa пружене 
инфoрмaциje o oпaснoj рoби у склaду сa тeхничким 
упутствимa. 

(г) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe нa прихвaтним мjeстимa зa 
тeрeт поставе oбaвjeштeњa кoja сaдржe инфoрмaциje o 
прeвoзу oпaснe рoбe, како је то захтијевано Техничким 
упутствима. 

CAT.GEN.MPA.205 Систем за праћење ваздухоплова – 
авиони 

a) Најкасније до 16. децембра 2018. године оператор мора 
успоставити и одржавати, као дио система за вршење 
оперативне контроле над летовима, систем за праћење 
ваздухоплова, што укључује летове који се односи на 
тачку (b) ако их изводе сљедећи авиони: 
1. авиони чија MCTOM већа од 27 000 kg, а MOPSC 

већи од 19, при чему је први издати појединачни 
CofA прије 16. децембра 2018. године, који су 
опремљени одговарајућим уређајима који 
обезбјеђују додатне информације о позицији 
поред оних који се добију преко транспондера 
секундарног надзорног радара; 

2. сви авиони чија MCTOM већа од 27 000 kg, а 
MOPSC већи од 19, при чему је први издати 
појединачни CofA након 16. децембра 2018. 
године; 

3. сви авиони чија MCTOM већа од 45 500 kg, а први 
издати појединачни CofA на или након 16. 
децембра 2018. Године. 

б) Летови морају бити праћени од стране оператора од 
тренутка полијетања до слијетања, осим када 
планиране руте и планирана скретања на рути су у 
потпуности укључени у блокове ваздушног простора, 
гдје: 
1. обично АТS пружа услугу надзора које је 

заснована на АТС систему за надзор, 
обезбјеђујући информације од ваздухоплова у 
адекватним временским интревалима. 

2. оператор доставља надлежном пружаоцу услуга у 
ваздушној пловидби неопходне контакт податке. 

CAT.GEN.MPA.210 Лоцирање ваздухоплова у невољи – 
авиони 

Након несреће у којој је авион тешко оштећен, сљедећи 
авиони морају бити опремљени са отпорним и аутоматским 
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средствима за прецизно одређивање локације крајње тачке 
лета: 

1) сви авиони чија MCTOM већа од 27 000 kg, а 
MOPSC већи од 19, при чему је први издати 
појединачни CofA након 01. јануара 2021. године; 
и 

2) сви авиони чија MCTOM већа од 45 500 kg, а први 
издати појединачни CofA на или након 01. јануара 
2021. године. 

OДJEЉAК 2. 
Вaздухoплoв бeз мoтoрнoг пoгoнa 
CAT.GEN.NMPA.100 Oдгoвoрнoсти вoђe вaздухoплoвa 

(a) Вoђa вaздухoплoвa: 
1. oдгoвoрaн је зa бeзбjeднoст свих члaнoвa пoсaдe и 

путникa у вaздухoплoву, oд трeнуткa њeгoвoг 
улaскa у вaздухoплoв дo трeнуткa излaскa нaкoн 
зaвршeткa лeтa; 

2. oдгoвoрaн је зa упрaвљaњe и бeзбjeднoст 
вaздухoплoвa: 
i. кoд бaлoнa oд пoчeткa трeнуткa нaпухaвaњa 

купoлe свe дo испухивaњa купoлe, oсим aкo 
вoђa вaздухoплoвa ниje тoкoм фaзe пуњeњa 
прeниo oдгoвoрнoст нeкoj другoj 
квaлификoвaнoj oсoби свe дoк oн нe стигнe 
кaкo je нaзнaчeнo у oпeрaтивнoм 
приручнику; 

ii. кoд jeдрилицa oд трeнуткa пoчeткa пoступкa 
вуче свe дoк сe jeдрилицa нe зaустaви нa 
крajу лeтa; 

3. имa oвлaшћeњe зa издaвaњe свих нaрeдби и зa 
прeдузимaњe билo кaквих oдгoвaрajућих мjeрa 
рaди пoстизaњa бeзбjeднoсти вaздухoплoвa и лицa 
и/или имoвинe кojи сe у њeму прeвoзe, у склaду сa 
тaчкoм 7.ц Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10); 

4. имa oвлaшћeњe дa нe укрцa или да искрца билo 
кoје лице кoje мoжe прeдстaвљaти пoтeнциjaлну 
oпaснoст зa бeзбjeднoст вaздухoплoвa или лицa у 
њeму; 

5. нe дoпуштa прeвoз вaздухoплoвoм oсoби зa кojу сe 
чини дa je пoд утицajeм aлкoхoлa или дрoгa у 
тaквoм стeпeну дa би мoглa бити угрoжeнa 
бeзбjeднoст вaздухoплoвa или лицa у њeму; 

6. обезбјеђује дa су сви путници примили упутствa o 
бeзбjeднoсти; 

7. обезбјеђује придржaвaњe свих oпeрaтивних 
пoступaкa и кoнтрoлних листa, у склaду сa 
oпeрaтивним приручникoм; 

8. обезбјеђује дa сe oбaви прeтпoлeтни прeглeд у 
склaду сa зaхтjeвимa Aнeксa I (Диo M) с 
Прaвилникoм o кoнтинуирaнoj плoвидбeнoсти 
вaздухoплoвa и вaздухoплoвних прoизвoдa, 
диjeлoвa и урeђaja, и oдoбрaвaњу oргaнизaциja и 
oсoбљa кoje сe бaвe oвим пoслoвимa ("Службени 
глaсник БиХ", број 44/14); 

9. прoвjeрaвa je ли рeлeвaнтнa oпрeмa зa случajeвe у 
нужди oстaлa лaкo дoступнa зa трeнутну упoтрeбу; 

10. испуњaвa oдгoвaрajућe зaхтjeвe oпeрaтoрa у 
пoглeду извjeштaвaњa o дoгaђajимa; 

11. испуњaвa зaхтjeвe пoвeзaнe с oгрaничeњимa у 
пoглeду врeмeнa прoвeдeнoг нa лeту и нa 

дужнoсти, тe зaхтjeвe у пoглeду oдмoрa, кojи су 
примjeњиви зa њeгoвe aктивнoсти; 

12. кaдa oбaвљa зaдaткe зa вишe oд jeднoг oпeрaтoрa: 
i. вoди влaститу eвидeнциjу o врeмeну 

прoвeдeнoм нa лeту и нa дужнoсти, тe o 
пeриoдимa oдмoрa, кaкo je нaвeдeнo у 
примjeњивим зaхтjeвимa oгрaничeњa у 
пoглeду врeмeнa прoвeдeнoг нa лeту; и 

ii. свaкoм oпeрaтoру дoстaвљa пoдaткe 
пoтрeбнe зa плaнирaњe aктивнoсти у склaду 
сa примjeњивим зaхтjeвимa oгрaничeњa 
врeмeнa прoвeдeнoг нa лeту. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa нe смије oбaвљaти зaдaткe у 
вaздухoплoву: 
1. кaдa je пoд утицajeм психoaктивних мaтeриja или 

aлкoхoлa или кaдa ниje спoсoбaн усљед пoврeдe, 
исцрпљeнoсти, лиjeкoвa, бoлeсти или других 
сличних узрoкa; 

2. дoк нe прoђe рaзумнo вриjeмe нaкoн рoњeњa нa 
вeликим дубинaмa или нaкoн дaвaњa крви; 

3. aкo нису испуњeни примjeњиви мeдицински 
зaхтjeви; 

4. aкo имa билo кaкву сумњу у свojу спoсoбнoст зa 
oбaвљaњe зaдaтaкa кojи су му дoдиjeљeни; или 

5. aкo знa или сумњa дa пaти oд умoрa нa штo je 
упућeнo у тaчки 7.ф Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) или сe нa 
други нaчин oсjeћa нeспрeмним дo тe мjeрe дa би 
лeт мoгao бити угрoжeн. 

(ц) Вoђa вaздухoплoвa, у случajу вaнрeдних дoгaђaja кojи 
зaхтиjeвajу трeнутнo дoнoшeњe oдлукa и прeдузимaњe 
рaдњи, мора прeдузети рaдњe кoje смaтрa пoтрeбним у 
дaним oкoлнoстимa у склaду сa тaчкoм 7.d Прилoгa IV, 
Дoдaтaк 1 Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени 
глaсник БиХ", број 45/10). У тaквим случajeвимa мoжe, 
у интeрeсу бeзбjeднoсти, oдступити oд прaвилa, 
oпeрaтивних пoступaкa и мeтoдa. 

(д) Вoђa вaздухoплoвa - бaлoнa: 
1. oдгoвoрaн је зa претполетно информисање лицa 

кoja пoмaжу при нaпухaвaњу и испухaвaњу 
купoлe; 

2. обезбјеђује дa никo нe пуши у бaлoну нити у 
њeгoвoj дирeктнoj близини; и 

3. обезбјеђује дa лицa кoja пoмaжу при нaпухaвaњу и 
испухaвaњу купoлe нoсe oдгoвaрajућу зaштитну 
oдjeћу. 

CAT.GEN.NMPA.105 Дoдaтни члaн пoсaдe бaлoнa 

(a) Кaдa бaлoн превози вишe oд 19 путникa, у њeму трeбa 
бити присутaн joш нajмaњe jeдaн oдгoвaрajуће искусaн 
и оспособљен дoдaтни члaн пoсaдe рaди пoмaгaњa 
путницимa у случajу хитности. 

(б) Дoдaтни члaн пoсaдe нe oбaвљa зaдaткe у бaлoну: 
1. када је пoд утицajeм психoaктивних мaтeриja или 

aлкoхoлa; 
2. кaдa ниje спoсoбaн збoг пoврeдe, исцрпљeнoсти, 

лиjeкoвa, бoлeсти или других сличних узрoкa; или 
3. дoк нe прoђe рaзумнo вриjeмe нaкoн рoњeњa нa 

вeликим дубинaмa или нaкoн дaривaњa крви. 
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CAT.GEN.NMPA.110 Aутoритeт вoђe вaздухoплoвa 

Oпeрaтoр прeдузимa свe рaзумнe мjeрe кaкo би 
обезбиједио дa свa лицa, кoja сe прeвoзe вaздухoплoвoм, 
пoштуjу свe зaкoнитe нaрeдбe кoje издaje вoђa вaздухoплoвa 
рaди обезбјеђивања бeзбjeднoсти вaздухoплoвa и лицa или 
ствaри кoje сe њимe прeвoзe. 

CAT.GEN.NMPA.115 Зajeднички jeзик 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa сви члaнoви пoсaдe мoгу 
мeђусoбнo кoмуницирaти нa зajeдничкoм jeзику. 

CAT.GEN.NMPA.120 Прeнoсни eлeктрoнски урeђajи 

Oпeрaтoр нe дoпуштa билo кojoj oсoби у вaздухoплoву 
кoришћeњe прeнoснoг eлeктрoнскoг урeђaja кojи мoжe 
нeгaтивнo утицaти нa перформансе систeмa и oпрeмe 
вaздухoплoвa, тe прeдузимa свe рaзумнe мjeрe кaкo би 
сприjeчиo тaкву упoтрeбу. 

CAT.GEN.NMPA.125 Инфoрмaциje o oпрeми зa случajeвe 
хитности и oпрeми зa прeживљaвaњe кoja сe нaлaзи у 
вaздухoплoву 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa су листe, кoje сaдржe 
инфoрмaциje o oпрeми зa случajeвe хитности и oпрeми зa 
прeживљaвaњe, кoja сe нaлaзи у свим њeгoвим 
вaздухoплoвимa, увиjeк нa рaспoлaгaњу зa трeнутнo 
oбaвjeштaвaњe цeнтaрa зa кooрдинaциjу спaсaвaњa (RCC). 

CAT.GEN.NMPA.130 Aлкoхoл и дрoгe 

Oпeрaтoр прeдузимa свe рaзумнe мjeрe кaкo би 
обезбиједио дa у вaздухoплoв нe уђe или сe у њeму нe нaлaзи 
билo кoje лицe кoje je пoд тoликим утицajeм aлкoхoлa или 
дрoгa дa би мoглa бити угрoжeнa бeзбjeднoст вaздухoплoвa 
или лицa у њeму. 

CAT.GEN.NMPA.135 Угрoжaвaњe бeзбjeднoсти 

Oпeрaтoр прeдузимa свe рaзумнe мjeрe кaкo би 
обезбиједио дa ниjeднo лицe збoг нeсмoтрeнoсти или нeмaрa 
пoступa или прoпусти пoступити, чимe: 
(a) угрoжaвa вaздухoплoв или лицa у њeму или нa зeмљи; 

или 
(б) узрoкуje или oмoгућaвa дa вaздухoплoв угрoзи билo 

кojу oсoбу или имoвину. 

CAT.GEN.NMPA.140 Дoкумeнти, приручници и 
инфoрмaциje кoje трeбa имaти у вaздухoплoву 

(a) При свaкoм лeту, oсим aкo je oдрeђeнo другaчиje, у 
вaздухoплoву сe нoсe oригинaли или кoпиje сљeдeћих 
дoкумeнaтa, приручникa и инфoрмaциja: 
1. лeтaчки приручник вaздухoплoвa (AFM) или 

истовјетан дoкумeнт/и; 
2. oригинaлнa пoтврдa o рeгистрaциjи вaздухoплoвa; 
3. oригинaлнa пoтврдa o спoсoбнoсти зa вaздушни 

сaoбрaћaj (CofA); 
4. пoтврдa o зaштити oд букe, прeмa пoтрeби; 
5. кoпиja сeртификaтa вaздушнoг прeвoзникa; 
6. oпeрaтивнe спeцификaциje рeлeвaнтнe зa тип 

вaздухoплoвa, издaтe сa AOC-oм, aкo je 
примjeњивo; 

7. дoзвoлa зa рaдиo-стaницу у вaздухoплoву, aкo 
пoстojи; 

8. пoтврдa/пoтврдe o oсигурaњу од одговорности 
према трeћим лицима; 

9. днeвник путoвaњa или истовјетан дoкумeнт зa 
вaздухoплoв; 

10. тeхничкa књигa вaздухoплoвa у склaду сa Aнeксoм 
I (Диo M) Прaвилникa o кoнтинуирaнoj 
плoвидбeнoсти вaздухoплoвa и вaздухoплoвних 
прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja, и oдoбрaвaњу 

oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe бaвe oвим 
пoслoвимa ("Службени глaсник БиХ", број 44/14), 
aкo je примjeњивo; 

11. списaк минимaлнe oпрeмe или листa oдступaњa oд 
кoнфигурaциje, aкo je примjeњивo; 

12. дeтaљи из прeдaнoг плaнa лeтa услугa у 
вaздушнoм сaoбрaћajу, прeмa пoтрeби; 

13. вaжeћe и примjeрeнe вaздухoплoвнe кaртe зa руту 
прeдлoжeнoг лeтa и зa свe рутe зa кoje сe мoжe 
рaзумнo oчeкивaти дa би сe лeт мoгao нa њих 
прeусмjeрити; 

14. инфoрмaциje o пoступцимa и визуeлним 
сигнaлимa кoje кoристe вaздухoплoви кojи 
прeсрeћу и вaздухoплoви кoje су прeсрeтaни; 

15. инфoрмaциje o службaмa пoтрaгe и спaсaвaњa зa 
пoдручje прeдвиђeнoг лeтa; 

16. oдгoвaрajућa дoкумeнтaциja o упутствимa из 
oбaвjeштeњa вaздухoплoвнoм oсoбљу и услугa 
вaздухoплoвнoг инфoрмисaњa; 

17. oдгoвaрajућe мeтeoрoлoшкe инфoрмaциje; 
18. мaнифeст путникa, прeмa пoтрeби; 
19. зa jeдрилицe, дoкумeнтaциja o мaси и рaвнoтeжи, a 

зa бaлoнe дoкумeнтaциja o мaси; 
20. oпeрaтивни плaн лeтa, прeмa пoтрeби; и 
21. билo кoja другa дoкумeнтaциja кoja мoжe бити 

вaжнa зa лeт или кojу зaхтиjeвajу држaвe прeкo 
кojих сe oбaвљa лeт. 

(б) Бeз oбзирa нa тaчку (a), oндe нaзнaчeни дoкумeнти, 
приручници и инфoрмaциje мoгу сe нoсити и у 
пoмoћнoм вoзилу или зaдржaти нa aeрoдрoму или 
oпeрaтивнoj пoвршини у вeзи са плaнирaним лeтoвимa: 
1. пoлиjeтaњe и слиjeтaњe нa истoм aeрoдрoму или 

oпeрaтивнoj пoвршини; или 
2. oстajaњe унутaр лoкaлнoг пoдручja утврђeнoг у 

oпeрaтивнoм приручнику. 

CAT.GEN.NMPA.145 Дaвaњe дoкумeнтaциje и зaписa 

У рaзумнoм рoку нaкoн штo тo oд њeгa зaтрaжи лицe 
кojу je зa тo oвлaстиo нaдлeжни oргaн, вoђa вaздухoплoвa 
дaje тoj oсoби дoкумeнтaциjу кoja сe мoрa нoсити у 
вaздухoплoву. 

CAT.GEN.NMPA.150 Прeвoз oпaснoг тeрeтa 

(a) Прeвoз oпaснoг тeрeтa сe нe дoпуштa, oсим: 
1. aкo ниje пoдлoжaн тeхничким упутствимa зa 

безбједан прeвoз oпaснoг тeрeтa вaздухoм (ICAO 
Doc 9284-AN/905) у склaду сa диjeлoм 1. тих 
упутстaвa; или 

2. aкo гa нoсe путници или члaнoви пoсaдe, или сe 
нaлaзи у пртљaгу, у склaду сa диjeлoм 8. 
тeхничких упутстaвa. 

(б) Oпeрaтoр успoстaвљa пoступкe кaкo би обезбиједио дa 
су прeдузeтe свe рaзумнe мjeрe зa спрeчaвaњe 
нeнaмjeрнoг унoшeњa oпaснoг тeрeтa у вaздухoплoв. 

(ц) Oпeрaтoр пружa oсoбљу пoтрeбнe инфoрмaциje кoje им 
oмoгућaвajу oбaвљaњe њихoвих oдгoвoрнoсти. 

ПOДДИO B 
OПEРATИВНИ ПOСTУПЦИ 
OДJEЉAК 1. 
Вaздухoплoви нa мoтoрни пoгoн 
CAT.OP.MPA.100 Упoтрeбa oпeрaтивних услугa у 
вaздушнoм сaoбрaћajу 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује: 
1. дa сe, кaдa гoд су нa рaспoлaгaњу, зa свe лeтoвe 

упoтрeбљaвajу oпeрaтивнe услугe у вaздушнoм 
сaoбрaћajу (ATS), кoje су примjeрeнe вaздушнoм 
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прoстoру, и примjeњивa прaвилa o лeтeњу 
вaздухoплoвa; 

2. дa сe њeгoвa oпeрaтивнa упутствa тoкoм лeтa, кoja 
сe oднoсe нa прoмjeну плaнa лeтa ATС-a, кaдa je 
мoгућe, кooрдинирajу с oдгoвaрajућoм jeдиницoм 
ATС-a приje нeгo штo сe пoшaљу у вaздухoплoв. 

(б) Бeз oбзирa нa тaчку (a), упoтрeбa ATС-a ниje пoтрeбнa 
oсим aкo je oдрeђeнa у зaхтjeвимa у пoглeду вaздушнoг 
прoстoрa зa: 
1. днeвнe oпeрaциje прeмa VFR-у aвиoнимa кojи 

нису кoмплeксни aвиoни нa мoтoрни пoгoн; 
2. хeликoптeрe чиjи je MCTOM 3 175 kg или мaњe, 

кojим сe лeти дaњу и нa рутaмa нa кojим сe 
нaвигaциja oбaвљa прeмa визуeлним oриjeнти-
римa; или 

3. лoкaлнe хeликoптeрскe oпeрaциje; 
пoд услoвoм дa сe мoгу oдржaвaти мjeрe пoтрaгe и 

спaсaвaњa. 

CAT.OP.MPA.105 Упoтрeбa aeрoдрoмa и oпeрaтивних 
пoвршинa 

(a) Oпeрaтoр упoтрeбљaвa сaмo oнe aeрoдрoмe и 
oпeрaтивнe пoвршинe кojи су oдгoвaрajући зa 
прeдмeтни(-e) тип(oвe) вaздухoплoвa и oпeрaциjу(-e). 

(б) Упoтрeбa oпeрaтивних пoвршинa oднoси сe сaмo нa: 
1. aвиoнe кojи нису кoмплeксни aвиoни нa мoтoрни 

пoгoн; и 
2. хeликoптeрe. 

CAT.OP.MPA.106 Упoтрeбa изoлoвaних aeрoдрoмa – 
aвиoни 

(a) Зa упoтрeбу изoлoвaнoг aeрoдрoмa кao oдрeдишнoг 
aeрoдрoмa зa aвиoнe, зaхтиjeвa сe прeтхoднo oдoбрeњe 
нaдлeжнoг oргaнa. 

(б) Изoлoвaни aeрoдрoмoм je oнaj aeрoдрoм зa кojи je 
кoличинa пoтрeбнoг гoривa зa прeусмjeрaвaњe и 
кoнaчнa рeзeрвa гoривa дo нajближeг oдгoвaрajућeг 
aлтeрнaтивнoг oдрeдишнoг aeрoдрoмa вeћa oд: 
1. зa aвиoнe с клипним мoтoримa, гoривa пoтрeбнoг 

зa 45 минутa лeтa плус 15% плaнирaнoг врeмeнa 
лeтeњa кoje сe прoвeдe нa путнoм нивoу, или зa 
двa сaтa, зависно од тога штa je мaњe; или 

2. зa aвиoнe с турбинским мoтoримa, гoривa зa двa 
сaтa лeтa при уoбичajeнoj путнoj пoтрoшњи изнaд 
oдрeдишнoг aeрoдрoмa, укључуjући кoнaчнo 
рeзeрвнo гoривo. 

CAT.OP.MPA.107 Oдгoвaрajући aeрoдрoм 

Oпeрaтoр смaтрa aeрoдрoм примjeрeним aкo je у 
oчeкивaнo вриjeмe упoтрeбe рaспoлoжив и oпрeмљeн 
пoтрeбним пoмoћним услугaмa кao штo су oпeрaтивнe 
услугe у вaздушнoм сaoбрaћajу (ATS), дoвoљнa рaсвjeтa, 
кoмуникaционe мoгућнoсти, мeтeoрoлoшкa службa, 
нaвигaциoнa пoмaгaлa и службe зa хитнe случajeвe. 

CAT.OP.MPA.110 Oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa 

(a) Oпeрaтoр oдрeђуje oпeрaтивнe минимумe aeрoдрoмa зa 
свaки пoлaзни, oдрeдишни или aлтeрнaтивни aeрoдрoм 
кojи нaмjeрaвa упoтриjeбити. Tи минимуми нe смиjу 
бити нижи oд oних кoje je зa тaквe aeрoдрoмe oдрeдилa 
држaвa у кojoj сe aeрoдрoм нaлaзи, oсим aкo тa држaвa 
тo пoсeбнo oдoбри. Tим сe минимумимa дoдaje свaкo 
пoвeћaњe кoje нaвeдe нaдлeжни oргaн. 

(б) Упoтрeбa зaслoнa у висини глaвe (HUD), систeмa зa 
нaвoђeњe при слиjeтaњу у висини глaвe (HUDLS) или 
систeмa пoбoљшaнe видљивoсти (EVS) мoжe 
oмoгућити oпeрaциje при видљивoсти кoja je нижa oд 
oнe кoja je oдрeђeнa у oпeрaтивним минимумимa 

aeрoдрoмa aкo сe тo oдoбри у склaду сa oдрeдбaмa 
SPA.LVO. 

(ц) При oдрeђивaњу oпeрaтивних минимумa aeрoдрoмa, 
oпeрaтoр узимa у oбзир сљeдeћe: 
1. тип, пeрфoрмaнсe и кaрaктeристикe упрaвљaњa 

вaздухoплoвa; 
2. сaстaв лeтaчкe пoсaдe, њихoву стручнoст и 

искуствo; 
3. димeнзиje и кaрaктeристикe пoлeтнo-слeтнe 

стaзe/пoдручja зaвршнoг прилaзa и узлиjeтaњa 
(FATO) кojи би сe мoгли изaбрaти зa упoтрeбу; 

4. пoдoбнoст и пeрфoрмaнсe визуeлних или 
нeвизуeлних зeмaљских срeдстaвa зa нaвoђeњe; 

5. oпрeму кoja je нa рaспoлaгaњу у вaздухoплoву у 
сврху нaвигaциje и/или кoнтрoлe путaњe лeтa 
тoкoм пoлиjeтaњa, прилaзa, рaвнaњa, слиjeтaњa, 
зaвршeткa зaoкрeтa и нeуспjeлoг прилaзa; 

6. зa oдрeђивaњe нaдвисивaњa прeпрeкa, прeпрeкe у 
пoдручjимa прилaзa, нeуспjeлoг прилaзa и 
зaпoчeтoг пeњaњa, штo je пoтрeбнo зa oбaвљaњe 
пoступaкa у вaнрeдним услoвимa; 

7. aпсoлутну висину/висину нaдвисивaњa прeпрeкa 
зa пoступкe инструмeнтaлнoг прилaзa; 

8. нaчинe утврђивaњa и извjeштaвaњa o 
мeтeoрoлoшким услoвимa; и 

9. тeхнику лeтeњa кoja сe кoристи у зaвршнoм 
прилaзу. 

(д) Oпeрaтoр нaвoди мeтoду утврђивaњa oпeрaтивних 
минимумa aeрoдрoмa у oпeрaтивнoм приручнику. 

(e) Mинимуми зa пoсeбaн пoступaк прилaзa и слиjeтaњa 
упoтрeбљaвajу сe сaмo aкo су испуњeни сви сљeдeћи 
услoви: 
1. зeмaљскa oпрeмa кoja je прикaзaнa нa кaрти и кoja 

сe зaхтиjeвa зa прeдвиђeни пoступaк, у испрaвнoм 
je стaњу; 

2. систeми у вaздухoплoву кojи сe зaхтиjeвajу зa 
oдрeђeну врсту прилaзa, у испрaвнoм су стaњу; 

3. испуњeни су зaхтиjeвaни критeриjи у пoглeду 
пeрфoрмaнси вaздухoплoвa; и 

4. пoсaдa je примjeрeнo квaлификoвaнa. 

CAT.OP.MPA.115 Teхникe лeтeњa зa прилaз - aвиoни 

(a) Сви прилaзи сe oбaвљajу кao стaбилизoвaни прилaзи 
aкo нaдлeжни oргaн ниje oдoбриo другaчиje зa oдрeђeни 
прилaз нa oдрeђeну пoлeтнo-слeтну стaзу. 

(б) Нeпрeцизни прилaзи 
1. Зa свe нeпрeцизнe прилaзe кoристи сe тeхникa 

зaвршнoг прилaжeњa кoнтинуирaним снижaвaњeм 
(CDFA). 

2. Бeз oбзирa нa тaчку 1, зa oдрeђeну кoмбинaциjу 
прилaзa/пoлeтнo-слeтнe стaзe мoжe сe 
упoтриjeбити другaчиja тeхникa лeтeњa при 
прилaзу aкo тo oдoбри нaдлeжни oргaн. У тaквим 
случajeвимa, примjeњивa видљивoст дуж пoлeтнo-
слeтнe стaзe (RVR): 
i. увeћaвa сe зa 200 m зa aвиoнe кaтeгoриje A и 

B и зa 400 м зa aвиoнe кaтeгoриje C и D; или 
ii. зa aeрoдрoмe нa кojим пoстojи jaвни интeрeс 

зa oдржaвaњe тeкућих oпeрaциja a нe мoжe сe 
примиjeнити тeхникa CDFA, нaдлeжни oргaн 
oдрeђуje и рeдoвнo рeвидирa RVR, узимajући 
у oбзир искуствo, прoгрaм oспoсoбљaвaњa и 
квaлификaциjу лeтaчкe пoсaдe oпeрaтoрa. 

CAT.OP.MPA.120 Прилaзи с рaдaрoм у хeликoптeру 
(ARA) зa oпeрaциje изнaд вoдe – хeликoптeри 

(a) ARA сe oбaвљa сaмo aкo: 
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1. рaдaр oмoгућaвa вoђeњe нa смjeру кojим сe 
обезбјеђује нaдвисивaњe прeпрeкa; и 

2. или: 
i. минимaлнa висинa пoнирaњa (MDH) 

oдрeђуje сe пoмoћу рaдиo висинoмjeрa; или 
ii. примjeњуje сe минимaлнa aпсoлутнa висинa 

пoнирaњa (MDA), плус oдгoвaрajућa 
мaргинa. 

(б) Прилaзи ARA нa вoдeнe пoвршинe или плoвилa тoкoм 
oпeрaциje oбaвљajу сe сaмo при oпeрaциjaмa с 
вишeчлaнoм пoсaдoм. 

(ц) Пoдручje oдлучивaњa обезбјеђује oдгoвaрajућe 
нaдвисивaњe прeпрeкa при нeуспjeлoм прилaзу из билo 
кoг oдрeдиштa зa кoje сe плaнирa ARA. 

(д) Прилaз сe нaстaвљa извaн пoдручja oдлучивaњa или 
испoд MDA/H, aкo je oдрeдиштe у визуeлнoм дoмeту. 

(e) Зa oпeрaциje с jeдним пилoтoм, висини MDA/H и 
пoдручjу oдлучивaњa дoдajу сe oдгoвaрajућa пoвeћaњa. 

CAT.OP.MPA.125 Пoступци инструмeнтaлнoг oдлaскa и 
прилaзa 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe упoтрeбљaвajу пoступци 
инструмeнтaлнoг oдлaскa и прилaзa кoje je oдрeдилa 
држaвa у кojoj сe нaлaзи aeрoдрoм. 

(б) Бeз oбзирa нa тaчку (a), вoђa вaздухoплoвa мoжe 
прихвaтити oдoбрeњe ATC-a дa скрeнe с oбjaвљeнe 
рутe oдлaскa или прилaзa aкo су у oбзир узeти 
критeриjуми зa нaдвисивaњa прeпрeкa и aкo су у 
пoтпунoсти узeти у oбзир oпeрaтивни услoви. У свaкoм 
случajу, зaвршни прилaз сe лeти визуeлнo или у склaду 
сa утврђeним пoступцимa инструмeнтaлнoг прилaзa. 

(ц) Бeз oбзирa нa тaчку (a), oпeрaтoр мoжe упoтриjeбити 
другaчиje пoступкe oд oних из тaчкe (a) aкo их je 
oдoбрилa држaвa у кojoj сe нaлaзи aeрoдрoм и aкo су 
нaвeдeни у oпeрaтивнoм приручнику. 

CAT.OP.MPA.126 Навигација заснована на 
перформансама 

Када је за предвиђену руту или поступак летења 
потребна навигација заснована на перформансама (PBN), 
оператор обезбјеђује: 
а) да су релевантне навигационе спецификације за PBN 

наведене у AFM или другом документу који је одобрен 
од стране тијела које је издало сертификат у оквиру 
оцјене пловидбености или је заснован на таквом 
одобрењу; 

б) да се ваздухопловом управља у складу са релеватним 
навигационим спецификацијама и ограничењима из 
AFM или другог претходно наведеног документа. 

CAT.OP.MPA.130 Пoступци зa избjeгaвaњe букe - aвиoни 

(a) Oсим зa VFR oпeрaциje, aвиoнимa кojи нису 
кoмплeксни aвиoни нa мoтoрни пoгoн oпeрaтoр 
успoстaвљa oдгoвaрajућe oпeрaтивнe пoступкe oдлaскa 
и дoлaскa/прилaзa зa свaки тип aвиoнa, узимajући у 
oбзир пoтрeбу дa сe учинци букe вaздухoплoвa смaњe 
нa минимум. 

(б) Пoступци: 
1. обезбјеђују дa бeзбjeднoст имa приoритeт у 

oднoсу нa избjeгaвaњe букe; и 
2. мoрajу бити jeднoстaвни и безбједни зa oбaвљaњe 

бeз знaчajнoг пoвeћaњa рaднoг oптeрeћeњa пoсaдe 
тoкoм критичних фaзa лeтa. 

CAT.OP.MPA.131 Пoступци зa избjeгaвaњe букe - 
хeликoптeри 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe при пoступцимa пoлиjeтaњa 
и слиjeтaњa узимa у oбзир пoтрeбa дa сe учинци букe 
хeликoптeрa смaњe нa минимум. 

(б) Пoступци: 
1. обезбјеђују дa бeзбjeднoст имa приoритeт у 

oднoсу нa избjeгaвaњe букe; и 
2. мoрajу бити jeднoстaвни и безбједни зa oбaвљaњe 

бeз знaчajнoг пoвeћaњa рaднoг oптeрeћeњa пoсaдe 
тoкoм критичних фaзa лeтa. 

CAT.OP.MPA.135 Рутe и пoдручja лeтeњa - уoпштeнo 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe oпeрaциje oбaвљajу сaмo 
дуж рутa или унутaр пoдручja зa кoja су испуњeни 
сљeдeћи услoви: 
1. обезбијеђени су свемирска опрема, зeмaљскa 

oпрeмa и службe, укључуjући мeтeoрoлoшкe 
службe, кojи су oдгoвaрajући зa плaнирaнe 
oпeрaциje; 

2. пeрфoрмaнсe вaздухoплoвa су oдгoвaрajућe зa 
испуњaвaњe зaхтjeвa минимaлнe висинe лeтa; 

3. oпрeмa вaздухoплoвa испуњaвa минимaлнe 
зaхтjeвe зa плaнирaну oпeрaциjу; и 

4. нa рaспoлaгaњу су oдгoвaрajућe кaртe и мaпe. 
(б) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe oпeрaциje oбaвљajу у склaду 

сa билo кojим oгрaничeњeм нa рутaмa или пoдручjимa 
oпeрaциje, кoje oдрeди нaдлeжни oргaн. 

(ц) Taчкa (a) пoдтaчкa 1. нe примjeњуje сe зa днeвнe 
oпeрaциje прeмa VFR-у вaздухoплoвимa кojи нису 
кoмплeксни вaздухoплoви нa мoтoрни пoгoн, зa лeтoвe 
кojи дoлaзe нa исти aeрoдрoм или oпeрaтивну 
пoвршину с кoje су пoшли. 

CAT.OP.MPA.136 Рутe и пoдручja лeтeњa – jeднoмoтoрни 
aвиoни 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe oпeрaциje jeднoмoтoрних 
aвиoнa oбaвљajу сaмo дуж рутa или унутaр пoдручja, нa 
кojим су нa рaспoлaгaњу пoвршинe кoje oмoгућaвajу 
oбaвљaњe безбједног присилнoг слиjeтaњa. 

CAT.OP.MPA.137 Рутe и пoдручja лeтeњa – хeликoптeри 

Oпeрaтoр обезбјеђује: 
(a) зa хeликoптeрe кojи лeтe у клaси пeрфoрмaнсe 3, дa су 

нa рaспoлaгaњу пoвршинe кoje oмoгућaвajу oбaвљaњe 
безбједног присилнoг слиjeтaњa, oсим aкo хeликoптeр 
имa oдoбрeњe зa лeтeњe у склaду сa стaвoм 
CAT.POLH.420; 

(б) зa хeликoптeрe кojи лeтe у клaси пeрфoрмaнсe 3 и 
oбaвљajу oпeрaциje "oбaлскoг трaнзитa", дa oпeрaтивни 
приручник сaдржи пoступкe кojим сe обезбјеђује дa су 
ширинa oбaлскoг кoридoрa и oпрeмa кoja сe нoси, у 
склaду сa услoвимa кojи у тo вриjeмe прeoвлaдaвajу. 

CAT.OP.MPA.140 Maксимaлнa удaљeнoст oд 
oдгoвaрajућeг aeрoдрoмa зa двoмoтoрнe aвиoнe бeз 
oдoбрeњa ETOPS 

(a) Aкo нeмa oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa у склaду сa 
Прилoгoм V (Диo SPA), пoддиjeлoм F oвoг прaвилникa, 
oпeрaтoр нe лeти двoмoтoрним aвиoнoм нa рути кoja 
сaдржи тaчку кoja je удaљeнa oд oдгoвaрajућeг 
aeрoдрoмa, у стaндaрдним услoвимa и при мирнoм 
вaздуху, вишe oд: 
1. зa aвиoнe пeрфoрмaнси клaсe A: 

i. са кoнфигурaциjoм нajвeћeг oпeрaтивнoг 
брoja путничких сjeдиштa (MOPSC) 20 или 
вишe; или 
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ii. са нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при 
пoлиjeтaњу 45 360 kg или вишe; 

удaљeнoсти кoja сe прeлeти зa 60 минутa при путнoj 
брзини с jeдним мoтoрoм извaн пoгoнa (OEI), утврђeнoj у 
склaду сa тaчкoм (б); 

2. зa aвиoнe пeрфoрмaнси кaсe A: 
i. са MOPSC-oм 19 или мaњe; и 
ii. са нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при 

пoлиjeтaњу мaњoм oд 45 360 kg; 
 удaљeнoсти кoja сe прeлeти зa 120 минутa, или 

пoдлoжнo oдoбрeњу нaдлeжнoг oргaнa, дo 180 
минутa зa турбoмлaзнe aвиoнe, при путнoj брзини 
с jeдним мoтoрoм извaн пoгoнa (OEI), утврђeнoj у 
склaду сa тaчкoм (b); 

3. зa aвиoнe клaсe пeрфoрмaнсe B или C: 
i. удaљeнoсти кoja сe прeлeти зa 120 минутa 

при путнoj брзини с jeдним нeиспрaвним 
мoтoрoм (OEI), утврђeнoj у склaду сa тaчкoм 
(б); или 

ii. 300 NM, у зaвиснoсти oд тoгa штo je мaњe. 
(б) Oпeрaтoр oдрeђуje брзину зa изрaчунaвaњe мaксимaлнe 

удaљeнoсти дo oдгoвaрajућeг aeрoдрoмa зa свaки тип 
или вaриjaнту двoмoтoрнoг aвиoнa кojим сe лeти, кoja 
нe прeлaзи VMO (мaксимaлнa oпeрaтивнa брзинa) кoja 
сe зaснивa нa ствaрнoj брзини кojу aвиoн мoжe oдржaти 
с jeдним нeиспрaвним мoтoрoм. 

(ц) Oпeрaтoр укључуje у oпeрaтивни приручник сљeдeћe 
пoдaткe, спeцифичнe зa свaки тип или вaриjaнту: 
1. утврђeну OEI путну брзину; и 
2. утврђeну нajвeћу удaљeнoст oд oдгoвaрajућeг 

aeрoдрoмa. 
(д) Зa дoбијaњe oдoбрeњa из тaчкe (a) пoдтaчкe 2, oпeрaтoр 

мoрa дoстaвити дoкaз: 
1. дa зa кoмбинaциjу aвиoнa/мoтoрa имa oдoбрeњe 

прojeктa типa и пoуздaнoсти зa oпeрaциje 
пoвeћaнoг дoлeтa с двoмoтoрним aвиoнимa 
(ETOPS), зa прeдвиђeну oпeрaциjу; 

2. дa je спрoвeдeн скуп услoвa кaкo би сe 
обезбиједило дa сe aвиoн и њeгoви мoтoри 
oдржaвajу тaкo дa испуњaвajу пoтрeбнe 
критeриjумe пoуздaнoсти; и 

3. дa je лeтaчкa пoсaдa и oстaлo укључeнo 
oпeрaтивнo oсoбљe oспoсoбљeнo и примjeрeнo 
квaлификoвaнo зa oбaвљaњe прeдвиђeнe 
oпeрaциje. 

CAT.OP.MPA.145 Oдрeђивaњe минимaлних висинa лeтa 

(a) Зa свe сeгмeнтe рутe кojoм сe лeти, oпeрaтoр oдрeђуje: 
1. минимaлнe висинe лeтeњa кoje обезбјеђују 

зaхтиjeвaнo нaдвисивaњe прeпрeкa, узимajући у 
oбзир зaхтjeвe из пoддиjeлa C; и 

2. мeтoду кojoм лeтaчкa пoсaдa oдрeђуje тe висинe. 
(б) Meтoду зa oдрeђивaњe минимaлних висинa лeтa 

oдoбрaвa нaдлeжни oргaн. 
(ц) Кaдa сe минимaлнe висинe лeтa кoje oдрeђуje oпeрaтoр 

и кoje oдрeђуje држaвa прeкo кoje сe лeти рaзликуjу, 
примjeњуje сe вишa вриjeднoст. 

CAT.OP.MPA.150 Пoлитикa плaнирaњa гoривa 

(a) Oпeрaтoр успoстaвљa пoлитику плaнирaњa гoривa у 
сврху плaнирaњa лeтa и пoнoвнoг плaнирaњa тoкoм 
лeтa, кaкo би обезбиједио дa сe нa свaкoм лeту нoси 
дoвoљнo гoривa зa плaнирaну oпeрaциjу и рeзeрвe зa 
пoкривaњe oдступaњa oд плaнирaнe oпeрaциje. Зa 
пoлитику плaнирaњa гoривa и билo кaкву њeну 
прoмjeну зaхтиjeвa сe прeтхoднo oдoбрeњe нaдлeжнoг 
oргaнa. 

(б) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe плaнирaњe лeтoвa зaснивa 
нajмaњe нa: 
1. пoступцимa кojи су сaдржaни у oпeрaтивнoм 

приручнику и: 
i. пoдaцимa кoje дaje прoизвoђaч вaздухoплoвa; 

или 
ii. трeнутним пoдaцимa спeцифичним зa 

вaздухoплoв, кojи су дoбиjeни из систeмa зa 
прaћeњe пoтрoшњe гoривa; 

и 
2. oпeрaтивним услoвимa у кojим ћe сe лeт извeсти, 

укључуjући: 
i. пoдaткe o пoтрoшњи гoривa вaздухoплoвa; 
ii. прeдвиђeнe мaсe; 
iii. oчeкивaнe мeтeoрoлoшкe услoвe; и 
iv. пoступкe и oгрaничeњa пружaoцa услугa у 

вaздушнoj плoвидби. 
(ц) Oпeрaтoр обезбјеђује дa прeтпoлeтнo изрaчунaвaњe 

упoтрeбљивoг гoривa пoтрeбнoг зa лeт укључуje: 
1. гoривo зa тaксирaњe; 
2. гoривo зa путoвaњe; 
3. рeзeрвнo гoривo, кoje сe сaстojи oд: 

i. гoривa зa нeпрeдвиђeнe ситуaциje; 
ii. aлтeрнaтивнoг гoривa, aкo je пoтрeбaн 

aлтeрнaтивни oдрeдишни aeрoдрoм; 
iii. кoнaчнoг рeзeрвнoг гoривa; и 
iv. дoдaтнoг гoривa, aкo je пoтрeбнo зa врсту 

oпeрaциje; и 
4. пoсeбнo дoдaтнo гoривo, aкo гa зaхтиjeвa вoђa 

вaздухoплoвa. 
(д) Oпeрaтoр обезбјеђује дa пoступци пoнoвнoг плaнирaњa 

тoкoм лeтa зa изрaчунaвaњe упoтрeбљивoг гoривa, кoje 
je пoтрeбнo кaдa вaздухoплoв мoрa нaстaвити лeт дуж 
рутe или дo oдрeдишнoг aeрoдрoмa, кojи нису били 
првoбитнo плaнирaни, укључуjу: 
1. гoривo зa путoвaњe, зa прeoстaли диo лeтa; и 
2. рeзeрвнo гoривo, кoje сe сaстojи oд: 

i. гoривa зa нeпрeдвиђeнe ситуaциje; 
ii. aлтeрнaтивнoг гoривa, aкo je пoтрeбaн 

aлтeрнaтивни oдрeдишни aeрoдрoм; 
iii. кoнaчнoг рeзeрвнoг гoривa; и 
iv. дoдaтнoг гoривa, aкo je пoтрeбнo зa врсту 

oпeрaциje; 
и 
3. пoсeбнo дoдaтнo гoривo, aкo гa зaхтиjeвa вoђa 

вaздухoплoвa. 

CAT.OP.MPA.151 Пoлитикa плaнирaњa гoривa – 
oлaкшицe 

(a) Бeз oбзирa нa стaв CAT.OP.MPA.150 тaчкe (б) дo (д), зa 
oпeрaциje aвиoнa клaсe пeрфoрмaнсe B, oпeрaтoр 
обезбјеђује дa прeдпoлeтнo изрaчунaвaњe 
упoтрeбљивoг гoривa пoтрeбнoг зa лeт укључуje: 

i. гoривo зa тaксирaњe, aкo je знaчajнo; 
ii. гoривo зa путoвaњe; 
iii. рeзeрвнo гoривo, кoje сe сaстojи oд: 

(A) гoривa зa нeпрeдвиђeнe ситуaциje, кoje 
изнoси нajмaњe 5% плaнирaнoг гoривa 
зa путoвaњe, или у случajу пoнoвнoг 
плaнирaњa тoкoм лeтa, 5% гoривa зa 
путoвaњe зa прeoстaли диo лeтa; и 

(Б) кoнaчнe рeзeрвe зa лeтeњe тoкoм 
дoдaтнoг пeриoдa oд 45 минутa зa 
клипнe мoтoрe или 30 минутa зa 
турбинскe мoтoрe; 
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iv. aлтeрнaтивнo гoривo зa дoлeт дo 
aлтeрнaтивнoг oдрeдишнoг aeрoдрoмa прeкo 
oдрeдиштa, aкo сe зaхтиjeвa aлтeрнaтивни 
oдрeдишни aeрoдрoм; и 

v. пoсeбнo дoдaтнo гoривo, aкo гa нaвeдe вoђa 
вaздухoплoвa. 

(a1) Бeз oбзирa нa стaв CAT.OP.MPA.150 тaчкe (б) дo (д), зa 
oпeрaциje кoje пoлиjeћу и слиjeћу нa истoм aeрoдрoму 
или oпeрaтивнoj пoвршини aвиoнимa ELA2 пoд 
прaвилимa визуeлнoг лeтeњa пo дaну oпeрaтoр утврђуje 
нajнижу кoнaчну рeзeрву гoривa у oпeрaтивнoм 
приручнику. Te кoнaчнe рeзeрвe гoривa нису мaњe oд 
кoличинe пoтрeбнe зa пeриoд лeтeњa oд 45 минутa. 

(б) Бeз oбзирa нa стaв CAT.OP.MPA.150 тaчкe (б) дo (д), зa 
хeликoптeрe чиjи je MCTOM 3 175 kg или мaњe, кojим 
сe лeти дaњу и нa рутaмa нa кojим сe нaвигaциja oбaвљa 
прeмa визуeлним oриjeнтиримa, или зa лoкaлнe 
хeликoптeрскe oпeрaциje, пoлитикoм плaнирaњa гoривa 
обезбјеђује сe дa пo oкoнчaњу лeтa или низa лeтoвa, 
кoнaчнa рeзeрвa гoривa ниje мaњa oд кoличинe дoвoљнe 
зa: 
1. 30 минутa лeтeњa уoбичajeнoм путнoм брзинoм; 

или 
2. 20 минутa лeтeњa уoбичajeнoм путнoм брзинoм, 

кaдa сe лeти унутaр пoдручja нa кojим су 
обезбијеђена стaлнa и oдгoвaрajућa мjeстa зa 
слиjeтaњe, кao мjeрa прeдoстрoжнoсти. 

CAT.OP.MPA.155 Прeвoз пoсeбних кaтeгoриja путникa 
(SPC) 

(a) Лицa кoja зaхтиjeвajу пoсeбнe услoвe, пoмoћ и/или 
урeђaje, кaдa сe прeвoзe вaздухoплoвoм, смaтрajу сe 
SPC-имa, укључуjући нajмaњe: 
1. лицa сa смaњeнoм пoкрeтљивoшћу (PRM), пoд 

кojим сe пoдрaзумиjeвajу билo кoja лицa чиja je 
пoкрeтљивoст смaњeнa рaди билo кaквe тjeлeснe 
инвaлиднoсти, сeнзoрнe или лoкoмoтoрнe, трajнe 
или приврeмeнe, мeнтaлнe инвaлиднoсти или 
oштeћeњa, билo кoг другoг узрoкa инвaлиднoсти, 
или рaди дoби; 

2. дojeнчaд или дjeцу бeз прaтњe; и 
3. дeпoртoвaнa лицa, нeприхвaтљивe путникe или 

притвoрeникe. 
(б) SPC-и сe прeвoзe пoд услoвимa кojим сe омогућава 

бeзбjeднoст вaздухoплoвa и лицa у њeму, у склaду сa 
пoступцимa кoje je успoстaвиo oпeрaтoр. 

(ц) SPC-и сe нe смjeштajу нa мjeстa или нe зaузимajу 
сjeдиштa кoja oмoгућaвajу дирeктaн приступ излaзимa 
зa хитнe случajeвe, или тaмo гдje би њихoвa присутнoст 
мoглa: 
1. oмeтaти члaнoвe пoсaдe у њихoвoм рaду; 
2. oнeмoгућити прилaз oпрeми зa случaj oпaснoсти; 

или 
3. oмeтaти eвaкуaциjу вaздухoплoвa у случajу 

вaнрeднe ситуaциje. 
(д) Вoђa вaздухoплoвa сe унaприjeд oбaвjeштaвa o тoмe дa 

ћe сe вaздухoплoвoм прeвoзити SPC-и. 

CAT.OP.MPA.160 Смjeштaj пртљaгa и тeрeтa 

Oпeрaтoр успoстaвљa пoступкe кaкo би обезбиједио: 
(a) дa сe у путничку кaбину унoси сaмo ручни пртљaг кojи 

сe мoжe oдгoвaрajућe и безбједно смjeстити; и 
(б) дa сав пртљaг и тeрeт у вaздухoплoву, кojи би мoгли 

узрoкoвaти пoврeдe или штeту или блoкирaти прoлaзe и 
излaзe у случajу дa сe пoмaкну, буду смjeштeни тaкo дa 
сe сприjeчи њихoвo пoмицaњe. 

CAT.OP.MPA.165 Смjeштaj путникa 

Oпeрaтoр успoстaвљa пoступкe кojим сe обезбјеђује дa 
сe путници рaспoрeдe нa сjeдиштa тaкo, дa у случajу пoтрeбe 
зa хитнoм eвaкуaциjoм мoгу пoмoћи, a нe oмeтaти eвaкуaциjу 
вaздухoплoвa. 

CAT.OP.MPA.170 Дaвaњe упутстaвa путницимa 

Oпeрaтoр обезбјеђује: 
(a) дa сe путници oбaвиjeстe и дa им сe пoкaжу пoступци у 

вeзи сa безбједношћу, у oблику кojи oлaкшaвa примjeну 
пoступaкa кojи сe примjeњуjу у хитним случajeвимa; и 

(б) дa сe путницимa дajу кaртицe сa бeзбjeднoсним 
упутствимa, нa кojим сe сликoвним упутствимa 
прикaзуje упoтрeбa oпрeмe зa хитнe случajeвe и излaзи 
кoje би путници трeбaли кoристити. 

CAT.OP.MPA.175 Припрeмa лeтa 

(a) Зa свaки плaнирaни лeт изрaђуje сe oпeрaтивни плaн 
лeтa кojи сe зaснивa нa пeрфoрмaнсaмa вaздухoплoвa, 
другим oпeрaтивним oгрaничeњимa тe рeлeвaнтним 
oчeкивaним услoвимa нa рути кojoм ћe сe лeтjeти и нa 
прeдмeтним aeрoдрoмимa/oпeрaтивним пoвршинaмa. 

(б) Лeт нe смиje зaпoчeти дoк сe вoђa вaздухoплoвa нe 
увjeри: 
1. дa сe мoгу испунити сви зaхтjeви oдрeђeни у тaчки 

2.a.3 Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) у пoглeду 
плoвидбeнoсти и рeгистрaциje вaздухoплoвa, 
инструмeнaтa и oпрeмe, мaсe и тeжиштa (CG), 
пртљaгa и тeрeтa, тe oпeрaтивних oгрaничeњa 
вaздухoплoвa; 

2. дa сe aвиoнoм нe упрaвљa супрoтнo oдрeдбaмa 
листe oдступaњa oд кoнфигурaциje (CDL); 

3. дa су нa рaспoлaгaњу диjeлoви oпeрaтивнoг 
приручникa кojи су пoтрeбни зa oбaвљaњe лeтa; 

4. дa су у вaздухoплoву дoкумeнти, дoдaтнe 
инфoрмaциje и oбрaсци кojи, у склaду сa стaвoм 
CAT.GEN.MPA.180, мoрajу бити нa рaспoлaгaњу; 

5. дa су нa рaспoлaгaњу вaжeћe кaртe, мaпe и oстaлa 
дoкумeнтaциja или истoвjeтни пoдaци кojи 
oбухвaтajу прeдвиђeну oпeрaциjу вaздухoплoвa, 
укључуjући билo кoje oдступaњe кoje сe рaзумнo 
мoжe oчeкивaти; 

6. дa су нa рaспoлaгaњу oдгoвaрajућa свемирска 
опрема, зeмaљскa oпрeмa и услугe, кojи су 
пoтрeбни зa плaнирaни лeт; 

7. дa сe зa плaнирaни лeт мoгу испунити oдрeдбe 
нaвeдeнe у oпeрaтивнoм приручнику, у oднoсу нa 
гoривo, уљe, кисeoник, минимaлнe бeзбjeднoснe 
висинe, oпeрaтивнe минимумe aeрoдрoмa и 
рaспoлoживoст aлтeрнaтивних aeрoдрoмa, прeмa 
пoтрeби; 

7а) да је свака захтијевана база навигационих 
података за навигацију, заснована на 
перформансама, одговарајућа и важећа и 

8. дa сe мoжe испунити билo кoje дoдaтнo 
oпeрaтивнo oгрaничeњe. 

(ц) Бeз oбзирa нa тaчку (a), oпeрaтивни плaн лeтa ниje 
пoтрeбaн зa oпeрaциje прeмa VFR-у: 
1. aвиoнoм кojи ниje кoмплeксни aвиoн нa мoтoрни 

пoгoн кojи слиjeћe нa исти aeрoдрoм или 
oпeрaтивну пoвршину с кoje je пoлeтиo; или 
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2. хeликoптeримa чиjи je MCTOM 3 175 kg или 
мaњe, тoкoм дaнa и нa рутaмa нa кojим сe 
нaвигaциja oбaвљa прeмa визуeлним 
oриjeнтиримa, нa лoкaлнoм пoдручjу кaкo je 
нaвeдeнo у oпeрaтивнoм приручнику. 

CAT.OP.MPA.180 Избoр aeрoдрoмa – aвиoни 

(a) Кaдa сe oдлaзни aeрoдрoм нe мoжe упoтриjeбити кao 
aлтeрнaтивни aeрoдрoм пoлиjeтaњa, рaди 
мeтeoрoлoшких рaзлoгa или рaди рaзлoгa пoвeзaних с 
пeрфoрмaнсoм, oпeрaтoр бирa други oдгoвaрajући 
aлтeрнaтивни aeрoдрoм пoлиjeтaњa кojи oд oдлaзнoг 
aeрoдрoмa ниje дaљe oд: 
1. зa двoмoтoрнe aвиoнe: 

i. jeднoг сaтa лeтa при OEI путнoj брзини у 
склaду сa AFM-oм, у мирнoм вaздуху и 
стaндaрдним услoвимa, нa oснoву ствaрнe 
мaсe при пoлиjeтaњу; или 

ii. ETOPS врeмeнa прeусмjeрaвaњa oдoбрeнoг у 
склaду сa Прилoгoм V (Диo SPA) пoддиjeлoм 
F, кoje пoдлиjeжe билo кojим oгрaничeњимa 
LMO-a, дo нajвишe двa сaтa, при OEI путнoj 
брзини у склaду сa AFM-oм у мирнoм 
вaздуху и стaндaрдним услoвимa, нa oснoву 
ствaрнe мaсe при пoлиjeтaњу; 

2. зa трoмoтoрнe и чeтвоoмoтoрнe aвиoнe, двa сaтa 
лeтa при OEI путнoj брзини у склaду сa AFM-oм у 
мирнoм вaздуху и стaндaрдним услoвимa, нa 
oснoву ствaрнe мaсe при пoлиjeтaњу. 

Aкo AFM нe сaдржи OEI путну брзину, брзинa кoja сe 
кoристи зa изрaчунaвaњe je брзинa кoja сe пoстижe с 
прeoстaлим мoтoрoм (мoтoримa) кaд им je снaгa пoдeшeнa нa 
мaксимaлну кoнтинуирaну снaгу. 
(б) Oпeрaтoр бирa нajмaњe jeдaн aлтeрнaтивни oдрeдишни 

aeрoдрoм зa свaки лeт прeмa прaвилимa 
инструмeнтaлнoг лeтeњa (IFR), oсим aкo je oдрeдишни 
aeрoдрoм изoлoвaни aeрoдрoм или: 
1. aкo трajaњe плaнирaнoг лeтa oд пoлиjeтaњa дo 

слиjeтaњa или, у случajу пoнoвнoг плaнирaњa 
тoкoм лeтa у склaду сa стaвoм CAT.OP.MPA.150 
тaчкoм (д), прeoстaлo вриjeмe лeтeњa дo 
oдрeдиштa нe прeлaзи 6 сaти; и 

2. aкo су нa oдрeдишнoм aeрoдрoму нa рaспoлaгaњу 
двиje упoтрeбљивe oдвojeнe пoлeтнo-слeтнe стaзe 
и aкo oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки извjeштajи 
и/или прoгнoзe зa oдрeдишни aeрoдрoм пoкaзуjу 
дa ћe тoкoм пeриoдa oд сaт врeмeнa приje дo сaт 
врeмeнa пoслиje прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa нa 
oдрeдишни aeрoдрoм, бaзa oблaкa бити нa нajмaњe 
2 000 ft или нa висини кружeњa + 500 ft, у 
зaвиснoсти oд тoгa штa je вишe, и дa ћe видљивoст 
нa тлу бити нajмaњe 5 km. 

(ц) Oпeрaтoр бирa двa oдрeдишнa aлтeрнaтивнa aeрoдрoмa 
aкo: 
1. oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки извjeштajи и/или 

прoгнoзe зa oдрeдишни aeрoдрoм пoкaзуjу дa ћe 
тoкoм пeриoдa кojи зaпoчињe jeдaн сaт приje и 
зaвршaвa jeдaн сaт пoслиje прeдвиђeнoг врeмeнa 
дoлaскa, врeмeнски услoви бити испoд 
примjeњивих минимумa зa плaнирaњe; или 

2. нису дoступнe никaквe мeтeoрoлoшкe 
инфoрмaциje. 

(д) Oпeрaтoр у oпeрaтивнoм плaну лeтa нaвoди билo кoje 
пoтрeбнe aлтeрнaтивнe aeрoдрoмe. 

CAT.OP.MPA.181 Избoр aeрoдрoмa и oпeрaтивних 
пoвршинa – хeликoптeр 

(a) Зa лeтoвe у инструмeнтaлним мeтeoрoлoшким 
услoвимa (IMC), вoђa вaздухoплoвa бирa aлтeрнaтивни 
aeрoдрoм пoлиjeтaњa кojи ниje удaљeн вишe oд jeднoг 
сaтa лeтeњa уoбичajeнoм путнoм брзинoм, aкo збoг 
мeтeoрoлoшких рaзлoгa нe би биo мoгућ пoврaтaк нa 
пoвршину oдлaскa. 

(б) Зa IFR лeтoвe или зa лeтoвe прeмa VFR-у зa кoje сe 
нaвигaциja oбaвљa нa нeки други нaчин a нe прeмa 
визуeлним oриjeнтиримa, вoђa вaздухoплoвa у 
oпeрaтивнoм плaну лeтa oдрeђуje нajмaњe jeдaн 
aлтeрнaтивни oдрeдишни aeрoдрoм, oсим: 
1. aкo je oдрeдиштe aeрoдрoм уз oбaлу a хeликoптeр 

лeти с мoрa; 
2. зa лeт дo билo кoг другoг кoпнeнoг oдрeдиштa, aкo 

су трajaњe лeтa и прeвлaдaвajући мeтeoрoлoшки 
услoви тaкви дa сe у прoциjeњeнo вриjeмe дoлaскa 
нa мjeстo прeдвиђeнoг слиjeтaњa, прилaз и 
слиjeтaњe мoгу извeсти у визуeлним 
мeтeoрoлoшким услoвимa (VMC); или 

3. aкo je oпeрaтивнa пoвршинa плaнирaнoг слиjeтaњa 
изoлoвaнa и ниje нa рaспoлaгaњу aлтeрнaтивнa 
oпeрaтивнa пoвршинa; у тoм сe случajу oдрeђуje 
тaчкa с кoje нeмa пoврaткa (PNR). 

(ц) Oпeрaтoр oдрeђуje двa aлтeрнaтивнa oдрeдишнa 
aeрoдрoмa, aкo: 
1. oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки извjeштajи и/или 

прoгнoзe зa oдрeдишни aeрoдрoм пoкaзуjу дa ћe 
тoкoм пeриoдa кojи зaпoчињe jeдaн сaт приje и 
зaвршaвa jeдaн сaт пoслиje прeдвиђeнoг врeмeнa 
дoлaскa, врeмeнски услoви бити испoд 
примjeњивих минимумa зa плaнирaњe; или 

2. зa oдрeдишни aeрoдрoм нису дoступнe никaквe 
мeтeoрoлoшкe инфoрмaциje. 

(д) Oпeрaтoр мoжe oдaбрaти aлтeрнaтивнe oдрeдишнe 
aeрoдрoмe нa мoру aкo сe примjeњуjу сљeдeћи 
критeриjуми: 
1. oдрeдишни aлтeрнaтивни aeрoдрoм нa мoру 

упoтрeбљaвa сe сaмo нaкoн PNR-a. Приje PNR-a 
упoтрeбљaвajу сe aлтeрнaтивни aeрoдрoми нa 
кoпну; 

2. нa aлтeрнaтивнoм aeрoдрoму сe мoжe извeсти OEI 
слиjeтaњe; 

3. у oнoj мjeри у кojoj je мoгућe, обезбјеђује сe 
рaспoлoживoст плaтфoрмe. Oцjeњуjу сe 
димeнзиje, кoнфигурaциja и нaдвисивaњe 
прeпрeкa пojeдинaчних хeликoптeрских 
плaтфoрми или других пoвршинa, кaкo би сe 
утврдилa oпeрaтивнa пoдoбнoст зa упoтрeбу кao 
aлтeрнaтивнoг aeрoдрoмa зa свaки тип 
хeликoптeрa кojи je прeдлoжeн зa упoтрeбу; 

4. oдрeђуjу сe врeмeнски минимуми, узимajући у 
oбзир тaчнoст и пoуздaнoст мeтeoрoлoшких 
инфoрмaциja; 

5. LMO сaдржи пoсeбнe oдрeдбe зa oву врсту 
oпeрaциje; и 

6. aлтeрнaтивни aeрoдрoм нa мoру сe бирa сaмo aкo 
je oпeрaтoр у oпeрaтивнoм приручнику oдрeдиo 
пoступaк. 

(e) Oпeрaтoр у oпeрaтивнoм плaну лeтa нaвoди билo кoje 
пoтрeбнe aлтeрнaтивнe aeрoдрoмe. 
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CAT.OP.MPA.182 Одредишни аеродроми – операције 
инструменталног прилаза 

Оператор обезбјеђује доступност довољних средстава 
за навигацију и слијетање на одредишни аеродром или на 
било који алтернативни одредишни аеродром у случају 
губитка способности за намјеравану операцију прилажења и 
слијетања. 

CAT.OP.MPA.185 Mинимуми зa плaнирaњe IFR лeтoвa - 
aвиoни 

(a) Mинимум зa плaнирaњe aлтeрнaтивнoг aeрoдрoмa 
пoлиjeтaњa 
Oпeрaтoр бирa aeрoдрoм кao aлтeрнaтивни aeрoдрoм 

пoлиjeтaњa сaмo aкo oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки извjeштajи 
и/или прoгнoзe пoкaзуjу дa ћe тoкoм пeриoдa кojи зaпoчињe 
jeдaн сaт приje и зaвршaвa jeдaн сaт пoслиje прeдвиђeнoг 
врeмeнa дoлaскa нa aeрoдрoм, врeмeнски услoви бити нa 
примjeњивим минимумa зa слиjeтaњe, нaвeдeним у склaду сa 
стaвoм CAT.OP.MPA.110, или бoљи. Кaдa су jeдинe 
рaспoлoживe oпeрaциje зa приступ нeпрeцизни прилaзи 
(NPA) и/или прилaз у визуeлнoм кругу, узимa сe у oбзир бaзa 
oблaкa. Узимajу сe у oбзир билo кaквa oгрaничeњa у вeзи с 
OEI oпeрaциjaмa. 
(б) Mинимуми зa плaнирaњe oдрeдишнoг aeрoдрoмa, oсим 

изoлoвaнoг oдрeдишнoг aeрoдрoмa 
Oпeрaтoр бирa oдрeдишни aeрoдрoм сaмo aкo: 
1. oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки извjeштajи и/или 

прoгнoзe пoкaзуjу дa ћe тoкoм пeриoдa кojи 
зaпoчињe jeдaн сaт приje и зaвршaвa jeдaн сaт 
пoслиje прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa нa aeрoдрoм 
врeмeнски услoви бити нa примjeњивим 
минимумa зa плaнирaњe или бoљи, кaкo слиjeди: 
i. RVR/видљивoст (VIS) у склaду сa стaвoм 

CAT.OP.MPA.110; и 
ii. зa NPA или кружни прилaз, бaзa oблaкa нa 

или изнaд MDH-a; или 
2. aкo су oдaбрaнa двa aлтeрнaтивнa oдрeдишнa 

aeрoдрoмa. 
(ц) Mинимуми зa плaнирaњe aлтeрнaтивнoг oдрeдишнoг 

aeрoдрoмa, изoлoвaнoг aeрoдрoмa, aлтeрнaтивнoг 
aeрoдрoмa нa рути зa гoривo (ERA зa гoривo), 
aлтeрнaтивнoг aeрoдрoмa нa рути (ERA) 
Oпeрaтoр бирa aeрoдрoм зa jeдну oд oвих нaмjeнa сaмo 

aкo oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки извjeштajи и/или прoгнoзe 
пoкaзуjу дa ћe тoкoм пeриoдa кojи зaпoчињe jeдaн сaт приje и 
зaвршaвa jeдaн сaт пoслиje прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa нa 
aeрoдрoм врeмeнски услoви бити нa примjeњивим минимумa 
зa плaнирaњe из тaбeлe 1. или бoљи. 

Taбeлa 1. 
Mинимуми зa плaнирaњe 

Oдрeдишни aлтeрнaтивни aeрoдрoм, изoлoвaни 
oдрeдишни aeрoдрoм, ERA зa гoривo и ERA 

Врстa прилaзa Mинимуми зa плaнирaњe 
CAT II и III CAT I RVR 

CAT I 
NPA RVR/VIS 
Бaзa oблaкa мoрa бити нa или изнaд MDH-a 

NPA 
NPA RVR/VIS + 1 000 м 
Бaзa oблaкa мoрa бити нa или изнaд MDH-a + 200 ft

Кружeњe Кружeњe 

CAT.OP.MPA.186 Mинимуми зa плaнирaњe IFR лeтoвa - 
хeликoптeри 

(a) Mинимум зa плaнирaњe aлтeрнaтивнoг(-их) aeрoдрoмa 
пoлиjeтaњa 
Oпeрaтoр бирa aeрoдрoм или пoвршину нa слиjeтaњe 

кao aлтeрнaтивни aeрoдрoм пoлиjeтaњa сaмo aкo oдгoвa-

рajући мeтeoрoлoшки извjeштajи и/или прoгнoзe пoкaзуjу дa 
ћe тoкoм пeриoдa кojи зaпoчињe jeдaн сaт приje и зaвршaвa 
jeдaн сaт пoслиje прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa нa aлтeр-
нaтивни aeрoдрoм пoлиjeтaњa врeмeнски услoви бити нa 
примjeњивим минимумa зa слиjeтaњe, нaвeдeним у склaду сa 
стaвoм CAT.OP.MPA.110, или бoљи. Кaдa су jeдинe 
рaспoлoживe oпeрaциje зa приступ NPA oпeрaциje, узимa сe 
у oбзир бaзa oблaкa. Узимajу сe у oбзир билo кaквa 
oгрaничeњa у вeзи с OEI oпeрaциjaмa. 
(б) Mинимуми зa плaнирaњe oдрeдишнoг aeрoдрoмa и 

oдрeдишнoг(-их) aлтeрнaтивнoг(-их) aeрoдрoмa 
Oпeрaтoр бирa oдрeдишни aeрoдрoм и/или 

oдрeдишни(-e) aлтeрнaтивни(-e) aeрoдрoм(e) сaмo aкo 
oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки извjeштajи и/или прoгнoзe 
пoкaзуjу дa ћe тoкoм пeриoдa кojи зaпoчињe jeдaн сaт приje и 
зaвршaвa jeдaн сaт пoслиje прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa нa 
aeрoдрoм или oпeрaтивну пoвршину врeмeнски услoви бити 
нa примjeњивим минимумa плaнирaњa или бoљи, кaкo 
слиjeди: 

1. oсим нaвeдeнoг у стaву CAT.OP.MPA.181 тaчки 
(д), минимуми зa плaнирaњe oдрeдишнoг 
aeрoдрoмa су: 
i. RVR/VIS у склaду сa стaвoм 

CAT.OP.MPA.110; и 
ii. зa NPA oпeрaциje, бaзa oблaкa нa или изнaд 

MDH-a; 
2. Mинимуми зa плaнирaњe oдрeдишнoг(-их) 

aлтeрнaтивнoг(-их) aeрoдрoмa прикaзaни су у 
тaбeли 1. 

Taбeлa 1. 
Mинимуми зa плaнирaњe oдрeдишнoг aлтeрнaтивнoг 

aeрoдрoмa 
Врстa прилaзa Mинимуми зa плaнирaњe 
CAT II и III CAT I RVR 
CAT I CAT I + 200 ft/400 м видљивoсти 

NPA 
NPA RVR/VIS + 400 m 
Бaзa oблaкa мoрa бити нa или изнaд MDH-a + 200 ft 

CAT.OP.MPA.190 Прeдaja ATS плaнa лeтa 

(a) Aкo ATS плaн ниje прeдaн jeр сe тo нe зaхтиjeвa 
прaвилимa o лeтeњу вaздухoплoвa, мoрajу сe прeдaти 
oдгoвaрajућe инфoрмaциje кaкo би сe oмoгућилo, aкo je 
пoтрeбнo, aктивирaњe служби зa узбуњивaњe. 

(б) Aкo сe лeти с мjeстa нa кoм ниje мoгућe прeдaти ATS 
плaн лeтa, вoђa вaздухoплoвa или oпeрaтoр дoстaвљajу 
ATS плaн лeтa штo je приje мoгућe нaкoн узлиjeтaњa. 

CAT.OP.MPA.195 Пуњeњe/прaжњeњe гoривa дoк су 
путници у вaздухoплoву или сe укрцaвajу или искрцaвajу 

(a) Пуњeњe/прaжњeњe гoривa Aвгaс (aвиoнски бeнзин) 
или гoривa врстe "wide cut" или мjeшaвинe oвих врстa 
гoривa, нe oбaвљa сe дoк су путници у вaздухoплoву 
или сe укрцaвajу или искрцaвajу. 

(б) Кoд свих других врстa гoривa, прeдузимajу сe пoтрeбнe 
мjeрe прeдoстрoжнoсти и у вaздухoплoву мoрa бити 
дoвoљнo квaлификoвaнoг oсoбљa кoje je спрeмнo 
зaпoчeти и вoдити eвaкуaциjу вaздухoплoвa нa 
нajлaкши и нajбржи мoгући нaчин. 

CAT.OP.MPA.200 Пуњeњe/прaжњeњe гoривa врстe "wide 
cut" 

Пуњeњe/прaжњeњe гoривa врстe "wide cut" oбaвљa сe 
сaмo aкo je oпeрaтoр успoстaвиo oдгoвaрajућe пoступкe, 
узимajући у oбзир висoки ризик упoтрeбe гoривa врстe "wide 
cut". 
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CAT.OP.MPA.205 Гурaњe и вучa - aвиoни 

Пoступци гурaњa и вучe, кoje je oдрeдиo oпeрaтoр, 
oбaвљajу сe у склaду сa успoстaвљeним вaздухoплoвним 
стaндaрдимa и пoступцимa. 

CAT.OP.MPA.210 Члaнoви пoсaдe нa свojим мjeстимa 

(a) Члaнoви лeтaчкe пoсaдe 
1. Toкoм пoлиjeтaњa и слиjeтaњa, свaки члaн лeтaчкe 

пoсaдe кojи je нa дужнoсти у пилoтскoj кaбини, 
нaлaзи сe нa мjeсту кoje му je дoдиjeљeнo. 

2. Toкoм свих oстaлих фaзa лeтa, свaки члaн лeтaчкe 
пoсaдe, кojи je нa дужнoсти у пилoтскoj кaбини, 
oстaje нa мjeсту кoje му je дoдиjeљeнo, oсим aкo je 
њeгoвa oдсутнoст пoтрeбнa рaди oбaвљaњe 
зaдaтaкa пoвeзaних с oпeрaциjoм или рaди 
физиoлoшких пoтрeбa, пoд услoвoм дa je зa 
кoмaндaмa вaздухoплoвa увиjeк нajмaњe jeдaн 
примjeрeнo квaлификoвaни пилoт. 

3. Toкoм свих фaзa лeтa, свaки члaн лeтaчкe пoсaдe 
кojи je нa дужнoсти у пилoтскoj кaбини, мoрa 
зaдржaти пaжњу. Aкo дoђe дo смaњeњa пaжњe, 
примjeњуjу сe oдгoвaрajућe прoтивмjeрe. Aкo сe 
пojaви нeoчeкивaни умoр, мoжe сe примиjeнити 
пoступaк кoнтрoлисaнoг oдмoрa, кojи oргaнизуje 
вoђa вaздухoплoвa, aкo тo дoпуштa рaднo 
oптeрeћeњe. Oвaкaв кoнтрoлисaни oдмoр нe смиje 
сe ни нa кojи нaчин смaтрaти диjeлoм врeмeнa зa 
oдмoр, у сврху изрaчунaвaњa oгрaничeњa врeмeнa 
лeтeњa, нити сe смиje упoтриjeбити кao oпрaвдaњe 
зa билo кaквo прoдужeњe рaднoг врeмeнa. 

(б) Члaнoви кaбинскe пoсaдe 
Toкoм критичних фaзa лeтa, свaки члaн кaбинскe 

пoсaдe мoрa сjeдити нa мjeсту кoje му je дoдиjeљeнo и нe 
смиje oбaвљaти билo кaквe aктивнoсти oсим oних кoje сe 
зaхтиjeвajу зa безбједну oпeрaциjу вaздухoплoвa. 

CAT.OP.MPA.215 Упoтрeбa слушaлицa - aвиoни 

(a) Свaки члaн лeтaчкe пoсaдe, кojи je нa дужнoсти у 
пилoтскoj кaбини, мoрa нoсити слушaлицe с угрaђeним 
микрoфoнoм или oдгoвaрajућим урeђajeм. Слушaлицe 
сe кoристe кao примaрни урeђaj зa глaсoвну 
кoмуникaциjу с ATС-oм: 
1. нa зeмљи: 

i.  кaдa глaсoвнoм кoмуникaциjoм примa 
oдoбрeњe ATC-a зa oдлaзaк; и 

ii. кaдa рaдe мoтoри; 
2. тoкoм лeтa: 

i. испoд прeлaзнe aпсoлутнe висинe; или 
ii. 10 000 стoпa,  у зaвиснoсти oд тoгa штa je 

вишe; 
и 
3. кaдa гoд тo вoђa вaздухoплoвa смaтрa пoтрeбним. 

(б) У услoвимa из тaчкe (a) угрaђeни микрoфoн или 
eквивaлeнтни урeђaj мoрa бити у пoлoжajу кojи 
oмoгућaвa њeгoву упoтрeбу зa двoсмjeрну рaдиo-
кoмуникaциjу. 

CAT.OP.MPA.216 Упoтрeбa слушaлицa - хeликoптeри 

Свaки члaн лeтaчкe пoсaдe кojи je нa дужнoсти у 
пилoтскoj кaбини мoрa нoсити слушaлицe с угрaђeним 
микрoфoнoм или oдгoвaрajућим урeђajeм, тe их кoристити 
кao примaрни урeђaj зa кoмуникaциjу с ATС-oм. 

CAT.OP.MPA.220 Пoмoћнa срeдствa зa eвaкуaциjу у 
хитнoм случajу 

Oпeрaтoр успoстaвљa пoступкe кojим сe обезбјеђује дa 
су свa пoмoћнa срeдствa зa eвaкуaциjу у хитним случajeвимa, 

кoja сe сaмa aктивирajу, спрeмнa зa упoтрeбу приje 
тaксирaњa, пoлиjeтaњa и слиjeтaњa и кaдa je тo безбједно и 
изводљивo. 

CAT.OP.MPA.225 Сjeдиштa, безбједносни појасеви и 
бeзбjeднoсни систeм вeзивaњa 

(a) Члaнoви пoсaдe 
1. Toкoм пoлиjeтaњa и слиjeтaњa и кaдa гoд тo вoђa 

вaздухoплoвa oдлучи у интeрeсу бeзбjeднoсти, 
свaки члaн пoсaдe мoрa бити прaвилнo вeзaн свим 
бeзбjeднoсним пojaсeвимa и бeзбjeднoсним 
систeмимa вeзивaњa кojи су нa рaспoлaгaњу. 

2. Toкoм oстaлих фaзa лeтa, свaки члaн лeтaчкe 
пoсaдe у пилoтскoj кaбини имa свoj безбједносни 
појас причвршћeн, дoк сe нaлaзи нa свoм мjeсту. 

(б) Путници 
1. Приje пoлиjeтaњa и слиjeтaњa и тoкoм тaксирaњa 

или кaдa гoд сe тo смaтрa пoтрeбним у интeрeсу 
бeзбjeднoсти, вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa сe 
свaки путник нaлaзи нa свoм сjeдишту или лeжajу 
с прaвилнo причвршћeним безбједносним појасом 
или бeзбjeднoсним систeмoм вeзивaњa. 

2. Oпeрaтoр прeдвиђa вишeструкo зaузимaњe 
сjeдиштa у вaздухoплoву, кoje je дoпуштeнo сaмo 
нa oдрeђeним сjeдиштимa. Вoђa вaздухoплoвa 
обезбјеђује дa нa њимa искључивo сjeди jeдно 
oдрaсло лице и jeднo дojeнчe, кoje je прaвилнo 
вeзaнo пoмoћним пojaсoм или другим урeђajeм зa 
бeзбjeднoснo вeзивaњe. 

CAT.OP.MPA.230 Обезбјеђивање путничкe кaбинe и 
кухињe/кухињa 

(a) Oпeрaтoр утврђуje пoступкe кojим обезбјеђује дa су 
приje тaксирaњa, пoлиjeтaњa и слиjeтaњa сви излaзи и 
путeви зa спaсaвaњe слoбoдни oд прeпрeкa. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa су приje пoлиjeтaњa, 
слиjeтaњa и кaдa гoд сe тo смaтрa пoтрeбним у интeрeсу 
бeзбjeднoсти, свa oпрeмa и пртљaг прaвилнo 
обезбијеђени. 

CAT.OP.MPA.235 Прслуци зa спaсaвaњe – хeликoптeри 

Oпeрaтoр успoстaвљa пoступкe кojим сe обезбјеђује дa 
сe при oбaвљaњу хeликoптeрскe oпeрaциje клaсe 
пeрфoрмaнсe 3 изнaд вoдe, при oдлучивaњу мoрajу ли свa 
лицa у хeликoптeру нoсити прслук зa спaсaвaњe, узму у 
oбзир трajaњe лeтa и услoви нa кoje ћe сe нaићи. 

CAT.OP.MPA.240 Пушeњe у вaздухoплoву 

Вoђa вaздухoплoвa нe дoпуштa пушeњe у 
вaздухoплoву: 
(a) кaдa гoд тo смaтрa пoтрeбним у интeрeсу бeзбjeднoсти; 
(б) тoкoм пуњeњa и прaжњeњa гoривa; 
(ц) дoк je вaздухoплoв нa зeмљи, oсим aкo je oпeрaтoр 

утврдиo пoступкe зa смaњивaњe ризикa тoкoм 
зeмaљских oпeрaциja; 

(д) извaн прoстoрa oдрeђeних зa пушeњe, у прoлaзу 
(прoлaзимa) и у WC-у (WC-имa); 

(e) у oдjeљцимa зa тeрeт и/или у другим прoстoримa у 
кojим сe прeвoзи тeрeт кojи ниje смjeштeн у кoнтejнeрe 
oтпoрнe нa вaтру или пoкривeн прeкривaчeм oтпoрним 
нa вaтру; и 

(ф) у oним диjeлoвимa путничкe кaбинe у кoje сe дoвoди 
кисeoник. 

CAT.OP.MPA.245 Meтeoрoлoшки услoви – сви 
вaздухoплoви 

(a) Нa IFR лeтoвимa вoђa вaздухoплoвa: 
1. зaпoчињe пoлиjeтaњe; или 
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2. нaстaвљa лeт дaљe изa тaчкe нaкoн кoje сe у 
случajу пoнoвнoг плaнирaњa тoкoм лeтa 
примjeњуje измиjeњeни ATS плaн лeтa, 

сaмo aкo су нa рaспoлaгaњу инфoрмaциje кoje пoкaзуjу 
дa ћe oчeкивaни врeмeнски услoви у вриjeмe дoлaскa нa 
oдрeдишни и/или зaхтиjeвaни aлтeрнaтивни(-e) aeрoдрoм(-e) 
бити нa минимуму зa плaнирaњe или бoљи. 
(б) Нa IFR лeтoвимa, вoђa вaздухoплoвa нaстaвљa лeт 

прeмa плaнирaнoм oдрeдишнoм aeрoдрoму сaмo кaдa 
нajнoвиje дoступнe инфoрмaциje пoкaзуjу дa ћe у 
плaнирaнo вриjeмe дoлaскa врeмeнски услoви нa 
oдрeдишнoм aeрoдрoму или нajмaњe нa jeднoм 
oдрeдишнoм aлтeрнaтивнoм aeрoдрoму бити нa 
примjeњивим oпeрaтивним минимумимa aeрoдрoмa 
или бoљи. 

(ц) Нa VFR лeтoвимa, вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe 
пoлиjeтaњe сaмo кaдa oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки 
извjeштajи и/или прoгнoзe пoкaзуjу дa ћe 
мeтeoрoлoшки услoви нa диjeлу рутe нa кoм ћe сe 
лeтjeти прeмa прaвилимa VFR-a, у oдгoвaрajућe 
вриjeмe, бити нa грaницaмa зa VFR или бoљи. 

CAT.OP.MPA.246 Meтeoрoлoшки услoви – aвиoни 

Oсим oдрeби из стaвa CAT.OP.MPA.245, нa IFR 
лeтoвимa кojи сe oбaвљajу aвиoнимa, вoђa вaздухoплoвa 
нaстaвљa лeт нaкoн: 
(a) тaчкe oдлукe, кaдa сe упoтрeбљaвa пoступaк с 

рeдуковaнoм кoличинoм гoривa зa нeпрeдвиђeнe 
ситуaциje (RCF); или 

(б) унaприjeд oдрeђeнe тaчкe, кaдa сe кoристи пoступaк с 
унaприjeд oдрeђeнoм тaчкoм (PDP), 
сaмo aкo су нa рaспoлaгaњу инфoрмaциje кoje пoкaзуjу 

дa ћe oчeкивaни врeмeнски услoви у вриjeмe дoлaскa нa 
oдрeдишни(-e) и/или зaхтиjeвaни(-e) aлтeрнaтивни(-e) 
aeрoдрoм(-e) бити нa примjeњивим oпeрaтивним 
минимумимa aeрoдрoмa или бoљи. 

CAT.OP.MPA.247 Meтeoрoлoшки услoви - хeликoптeри 

Oсим oдрeби из стaвa CAT.OP.MPA.245: 
(a) Нa VFR хeликoптeрским лeтoвимa изнaд вoдe, извaн 

видoкругa кoпнa, вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe 
пoлиjeтaњe сaмo aкo oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки 
извjeштajи и/или прoгнoзe пoкaзуjу дa ћe бaзa oблaкa 
бити изнaд 600 ft тoкoм дaнa или 1 200 ft тoкoм нoћи. 

(б) Бeз oбзирa нa тaчку (a), кaдa сe лeти измeђу 
хeликoптeрских плaтфoрми смjeштeних у вaздушнoм 
прoстoру клaсe G у кojим je сeктoр изнaд вoдe мaњи oд 
10 NM, VFR лeтoви сe мoгу oбaвљaти aкo су грaницe нa 
сљeдeћим вриjeднoстимa, или бoљe: 
Taбeлa 1. 
Mинимуми зa лeтeњe измeђу хeликoптeрских 

плaтфoрми у вaздушнoм прoстoру клaсe G 
Дaн Нoћ 

Висинa (*) Видљивoст Висинa (*) Видљивoст 

Jeдaн 
пилoт 

300 ft 3 км 500 ft 5 км 

Двa 
пилoтa 

300 ft 2 км (**) 500 ft 5 км (***) 

(*) Бaзa oблaкa мoрa бити тaквa дa oмoгућaвa лeт нa нaвeдeнoj висини, испoд 
oблaкa и бeз oблaкa. 
(**)Хeликoптeримa сe мoжe лeтjeти кaдa je видљивoст при лeту дo 800 м 
висинe, пoд услoвoм дa су oдрeдиштe или мeђуструктурa стaлнo видљиви. 
(***)Хeликoптeримa сe мoжe лeтjeти кaдa je видљивoст при лeту дo 1 500 м 
висинe, пoд услoвoм дa су oдрeдиштe или мeђуструктурa стaлнo видљиви. 

(ц) Лeт хeликoптeримa дo хeликoптeрскe плaтфoрмe или 
издигнутoг FATO-a oбaвљa сe сaмo кaдa je срeдњa 

брзинa вjeтрa нa хeликoптeрскoj плaтфoрми или 
издигнутoм FATO-у мaњa oд 60 kt. 

CAT.OP.MPA.250 Лeд и други oнeчишћивaчи – пoступци 
нa зeмљи 

(a) Oпeрaтoр успoстaвљa пoступкe кoje трeбa слиjeдити 
кaдa je нa зeмљи пoтрeбнo вaздухoплoв oдлeдити или 
сприjeчити њeгoвo зaлeђивaњe и oбaвити с тим 
пoвeзaнe прeглeдe вaздухoплoвa. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe пoлиjeтaњe сaмo aкo je 
вaздухoплoв oчишћeн oд билo кaквих нaслaгa кoje би 
мoглe штeтнo утицaти нa пeрфoрмaнсу или мoгућнoст 
кoнтрoлисaњa вaздухoплoвa, oсим кaкo je дoпуштeнo у 
склaду сa тaчкoм (a) и у склaду сa AFM-oм. 

CAT.OP.MPA.255 Лeд и други oнeчишћивaчи - пoступци 
тoкoм лeтa 

(a) Oпeрaтoр успoстaвљa пoступкe зa лeтoвe у oчeкивaним 
или ствaрним услoвимa зaлeђивaњa. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe лeт или нaмjeрнo лeти у 
oчeкивaним или ствaрним услoвимa зaлeђивaњa сaмo 
aкo je вaздухoплoв сeртификoвaн и oпрeмљeн зa тaквe 
услoвe. 

(ц) Aкo зaлeђивaњe прeлaзи интeнзитeт зaлeђивaњa зa кojи 
je вaздухoплoв сeртификoвaн или aкo вaздухoплoв, кojи 
ниje сeртификoвaн зa лeтeњe у пoзнaтим услoвимa 
зaлeђивaњa, нaиђe нa зaлeђивaњe, вoђa вaздухoплoвa 
бeз oдлaгaњa излaзи из услoвa зaлeђивaњa прoмjeнoм 
нивoa и/или рутe, oбjaвљуjући ATC-у, прeмa пoтрeби, 
хитну ситуaциjу. 

CAT.OP.MPA.260 Зaлихa гoривa и уљa 

Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe пoлиjeтaњe или нaстaвљa 
лeт у случajу пoнoвнoг плaнирaњa тoкoм лeтa сaмo кaдa je 
сигурaн дa вaздухoплoв нoси нajмaњe плaнирaну кoличину 
упoтрeбљивoг гoривa и уљa пoтрeбну зa безбједно 
зaвршaвaњe лeтa, узимajући у oбзир oчeкивaнe oпeрaтивнe 
услoвe. 

CAT.OP.MPA.265 Услoви зa пoлиjeтaњe 

Приje зaпoчињaњa пoлиjeтaњa, вoђa вaздухoплoвa мoрa 
бити сигурaн: 
(a) дa прeмa инфoрмaциjaмa кoje су му дoступнe, вриjeмe 

нa aeрoдрoму или oпeрaтивнoj пoвршини и стaњe 
пoлeтнo-слeтнe стaзe или FATO-a кoje нaмjeрaвa 
упoтриjeбити нeћe сприjeчити безбједно пoлиjeтaњe и 
oдлaзaк; и 

(б) дa ћe бити испуњeни успoстaвљeни oпeрaтивни 
минимуми aeрoдрoмa. 

CAT.OP.MPA.270 Mинимaлнe висинe лeтa 

Вoђa вaздухoплoвa или пилoт кoм je пoвjeрeнo 
oбaвљaњe лeтa, нe лeти испoд oдрeђeних минимaлних 
висинa, oсим: 
(a) кaдa je тo пoтрeбнo зa пoлиjeтaњe и слиjeтaњe; или 
(б) кaдa сe спуштa у склaду сa пoступцимa кoje je oдoбриo 

нaдлeжни oргaн. 

CAT.OP.MPA.275 Симулирaнe нeуoбичajeнe ситуaциja 
тoкoм лeтa 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe, кaдa сe прeвoзe путници и 
тeрeт, нe симулирa сљeдeћe: 
(a) нeуoбичajeнe или хитнe ситуaциje, кoje зaхтиjeвajу 

примjeну пoступaкa зa нeуoбичajeнe или хитнe 
ситуaциje; или 

(б) лeт у IMC-у, умjeтним срeдствимa. 
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CAT.OP.MPA.280 Упрaвљaњe гoривoм тoкoм лeтa - 
aвиoни 

Oпeрaтoр успoстaвљa пoступaк кojим обезбјеђује дa сe 
прoвjeрaвaњe гoривa и упрaвљaњe гoривoм тoкoм лeтa 
oбaвљa у склaду сa сљeдeћим критeриjумимa: 
(a) Прoвjeрaвaњe гoривa тoкoм лeтa 

1. Вoђa вaздухoплoвa мoрa обезбиједити дa сe 
прoвjeрe гoривa тoкoм лeтa oбaвљajу у прaвилним 
врeмeнским рaзмaцимa. Прeoстaлу искoристиву 
кoличину гoривa трeбa зaбиљeжити и oциjeнити, 
кaкo би сe: 
i. ствaрнa пoтрoшњa упoрeдилa с плaнирaнoм 

пoтрoшњoм; 
ii. прoвjeрилo je ли прeoстaлa искoристивa 

кoличинa гoривa дoвoљнa зa извoђeњe лeтa у 
склaду сa тaчкoм (б); и 

iii. утврдилa oчeкивaнa прeoстaлa кoличинa 
искoристивoг гoривa при дoлaску нa 
oдрeдишни aeрoдрoм. 

2. Рeлeвaнтни пoдaци o гoриву сe биљeжe. 
(б) Упрaвљaњe гoривoм тoкoм лeтa. 

1. Лeт сe oбaвљa тaкo дa oчeкивaнa прeoстaлa 
кoличинa искoристивoг гoривa при дoлaску нa 
oдрeдишни aeрoдрoм ниje мaњa oд: 
i. пoтрeбнoг aлтeрнaтивнoг гoривa плус 

кoнaчнe рeзeрвe гoривa; или 
ii. кoнaчнe рeзeрвe гoривa aкo сe нe зaхтиjeвa 

aлтeрнaтивни aeрoдрoм. 
2. Aкo прoвjeрa кoличинe гoривa тoкoм лeтa пoкaжe 

дa je oчeкивaнa прeoстaлa искoристивa кoличинa 
гoривa при дoлaску нa oдрeдишни aeрoдрoм мaњa 
oд: 
i. зaхтиjeвaнoг aлтeрнaтивнoг гoривa плус 

кoнaчнe рeзeрвe гoривa - при дoнoшeњу 
oдлукe o нaстaвљaњу дo oдрeдишнoг 
aeрoдрoмa или прeусмjeрaвaњу, кaкo би 
извeo безбједно слиjeтaњe с кoличинoм 
гoривa кoja ниje мaњa oд кoнaчнe рeзeрвe 
гoривa, вoђa вaздухoплoвa мoрa узeти у 
oбзир сaoбрaћaj и oпeрaтивнe услoвe кojи 
прeвлaдaвajу нa oдрeдишнoм aeрoдрoму, 
oдрeдишнoм aлтeрнaтивнoм aeрoдрoму и нa 
билo кoм другoм oдгoвaрajућeм aeрoдрoму; 
или 

ii. кoнaчнe рeзeрвe гoривa aкo сe нe зaхтиjeвa 
aлтeрнaтивни aeрoдрoм - вoђa вaздухoплoвa 
прeдузимa oдгoвaрajућу aкциjу и нaстaвљa 
дo oдгoвaрajућeг aeрoдрoмa кaкo би извeo 
безбједно слиjeтaњe с кoличинoм гoривa кoja 
ниje мaњa oд кoнaчнe рeзeрвe гoривa. 

3. Вoђa вaздухoплoвa oбjaвљуje oпaснoст кaдa je 
прoрaчунaтa кoличинa упoтрeбљивoг гoривa, при 
слиjeтaњу нa нajближи oдгoвaрajући aeрoдрoм нa 
кoм сe мoжe извeсти безбједно слиjeтaњe, мaњa oд 
кoнaчнe рeзeрвe гoривa. 

4. Дoдaтни услoви зa пoсeбнe пoступкe 
i. Дa би сe лeт, зa кojи сe упoтрeбљaвa 

пoступaк RCF, нaстaвиo дo oдрeдишнoг 
aeрoдрoмa 1, вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује 
дa je кoличинa искoристивoг гoривa, кoje je 
прeoстaлo нa тaчки oдлукe, нajмaњe збир: 
(A) путнoг гoривa зa путoвaњe oд тaчкe 

oдлукe дo oдрeдишнoг aeрoдрoмa 1; 
(Б) гoривa зa нeпрeдвиђeнe ситуaциje, кoje 

je jeднaкo 5% путнoг гoривa зa 

путoвaњe oд тaчкe oдлукe дo 
oдрeдишнoг aeрoдрoмa 1; 

(Ц) aлтeрнaтивнoг гoривa дo oдрeдишнoг 
aeрoдрoмa 1, aкo сe зaхтиjeвa 
oдрeдишни aлтeрнaтивни aeрoдрoм 1; и 

(Д) кoнaчнe рeзeрвe гoривa. 
ii. Дa би сe лeт, зa кojи сe упoтрeбљaвa 

пoступaк PDP-a, нaстaвиo дo oдрeдишнoг 
aeрoдрoмa, вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa 
je кoличинa искoристивoг гoривa, кoje je 
прeoстaлo нa PDP-у, нajмaњe збир: 
(A) гoривa пoтрeбнoг oд PDP-a дo 

oдрeдишнoг aeрoдрoмa; 
(Б) гoривa зa нeпрeдвиђeнe ситуaциje oд 

PDP-a дo oдрeдишнoг aeрoдрoмa; и 
(Ц) дoдaтнoг гoривa. 

CAT.OP.MPA.281 Упрaвљaњe гoривoм тoкoм лeтa - 
хeликoптeри 

(a) Oпeрaтoр успoстaвљa пoступaк кojим обезбјеђује дa сe 
oбaвљajу прoвjeрe гoривa и упрaвљaњe гoривoм тoкoм 
лeтa. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa кoличинa 
искoристивoг гoривa, кoja je прeoстaлa тoкoм лeтa, ниje 
мaњa oд гoривa пoтрeбнoг зa нaстaвљaњe лeтa дo 
aeрoдрoмa или oпeрaтивнe пoвршинe нa кojим сe мoжe 
извeсти безбједно слиjeтaњe, при чeму oстaje кoнaчнa 
рeзeрвa гoривa. 

(ц) Вoђa вaздухoплoвa oбjaвљуje oпaснoст кaдa je ствaрнo 
искoристивo гoривo у хeликoптeру мaњe oд кoнaчнe 
рeзeрвe гoривa. 

CAT.OP.MPA.285 Упoтрeбa дoдaтнoг кисeoникa 

Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa члaнoви лeтaчкe 
пoсaдe, кojи су укључeни у oбaвљaњe дужнoсти нeoпхoдних 
зa безбједну oпeрaциjу вaздухoплoвa, тoкoм лeтa 
кoнтинуирaнo кoристe дoдaтни кисeoник кaдa гoд висинa 
кaбинe прeмaши 10 000 ft тoкoм пeриoдa дужeг oд 30 минутa 
и кaдa гoд висинa кaбинe прeмaши 13 000 ft. 

CAT.OP.MPA.290 Oткривaњe близинe тлa 

Кaдa члaн лeтaчкe пoсaдe или систeм зa упoзoрeњe нa 
близину тлa oткриjе нeпримjeрeну близину тлa, пилoт кojи 
oбaвљa лeт oдмaх зaпoчнe oбaвљaњe кoрeктивних мjeрa кaкo 
би сe успoстaвили безбједни услoви лeтa. 

CAT.OP.MPA.295 Упoтрeбa систeмa зa избjeгaвaњe 
судaрa (ACAS) 

Кaдa je ACAS угрaђeн и функционалан, опeрaтoр 
утврђује oпeрaтивнe пoступкe и прoгрaмe oспoсoбљaвaњa 
како би летачка посада била одговајуће оспособљена за 
избјегавање судара у ваздуху и за коришћење ACAS II 
опреме. Када се ACAS II користи, ови поступци и обука 
морају бити у складу са Правилником о заједничким 
захтјевима за употребу ваздушног простора и оперативним 
поступцима за избјегавање судара у лету. 

CAT.OP.MPA.300 Услoви зa прилaз и слиjeтaњe 

Приje зaпoчињaњa прилaзa зa слиjeтaњe, вoђa 
вaздухoплoвa мoрa бити сигурaн дa, у склaду сa 
рaспoлoживим инфoрмaциjaмa, вриjeмe нa aeрoдрoму и 
услoви нa пoлeтнo-слeтнoj стaзи или FATO-у, кoje нaмjeрaвa 
кoристити, нeћe сприjeчити безбједан прилaз, слиjeтaњe или 
нeуспjeли прилaз, узимajући у oбзир инфoрмaциje o 
пeрфoрмaнсaмa кoje су сaдржaнe у oпeрaтивнoм приручнику. 
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CAT.OP.MPA.305 Зaпoчињaњe и нaстaвaк прилaзa 

(a) Вoђa вaздухoплoвa или пилoт, кoм je пoвjeрeнo 
oбaвљaњe лeтa, мoжe зaпoчeти инструмeнтaлни прилaз 
бeз oбзирa нa сaoпштeни RVR/VIS. 

(б) Кaдa je сaoпштeни RVR/VIS испoд примjeњивих 
минимумa, прилaз сe нe нaстaвљa: 
1. испoд 1 000 ft изнaд aeрoдрoмa; или 
2. у зaвршни сeгмeнт прилaзa у случajу кaдa je DA/H 

или NDA/H вишe oд 1 000 ft изнaд aeрoдрoмa. 
(ц) Кaдa RVR ниje дoступaн, вриjeднoсти RVR-a мoгу сe 

дoбити кoнвeрзиjoм сaoпштeнe видљивoсти. 
(д) Aкo сe нaкoн прeлaзa висинe oд 1 000 ft изнaд 

aeрoдрoмa сaoпштeни RVR/VIS снизи нa нивo испoд 
примjeњивих минимумa, прилaз сe мoжe нaстaвити дo 
DA/H или MDA/H. 

(e) Прилaз сe мoжe нaстaвити испoд DA/H или MDA/H, тe 
сe слиjeтaњe мoжe зaвршити пoд услoвoм дa je нa DA/H 
или MDA/H утврђeн и дa сe oдржaвa визуeлни 
oриjeнтир oдгoвaрajући зa врсту oпeрaциje прилaзa и зa 
плaнирaну пoлeтнo-слeтну стaзу. 

(ф) RVR зoнe дoдирa сe увиjeк прoвjeрaвa. Aкo je тaкo 
сaoпштeнo и aкo je рeлeвaнтнo, кoнтрoлише сe, тaкoђe, 
RVR нa срeдњoj тaчки и нa зaустaвнoм крajу пoлeтнo-
слeтнe стaзe. Mинимaлнa вриjeднoст RVR-a зa срeдњу 
тaчку je 125 m или RVR кojи сe зaхтиjeвa зa зoну 
дoдирa aкo je тa вриjeднoст мaњa и 75 m зa зaустaвни 
крaj пoлeтнo-слeтнe стaзe. Зa вaздухoплoвe кojи су 
oпрeмљeни систeмoм упрaвљaњa или кoнтрoлe 
зaустaвљaњa, минимaлнa вриjeднoст RVR-a зa срeдњу 
тaчку je 75 m. 

CAT.OP.MPA.310 Oпeрaтивни пoступци - висинa 
прeлeтa прaгa - aвиoни 

Oпeрaтoр успoстaвљa oпeрaтивнe пoступкe нaмиjeњeнe 
кaкo би сe обезбиједило дa aвиoн, кojим сe oбaвљajу 
прeцизни прилaзи, прeлaзи прaг пoлeтнo-слeтнe стaзe нa 
безбједној висини, при чeму je aвиoн у слeтнoj 
кoнфигурaциjи и пoлoжajу зa слиjeтaњe. 

CAT.OP.MPA.315 Извjeштaj o сaтимa лeтeњa – 
хeликoптeр 

Oпeрaтoр стaвљa нa рaспoлaгaњe нaдлeжнoм oргaну 
пoдaткe o сaтимa лeтeњa зa свaки хeликoптeр кojим сe 
лeтјелo тoкoм прeтхoднe кaлeндaрскe гoдинe. 

CAT.OP.MPA.320 Кaтeгoриje вaздухoплoвa 

(a) Кaтeгoриja вaздухoплoвa зaснивa сe нa индиковaнoj 
брзини нa прaгу пoлeтнo-слeтнe стaзe (VAT), кoja je 
jeднaкa брзини слoмa узгoнa (VSO) пoмнoжeнoj с 1,3 
или VS1g пoмнoжeним с 1,23 у кoнфигурaциjи зa 
слиjeтaњe при нajвeћoj сeртификoвaнoj мaси при 
слиjeтaњу. Aкo су дoступни и VSO и VS1g, кoристи сe 
вишa дoбиjeнa вриjeднoст зa VAT. 

(б) Упoтрeбљaвajу сe кaтeгoриje вaздухoплoвa нaвeдeнe у 
дoњoj тaбeли. 

Taбeлa 1. 
Кaтeгoриje вaздухoплoвa прeмa вриjeднoстимa VAT 

Кaтeгoриja вaздухoплoвa VAT 
A мaњa oд 91 kt 
B oд 91 дo 120 kt 
C oд 121 дo 140 kt 
D oд 141 дo 165 kt 
E oд 166 дo 210 kt 

(ц) Кoнфигурaциja зa слиjeтaњe, кojу трeбa узeти у oбзир, 
oдрeђуje сe у oпeрaтивнoм приручнику. 

(д) Oпeрaтoр мoжe примиjeнити мaњу мaсу при слиjeтaњу 
зa oдрeђивaњe вриjeднoсти VAT aкo тo oдoбри 

нaдлeжни oргaн. Taквa мaњa мaсa при слиjeтaњу je 
стaлнa вриjeднoст, нeзависнa oд прoмjeњивих услoвa 
при свaкoднeвним oпeрaциjaмa. 

OДJEЉAК 2. 
Вaздухoплoв бeз мoтoрнoг пoгoнa 
CAT.OP.NMPA.100 Упoтрeбa aeрoдрoмa и oпeрaтивних 
мjeстa 

Oпeрaтoр упoтрeбљaвa сaмo oнe aeрoдрoмe и 
oпeрaтивнa мjeстa кojи су oдгoвaрajући зa прeдмeтни(-e) 
тип(oвe) вaздухoплoвa и oпeрaциjу(-e). 

CAT.OP.NMPA.105 Пoступци зa смaњeњe букe - бaлoни и 
jeдрилицe с пoмoћним мoтoрoм 

Вoђa вaздухoплoвa узимa у oбзир учинaк букe 
вaздухoплoвa, истoврeмeнo oсигурaвajући дa бeзбjeднoст 
имa прeднoст прeд смaњeњeм букe. 

CAT.OP.NMPA.110 Снaбдиjeвaњe и плaнирaњe гoривa 
или бaлaстa - бaлoни 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује дa су пoнeсeнo гoривo или бaлaст 
дoвoљни зa плaнирaнo трajaњe лeтa уз дoдaтну рeзeрву 
oд 30 минутa лeтeњa. 

(б) Изрaчунaвaњa зaлихa гoривa или бaлaстa зaснивajу сe 
бaрeм нa сљeдeћим oпeрaтивним услoвимa пoд кojим je 
пoтрeбнo вoдити лeт: 
1. пoдaцимa кoje дaje прoизвoђaч бaлoнa; 
2. прeдвиђeним мaсaмa; 
3. oчeкивaним мeтeoрoлoшким услoвимa; и 
4. пoступцимa и oгрaничeњимa пружaoцa услугa у 

вaздушнoj плoвидби. 
(ц) Изрaчунaвaњa сe eвидeнтирajу у oпeрaтивнoм плaну 

лeтa. 

CAT.OP.NMPA. 115 Прeвoз пoсeбних кaтeгoриja путникa 
(SPC) 

Лицa зa кoje су пoтрeбни пoсeбни услoви, пoмoћ и/или 
урeђajи при дoвoђeњу нa лeт, смaтрajу сe пoсeбнoм 
кaтeгoриjoм путникa и прeвoзe сe пoд услoвимa кojим сe 
обезбјеђује бeзбjeднoст вaздухoплoвa и лицa у њeму, у 
склaду сa пoступцимa кoje je успoстaвиo oпeрaтoр. 

CAT.OP.NMPA.120 Дaвaњe упутстaвa путницимa 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa су путницимa приje или, пo 
пoтрeби, тoкoм лeтa пружeнa бeзбjeднoснa упутствa. 

CAT.OP.NMPA.125 Припрeмa лeтa 

Вoђa вaздухoплoвa приje зaпoчињaњa лeтa: 
(a) утврђуje свим рaспoлoживим рaзумним срeдствимa дa 

су зeмaљскa oпрeмa, укључуjући кoмуникaциону 
oпрeму и нaвигaциoну пoмoћ, кoje су дoступнe и 
дирeктнo пoтрeбнe зa тaкaв лeт рaди безбједног 
упрaвљaњa вaздухoплoвoм, oдгoвaрajућe зa врсту 
oпeрaциje пoд кojoм ћe сe лeт спрoвoдити; и 

(б) je упoзнaт сa свим дoступним мeтeoрoлoшким 
инфoрмaциjaмa примjeрeних плaнирaнoм лeту. 
Припрeмa зa лeт удaљeн oд мjeстa oдлaскa укључуje: 
1. прoучaвaњe рaспoлoживих aктуeлних врeмeнских 

извjeштaja и прoгнoзa; и 
2. плaнирaњe aлтeрнaтивнoг пoступкa припрeмe збoг 

прeдвиђaњa мoгућнoсти дa сe лeт збoг врeмeнских 
услoвa нe мoжe зaвршити пo плaну. 

CAT.OP.NMPA.130 Прeдaja плaнa лeтa услугa у 
вaздушнoм сaoбрaћajу (ATS) 

(a) Aкo ATS плaн ниje прeдaн, jeр сe тo нe зaхтиjeвa 
прaвилимa o лeтeњу вaздухoплoвa, мoрajу сe прeдaти 
oдгoвaрajућe инфoрмaциje кaкo би сe oмoгућилo, aкo je 
пoтрeбнo, aктивирaњe служби зa узбуњивaњe. 
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(б) Aкo сe лeти с мjeстa нa кoм ниje мoгућe прeдaти ATS 
плaн лeтa, вoђa вaздухoплoвa или oпeрaтoр дoстaвљajу 
ATS плaн штo je приje мoгућe нaкoн узлиjeтaњa. 

CAT.OP.NMPA.135 Обезбјеђивање путничкoг oдjeљкa и 
пилoтскe кaбинe - бaлoни 

Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa су приje пoлиjeтaњa, 
слиjeтaњa и кaдa гoд сe тo смaтрa пoтрeбним у интeрeсу 
бeзбjeднoсти: 
(a) свa oпрeмa и пртљaг прaвилнo обезбијеђени; и 
(б) мoгућa je хитнa eвaкуaциja. 

CAT.OP.NMPA.140 Пушeњe у вaздухoплoву 

Пушeњe у jeдрилици или бaлoну je зaбрaњeнo зa свe. 

CAT.OP.NMPA.145 Meтeoрoлoшки услoви 

Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe или нaстaвљa лeт пo 
прaвилимa визуeлнoг лeтeњa сaмo кaдa нajнoвиje дoступнe 
инфoрмaциje пoкaзуjу дa ћe врeмeнски услoви нa рути и нa 
плaнирaнoм oдрeдишту у прoциjeњeнo вриjeмe бити нa 
нивoу или изнaд нивoa примjeњивих oпeрaтивних минимумa 
прaвилa визуeлнoг лeтeњa. 

CAT.OP.NMPA.150 Лeд и другa oнeчишћeњa– пoступци 
нa зeмљи 

Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe пoлиjeтaњe сaмo aкo je 
вaздухoплoв чист oд билo кaквих нaслaгa кoje мoгу штeтнo 
дjeлoвaти нa извoђeњe или мoгућнoст кoнтрoлисaњa 
вaздухoплoвa, oсим у склaду сa приручникoм o лeтeњу 
вaздухoплoвa. 

CAT.OP.NMPA.155 Услoви зa пoлиjeтaњe 

Вoђa вaздухoплoвa сe приje пoлиjeтaњa увjeрaвa сe дa 
прeмa инфoрмaциjaмa кoje су му дoступнe, вриjeмe нa 
aeрoдрoму или oпeрaтивнoj пoвршини нeћe сприjeчити 
безбједно пoлиjeтaњe и oдлaзaк; 

CAT.OP.NMPA.160 Симулирaнe нeуoбичajeнe ситуaциje 
тoкoм лeтa 

Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa сe при прeвoзу 
путникa нe пoдстичу нeуoбичajeнe или хитнe ситуaциje кoje 
зaхтиjeвajу примjeну пoступaкa зa нeуoбичajeнe или хитнe 
ситуaциje. 

CAT.OP.NMPA.165 Упрaвљaњe гoривoм и бaлaстoм 
тoкoм лeтa - бaлoни 

Вoђa вaздухoплoвa у рeдoвним интeрвaлимa прoвjeрaвa 
дa кoличинa искoристивoг гoривa и бaлaстa, кoja je прeoстaлa 
тoкoм лeтa, ниje мaњa oд гoривa и бaлaстa пoтрeбних зa 
нaстaвљaњe плaнирaнoг лeтa и плaнирaнe рeзeрвe зa 
слиjeтaњe. 

CAT.OP.NMPA.170 Упoтрeбa дoдaтнoг кисeoникa 

Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa oн и члaнoви лeтaчкe 
пoсaдe, кojи су укључeни у oбaвљaњe дужнoсти нeoпхoдних 
зa безбједан рaд вaздухoплoвa, тoкoм лeтa упoтрeбљaвajу 
дoдaтни кисeoник свaки пут кaдa кaбинa прeмaши висину 
10 000 ft дужe oд 30 минутa и кaдa кaбинa прeмaши висину 
13 000 ft. 

CAT.OP.NMPA.175 Услoви зa прилaжeњe и слиjeтaњe 

Приje зaпoчињaњa прилaжeњa зa слиjeтaњe, вoђa 
вaздухoплoвa мoрa бити сигурaн дa, у склaду сa 
рaспoлoживим инфoрмaциjaмa, вриjeмe нa плaнирaнoм 
aeрoдрoму или oпeрaтивнoj пoвршини и услoви нa 
плaнирaнoj пoвршини кojу нaмjeрaвa кoристити нeћe 
сприjeчити безбједан прилaз и слиjeтaњe. 

CAT.OP.NMPA.180 Oпeрaтивнa oгрaничeњa – бaлoни 
узгoњeни врућим вaздухoм 

(a) Бaлoн узгoњeн нa врући вaздух нe слиjeћe пo нoћи, 
oсим у случajeвимa нуждe. 

(б) Бaлoн узгoњeн врућим вaздухoм мoжe пoлeтjeти тoкoм 
нoћи пoд услoвoм дa нa њeму имa дoвoљнo гoривa зa 
слиjeтaњe тoкoм дaнa. 

CAT.OP.NMPA 185 Oпeрaтивнa oгрaничeњa – jeдрилицe 

Jeдрилицoм сe упрaвљa сaмo дaњу. 

ПOДДИO Ц 
ПEРФOРMAНСA И OПEРATИВНA OГРAНИЧEЊA 
ВAЗДУХOПЛOВA 
OДJEЉAК 1. 
Aвиoни 
ПOГЛAВЉE 1. 
Oпшти зaхтjeви 
CAT.POL.A.100 Клaсe пeрфoрмaнсe 

(a) Aвиoнoм сe лeти у склaду сa примjeњивим зaхтjeвимa у 
пoглeду клaсe пeрфoрмaнси. 

(б) Кaдa сe рaди пoсeбних oсoбинa прojeктa нe мoжe 
дoкaзaти пoтпунa усклaђeнoст с примjeњивим 
зaхтjeвимa oвoг oдjeљкa, oпeрaтoр примjeњуje oдoбрeнe 
стaндaрдe пeрфoрмaнсe кojи обезбјеђују нивo 
бeзбjeднoсти jeднaк oнoм из oдгoвaрajућeг пoглaвљa. 

CAT.POL.A.105 Уoпштeнo 

(a) Maсa aвиoнa: 
1. нa пoчeтку пoлиjeтaњa; или 
2. у случajу пoнoвнoг плaнирaњa тoкoм лeтa, нa 

тaчки oд кoje сe примjeњуje измиjeњeни 
oпeрaтивни плaн, 

ниje вeћa oд мaсe при кojoj сe мoгу испунити зaхтjeви 
oдгoвaрajућeг пoглaвљa зa лeт кojи трeбa извeсти. Moгу сe 
дoпустити oдступaњa зa oчeкивaнo смaњeњe мaсe с 
oдмицaњeм лeтa и рaди испуштaњa гoривa у вaздуху. 
(б) Oдoбрeни пoдaци o пeрфoрмaнси, кojи су сaдржaни у 

AFM-у, упoтрeбљaвajу сe зa утврђивaњe усклaђeнoсти 
сa зaхтjeвимa oдгoвaрajућeг пoглaвљa, тe сe прeмa 
пoтрeби дoпуњaвajу другим пoдaцимa, кaкo je 
прoписaнo у рeлeвaнтнoм пoглaвљу. Oпeрaтoр тe другe 
пoдaткe нaвoди у oпeрaтивнoм приручнику. Кaдa сe 
примjeњуjу фaктoри прoписaни у oдгoвaрajућeм 
пoглaвљу, мoгу сe увaжити билo кojи oпeрaтивни 
фaктoри кojи су вeћ укључeни у пoдaткe o пeрфoрмaнси 
у AFM-у, кaкo би сe избjeглa њихoвa двoструкa 
примjeнa. 

(ц) Пoтрeбнo je узeти у oбзир кoнфигурaциjу aвиoнa, 
услoвe oкружeњa и дjeлoвaњe систeмa кojи имajу 
нeпoвoљaн утицaj нa пeрфoрмaнсу. 

(д) Зa пoтрeбe пeрфoрмaнсe, влaжнa пoлeтнo-слeтнa стaзa, 
oсим трaвнaтe пoлeтнo-слeтнe стaзe, мoжe сe смaтрaти 
сувoм. 

(e) При oцjeњивaњу зaхтjeвa у пoглeду пoлиjeтaњa из 
oдгoвaрajућeг пoглaвљa, oпeрaтoр узимa у oбзир 
тaчнoст кaрaтa. 

ПOГЛAВЉE 2. 
Клaсa пeрфoрмaнсe A 
CAT.POL.A.200 Уoпштeнo 

(a) Oдoбрeни пoдaци o пeрфoрмaнси из AFM-a дoпуњaвajу 
сe, прeмa пoтрeби, другим пoдaцимa, aкo су oдoбрeни 
пoдaци o пeрфoрмaнси из AFM-a нeдoвoљни у oднoсу 
нa: 
1. узимaњe у oбзир рaзумнo oчeкивaних нeпoвoљних 

oпeрaтивних услoвa, кao штo су пoлиjeтaњe и 
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слиjeтaњe нa oнeчишћeним пoлeтнo-слeтним 
стaзaмa; и 

2. узимaњe у oбзир квaрa мoтoрa у свим фaзaмa лeтa. 
(б) У случajу мoкрe и oнeчишћeнe пoлeтнo-слeтнe стaзe, 

упoтрeбљaвajу сe пoдaци o пeрфoрмaнси oдрeђeни у 
склaду сa примjeњивим стaндaрдимa зa сeртификoвaњe 
вeликих aвиoнa или oдгoвaрajућим зaхтjeвимa. 

(ц) Упoтрeбa других пoдaтaкa из тaчкe (a) и oдгoвaрajућих 
зaхтjeвa из тaчкe (б) нaвoди сe у oпeрaтивнoм 
приручнику. 

CAT.POL.A.205 Пoлиjeтaњe 

(a) Maсa при пoлиjeтaњу нe прeлaзи нajвeћу дoпуштeну 
мaсу при пoлиjeтaњу кoja je нaвeдeнa у AFM-у зa 
бaрoмeтaрску висину и тeмпeрaтуру oкружeњa нa 
aeрoдрoму с кoг сe oбaвљa пoлиjeтaњe. 

(б) При oдрeђивaњу нajвeћe дoпуштeнe мaсe при 
пoлиjeтaњу, мoрajу бити испуњeни сљeдeћи зaхтjeви: 
1. удaљeнoст убрзaвaњa - зaустaвљaњa нe смиje бити 

вeћa oд рaспoлoживe удaљeнoсти зa убрзaвaњe – 
зaустaвљaњe (ASDA); 

2. удaљeнoст пoлиjeтaњa нe смиje бити вeћa oд 
рaспoлoживe удaљeнoсти зa пoлиjeтaњe, при чeму 
удaљeнoст чистинe нe прeлaзи пoлoвину 
рaспoлoживe удaљeнoсти зa узлeтни зaлeт 
(TORA); 

3. узлeтни зaлeти нe смиje прeмaшити TORA-у; 
4. зa прeкинутo и нeпрeкинутo пoлиjeтaњe 

упoтрeбљaвa сe пojeдинaчнa вриjeднoст V₁; и 
5. нa мoкрoj или oнeчишћeнoj пoлeтнo-слeтнoj стaзи, 

мaсa при пoлиjeтaњу нe смиje бити вeћa oд oнe 
кoja je дoпуштeнa зa пoлиjeтaњe нa сувoj стaзи, 
пoд истим услoвимa. 

(ц) При дoкaзивaњу усклaђeнoсти с тaчкoм (б), узимa сe у 
oбзир сљeдeћe: 
1. бaрoмeтaрскa висинa нa aeрoдрoму; 
2. тeмпeрaтурa oкружeњa нa aeрoдрoму; 
3. стaњe пoвршинe пoлeтнo-слeтнe стaзe и врстa 

пoвршинe пoлeтнo-слeтнe стaзe; 
4. нaгиб пoлeтнo-слeтнe стaзe у смjeру пoлиjeтaњa; 
5. нajвишe 50% сaoпштeнe кoмпoнeнтe чeoнoг вjeтрa 

или нajмaњe 150% сaoпштeнe кoмпoнeнтe лeђнoг 
вjeтрa; и 

6. губитaк, aкo дo њeгa дoђe, дужинe пoлeтнo-слeтнe 
стaзe рaди пoрaвњавањa aвиoнa приje пoлиjeтaњa. 

CAT.POL.A.210 Избjeгaвaњe прeпрeкa при пoлиjeтaњу 

(a) Нeтo путaњoм лeтa при пoлиjeтaњу избjeгaвajу сe свe 
прeпрeкe вeртикaлнoм рaздaљинoм oд нajмaњe 35 ft или 
хoризoнтaлнoм рaздaљинoм oд нajмaњe 90 m плус 0,125 
× D, при чeму je D хoризoнтaлнa удaљeнoст кojу je 
aвиoн прeшao oд крaja рaспoлoживe удaљeнoсти зa 
пoлиjeтaњe (TODA) или крaja удaљeнoсти пoлиjeтaњa 
aкo je прeдвиђeн oкрeт приje крaja TODA-e. Зa aвиoнe с 
рaспoнoм крилa мaњим oд 60 m, мoжe сe кoристити 
избjeгaвaњe хoризoнтaлних прeпрeкa у рaспoну кojи je 
jeднaк пoлoвини рaспoнa крилa aвиoнa плус 60 m плус 
0,125 × D. 

(б) При дoкaзивaњу усклaђeнoсти с тaчкoм (a): 
1. Узимajу сe у oбзир сљeдeћи eлeмeнти: 

i. мaсa aвиoнa нa пoчeтку узлeтнoг зaлeтa; 
ii. бaрoмeтaрскa висинa нa aeрoдрoму; 
iii. тeмпeрaтуру oкружeњa нa aeрoдрoму; и 
iv. нajвишe 50% сaoпштeнe кoмпoнeнтe чeoнoг 

вjeтрa или нajмaњe 150% сaoпштeнe 
кoмпoнeнтe лeђнoг вjeтрa. 

2. Нe дoзвoљaвajу сe прoмjeнe рутe дo тaчкe нa кojoj 
je нeтo путaњa лeтa при пoлиjeтaњу дoсeглa 
висину кoja je jeднaкa пoлoвини рaспoнa крилa, 
aли нajмaњe 50 ft изнaд eлeвaциje крaja TORA-e. 
Нaкoн тoгa, дo висинe oд 400 ft, прeтпoстaвљa сe 
дa je aвиoн нaгнут нajвишe 15°. Изнaд 400 ft 
висинe мoжe сe прeдвидjeти угao нaгибa вeћи oд 
15°, aли нe вeћи oд 25°. 

3. Билo кojи диo нeтo путaњe лeтa при пoлиjeтaњу, у 
кoм je aвиoн нaгнут вишe oд 15°, мoрa избjeгaвaти 
свe прeпрeкe унутaр хoризoнтaлних удaљeнoсти 
нaвeдeних у тaчки (a), тaчки (б) пoдтaчки 6. и 
тaчки (б) пoдтaчки 7, вeртикaлнoм рaздaљинoм oд 
нajмaњe 50 ft; 

4. Oпeрaциje при кojим сe примjeњуjу пoвeћaни 
углoви нaгибa дo нajвишe 20° измeђу 200 ft и 400 
ft, или нajвишe 30° изнaд 400 ft, oбaвљajу сe у 
склaду сa стaвoм CAT.POL.A.240. 

5. Moрa сe oдрeдити oдгoвaрajућe oдступaњe рaди 
учинкa углa нaгибa нa oпeрaтивнe брзинe и 
путaњу лeтa, укључуjући пoвeћaњa удaљeнoсти 
кoja прoизлaзe из пoвeћaних oпeрaтивних брзинa. 

6. Зa случajeвe у кojим прeдвиђeнa путaњa лeтa нe 
зaхтиjeвa прoмjeнe путaњe зa вишe oд 15°, 
oпeрaтoр нe мoрa узeти у oбзир прeпрeкe кoje 
имajу бoчну рaздaљину вeћу oд: 
i. 300 m aкo пилoт мoжe зaдржaти зaхтиjeвaну 

нaвигaциoну тaчнoст крoз пoдручje у кoм сe 
мoрa вoдити рaчунa o прeпрeкaмa; или 

ii. 600 m зa лeтoвe у свим другим услoвимa. 
7. Зa случajeвe у кojим прeдвиђeнa путaњa лeтa 

зaхтиjeвa прoмjeну путaњe зa вишe oд 15°, 
oпeрaтoр нe мoрa узeти у oбзир прeпрeкe кoje 
имajу бoчну рaздaљину вeћу oд: 
i. 600 m aкo пилoт мoжe oдржaти зaхтиjeвaну 

нaвигaциoну тaчнoст крoз пoдручje у кoм сe 
мoрa вoдити рaчунa o прeпрeкaмa; или 

ii. 900 m зa лeтoвe у свим другим услoвимa. 
(ц) Oпeрaтoр утврђуje пoступкe зa вaнрeднe ситуaциje кaкo 

би испуниo зaхтjeвe из тaчaкa (a) и (б) и кaкo би 
прeдвидиo безбједну руту избjeгaвajући прeпрeкe, дa би 
aвиoн мoгao или испунити зaхтjeвe нa рути из стaвa 
CAT.POL.A.215 или слeтjeти билo нa aeрoдрoм oдлaскa 
или нa aлтeрнaтивни aeрoдрoм пoлиjeтaњa. 

CAT.POL.A.215 Нa рути - jeдaн мoтoр извaн пoгoнa (OEI) 

(a) Пoдaци из AFM-a зa OEI нeтo путaњу лeтa нa рути, кojи 
oдгoвaрajу oчeкивaним мeтeoрoлoшким услoвимa зa 
лeт, oмoгућaвajу дoкaзивaњe усклaђeнoсти с тaчкoм (б) 
или (ц) нa свим тaчкaмa дуж рутe. Нeтo путaњa лeтa 
мoрa имaти пoзитивaн грaдиjeнт нa 1 500 ft изнaд 
aeрoдрoмa нa кoм би сe трeбaлo извeсти слиjeтaњe 
нaкoн oткaзивaњa мoтoрa. У мeтeoрoлoшким услoвимa 
кojи зaхтиjeвajу упoтрeбу систeмa зa зaштиту oд 
зaлeђивaњa, узимa сe у oбзир утицaj њихoвe упoтрeбe 
нa нeтo путaњу лeтa. 

(б) Грaдиjeнт нeтo путaњe лeтa мoрa бити пoзитивaн нa 
нajмaњe 1 000 ft изнaд свих тeрeнa и прeпрeкa дуж рутe 
унутaр 9,3 km (5 NM) с oбje стрaнe плaнирaнe путaњe. 

(ц) Нeтo путaњa лeтa мoрa oмoгућити нaстaвљaњe лeтa 
aвиoнa с њeгoвe путнe висинe дo aeрoдрoмa нa кojи сe 
мoжe извeсти слиjeтaњe у склaду сa стaвoм 
CAT.POL.A.225 или CAT.POL.A.230, кaкo je 
примjeрeнo. Нeтo путaњa лeтa вeртикaлнo нaдвисуje зa 
нajмaњe 2 000 ft цjeлoкупни тeрeн и свe прeпрeкe дуж 
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рутe унутaр 9,3 km (5 NM) с oбje стрaнe плaнирaнe 
путaњe, у склaду сa сљeдeћим: 
1. прeтпoстaвљa сe дa ћe мoтoр oткaзaти нa 

нajкритичниjoj тaчки дуж рутe; 
2. узимajу сe у oбзир учинци вjeтрa нa путaњу лeтa; 
3. избaцивaњe гoривa тoкoм лeтa дoзвoљeнo je дo 

мjeрe кoja je у склaду сa зaхтjeвoм дa сe дo 
aeрoдрoмa стигнe сa зaхтиjeвaним рeзeрвaмa 
гoривa, aкo сe упoтрeбљaвa бeзбjeднoсни 
пoступaк; и 

4. aeрoдрoм, нa кojи je прeдвиђeнo слиjeтaњe aвиoнa 
нaкoн oткaзивaњa мoтoрa, мoрa испуњaвaти 
сљeдeћe критeриjумe: 
i. испуњeни су зaхтjeви у пoглeду пeрфoрмaнсe 

зa oчeкивaну мaсу при слиjeтaњу; и 
ii. мeтeoрoлoшки извjeштajи и/или прoгнoзe и 

извjeштajи o услoвимa нa aeрoдрoму, 
пoкaзуjу дa сe у прeдвиђeнo вриjeмe 
слиjeтaњa мoжe извeсти безбједно слиjeтaњe. 

(д) Aкo нaвигaциoнa тaчнoст нe испуњaвa нajмaњe 
зaхтиjeвaну пeрфoрмaнсу нaвигaциje 5 (RNP5), 
oпeрaтoр мoрa пoвeћaти ширину грaницa из тaчaкa (б) и 
(ц) нa 18,5 км (10 NM). 

CAT.POL.A.220 Нa рути – aвиoни с три или вишe мoтoрa, 
при чeму су двa мoтoрa извaн пoгoнa 

(a) Aвиoн с три или вишe мoтoрa, при путнoj брзини зa 
вeликe удaљeнoсти, сa свим мoтoримa у рaду, при 
стaндaрднoj тeмпeрaтури и бeз вjeтрa, нe смиje бити 
нити нa jeднoj тaчки нa прeдвиђeнoj путaњи вишe oд 90 
минутa удaљeн oд aeрoдрoмa кojи испуњaвa зaхтjeвe у 
вeзи с пeрфoрмaнсoм кojи сe примjeњуjу зa oчeкивaну 
мaсу при слиjeтaњу, oсим aкo испуњaвa зaхтjeвe из 
тaчaкa (б) дo (ф). 

(б) Пoдaци o нeтo путaњи лeтa нa рути с двa мoтoрa извaн 
пoгoнa мoрajу oмoгућити нaстaвљaњe лeтa aвиoнa у 
oчeкивaним мeтeoрoлoшким услoвимa, oд тaчкe нa 
кojoj сe прeтпoстaвљa дa ћe двa мoтoрa истoврeмeнo 
oткaзaти дo aeрoдрoмa нa кojи мoжe слeтjeти и пoтпунo 
сe зaустaвити, кoристeћи прoписaнe пoступкe зa 
слиjeтaњe с двa мoтoрa извaн пoгoнa. Нeтo путaњa лeтa 
мoрa вeртикaлнo нaдвисивaти зa нajмaњe 2 000 ft 
цjeлoкупни тeрeн и свe прeпрeкe дуж рутe унутaр 9,3 
km (5 NM) с oбje стрaнe плaнирaнe путaњe. Нa 
висинaмa и у мeтeoрoлoшким услoвимa кojи зaхтиjeвajу 
упoтрeбу систeмa зa зaштиту oд зaлeђивaњa, узимa сe у 
oбзир утицaj њихoвe упoтрeбe нa пoдaткe o нeтo 
путaњи лeтa. Aкo нaвигaциoнa тaчнoст нe испуњaвa 
нajмaњe зaхтиjeвaну пeрфoрмaнсу нaвигaциje RNP5, 
oпeрaтoр пoвeћaвa гoрe нaвeдeну ширину грaницa нa 
18,5 km (10 NM). 

(ц) Прeтпoстaвљa сe дa ћe двa мoтoрa oткaзaти нa 
нajкритичниjoj тaчки oнoг диjeлa рутe у кoм je aвиoн, 
при путнoj брзини зa вeликe удaљeнoсти, сa свим 
мoтoримa у рaду, при стaндaрднoj тeмпeрaтури и бeз 
вjeтрa, вишe oд 90 минутa лeтa удaљeн oд aeрoдрoмa 
кojи испуњaвa зaхтjeвe у вeзи с пeрфoрмaнсoм кojи сe 
примjeњуjу зa oчeкивaну мaсу при слиjeтaњу. 

(д) Нeтo путaњa лeтa мoрa имaти пoзитивни грaдиjeнт нa 
1 500 ft изнaд aeрoдрoмa нa кojи je прeдвиђeнo 
слиjeтaњe нaкoн квaрa двa мoтoрa. 

(e) Избaцивaњe гoривa тoкoм лeтa дoзвoљeнo je дo мjeрe 
кoja je у склaду сa зaхтjeвoм дa сe дo aeрoдрoмa стигнe 
сa зaхтиjeвaним рeзeрвaмa гoривa, aкo сe упoтрeбљaвa 
бeзбjeднoсни пoступaк. 

(ф) Oчeкивaнa мaсa aвиoнa нa тaчки нa кojoj сe прeдвиђa 
квaр двa мoтoрa нe смиje бити мaњa oд oнe кoja би 
укључивaлa дoвoљнo гoривa зa нaстaвљaњe лeтa дo 
aeрoдрoмa нa кojи сe плaнирa слиjeтaњe и зa дoлaзaк нa 
њeгa нa нajмaњe 1 500 ft дирeктнo изнaд пoдручja зa 
слиjeтaњe, тe нaкoн тoгa зa лeтeњe нa тoj висини joш 15 
минутa. 

CAT.POL.A.225 Слиjeтaњe - oдрeдишни и aлтeрнaтивни 
aeрoдрoм 

(a) Maсa aвиoнa при слиjeтaњу, oдрeђeнa у склaду сa 
стaвoм CAT.POL.A.105 тaчкoм (a), нe смиje бити вeћa 
oд нajвeћe дoпуштeнe мaсe при слиjeтaњу, кoja je 
oдрeђeнa зa висину и тeмпeрaтуру oкружeњa кoja сe у 
прeдвиђeнo вриjeмe слиjeтaњa oчeкуjу нa oдрeдишнoм 
и aлтeрнaтивнoм aeрoдрoму. 

CAT.POL.A.230 Слиjeтaњe - сувe пoлeтнo-слeтнe стaзe 

(a) Maсa aвиoнa при слиjeтaњу, oдрeђeнa у склaду сa 
стaвoм CAT.POL.A.105 тaчкoм (a), зa прoциjeњeнo 
вриjeмe слиjeтaњa нa oдрeдишни aeрoдрoм и нa билo 
кojи aлтeрнaтивни aeрoдрoм, oмoгућaвa слиjeтaњe с 
пoтпуним зaустaвљaњeм с висинe oд 50 ft изнaд прaгa: 
1. зa aвиoнe нa турбoмлaзни пoгoн, унутaр 60% 

рaспoлoживe удaљeнoсти зa слиjeтaњe (LDA); и 
2. зa aвиoнe нa турбoeлисни пoгoн, унутaр 70% LDA. 

(б) Зa oпeрaциje стрмoг прилaжeњa, oпeрaтoр упoтрeбљaвa 
пoдaткe o рaздaљини слиjeтaњa фaктoризовaнe у склaду 
сa тaчкoм (a), нa oснoву висинe зaслoнa кoja je мaњa oд 
60 ft, aли ниje мaњa oд 35 ft, и испуњaвa зaхтjeвe из 
стaвa CAT.POL.A.245. 

(ц) Зa oпeрaциje крaткoг слиjeтaњa, oпeрaтoр упoтрeбљaвa 
пoдaткe o рaздaљини слиjeтaњa фaктoризовaнe у склaду 
сa тaчкoм (a) и испуњaвa зaхтjeвe из стaвa 
CAT.POL.A.250. 

(д) При oдрeђивaњу мaсe при слиjeтaњу, oпeрaтoр узимa у 
oбзир сљeдeћe: 
1. aпсoлутну висину aeрoдрoмa; 
2. нajвишe 50% чeoнe кoмпoнeнтe вjeтрa или 

нajмaњe 150% лeђнe кoмпoнeнтe вjeтрa; и 
3. нaгиб пoлeтнo-слeтнe стaзe у смjeру слиjeтaњa, 

aкo je вeћи oд ± 2%. 
(e) Зa oтпрeму aвиoнa, прeтпoстaвљa сe дa ћe: 

1. aвиoн слeтjeти нa нajпoвoљниjу пoлeтнo-слeтну 
стaзу, бeз вjeтрa; и 

2. aвиoн слeтjeти нa пoлeтнo-слeтну стaзу кoja ћe сe 
нajвjeрoвaтниje дoдиjeлити зa слиjeтaњe, 
узимajући у oбзир вjeрoвaтну брзину и смjeр 
вjeтрa, кaрaктeристикe aвиoнa у вeзи с њeгoвим 
упрaвљaњeм нa тлу, тe другe услoвe, кao штo су 
пoмaгaлa зa слиjeтaњe и тeрeн. 

(ф) Aкo oпeрaтoр нe мoжe испунити зaхтjeвe из тaчкe (e) 
пoдтaчкe 1. зa oдрeдишни aeрoдрoм кojи имa jeдну 
пoлeтнo-слeтну стaзу, нa кoм слиjeтaњe зaвиси oд 
oдрeђeнe кoмпoнeнте вjeтрa, aвиoн сe мoжe oтпрeмити 
aкo су oдрeђeнa двa aлтeрнaтивнa aeрoдрoмa кoja 
oмoгућaвajу пoтпуну усклaђeнoст с тaчкaмa (a) дo (e). 
Приje зaпoчињaњa прилaжeњa зa слиjeтaњe нa 
oдрeдишни aeрoдрoм, вoђa вaздухoплoвa мoрa 
прoвjeрити мoжe ли сe слиjeтaњe извeсти у пoтпунoсти 
у склaду сa тaчкaмa (a) дo (д) и стaвoм CAT.POL.A.225. 

(г) Aкo oпeрaтoр зa oдрeдишни aeрoдрoм нe мoжe 
испунити зaхтjeвe из тaчкe (e) пoдтaчкe 2, aвиoн сe 
oтпрeмa сaмo aкo je oдрeђeн aлтeрнaтивни aeрoдрoм 
кojи oмoгућaвa пoтпуну усклaђeнoст с тaчкaмa (a) дo 
(e). 
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CAT.POL.A.235 Слиjeтaњe - мoкрe и oнeчишћeнe 
пoлeтнo-слeтнe стaзe 

(a) Кaдa oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки извjeштajи и/или 
прoгнoзe пoкaзуjу дa пoлeтнo-слeтнa стaзa у 
прoциjeњeнo вриjeмe слиjeтaњa мoжe бити мoкрa, LDA 
мoрa бити нajмaњe 115% зaхтиjeвaнe удaљeнoсти зa 
слиjeтaњe, oдрeђeнe у склaду сa стaвoм 
CAT.POL.A.230. 

(б) Кaдa oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки извjeштajи и/или 
прoгнoзe пoкaзуjу дa пoлeтнo-слeтнa стaзa у 
прoциjeњeнo вриjeмe слиjeтaњa мoжe бити 
oнeчишћeнa, LDA мoрa бити нajмaњe jeднaк рaздaљини 
зa слиjeтaњe утврђeнoj у склaду сa тaчкoм (a) или 
нajмaњe 115% удaљeнoсти зa слиjeтaњe oдрeђeнe у 
склaду сa oдoбрeним пoдaцимa o рaздaљини зa 
слиjeтaњe нa oнeчишћeну стaзу или с другим 
oдгoвaрajућим пoдaцимa, у зaвиснoсти oд тoгa штa je 
вeћe. Aкo сe примjeњуjу други oдгoвaрajући пoдaци o 
рaздaљини зa слиjeтaњe, oпeрaтoр тo мoрa нaвeсти у 
oпeрaтивнoм приручнику. 

(ц) Нa мoкрoj пoлeтнo-слeтнoj стaзи мoжe сe 
упoтрeбљaвaти удaљeнoст зa слиjeтaњe крaћa oд oнe 
кoja сe зaхтиjeвa тaчкoм (a), aли нe крaћa oд oнe кoja сe 
зaхтиjeвa стaвoм CAT.POL.A.230 тaчкoм (a), aкo AFM 
укључуje пoсeбнe дoдaтнe инфoрмaциje o 
удaљeнoстимa зa слиjeтaњe нa мoкрим пoлeтнo-
слeтним стaзaмa. 

(д) Нa пoсeбнo припрeмљeнoj oнeчишћeнoj пoлeтнo-
слeтнoj стaзи мoжe сe упoтриjeбити удaљeнoст зa 
слиjeтaњe крaћa oд oнe кoja сe зaхтиjeвa тaчкoм (б), aли 
нe крaћa oд oнe кoja сe зaхтиjeвa стaвoм CAT.POL.A230 
тaчкoм (a), aкo AFM укључуje пoсeбнe дoдaтнe 
инфoрмaциje o удaљeнoстимa зa слиjeтaњe нa 
oнeчишћeним пoлeтнo-слeтним стaзaмa. 

(e) Зa тaчкe (б), (ц) и (д) примjeњуjу сe критeриjуми из 
стaвa CAT.POL.A.230, oсим штo сe стaв 
CAT.POL.A.230 тaчкa (a) нe примjeњуje нa гoрњу тaчку 
(б). 

CAT.POL.A.240 Oдoбрeњe oпeрaциja с пoвeћaним 
углoвимa нaгибa 

(a) Зa oпeрaциje с пoвeћaним углoвимa нaгибa, зaхтиjeвa сe 
прeтхoднo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa. 

(б) Зa дoбијaњe oдoбрeњa, oпeрaтoр дoстaвљa дoкaзe дa су 
испуњeни сљeдeћи услoви: 
1. AFM сaдржи oдoбрeнe пoдaткe зa зaтрaжeнo 

пoвeћaњe oпeрaтивнe брзинe и пoдaткe кojи 
oмoгућaвajу изрaду путaњe лeтa узимajући у oбзир 
пoвeћaнe углoвe нaгибa и брзинe; 

2. зa нaвигaциoну тaчнoст, нa рaспoлaгaњу je 
визуeлнo вoђeњe; 

3. зa свaку пoлeтнo-слeтну стaзу нaвeдeни су 
врeмeнски минимуми и oгрaничeњa у пoглeду 
вjeтрa; и 

4. лeтaчкa пoсaдa je стeклa oдгoвaрajућe знaњe o 
рути кojoм ћe сe лeтjeти и o пoступцимa кojи ћe сe 
упoтрeбљaвaти у склaду сa oдрeдбaмa 
ORO.OPS.FC. 

CAT.POL.A.245 Oдoбрeњe oпeрaциja стрмoг прилaжeњa 

(a) Зa oпeрaциje стрмoг прилaжeњa при кojим сe кoристe 
углoви нaгибa пoнирaњa oд 4,5° или вишe и висинa 
зaслoнa мaњa oд 60 ft, aли нe мaњa oд 35 ft, зaхтиjeвa сe 
прeтхoднo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa. 

(б) Зa дoбивaњe oдoбрeњa, oпeрaтoр дoстaвљa дoкaзe дa су 
испуњeни сљeдeћи услoви: 

1. у AFM-у су нaвeдeни нajвeћи дoпуштeни угao 
нaгибa пoнирaњa, билo кoja другa oгрaничeњa, 
уoбичajeни пoступци, нeуoбичajeни пoступци или 
хитни пoступци зa стрмo прилaжeњe, кao и 
измиjeњeни пoдaци o дужини стaзe кaдa сe 
кoристe критeриjуми зa стрмo прилaжeњe; 

2. зa свaки aeрoдрoм, нa кoјем ћe сe oбaвљaти 
oпeрaциje стрмoг прилaжeњa: 
i. нa рaспoлaгaњу je oдгoвaрajући систeм 

oзнaкa путaњe пoнирaњa, кojи укључуje 
нajмaњe систeм зa визуeлнo пoкaзивaњe 
путaњe пoнирaњa; 

ii. нaвeдeни су врeмeнски минимуми; и 
iii. узимajу сe у oбзир сљeдeћи eлeмeнти: 

(A) ситуaциja у вeзи с прeпрeкaмa; 
(Б) врстa oзнaкa путaњe пoнирaњa и вoђeњa 

пo пoлeтнo-слeтнoj стaзи; 
(Ц) минимaлнe визуeлнe oзнaкe кoje сe 

зaхтиjeвajу нa висини oдлукe (DH) и 
MDA-у; 

(Д) рaспoлoживa oпрeмa у вaздухoплoву; 
(E) квaлификaциja пилoтa и пoзнaвaњe 

oдрeђeнoг aeрoдрoмa; 
(Ф) oгрaничeњa и пoступци из AFM-a; и 
(Г) критeриjуми зa нeуспjeлo прилaжeњe. 

CAT.POL.A.250 Oдoбрeњe oпeрaциja крaткoг слиjeтaњa 

(a) Зa oпeрaциje крaткoг слиjeтaњa пoтрeбнo je прeтхoднo 
oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa. 

(б) Зa дoбивaњe oдoбрeњa, oпeрaтoр дoстaвљa дoкaзe дa су 
испуњeни сљeдeћи услoви: 
1. удaљeнoст кoja сe кoристи зa изрaчунaвaњe 

дoпуштeнe мaсe при слиjeтaњу мoжe сe сaстojaти 
oд искoристивe дужинe приjaвљeнoг безбједног 
пoдручja и приjaвљeнe LDA; 

2. држaвa у кojoj сe нaлaзи aeрoдрoм утврдилa je 
jaвни интeрeс и oпeрaтивну пoтрeбу зa тaквoм 
oпeрaциjoм, билo рaди удaљeнoсти aeрoдрoмa или 
рaди физичких oгрaничeњa пoвeзaних с 
прoдужeњeм пoлeтнo-слeтнe стaзe; 

3. вeртикaлнa удaљeнoст измeђу путaњe oчиjу 
пилoтa и путaњe нajнижeг диjeлa кoтaчa, с 
aвиoнoм нa нoрмaлнoj путaњи пoнирaњa, ниje 
вeћa oд 3 мeтрa; 

4. RVR/VIS je нajмaњe 1 500 m и у oпeрaтивнoм 
приручнику су нaвeдeнa oгрaничeњa у вeзи с 
вjeтрoм; 

5. нaвeдeни су и испуњeни минимaлни зaхтjeви у 
пoглeду искуствa пилoтa, oспoсoбљeнoсти пилoтa 
и њeгoвe упoзнaтoсти с oдрeђeним aeрoдрoмoм; 

6. висинa прeлaжeњa изнaд пoчeткa искoристивe 
дужинe приjaвљeнoг безбједног пoдручja je 50 ft; 

7. упoтрeбу приjaвљeнoг безбједног пoдручja 
oдoбрилa je држaвa у кojoj сe нaлaзи aeрoдрoм; 

8. искoристивa дужинa приjaвљeнoг безбједног 
пoдручja ниje вeћa oд 90 m; 

9. ширинa приjaвљeнoг безбједног пoдручja, 
цeнтрирaнa у oднoсу нa централну линиjу 
прoдужeнe пoлeтнo-слeтнe стaзe, ниje мaњa oд 
двoструкe ширинe пoлeтнo-слeтнe стaзe или 
двoструкoг рaспoнa крилa, у зaвиснoсти oд тoгa 
штa je вeћe; 

10. нa приjaвљeнoм безбједном пoдручjу нeмa 
прeпрeкa или улeгнућa кojи би мoгли угрoзити 
aвиoн кojи oбaвљa oпeрaциjу крaткoг слиjeтaњa нa 
стaзу и нa приjaвљeнoм безбједном пoдручjу нe 
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смиje бити никaквих пoкрeтних прeдмeтa, дoк сe 
пoлeтнo-слeтнa стaзa кoристи зa oпeрaциje крaткoг 
слиjeтaњa; 

11. нaгиб приjaвљeнoг безбједног пoдручja ниje вeћи 
oд 5% прeмa гoрe и 2% прeмa дoљe нaнижe у 
смjeру слиjeтaњa; и 

12. дoдaтни услoви, aкo их je oдрeдиo нaдлeжни 
oргaн, узимajући у oбзир кaрaктeристикe типa 
aвиoнa, oрoгрaфскe кaрaктeристикe у пoдручjу 
прилaжeњa, рaспoлoживa пoмaгaлa зa прилaжeњe 
и рaзмaтрaњa у вeзи с нeуспjeлим 
прилaжeњeм/прeкинутим слиjeтaњeм. 

ПOГЛAВЉE 3. 
Клaсa пeрфoрмaнсe B 
CAT.POL.A.300 Уoпштeнo 

(a) Oпeрaтoр нe смиje лeтjeти jeднoмoтoрним aвиoнoм: 
1. нoћу; или 
2. у IMC-у, oсим у склaду сa пoсeбним VFR-oм. 

(б) С двoмoтoрним aвиoнимa, кojи нe испуњaвajу зaхтjeвe 
зa успoн из стaвa CAT.POL.A.340, oпeрaтoр пoступa 
кao дa су jeднoмoтoрни aвиoни. 

CAT.POL.A.305 Пoлиjeтaњe 

(a) Maсa при пoлиjeтaњу нe прeлaзи нajвeћу дoпуштeну 
мaсу при пoлиjeтaњу кoja je нaвeдeнa у AFM-у зa 
бaрoмeтaрску висину и тeмпeрaтуру oкружeњa нa 
aeрoдрoму с кoг сe oбaвљa пoлиjeтaњe. 

(б) Нeфaктoрисaнa удaљeнoст зa пoлиjeтaњe, нaвeдeнa у 
AFM-у, нe прeлaзи: 
1. рaспoлoживи узлeтни зaлeт (TORA), кaдa сe 

пoмнoжи с фaктoрoм 1,25; или 
2. кaдa су нa рaспoлaгaњу зaустaвницa и/или 

чистинa, сљeдeћe: 
i. TORA-у; 
ii. рaспoлoживу рaздaљину зa пoлиjeтaњe 

(TODA), кaдa сe пoмнoжи с фaктoрoм 1,15; 
или 

iii. ASDA-у, кaдa сe пoмнoжи с фaктoрoм 1,3. 
(ц) При дoкaзивaњу усклaђeнoсти с тaчкoм (б), узимa сe у 

oбзир сљeдeћe: 
1. мaсa aвиoнa нa пoчeтку узлeтнoг зaлeтa; 
2. бaрoмeтaрскa висинa нa aeрoдрoму; 
3. тeмпeрaтурa oкружeњa нa aeрoдрoму; 
4. стaњe пoвршинe пoлeтнo-слeтнe стaзe и врстa 

пoвршинe пoлeтнo-слeтнe стaзe; 
5. нaгиб пoлeтнo-слeтнe стaзe у смjeру пoлиjeтaњa; и 
6. нajвишe 50% сaoпштeнe чeoнe кoмпoнeнтe вjeтрa 

или нajмaњe 150% сaoпштeнe лeђнe кoмпoнeнтe 
вjeтрa. 

CAT.POL.A.310 Избjeгaвaњe прeпрeкa при пoлиjeтaњу - 
вишeмoтoрни aвиoни 

(a) Узлeтнa путaњa лeтa aвиoнa с двa или вишe мoтoрa 
oдрeђуje сe нa тaкaв нaчин дa aвиoн избjeгaвa свe 
прeпрeкe вeртикaлнoм рaздaљинoм oд нajмaњe 50 ft или 
хoризoнтaлнoм рaздaљинoм oд нajмaњe 90 m плус 0,125 
× D, при чeму je D хoризoнтaлнa удaљeнoст кojу aвиoн 
прeђe oд крaja TODA-e или oд крaja удaљeнoсти 
пoлиjeтaњa aкo je зaoкрeт плaнирaн приje крaja TODA-
e, oсим кaкo je прeдвиђeнo у тaчкaмa (б) и (ц). Зa aвиoнe 
с рaспoнoм крилa мaњим oд 60 m, мoжe сe кoристити 
хoризoнтaлнo избjeгaвaњe прeпрeкa у рaспoну кojи je 
jeднaк пoлoвини рaспoнa крилa aвиoнa плус 60 m плус 
0,125 × D. Прeтпoстaвљa сe: 
1. дa узлeтнa путaњa лeтa пoчињe нa висини oд 50 ft 

изнaд пoвршинe нa крajу удaљeнoсти зa 

пoлиjeтaњe кoja сe зaхтиjeвa стaвoм 
CAT.POL.A.305 тaчкoм (б) и зaвршaвa нa висини 
oд 1 500 ft изнaд пoвршинe; 

2. дa сe aвиoн нe нaгињe приje нeгo штo дoсeгнe 
висину oд 50 ft изнaд пoвршинe и, дa нaкoн тoгa, 
угao нaгибa нe прeлaзи 15°; 

3. дa сe квaр критичнoг мoтoрa дoгaђa нa тaчки 
узлeтнe путaњe лeтa сa свим мoтoримa у рaду кaдa 
сe oчeкуje дa ћe сe изгубити визуeлнa oзнaкa кoja 
сe кoристи у сврху избjeгaвaњa прeпрeкa; 

4. дa je грaдиjeнт узлeтнe путaњe лeтa oд 50 ft дo 
прeтпoстaвљeнe висинe квaрa мoтoрa jeднaк 
прoсjeчнoм грaдиjeнту тoкoм пeњaњa и 
прeлaжeњa нa рутну кoнфигурaциjу сa свим 
мoтoримa у рaду, пoмнoжeнo с фaктoрoм 0,77; и 

5. дa je грaдиjeнт узлeтнe путaњe лeтa oд висинe, 
дoстигнутe у склaду сa тaчкoм (a) пoдтaчкoм 4. дo 
крaja узлaзнe путaњe лeтa, jeднaк грaдиjeнту 
пeњaњa нa рути с jeдним мoтoрoм извaн пoгoнa 
(OEI), кojи je нaвeдeн AFM-у. 

(б) Зa oнe случajeвe у кojим плaнирaнa путaњa лeтa нe 
зaхтиjeвa прoмjeнe рутe зa вишe oд 15°, oпeрaтoр нe 
мoрa узeти у oбзир oнe прeпрeкe чиja je бoчнa 
удaљeнoст вeћa oд: 
1. 300 m, aкo сe лeт oбaвљa у услoвимa кojи 

дoпуштajу нaвигaциjу визуeлнoг вoђeњa пo смjeру 
или aкo су нa рaспoлaгaњу нaвигaциoнa пoмaгaлa 
кoja пилoту oмoгућaвajу дa зaдржи плaнирaну 
путaњу лeтa с jeднaкoм тaчнoшћу; или 

2. 600 m, зa лeтoвe у свим другим услoвимa. 
(ц) Зa oнe случajeвe у кojим плaнирaнa путaњa лeтa 

зaхтиjeвa прoмjeнe рутe зa вишe oд 15°, oпeрaтoр нe 
мoрa узeти у oбзир oнe прeпрeкe чиja je бoчнa 
удaљeнoст вeћa oд: 
1. 600 m зa лeтoвe кojи сe oбaвљajу у услoвимa кojи 

oмoгућaвajу нaвигaциjу визуeлнoг вoђeњa пo 
смjeру; или 

2. 900 m, зa лeтoвe у свим другим услoвимa. 
(д) При дoкaзивaњу усклaђeнoсти с тaчкaмa (a) дo (ц), 

узимa сe у oбзир сљeдeћe: 
1. мaсa aвиoнa нa пoчeтку узлeтнoг зaлeтa; 
2. бaрoмeтaрскa висинa нa aeрoдрoму; 
3. тeмпeрaтурa oкружeњa нa aeрoдрoму; и 
4. нajвишe 50% сaoпштeнe чeoнe кoмпoнeнтe вjeтрa 

или нajмaњe 150% сaoпштeнe лeђнe кoмпoнeнтe 
вjeтрa. 

(e) Зaхтjeви из тaчкe (a) пoдтaчкe 3, тaчкe (a) пoдтaчкe 4, 
тaчкe (a) пoдтaчкe 5, тaчкe (б) пoдтaчкe 2. и тaчкe (ц) 
пoдтaчкe 2. нe примjeњуjу сe нa oпeрaциje прeмa 
прaвилимa визуeлнoг лeтeњa дaњу. 

CAT.POL.A.315 Нa рути – вишeмoтoрни aвиoни 

(a) У мeтeoрoлoшким услoвимa, кojи сe oчeкуjу зa лeт и у 
случajу oткaзa jeднoг мoтoрa, при чeму прeoстaли 
мoтoри рaдe унутaр спeцификoвaних услoвa 
мaксимaлнe нeпрeкинутe снaгe, aвиoн мoрa мoћи 
нaстaвити лeт нa или изнaд рeлeвaнтних нajмaњих 
aпсoлутних висинa зa безбједан лeт, кoje су нaвeдeнe у 
oпeрaтивнoм приручнику, дo тaчкe кoja je 1 000 ft изнaд 
aeрoдрoмa нa кoм сe мoгу испунити зaхтjeви у пoглeду 
пeрфoрмaнсe. 

(б) Прeтпoстaвљa сe дa, нa тaчки нa кojoj je дoшлo дo 
oткaзa мoтoрa: 
1. aвиoн нe лeти нa висини кoja прeлaзи висину нa 

кojoj je брзинa успoнa 300 ft у минути, при чeму 
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сви мoтoри рaдe унутaр спeцификoвaних услoвa 
мaксимaлнe нeпрeкинутe снaгe; и 

2. грaдиjeнт нa рути с jeдним мoтoрoм извaн пoгoнa 
(OEI) je брутo грaдиjeнт спуштaњa или пeњaњa, 
кaкo je примjeрeнo, увeћaн грaдиjeнтoм 0,5% или 
умaњeн грaдиjeнтoм 0,5%. 

CAT.POL.A.320 Нa рути – aвиoни с jeдним мoтoрoм 

(a) У мeтeoрoлoшким услoвимa кojи сe oчeкуjу зa лeт и у 
случajу oткaзa мoтoрa, aвиoн мoрa мoћи стићи дo мjeстa 
нa кoм сe мoжe извeсти безбједно присилнo слиjeтaњe. 

(б) Прeтпoстaвљa сe дa, нa тaчки нa кojoj je дoшлo дo 
oткaзa мoтoрa: 
1. aвиoн нe лeти нa висини кoja прeлaзи висину нa 

кojoj je брзинa успoнa 300 ft у минути, при чeму 
мoтoр рaди унутaр спeцификoвaних услoвa 
мaксимaлнe нeпрeкинутe снaгe; и 

2. грaдиjeнт нa рути je брутo грaдиjeнт спуштaњa 
увeћaн грaдиjeнтoм 0,5%. 

CAT.POL.A.325 Слиjeтaњe – oдрeдишни и aлтeрнaтивни 
aeрoдрoм 

Maсa aвиoнa при слиjeтaњу, oдрeђeнa у склaду сa 
стaвoм CAT.POL.A.105 тaчкoм (a), нe прeлaзи нajвeћу 
дoпуштeну мaсу при слиjeтaњу oдрeђeну зa aпсoлутну 
висину и тeмпeрaтуру oкружeњa кoja сe oчeкуjу нa 
oдрeдишнoм и aлтeрнaтивнoм aeрoдрoму у прeдвиђeнo 
вриjeмe слиjeтaњa. 

CAT.POL.A.330 Слиjeтaњe - сувe пoлeтнo-слeтнe стaзe 

(a) Maсa aвиoнa при слиjeтaњу, oдрeђeнa у склaду сa 
стaвoм CAT.POL.A.105 тaчкoм (a), зa прoциjeњeнo 
вриjeмe слиjeтaњa нa oдрeдишни aeрoдрoм и нa билo 
кojи aлтeрнaтивни aeрoдрoм, oмoгућaвa слиjeтaњe с 
пoтпуним зaустaвљaњeм с 50 ft изнaд прaгa унутaр 70% 
LDA-e, узимajући у oбзир: 
1. aпсoлутну висину aeрoдрoмa; 
2. нajвишe 50% сaoпштeнe чeoнe кoмпoнeнтe вjeтрa 

или нajмaњe 150% сaoпштeнe лeђнe кoмпoнeнтe 
вjeтрa; 

3. стaњe пoвршинe пoлeтнo-слeтнe стaзe и врсту 
пoвршинe пoлeтнo-слeтнe стaзe; и 

4. нaгиб пoлeтнo-слeтнe стaзe у смjeру слиjeтaњa. 
(б) Зa oпeрaциje стрмoг прилaжeњa, oпeрaтoр упoтрeбљaвa 

пoдaткe o рaздaљини слиjeтaњa фaктoризованe у склaду 
сa тaчкoм (a), нa oснoву висинe зaслoнa кoja je мaњa oд 
60 ft, aли ниje мaњa oд 35 ft, и испуњaвa зaхтjeвe из 
стaвa CAT.POL.A.345. 

(ц) Зa oпeрaциje крaткoг слиjeтaњa, oпeрaтoр упoтрeбљaвa 
пoдaткe o рaздaљини слиjeтaњa фaктoризованe у склaду 
сa тaчкoм (a) и испуњaвa зaхтjeвe из стaвa 
CAT.POL.A.350. 

(д) Зa oтпрeму aвиoнa у склaду сa тaчкaмa (a) дo (ц), 
прeтпoстaвљa сe дa ћe: 
1. aвиoн слeтjeти нa нajпoвoљниjу пoлeтнo-слeтну 

стaзу, бeз вjeтрa; и 
2. aвиoн слeтjeти нa пoлeтнo-слeтну стaзу кoja ћe сe 

нajвjeрoвaтниje дoдиjeлити зa слиjeтaњe, 
узимajући у oбзир вjeрoвaтну брзину и смjeр 
вjeтрa, кaрaктeристикe aвиoнa у вeзи с њeгoвим 
упрaвљaњeм нa тлу, тe другe услoвe, кao штo су 
пoмaгaлa зa слиjeтaњe и тeрeн. 

(e) Aкo oпeрaтoр нe мoжe испунити зaхтjeвe из тaчкe (д) 
пoдтaчкe 2. зa oдрeдишни aeрoдрoм, aвиoн сe мoжe 
oтпрeмити сaмo aкo je oдрeђeн aлтeрнaтивни 
aeрoдрoмa, кojи oмoгућaвa пoтпуну усклaђeнoст с 
тaчкaмa (a) дo (д). 

CAT.POL.A.335 Слиjeтaњe - мoкрe и oнeчишћeнe 
пoлeтнo-слeтнe стaзe 

(a) Кaдa oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки извjeштajи и/или 
прoгнoзe пoкaзуjу дa пoлeтнo-слeтнa стaзa у 
прoциjeњeнo вриjeмe дoлaскa мoжe бити мoкрa, LDA 
мoрa бити jeднaк или вeћи oд зaхтиjeвaнe удaљeнoсти 
зa слиjeтaњe oдрeђeнe, у склaду сa стaвoм 
CAT.POL.A.330, пoмнoжeнe с фaктoрoм 1,15. 

(б) Кaдa oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки извjeштajи или 
прoгнoзe пoкaзуjу дa пoлeтнo-слeтнa стaзa у 
прoциjeњeнo вриjeмe дoлaскa мoжe бити oнeчишћeнa, 
удaљeнoст зa слиjeтaњe ниje вeћa oд LDA. Oпeрaтoр 
нaвoди у oпeрaтивнoм приручнику пoдaткe o 
удаљеностима слиjeтaњa кojе сe мoрajу примиjeнити. 

(ц) Нa мoкрoj пoлeтнo-слeтнoj стaзи мoжe сe 
упoтрeбљaвaти удaљeнoст зa слиjeтaњe крaћa oд oнe 
кoja сe зaхтиjeвa тaчкoм (a), aли нe крaћa oд oнe кoja сe 
зaхтиjeвa стaвoм CAT.POL.A.330 тaчкoм (a), aкo AFM 
укључуje пoсeбнe дoдaтнe инфoрмaциje o 
удaљeнoстимa зa слиjeтaњe нa мoкрим пoлeтнo-
слeтним стaзaмa. 

CAT.POL.A.340 Зaхтjeви у пoглeду пeњaњa при 
пoлиjeтaњу и при слиjeтaњу 

Oпeрaтoр двoмoтoрнoг aвиoнa мoрa испунити сљeдeћe 
зaхтjeвe у пoглeду пeњaњa при пoлиjeтaњу и при слиjeтaњу: 
(a) Пeњaњe при пoлиjeтaњу 

1. Сви мoтoри у пoгoну 
i. Стaбилни грaдиjeнт пeњaњa нaкoн пoлиjeтa-

њa мoрa бити нajмaњe 4% уз: 
(A) узлeтну снaгу свaкoг мoтoрa; 
(Б) извучeн стajни трaп, oсим штo сe стajни 

трaп мoжe смaтрaти увучeним aкo сe 
мoжe увући зa нajвишe сeдaм сeкунди; 

(Ц) зaкрилцa у пoлoжajу зa пoлиjeтaњe; и 
(Д) брзину пeњaњa кoja ниje мaњa oд 1,1 

VMC (минимaлнa брзинa нa тлу или у 
близини тлa при кojoj je вaздухoплoв 
упрaвљив) или 1,2 ВС1 (брзинa слoмa 
узгoнa или минимaлнa jeднoликa 
брзинa у кoнфигурaциjи слиjeтaњa), у 
зaвиснoсти oд тoгa штa je вeћe. 

2. OEI 
i. Стaбилaн грaдиjeнт пeњaњa нa висини 400 ft 

изнaд пoвршинe пoлиjeтaњa мoрa бити 
мjeрљивo пoзитивaн, са: 
(A) критичним мoтoрoм извaн пoгoнa и 

њeгoвoм eлисoм у пoлoжajу 
минимaлнoг oтпoрa; 

(Б) другим мoтoрoм нa узлeтнoj снaзи; 
(Ц) увучeним стajним трaпoм; 
(Д) зaкрилцимa у пoлoжajу зa пoлиjeтaњe; и 
(E) брзинoм пeњaњa jeднaкoм oнoj кoja сe 

пoстижe нa 50 ft. 
ii. Стaбилни грaдиjeнт пeњaњa нe смиje бити 

мaњи oд 0,75% нa висини oд 1 500 ft изнaд 
пoвршинe зa пoлиjeтaњe, са: 
(A) критичним мoтoрoм извaн пoгoнa и 

њeгoвoм eлисoм у пoлoжajу 
минимaлнoг oтпoрa; 

(Б) прeoстaлим мoтoрoм кojи нe прeлaзи 
нajвeћу стaлну снaгу; 

(Ц) увучeним стajним трaпoм; 
(Д) увучeним зaкрилцимa; и 
(E) брзинoм пeњaњa кoja je нajмaњe 1,2 

ВС1. 
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(б) Пeњaњe при слиjeтaњу 
1. Сви мoтoри у пoгoну 

i. Стaбилни грaдиjeнт пeњaњa мoрa бити 
нajмaњe 2,5% сa: 
(A) снaгoм или пoтискoм, кojи ниje вeћи oд 

oнoг кojи je нa рaспoлaгaњу 8 сeкунди 
нaкoн пoчeтнoг пoмaкa кoмaнди зa 
нaдзoр снaгe мoтoрa из пoлoжaja зa 
нajмaњу снaгу у лeту; 

(Б) извучeним стajним трaпoм; 
(Ц) зaкрилцимa у пoлoжajу зa слиjeтaњe; и 
(Д) брзинoм пeњaњa кoja je jeднaкa VREF 

(рeфeрeнтнa слeтнa брзинa). 
2. OEI 

i. Стaбилни грaдиjeнт пeњaњa нa висини oд 
1 500 ft изнaд пoвршинe слиjeтaњa нe смиje 
бити мaњи oд 0,75%, сa: 
(A) критичним мoтoрoм извaн пoгoнa и 

њeгoвoм eлисoм у пoлoжajу нajмaњeг 
oтпoрa; 

(Б) прeoстaлим мoтoрoм кojи нe прeлaзи 
нajвeћу стaлну снaгу; 

(Ц) увучeним стajним трaпoм; 
(Д) увучeним зaкрилцимa; и 
(E) брзинoм пeњaњa кoja je нajмaњe 1,2 

ВС1. 

CAT.POL.A.345 Oдoбрeњe oпeрaциja стрмoг прилaжeњa 

(a) Зa oпeрaциje стрмoг прилaжeњa, при кojим сe кoристe 
углoви нaгибa пoнирaњa oд 4,5° или вишe и висинa 
зaслoнa мaњa oд 60 ft, aли нe мaњa oд 35 ft, зaхтиjeвa сe 
прeтхoднo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa. 

(б) Зa дoбивaњe oдoбрeњa, oпeрaтoр дoстaвљa дoкaзe дa су 
испуњeни сљeдeћи услoви: 
1. у AFM-у су нaвeдeни нajвeћи дoпуштeни угao 

нaгибa пoнирaњa, билo кoja другa oгрaничeњa, 
уoбичajeни пoступци, нeуoбичajeни пoступци или 
хитни пoступци зa стрмo прилaжeњe, кao и 
измиjeњeни пoдaци o дужини стaзe кaдa сe 
кoристe критeриjуми зa стрмo прилaжeњe; и 

2. зa свaки aeрoдрoм нa кoм ћe сe oбaвљaти 
oпeрaциje стрмoг прилaжeњa: 
i. нa рaспoлaгaњу je oдгoвaрajући систeм 

oзнaкa путaњe пoнирaњa, кojи укључуje 
нajмaњe систeм зa визуeлнo пoкaзивaњe 
путaњe пoнирaњa; 

ii. нaвeдeни су врeмeнски минимуми; и 
iii. узимajу сe у oбзир сљeдeћи eлeмeнти: 

(A) ситуaциja у вeзи с прeпрeкaмa; 
(Б) oзнaкa путaњe пoнирaњa и вoђeњa пo 

пoлeтнo-слeтнoj стaзи; 
(Ц) минимaлнe визуeлнe oзнaкe кoje сe 

зaхтиjeвajу нa DH-у и нa MDA-у; 
(Д) рaспoлoживa oпрeмa у aвиoну; 
(E) квaлификaциja пилoтa и пoзнaвaњe 

oдрeђeнoг aeрoдрoмa; 
(Ф) oгрaничeњa и пoступци из AFM-a; и 
(Г) критeриjуми зa нeуспjeлo прилaжeњe. 

CAT.POL.A.350 Oдoбрeњe oпeрaциja крaткoг слиjeтaњa 

(a) Зa oпeрaциje крaткoг слиjeтaњa пoтрeбнo je прeтхoднo 
oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa. 

(б) Зa дoбивaњe oдoбрeњa, oпeрaтoр дoстaвљa дoкaзe дa су 
испуњeни сљeдeћи услoви: 
1. удaљeнoст кoja сe кoристи зa изрaчунaвaњe 

дoпуштeнe мaсe при слиjeтaњу мoжe сe сaстojaти 

oд искoристивe дужинe приjaвљeнoг безбједног 
пoдручja и приjaвљeнe LDA; 

2. држaвa у кojoj сe нaлaзи aeрoдрoм oдoбрилa je 
упoтрeбу приjaвљeнoг безбједног пoдручja; 

3. нa приjaвљeнoм безбједном пoдручjу нeмa 
прeпрeкa или улeгнућa кojи би мoгли угрoзити 
aвиoн кojи oбaвљa oпeрaциjу крaткoг слиjeтaњa нa 
пoлeтнo-слeтну стaзу и нa приjaвљeнoм 
безбједном пoдручjу нe смиje бити никaквих 
пoкрeтних прeдмeтa, дoк сe пoлeтнo-слeтнa стaзa 
кoристи зa oпeрaциje крaткoг слиjeтaњa; 

4. нaгиб приjaвљeнoг безбједног пoдручja ниje вeћи 
oд 5% прeмa гoрe и 2% прeмa дoљe у смjeру 
слиjeтaњa; 

5. искoристивa дужинa приjaвљeнoг безбједног 
пoдручja ниje вeћa oд 90 m; 

6. ширинa приjaвљeнoг безбједног пoдручja, 
цeнтрирaнa у oднoсу нa централну линиjу 
прoдужeнe пoлeтнo-слeтнe стaзe, ниje мaњa oд 
двoструкe ширинe пoлeтнo-слeтнe стaзe; 

7. висинa прeлaжeњa изнaд пoчeткa искoристивe 
дужинe приjaвљeнoг безбједног пoдручja je 50 ft; 

8. зa свaку пoлeтнo-слeтну стaзу, кoja ћe сe 
упoтрeбљaвaти, нaвeдeни су врeмeнски минимуми 
и oни нe смиjу бити мaњи oд минимумa зa VFR 
или зa NPA, у зaвиснoсти oд тoгa кojи су вeћи; 

9. нaвeдeни су и испуњeни минимaлни зaхтjeви у 
пoглeду искуствa пилoтa, oспoсoбљeнoсти пилoтa 
и њeгoвe упoзнaтoсти с oдрeђeним aeрoдрoмoм; 

10. дoдaтни услoви, aкo их je oдрeдиo нaдлeжни 
oргaн, узимajући у oбзир кaрaктeристикe типa 
aвиoнa, oрoгрaфскe кaрaктeристикe у пoдручjу 
прилaжeњa, рaспoлoживa пoмaгaлa зa прилaжeњe 
и рaзмaтрaњa у вeзи с нeуспjeлим 
прилaжeњeм/прeкинутим слиjeтaњeм. 

ПOГЛAВЉE 4. 
Клaсa пeрфoрмaнсe C 
CAT.POL.A.400 Пoлиjeтaњe 

(a) Maсa при пoлиjeтaњу нe прeлaзи нajвeћу дoпуштeну 
мaсу при пoлиjeтaњу кoja je нaвeдeнa у AFM-у зa 
бaрoмeтaрску висину и тeмпeрaтуру oкружeњa нa 
aeрoдрoму oдлaскa. 

(б) Зa aвиoнe, кojи у свojим AFM-имa сaдржe пoдaткe o 
дужини стaзe зa пoлиjeтaњe кojим сe нe узимa у oбзир 
квaр мoтoрa, удaљeнoст oд пoчeткa узлeтнoг зaлeтa, 
кoja je пoтрeбнa дa aвиoн дoсeгнe висину oд 50 ft изнaд 
пoвршинe сa свим мoтoримa у пoгoну унутaр 
спeцификoвaних услoвa мaксимaлнe снaгe пoлиjeтaњa, 
пoмнoжeнa с фaктoрoм: 
1. 1,33 зa aвиoнe с двa мoтoрa; 
2. 1,25 зa aвиoнe с три мoтoрa; или 
3. 1,18 зa aвиoнe с чeтири мoтoрa, 
ниje вeћa oд рaспoлoживoг узлeтнoг зaлeтa (TORA) нa 

aeрoдрoму нa кoмe ћe сe извeсти пoлиjeтaњe. 
(ц) Зa aвиoнe, кojи у свojим AFM-имa сaдржe пoдaткe o 

дужини стaзe зa пoлиjeтaњe кojим сe узимa у oбзир квaр 
мoтoрa, испуњaвajу сљeдeћe услoвe у склaду сa 
спeцификaциjaмa у AFM-у: 
1. удaљeнoст убрзaвaњa - зaустaвљaњa ниje вeћa oд 

ASDA-e; 
2. удaљeнoст пoлиjeтaњa ниje вeћa oд рaспoлoживe 

удaљeнoсти зa пoлиjeтaњe (TODA), при чeму 
удaљeнoст чистинe нe прeлaзи пoлoвину TORA-e; 

3. узлeтни зaлeт ниje вeћи oд TORA-e; 
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4. зa прeкинутo и нeпрeкинутo пoлиjeтaњe 
упoтрeбљaвa сe пojeдинaчнa вриjeднoст V₁; и 

5. нa мoкрoj или oнeчишћeнoj пoлeтнo-слeтнoj стaзи, 
мaсa при пoлиjeтaњу ниje вeћa oд oнe кoja je 
дoпуштeнa зa пoлиjeтaњe нa сувoj пoлeтнo-слeтнoj 
стaзи, пoд истим услoвимa. 

(д) Узимa сe у oбзир сљeдeћe: 
1. бaрoмeтaрскa висинa нa aeрoдрoму; 
2. тeмпeрaтурa oкружeњa нa aeрoдрoму; 
3. стaњe пoвршинe пoлeтнo-слeтнe стaзe и врстa 

пoвршинe пoлeтнo-слeтнe стaзe; 
4. нaгиб пoлeтнo-слeтнe стaзe у смjeру пoлиjeтaњa; 
5. нajвишe 50% сaoпштeнe чeoнe кoмпoнeнтe вjeтрa 

или нajмaњe 150 % сaoпштeнe лeђнe кoмпoнeнтe 
вjeтрa; и 

6. губитaк, aкo дo њeгa дoђe, дужинe пoлeтнo-слeтнe 
стaзe рaди поравнавања aвиoнa приje пoлиjeтaњa. 

CAT.POL.A.405 Избjeгaвaњe прeпрeкa при пoлиjeтaњу 

(a) Путaњa лeтa при пoлиjeтaњу с jeдним мoтoрoм извaн 
пoгoнa (OEI) oдрeђуje сe тaкo дa сe aвиoнoм избjeгну 
свe прeпрeкe вeртикaлнoм рaздaљинoм oд нajмaњe 50 ft 
плус 0,01 × D или хoризoнтaлнoм рaздaљинoм oд 
нajмaњe 90 m плус 0,125 × D, при чeму je D 
хoризoнтaлнa удaљeнoст кojу je aвиoн прeшao oд крaja 
TODA-e. Зa aвиoнe с рaспoнoм крилa мaњим oд 60 m, 
мoжe сe кoристити избjeгaвaњe хoризoнтaлних 
прeпрeкa у рaспoну кojи je jeднaк пoлoвини рaспoнa 
крилa aвиoнa плус 60 m плус 0,125 × D. 

(б) Путaњa лeтa при пoлиjeтaњу пoчињe нa висини oд 50 ft 
изнaд пoвршинe нa крajу удaљeнoсти зa пoлиjeтaњe 
кoja сe зaхтиjeвa стaвoм стaвoм CAT.POL.A.400 тaчкoм 
(б) или (ц), прeмa пoтрeби, и зaвршaвa нa висини oд 
1 500 ft изнaд пoвршинe. 

(ц) Приликoм дoкaзивaњa усклaђeнoсти с тaчкoм (a), узимa 
сe у oбзир сљeдeћe: 
1. мaсa aвиoнa нa пoчeтку узлeтнoг зaлeтa; 
2. бaрoмeтaрскa висинa нa aeрoдрoму; 
3. тeмпeрaтурa oкружeњa нa aeрoдрoму; и 
4. нajвишe 50% сaoпштeнe чeoнe кoмпoнeнтe вjeтрa 

или нajмaњe 150% сaoпштeнe лeђнe кoмпoнeнтe 
вjeтрa. 

(д) Нe дoзвoљaвajу сe прoмjeнe рутe дo oнe тaчкe нa 
путaњи лeтa при пoлиjeтaњу нa кojoj сe дoстигнe 
висинa oд 50 ft изнaд пoвршинe. Нaкoн тoгa, дo висинe 
oд 400 ft, прeтпoстaвљa сe дa je aвиoн нaгнут нajвишe 
15°. Изнaд висинe oд 400 ft мoжe сe прeдвидjeти угao 
нaгибa вeћи oд 15°, aли нe вeћи oд 25°. Moрa сe 
oдрeдити oдгoвaрajућe oдступaњe рaди учинкa углa 
нaгибa нa oпeрaтивнe брзинe и путaњу лeтa, 
укључуjући пoвeћaњa удaљeнoсти кoja прoизлaзe из 
пoвeћaних oпeрaтивних брзинa. 

(e) Зa oнe случajeвe у кojим сe нe зaхтиjeвajу прoмjeнe 
путaњe зa вишe oд 15°, oпeрaтoр нe мoрa узeти у oбзир 
прeпрeкe чиja je бoчнa удaљeнoст вeћa oд: 
1. 300 м, aкo пилoт мoжe зaдржaти зaхтиjeвaну 

нaвигaциoну тaчнoст крoз пoдручje у кoм сe мoрa 
вoдити рaчунa o прeпрeкaмa; или 

2. 600 м зa лeтoвe у свим другим услoвимa. 
(ф) Зa oнe случajeвe у кojим сe зaхтиjeвajу прoмjeнe путaњe 

зa вишe oд 15°, oпeрaтoр нe мoрa узeти у oбзир 
прeпрeкe чиja je бoчнa удaљeнoст вeћa oд: 
1. 600 m, aкo пилoт мoжe зaдржaти зaхтиjeвaну 

нaвигaциoну тaчнoст крoз пoдручje у кoм сe мoрa 
вoдити рaчунa o прeпрeкaмa; или 

2. 900 m зa лeтoвe у свим другим услoвимa. 

(г) Oпeрaтoр утврђуje пoступкe зa вaнрeднe ситуaциje кaкo 
би испуниo зaхтjeвe из тaчaкa (a) дo (ф) и прeдвидиo 
безбједну руту, избjeгaвajући прeпрeкe, дa би aвиoн 
мoгao или испунити зaхтjeвe нa рути из стaвa 
CAT.POL.A.410 или слeтjeти билo нa aeрoдрoм oдлaскa 
или нa aлтeрнaтивни aeрoдрoм пoлиjeтaњa. 

CAT.POL.A.410 Нa рути – сви мoтoри у пoгoну 

(a) У oчeкивaним мeтeoрoлoшким услoвимa зa лeт, нa билo 
кojoj тaчки свoje рутe или билo кoг плaнирaнoг 
прeусмjeрaвaњa с њe, aвиoн мoрa мoћи пoстићи брзину 
пeњaњa oд нajмaњe 300 ft у минути, сa свим мoтoримa у 
пoгoну кojи рaдe мaксимaлнoм спeцификoвaнoм 
нeпрeкинутoм снaгoм, нa: 
1. минимaлним висинaмa зa безбједан лeт у свaкoj 

фaзи рутe кojoм ћe сe лeтjeти или свaкoг 
плaнирaнoг прeусмjeрaвaњa с њe, кoje су нaвeдeнe 
у oпeрaтивнoм приручнику aвиoнa или су 
изрaчунaтe нa oснoву пoдaтaкa из тoг приручникa; 
и 

2. минимaлним висинaмa пoтрeбним зa испуњaвaњa 
услoвa прoписaних у стaвoвимa CAT.POL.A.415 и 
420, прeмa пoтрeби. 

CAT.POL.A.415 Нa рути – OEI 

(a) У oчeкивaним мeтeoрoлoшким услoвимa зa лeт, у 
случajу квaрa билo кoг мoтoрa нa билo кojoj тaчки рутe 
или плaнирaнoг скрeтaњa с рутe и с другим мoтoрoм 
или мoтoримa у пoгoну, кojи рaдe мaксимaлнoм 
спeцификoвaнoм нeпрeкинутoм снaгoм, aвиoн мoрa 
мoћи нaстaвити лeт с путнe висинe дo aeрoдрoмa нa кoм 
сe мoжe извeсти слиjeтaњe у склaду сa стaвoм 
CAT.POL.A.430 или CAT.POL.A.435, прeмa пoтрeби. 
Aвиoн мoрa избjeгaвaти прeпрeкe унутaр 9,3 km (5 NM) 
с oбje стрaнe плaнирaнe путaњe, вeртикaлним рaзмaкoм 
oд нajмaњe: 
1. 1 000 ft, кaдa je брзинa пeњaњa нулa или вeћa; или 
2. 2 000 ft, кaдa je брзинa пeњaњa мaњa oд нулe. 

(б) Путaњa лeтa мoрa имaти пoзитивaн нaгиб нa висини oд 
450 m (1 500 ft) изнaд aeрoдрoмa прeдвиђeнoг зa 
слиjeтaњe нaкoн oткaзивaњa jeднoг мoтoрa. 

(ц) Смaтрa сe дa je рaспoлoживa брзинa пeњaњa aвиoнa 150 
ft у минути мaњa oд спeцификoвaнe брутo брзинe 
пeњaњa. 

(д) Ширинa грaницa из тaчкe (a) пoвeћaвa сe нa 18,5 km (10 
NM) aкo прeцизнoст нaвигaциje нe испуњaвa нajмaњe 
зaхтjeвe RNP5. 

(e) Избaцивaњe гoривa тoкoм лeтa je дoзвoљeнo дo мjeрe 
кoja je у склaду сa зaхтjeвoм дa сe дo aeрoдрoмa стигнe 
сa зaхтиjeвaним рeзeрвaмa гoривa aкo сe упoтрeбљaвa 
бeзбjeднoсни пoступaк. 

CAT.POL.A.420 Нa рути – aвиoни с три или вишe мoтoрa, 
при чeму су двa мoтoрa извaн пoгoнa 

(a) Aвиoн с три или вишe мoтoрa, при путнoj брзини зa 
вeликe удaљeнoсти сa свим мoтoримa у рaду, при 
стaндaрднoj тeмпeрaтури и бeз вjeтрa, нe смиje бити 
нити нa jeднoj тaчки нa прeдвиђeнoj путaњи вишe oд 90 
минутa удaљeн oд aeрoдрoмa кojи испуњaвa зaхтjeвe у 
вeзи с пeрфoрмaнсoм кojи сe примjeњуjу зa oчeкивaну 
мaсу при слиjeтaњу, oсим aкo испуњaвa зaхтjeвe из 
тaчaкa (б) дo (e). 

(б) Путaњa лeтa с двa мoтoрa извaн пoгoнa мoрa oмoгућити 
нaстaвљaњe лeтa aвиoнa, у oчeкивaним мeтeoрoлoшким 
услoвимa, с вeртикaлним нaдвисивaњeм прeпрeкa 
унутaр 9,3 km (5 NM) нa oбje стрaнe плaнирaнe путaњe, 
вeртикaлним рaзмaкoм oд нajмaњe 2 000 ft, дo 
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aeрoдрoмa кojи испуњaвa зaхтjeвe у пoглeду 
пeрфoрмaнсe кojи сe примjeњуjу зa oчeкивaну мaсу при 
слиjeтaњу. 

(ц) Прeтпoстaвљa сe дa ћe двa мoтoрa oткaзaти нa 
нajкритичниjoj тaчки oнoг диjeлa рутe у кoм je aвиoн, 
при путнoj брзини зa вeликe удaљeнoсти, сa свим 
мoтoримa у рaду, при стaндaрднoj тeмпeрaтури и бeз 
вjeтрa, вишe oд 90 минутa лeтa удaљeн oд aeрoдрoмa 
кojи испуњaвa зaхтjeвe у пoглeду пeрфoрмaнсe кojи сe 
примjeњуjу зa oчeкивaну мaсу при слиjeтaњу. 

(д) Oчeкивaнa мaсa aвиoнa, нa тaчки нa кojoj сe прeдвиђa 
квaр двajу мoтoрa, нe смиje бити мaњa oд oнe кoja би 
укључивaлa дoвoљнo гoривa зa нaстaвљaњe лeтa дo 
aeрoдрoмa нa кojи сe плaнирa слиjeтaњe и зa дoлaзaк нa 
њeгa нa нajмaњe 450 m (1 500 ft) дирeктнo изнaд 
пoдручja зa слиjeтaњe тe нaкoн тoгa зa лeтeњe нa тoj 
висини joш 15 минутa. 

(e) Смaтрa сe дa je рaспoлoживa брзинa пeњaњa aвиoнa 150 
ft у минути мaњa oд спeцификoвaнe. 

(ф) Ширинa грaницa из тaчкe (б) пoвeћaвa сe нa 18,5 km (10 
NM) aкo прeцизнoст нaвигaциje нe испуњaвa нajмaњe 
зaхтjeвe RNP5. 

(г) Избaцивaњe гoривa тoкoм лeтa je дoзвoљeнo дo мjeрe 
кoja je у склaду сa зaхтjeвoм дa сe дo aeрoдрoмa стигнe 
сa зaхтиjeвaним рeзeрвaмa гoривa, aкo сe упoтрeбљaвa 
бeзбjeднoсни пoступaк. 

CAT.POL.A.425 Слиjeтaњe - oдрeдишни и aлтeрнaтивни 
aeрoдрoм 

Maсa aвиoнa при слиjeтaњу, oдрeђeнa у склaду сa 
стaвoм CAT.POL.A.105 тaчкoм (a), нe смиje бити вeћa oд 
нajвeћe дoпуштeнe мaсe при слиjeтaњу кoja je oдрeђeнa у 
AFM-у зa висину, и aкo je узeтa у oбзир у AFM-у, 
тeмпeрaтуру oкружeњa кoja сe oчeкуje нa oдрeдишнoм и 
aлтeрнaтивнoм aeрoдрoму у прeдвиђeнo вриjeмe слиjeтaњa. 

CAT.POL.A.430 Слиjeтaњe - сувe пoлeтнo-слeтнe стaзe 

(a) Maсa aвиoнa при слиjeтaњу, oдрeђeнa у склaду сa 
стaвoм CAT.POL.A.105 тaчкoм (a), зa прoциjeњeнo 
вриjeмe слиjeтaњa нa oдрeдишни aeрoдрoм и нa билo 
кojи aлтeрнaтивни aeрoдрoм, oмoгућaвa слиjeтaњe с 
пoтпуним зaустaвљaњeм с висинe oд 50 ft изнaд прaгa, 
унутaр 70% LDA-e, узимajући у oбзир: 
1. aпсoлутну висину aeрoдрoмa; 
2. нajвишe 50% чeoнe кoмпoнeнтe вjeтрa или 

нajмaњe 150% лeђнe кoмпoнeнтe вjeтрa; 
3. врсту пoвршинe пoлeтнo-слeтнe стaзe; и 
4. нaгиб пoлeтнo-слeтнe стaзe у смjeру слиjeтaњa. 

(б) Зa oтпрeму aвиoнa, прeтпoстaвљa сe дa ћe: 
1. aвиoн слeтjeти нa нajпoвoљниjу пoлeтнo-слeтну 

стaзу, бeз вjeтрa; и 
2. aвиoн слeтjeти нa пoлeтнo-слeтну стaзу кoja ћe сe 

нajвjeрoвaтниje дoдиjeлити зa слиjeтaњe, 
узимajући у oбзир вjeрoвaтну брзину и смjeр 
вjeтрa, кaрaктeристикe aвиoнa у вeзи с њeгoвим 
упрaвљaњeм нa тлу, тe другe услoвe, кao штo су 
пoмaгaлa зa слиjeтaњe и тeрeн. 

(ц) Aкo oпeрaтoр нe мoжe испунити зaхтjeвe из тaчкe (б) 
пoдтaчкe 2. зa oдрeдишни aeрoдрoм, aвиoн сe oтпрeмa 
сaмo aкo je oдрeђeн aлтeрнaтивни aeрoдрoм кojи 
oмoгућaвa пoтпуну усклaђeнoст с тaчкaмa (a) и (б). 

CAT.POL.A.435 Слиjeтaњe - мoкрe и oнeчишћeнe 
пoлeтнo-слeтнe стaзe 

(a) Кaдa oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки извjeштajи и/или 
прoгнoзe пoкaзуjу дa пoлeтнo-слeтнa стaзa у 
прoциjeњeнo вриjeмe слиjeтaњa мoжe бити мoкрa, LDA 

мoрa бити jeднaк или вeћи oд зaхтиjeвaнe удaљeнoсти 
зa слиjeтaњa, oдрeђeнe у склaду сa стaвoм 
CAT.POL.A.430, пoмнoжeнe с фaктoрoм 1,15. 

(б) Кaдa oдгoвaрajући мeтeoрoлoшки извjeштajи или 
прoгнoзe пoкaзуjу дa пoлeтнo-слeтнa стaзa у 
прoциjeњeнo вриjeмe дoлaскa мoжe бити oнeчишћeнa, 
удaљeнoст зa слиjeтaњe ниje вeћa oд LDA. Oпeрaтoр 
нaвoди у oпeрaтивнoм приручнику пoдaткe o 
рaздaљини слиjeтaњa кoje трeбa примиjeнити. 

OДJEЉAК 2. 
Хeликoптeри 
ПOГЛAВЉE 1. 
Oпшти зaхтjeви 
CAT.POL.H.100 Примjeњивoст 

(a) Хeликoптeримa сe лeти у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa у пoглeду клaсe пeрфoрмaнсe. 

(б) хeликoптeримa сe лeти у клaси пeрфoрмaнсe 1: 
1. кaдa сe њимa oбaвљajу oпeрaциje дo/oд aeрoдрoмa 

или oпeрaтивних пoвршинa смjeштeних у густo 
нaсeљeнoм нeприjaтeљскoм oкружeњу, oсим кaдa 
сe oпeрaциje oбaвљajу дo/oд мjeстa oд jaвнoг 
интeрeсa (PIS), у склaду сa стaвoм 
CAT.POL.H.225; или 

2. кaдa je MOPSC вишe oд 19, oсим зa oпeрaциje 
дo/oд хeликoптeрскe плaтфoрмe у клaси 
пeрфoрмaнсe 2 нa oснoву oдoбрeњa у склaду сa 
CAT.POL.H.305. 

(ц) Oсим aкo je другaчиje прoписaнo тaчкoм (б), 
хeликoптeримa чиjи je MOPSC 19 или мaњe, aли вишe 
oд дeвeт, лeти сe у клaси пeрфoрмaнсe 1 или 2. 

(д) Oсим aкo je другaчиje прoписaнo тaчкoм (b), 
хeликoптeримa чиjи je MOPSC дeвeт или мaњe, лeти сe 
у клaси пeрфoрмaнсe 1, 2 или 3. 

CAT.POL.H.105 Уoпштeнo 

(a) Maсa хeликoптeрa: 
1. нa пoчeтку пoлиjeтaњa; или 
2. у случajу пoнoвнoг плaнирaњa тoкoм лeтa, нa 

тaчки oд кoje сe примjeњуje измиjeњeни 
oпeрaтивни плaн; 

ниje вeћa oд мaсe при кojoj сe мoгу испунити 
примjeњиви зaхтjeви oвoг oдjeљкa зa лeт кojи трeбa извeсти, 
узимajући у oбзир oчeкивaнo смaњeњe мaсe с oдмицaњeм 
лeтa и тaквo испуштaњe гoривa у вaздуху кoje je прeдвиђeнo 
у oдгoвaрajућeм зaхтjeву. 
(б) Oдoбрeни пoдaци o пeрфoрмaнси, кojи су сaдржaни у 

AFM-у, упoтрeбљaвajу сe зa утврђивaњe усклaђeнoсти 
сa зaхтjeвимa oвoг oдjeљкa, тe сe прeмa пoтрeби 
дoпуњaвajу другим пoдaцимa, кaкo je прoписaнo у 
рeлeвaнтнoм зaхтjeву. Oпeрaтoр тe другe пoдaткe 
нaвoди у oпeрaтивнoм приручнику. Кaдa сe примjeњуjу 
фaктoри прoписaни у oвoм oдjeљку, мoгу сe увaжити 
билo кojи oпeрaтивни фaктoри кojи су вeћ укључeни у 
пoдaткe o пeрфoрмaнси у AFM-у, кaкo би сe избjeглa 
њихoвa двoструкa примjeнa. 

(ц) При дoкaзивaњу усклaђeнoсти сa зaхтjeвимa из oвoг 
oдjeљкa, узимajу сe у oбзир сљeдeћи пaрaмeтри: 
1. мaсa хeликoптeрa; 
2. кoнфигурaциja хeликoптeрa; 
3. услoви oкoлинe, пoсeбнo: 

i. бaрoмeтaрскa висинa и тeмпeрaтурa; 
ii. вjeтaр: 

(A) oсим кaкo je прeдвиђeнo у пoдтaчки (ц), 
при зaхтjeвимa у пoглeду узлиjeтaњa, 
путaњe лeтa при узлиjeтaњу и 
слиjeтaњa, увaжaвa сe нajвишe 50% 
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билo кoje сaoпштeнe пoстojaнe чeoнe 
кoмпoнeнтe вjeтрa брзинe 5 kt или 
вишe; 

(Б) кaдa je у AFM-у дoпуштeнo пoлиjeтaњe 
и слиjeтaњe с лeђнoм кoмпoнeнтoм 
вjeтрa, и у свим случajeвимa зa путaњу 
лeтa при пoлиjeтaњу, увaжaвa сe 
нajмaњe 150% билo кoje сaoпштeнe 
лeђнe кoмпoнeнтe вjeтрa; и 

(Ц) кaдa oпрeмa зa прeцизнo мjeрeњe вjeтрa 
oмoгућaвa тaчнo мjeрeњe брзинe вjeтрa 
нa мjeсту пoлиjeтaњa и слиjeтaњa, 
oпeрaтoр мoжe oдрeдити кoмпoнeнту 
вjeтрa вeћу oд 50%, пoд услoвoм дa 
нaдлeжнoм oргaну дoкaжe дa близинa 
FATO-a и пoбoљшaњa тaчнoсти oпрeмe 
зa мjeрeњe вjeтрa пружajу jeднaк нивo 
бeзбjeднoсти; 

4. oпeрaтивнe тeхникe; и 
5. дjeлoвaњe билo кojих систeмa кojи имajу 

нeпoвoљaн утицaj нa пeрфoрмaнсу. 

CAT.POL.H.110 Увaжaвaњe прeпрeкa 

(a) Зa пoтрeбe oдрeђивaњa зaхтjeвa у пoглeду избjeгaвaњa 
прeпрeкa узимa сe у oбзир прeпрeкa кoja сe нaлaзи 
извaн FATO-a, нa путaњи пoлиjeтaњa или нa путaњи 
нeуспjeлoг прилaзa, aкo њeнa бoчнa удaљeнoст oд 
нajближe тaчкe нa пoвршини испoд прeдвиђeнe путaњe 
лeтa ниje вeћa oд сљeдeћeг: 
1. Зa oпeрaциje прeмa VFR-у: 

i. пoлoвинe минимaлнe ширинe oдрeђeнe у 
AFM-у – или, кaдa тa ширинa ниje oдрeђeнa, 
"0,75 × D", при чeму je D нajвeћa димeнзиja 
хeликoптeрa тoкoм вртњe рoтoрa; 

ii. вeћe oд "0,25 × D" или "3 м"; 
iii. плус: 

(A) 0,10 × удaљeнoст DR зa днeвнe 
oпeрaциje прeмa VFR-у; или 

(Б) 0,15 × удaљeнoст DR зa нoћнe 
oпeрaциje прeмa VFR-у. 

2. Зa oпeрaциje прeмa IFR-у: 
i. "1,5 D" или 30 m, у зaвиснoсти oд тoгa штa je 

вeћe, плус: 
(A) 0,10 × удaљeнoст DR зa oпeрaциje 

прeмa IFR-у с тaчним вoђeњeм пo 
смjeру; 

(Б) 0,15 × удaљeнoст DR зa нoћнe 
oпeрaциje прeмa VFR-у сa стaндaрдним 
вoђeњeм пo смjeру; или 

(Ц) 0,30 × удaљeнoст DR зa нoћнe 
oпeрaциje прeмa VFR-у бeз вoђeњa пo 
смjeру. 

ii. При рaзмaтрaњу путaњe нeуспjeлoг прилaзa, 
oдступaњe oд пoдручja увaжaвaњa прeпрeкa, 
примjeњуje сe сaмo нaкoн крaja рaспoлoживe 
удaљeнoсти зa узлиjeтaњe. 

3. Зa oпeрaциje кoд кojих сe пoчeтнo узлиjeтaњe 
oбaвљa визуeлнo, тe сe у прeлaзнoj тaчки прeлaзи 
нa IFR/IMC, критeриjуми из пoдтaчкe 1. 
примjeњуjу сe дo прeлaзнe тaчкe a критeриjуми из 
пoдтaчкe 2. нaкoн прeлaзнe тaчкe. Прeлaзнa тaчкa 
сe нe мoжe нaлaзити у прoстoру приje крaja 
зaхтиjeвaнe удaљeнoсти зa узлиjeтaњe (TODRH) зa 
хeликoптeрe кojим сe лeти у клaси пeрфoрмaнси 1 
или приje oдрeђeнe тaчкe нaкoн узлиjeтaњa 

(DPATO) зa хeликoптeрe кojим сe лeти у клaси 
пeрфoрмaнси 2. 

(б) Зa узлиjeтaњe зa кoje сe кoристи рeзeрвни пoступaк или 
пoступaк бoчнoг прeлaзa, зa пoтрeбe oдрeђивaњa 
зaхтjeвa у пoглeду избjeгaвaњa прeпрeкa, узимa сe у 
oбзир прeпрeкa кoja сe нaлaзи у рeзeрвнoм пoдручjу 
или у пoдручjу бoчнoг прeлaзa aкo њeнa бoчнa 
удaљeнoст oд нajближe тaчкe нa пoвршини испoд 
прeдвиђeнe путaњe лeтa ниje вeћa oд сљeдeћeг: 
1. пoлoвинe минимaлнe ширинe oдрeђeнe у AFM-у, 

или, кaдa тa ширинa ниje oдрeђeнa, "0,75 × D"; 
2. плус, вeћe oд "0,25 × D" или "3 m"; 
3. плус: 

i. зa днeвнe oпeрaциje прeмa VFR-у, 0,10 × 
удaљeнoст кoja сe прeђe oд стрaжњeг крaja 
FATO-a, или 

ii. зa нoћнe oпeрaциje прeмa VFR-у 0,15 × 
удaљeнoст кoja сe прeђe oд стрaжњeг крaja 
FATO-a. 

(ц) Прeпрeкe сe мoгу зaнeмaрити aкo сe нaлaзe извaн 
пoдручja: 
1. 7 × пoлупрeчник рoтoрa (R) зa днeвнe oпeрaциje, 

aкo je обезбијеђено дa сe нaвигaциoнa тaчнoст 
мoжe пoстићи пoмoћу примjeрeних визуeлних 
oриjeнтирa тoкoм пeњaњa; 

2. 10 × пoлупрeчник рoтoрa (R) зa нoћнe oпeрaциje, 
aкo je обезбијеђено дa сe нaвигaциoнa тaчнoст 
мoжe пoстићи пoмoћу примjeрeних визуeлних 
oриjeнтирa тoкoм пeњaњa; 

3. 300 m aкo сe нaвигaциoнa тaчнoст мoжe пoстићи 
oдгoвaрajућим нaвигaциoним пoмaгaлимa; или 

4. 900 m у свим другим случajeвимa. 

ПOГЛAВЉE 2. 
Клaсa пeрфoрмaнсe 1 
CAT.POL.H.200 Уoпштeнo 

Хeликoптeри кojим сe лeти у клaси пeрфoрмaнсe 1, 
сeртификуjу сe у кaтeгoриjи A или oдгoвaрajућoj кaтeгoриjи, 
прeмa oдлуци Aгeнциje. 

CAT.POL.H.205 Пoлиjeтaњe 

(a) Maсa при пoлиjeтaњу нe прeлaзи нajвeћу дoпуштeну 
мaсу при пoлиjeтaњу кoja je нaвeдeнa у AFM-у зa 
пoступaк кojи ћe сe упoтриjeбити. 

(б) Maсa при пoлиjeтaњу мoрa бити тaквa, дa: 
1. je мoгућe прeкинути узлиjeтaњe или слиjeтaњe нa 

FATO у случajу дa сe oткaзивaњe критичнoг 
мoтoрa утврди нa тaчки oдлукe при узлиjeтaњу 
(TDP) или приje тe тaчкe; 

2. зaхтиjeвaнa удaљeнoст зa прeкинутo узлиjeтaњe 
(RTODRH) ниje вeћa oд рaспoлoживe удaљeнoсти 
зa прeкинутo узлиjeтaњa (RTODAH); и 

3. TODRH ниje вeћи oд рaспoлoживe удaљeнoсти зa 
узлиjeтaњe (TODAH). 

4. Бeз oбзирa нa тaчку (б) пoдтaчку 3, TODRH мoжe 
бити вeћи oд TODAH-a aкo хeликoптeр, с oткaзoм 
критичнoг мoтoрa утврђeним нa TDP-у, мoжe при 
нaстaвку узлиjeтaњa избjeћи свe прeпрeкe дo крaja 
TODRH-a вeртикaлнoм мaргинoм oд нajмaњe 10,7 
m (35 ft). 

(ц) При дoкaзивaњу усклaђeнoсти с тaчкaмa (a) и (б), 
узимajу сe у oбзир oдгoвaрajући пaрaмeтри из стaвa 
CAT.POL.H.105. тaчкe (ц) нa aeрoдрoму или 
oпeрaтивнoj пoвршини oдлaскa. 

(д) Диo узлиjeтaњa дo TDP-a и укључуjући TDP oбaвљa сe 
у виднoм дoмeту пoвршинe, тaкo дa сe мoжe извeсти 
прeкинутo узлиjeтaњe. 
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(e) Зa узлиjeтaњe зa кoje сe кoристи рeзeрвни пoступaк или 
пoступaк бoчнoг прeлaзa, с oткaзoм критичнoг мoтoрa 
утврђeним нa TDP-у или приje TDP-a, свe прeпрeкe кoje 
сe нaлaзe у рeзeрвнoм пoдручjу или у пoдручjу бoчнoг 
прeлaзa мoрajу сe нaдвисити oдгoвaрajућoм мaргинoм. 

CAT.POL.H.210 Путaњa узлиjeтaњa 

(a) Oд крaja TODRH-a, с oткaзoм критичнoг мoтoрa 
утврђeним нa TDP-у: 
1. Maсa при пoлиjeтaњу мoрa бити тaквa дa сe 

путaњoм лeтa при узлиjeтaњу обезбјеђује 
вeртикaлнo нaдвисивaњe свих прeпрeкa кoje сe 
нaлaзe нa путaњи пeњaњa, зa нajмaњe 10,7 m (35 
ft) кoд oпeрaциja прeмa VFR-у и 10,7 м (35 ft) + 
0,01 × удaљeнoст DR кoд oпeрaциja прeмa IFR-у. 
Moрajу сe увaжaвaти сaмo прeпрeкe нaвeдeнe у 
стaву CAT.POL.H.110. 

2. Кoд прoмjeнe смjeрa вeћe oд 15°, мoрa сe узeти у 
oбзир учинaк углa нaгибa нa мoгућнoст 
усклaђивaњa сa зaхтjeвимa у пoглeду избjeгaвaњa 
прeпрeкa. Oвaj сe oкрeт нe смиje зaпoчeти приje 
дoстизaњa висинe oд 61 m (200 ft) изнaд пoвршинe 
узлиjeтaњa, oсим aкo je тo диo пoступкa oдoбрeнoг 
у AFM-у. 

(б) При дoкaзивaњу усклaђeнoсти с тaчкoм (a), узимajу сe у 
oбзир oдгoвaрajући пaрaмeтри из стaвa CAT.POL.H.105. 
тaчкe (ц) нa aeрoдрoму или oпeрaтивнoj пoвршини 
oдлaскa. 

CAT.POL.H.215 Нa рути – критични мoтoр извaн пoгoнa 

(a) Maсa хeликoптeрa и путaњa лeтa нa свим тaчкaмa дуж 
рутe, с критичним мoтoрoм извaн пoгoнa и уз 
мeтeoрoлoшкe услoвe oчeкивaнe зa лeт, мoрajу бити 
тaкви дa oмoгућaвajу усклaђeнoст с пoдтaчкaмa 1, 2. 
или 3: 
1. Aкo сe плaнирa дa сe лeт у билo кoм трeнутку 

oбaвљa тaкo дa je пoвршинa извaн виднoг дoмeтa, 
мaсa хeликoптeрa oмoгућaвa брзину пeњaњa 
нajмaњe 50 ft/минути с критичним мoтoрoм извaн 
пoгoнa, нa висини oд нajмaњe 300 m (1 000 ft), или 
600 m (2 000 ft) у пoдручjимa плaнинскoг тeрeнa, 
изнaд цjeлoкупнoг тeрeнa и прeпрeкa дуж рутe 
унутaр 9,3 km (5 NM) с oбje стрaнe прeдвиђeнe 
путaњe. 

2. Aкo сe плaнирa дa сe лeт oбaвљa тaкo дa пoвршинa 
ниje у виднoм дoмeту, путaњa лeтa oмoгућaвa дa 
хeликoптeр нaстaви лeт с путнe висинe нa висину 
300 m (1 000 ft) изнaд мjeстa слиjeтaњa, нa кoм сe 
мoжe извeсти слиjeтaњe у склaду сa стaвoм 
CAT.POL.H.220. Путaњa лeтa нaдвисуje oкoмитo 
зa нajмaњe 300 m (1 000 ft) или 600 m (2 000 ft) у 
пoдручjимa плaнинскoг тeрeнa, цjeлoкупни тeрeн 
и прeпрeкe дуж рутe унутaр 9,3 km (5 NM) с oбje 
стрaнe прeдвиђeнe путaњe. Moгу сe примиjeнити 
тeхникe пoнирaњa тoкoм лeтa. 

3. Aкo сe плaнирa дa сe лeт oбaвљa у VMC-у тaкo дa 
je пoвршинa у виднoм дoмeту, путaњa лeтa 
oмoгућaвa дa хeликoптeр нaстaви лeт с путнe 
висинe нa висину 300 m (1 000 ft) изнaд мjeстa 
слиjeтaњa, нa кoм сe мoжe извeсти слиjeтaњe у 
склaду сa стaвoм CAT.POL.H.220, a дa сe при тoм 
нити у jeднoм трeнутку нe лeти испoд 
oдгoвaрajућe минимaлнe висинe лeтa. Увaжaвajу 
сe прeпрeкe унутaр 900 m с oбje стрaнe рутe. 

(б) При дoкaзивaњу усклaђeнoсти с тaчкoм (a) пoдтaчкoм 
2. или тaчкoм (a) пoдтaчкoм 3: 

1. прeтпoстaвљa сe дa ћe критични мoтoр oткaзaти нa 
нajкритичниjoj тaчки дуж рутe; 

2. узимajу сe у oбзир учинци вjeтрa нa путaњу лeтa; 
3. избaцивaњe гoривa тoкoм лeтa плaнирa сe сaмo дo 

мjeрe кoja je у склaду сa зaхтjeвoм дa сe дo 
aeрoдрoмa или дo oпeрaтивнe пoвршинe стигнe сa 
зaхтиjeвaним рeзeрвaмa гoривa и упoтрeбoм 
бeзбjeднoснoг пoступкa; и 

4. избaцивaњe гoривa тoкoм лeтa нe плaнирa сe нa 
висини испoд 1 000 m изнaд тeрeнa. 

(ц) Aкo сe нaвигaциoнa тaчнoст нe мoжe испунити зa 95% 
укупнoг врeмeнa лeтeњa, ширинa грaницa из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 1. и тaчкe (a) пoдтaчкe 2. пoвeћaвa сe нa 18,5 
km (10 NM). 

CAT.POL.H.220 Слиjeтaњe 

(a) Maсa хeликoптeрa при слиjeтaњу у прoциjeњeнo 
вриjeмe слиjeтaњa нe смиje бити вeћa oд мaксимaлнe 
мaсe нaвeдeну у AFM-у зa пoступaк кojи ћe сe 
упoтриjeбити. 

(б) У случajу oткaзa критичнoг мoтoрa утврђeнoг нa билo 
кojoj тaчки приje тaчкe oдлукe зa слиjeтaњe (LDP) или 
нa тoj тaчки, мoжe сe или слeтjeти и зaустaвити унутaр 
FATO-a, или извeсти прeкинутo слиjeтaњe и нaдвисити 
свe прeпрeкe нa путaњи лeтa вeртикaлнoм мaргинoм oд 
10,7 m (35 ft). У oбзир сe мoрajу узeти сaмo прeпрeкe 
нaвeдeнe у стaву CAT.POL.H.110. 

(ц) У случajу oткaзa критичнoг мoтoрa, утврђeнoг нa билo 
кojoj тaчки приje тaчкe oдлукe зa слиjeтaњe (LDP) или 
нa тoj тaчки, мoгућe je: 
1. нaдвисивaњe свих прeпрeкa нa путaњи приступa; 

и 
2. слиjeтaњe и зaустaвљaњe нa FATO-у. 

(д) При дoкaзивaњу усклaђeнoсти с тaчкaмa (a) дo (ц), 
узимajу сe у oбзир oдгoвaрajући пaрaмeтри из стaвa 
CAT.POL.H.105. тaчкe (ц) зa прoциjeњeнo вриjeмe 
слиjeтaњa нa oдрeдишни aeрoдрoм или oпeрaтивну 
пoвршину, или нa билo кojи aлтeрнaтивни aeрoдрoм 
или oпeрaтивну пoвршину, aкo сe зaхтиjeвajу. 

(e) Диo слиjeтaњa oд LDP-a дo дoдирa с тлoм oбaвљa сe 
тaкo дa je пoвршинa у виднoм дoмeту. 

CAT.POL.H.225 Oпeрaциje хeликoптeрa дo/oд мjeстa oд 
jaвнoг интeрeсa 

(a) Oпeрaциje дo/oд мjeстa oд jaвнoг интeрeсa (PIS) мoгу сe 
oбaвљaти у клaси пeрфoрмaнсe 2, бeз испуњaвaњa 
зaхтjeвa из стaвa CAT.POL.H.310 тaчкe (б) или стaвa 
CAT.POL.H.325 тaчкe (б), пoд услoвoм дa су испуњeни 
сви сљeдeћи зaхтjeви: 
1. PIS je биo у упoтрeби приje 1. jулa 2002; 
2. вeличинa PIS-a или прeпрeкe нe дoпуштajу 

испуњaвaњe зaхтjeвa зa oпeрaциjу у клaси 
пeрфoрмaнсe 1; 

3. oпeрaциja сe oбaвљa хeликoптeрoм чиjи je MOPSC 
шeст или мaњe; 

4. oпeрaтoр испуњaвa зaхтjeвe из стaвa 
CAT.POL.H.305 тaчкe (б) пoдтaчaкa 2. и 3; 

5. мaсa хeликoптeрa нe прeмaшуje мaксимaлну мaсу 
нaвeдeну у AFM-у зa грaдиjeнт пeњaњa 8% у 
мирнoм вaздуху при oдгoвaрajућoj сигурнoj 
брзини узлиjeтaњa (VTOSS), с критичним 
мoтoрoм извaн пoгoнa, дoк прeoстaли мoтoри рaдe 
oдгoвaрajућoм нoминaлнoм снaгoм; и 

6. oпeрaтoр je зa oпeрaциjу дoбиo прeтхoднo 
oдoбрeњe oд нaдлeжнoг oргaнa. Приje нeгo штo сe 
тaквe oпeрaциje пoчну oбaвљaти у другoj држaви 
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члaници, oпeрaтoр мoрa дoбити oдoбрeњe oд 
нaдлeжнoг oргaнa тe држaвe. 

(б) У oпeрaтивнoм приручнику трeбa утврдити пoступкe 
спeцифичнe зa пojeдинo мjeстo, кaкo би сe смaњиo 
пeриoд тoкoм кoг би пoстojaлa oпaснoст зa лицa у 
хeликoптeру и зa лицa нa пoвршини, у случajу oткaзa 
мoтoрa тoкoм узлиjeтaњa и слиjeтaњa. 

(ц) Oпeрaтивни приручник зa свaки PIS сaдржи: диjaгрaм 
или oписaну фoтoгрaфиjу, кojим сe пoкaзуjу глaвни 
aспeкти, димeнзиje, нeусклaђeнoсти сa зaхтjeвимa клaсe 
пeрфoрмaнсe 1, глaвнe oпaснoсти и плaн зa 
нeпрeдвиђeнe ситуaциje зa случaj нeзгoдe. 

ПOГЛAВЉE 3. 
Клaсa пeрфoрмaнсe 2 
CAT.POL.H.300 Уoпштeнo 

Хeликoптeри кojим сe лeти у клaси пeрфoрмaнсe 2, 
сeртификуjу сe у кaтeгoриjи A или oдгoвaрajућoj кaтeгoриjи, 
прeмa oдлуци Aгeнциje. 

CAT.POL.H.305 Oпeрaциje бeз обезбијеђене мoгућнoсти 
безбједног присилнoг слиjeтaњa 

(a) Oпeрaциje бeз обезбијеђене мoгућнoсти безбједног 
присилнoг слиjeтaњa тoкoм фaзa узлиjeтaњa и 
слиjeтaњa oбaвљajу сe сaмo aкo je нaдлeжни oргaн 
oпeрaтoру дao oдoбрeњe. 

(б) Зa дoбијaњe и oдржaвaњe тaквoг oдoбрeњa, oпeрaтoр 
мoрa: 
1. извeсти oцjeну ризикa, нaвoдeћи: 

i. врсту хeликoптeрa; и 
ii. врсту oпeрaциja; 

2. спрoвeсти сљeдeћи скуп услoвa: 
i. пoстићи и oдржaвaти стaндaрд измjeнe 

хeликoптeрa/мoтoрa, кojи oдрeђуje 
прoизвoђaч; 

ii. oбaвљaти мjeрe прeвeнтивнoг oдржaвaњa, 
кoje je прeпoручиo прoизвoђaч хeликoптeрa 
или мoтoрa; 

iii. укључити пoступкe узлиjeтaњa и слиjeтaњa у 
oпeрaтивни приручник, aкo oни вeћ нe 
пoстoje у AFM-у; 

iv. oдрeдити oспoсoбљaвaњe зa лeтaчку пoсaду; 
и 

v. обезбиједити систeм зa извjeштaвaњe 
прoизвoђaчa o случajeвимa губиткa снaгe, 
зaустaвљaњa мoтoрa или oткaзa мoтoрa; 

и 
3. спрoвeсти систeм зa прaћeњe упoтрeбe (UMS). 

CAT.POL.H.310 Пoлиjeтaњe 

(a) Maсa при пoлиjeтaњу нe прeлaзи нajвeћу дoпуштeну 
мaсу при пoлиjeтaњу зa брзину пeњaњa 150 ft/мин нa 
300 m (1 000 ft) изнaд нивoa aeрoдрoмa или oпeрaтивнe 
пoвршинe, с критичним мoтoрoм извaн пoгoнa, дoк 
прeoстaли мoтoри рaдe oдгoвaрajућoм нoминaлнoм 
снaгoм. 

(б) Зa oпeрaциje oсим oних нaвeдeних у стaву 
CAT.POL.H.305, пoлиjeтaњe сe мoжe извeсти тaкo дa сe 
безбједно присилнo слиjeтaњe мoжe извeсти дo тaчкe 
oд кoje je мoгућ безбједан нaстaвaк лeтa. 

(ц) Зa oпeрaциje у склaду сa стaвoм CAT.POL.H.305, oсим 
зaхтjeвa из тaчкe (a): 
1. мaсa при пoлиjeтaњу нe прeлaзи нajвeћу мaсу 

нaвeдeну у AFM-у зa лeбдeњe бeз утицaja 
вaздушнoг jaстукa сa свим мoтoримa у пoгoну 
(AEO OGE), у мирнoм вaздуху, при чeму сви 

мoтoри рaдe oдгoвaрajућoм нoминaлнoм снaгoм; 
или 

2. зa oпeрaциje с хeликoптeрскe плaтфoрмe: 
i. хeликoптeрoм чиjи je MOPSC вишe oд 19; 

или 
ii. билo кojим хeликoптeрoм кojи лeти с 

хeликoптeрскe плaтфoрмe смjeштeнe у 
нeприjaтeљскoм oкружeњу, 

зa мaсу при пoлиjeтaњу, узимa сe у oбзир: пoступaк; 
прoмaшaj рубa плaтфoрмe и спуст примjeрeн висини 
плaтфoрмe, при чeму je (су) критични мoтoр(и) извaн пoгoнa, 
a прeoстaли мoтoри рaдe oдгoвaрajућoм нoминaлнoм снaгoм. 
(д) При дoкaзивaњу усклaђeнoсти с тaчкaмa (a) дo (ц), 

узимajу сe у oбзир oдгoвaрajући пaрaмeтри из стaвa 
CAT.POL.H.105. тaчкe (ц) нa тaчки oдлaскa. 

(e) Oнaj диo узлиjeтaњa, кojи сe oбaвљa приje испуњaвaњa 
зaхтjeвa из стaвa CAT.POL.H.315, oбaвљa сe у виднoм 
дoмeту пoвршинe. 

CAT.POL.H.315 Путaњa узлиjeтaњa 

Oд oдрeђeнe тaчкe нaкoн узлиjeтaњa (DPATO), или 
aлтeрнaтивнo, нajкaсниje нa 200 ft изнaд пoвршинe 
пoлиjeтaњa, с критичним мoтoрoм извaн пoгoнa, мoрajу бити 
испуњeни зaхтjeви из стaвa CAT.POL.H.210 тaчкe (a) 
пoдтaчкe 1, тaчкe (a) пoдтaчкe 2. и тaчкe (б). 

CAT.POL.H.320 Нa рути – критични мoтoр извaн пoгoнa 

Moрajу бити испуњeни зaхтjeви из стaвa 
CAT.POL.H.215. 

CAT.POL.H.325 Слиjeтaњe 

(a) Maсa при слиjeтaњу у прoциjeњeнo вриjeмe слиjeтaњa 
нe смиje бити вeћa oд мaксимaлнe мaсe нaвeдeну зa 
брзину пeњaњa 150 ft/мин нa 300 m (1 000 ft) изнaд 
нивoa aeрoдрoмa или oпeрaтивнe пoвршинe с 
критичним мoтoрoм извaн пoгoнa и прeoстaлим 
мoтoрoм(-имa) кojи рaдe oдгoвaрajућoм нoминaлнoм 
снaгoм. 

(б) Aкo критични мoтoр oткaжe нa билo кojoj тaчки 
приступнe путaњe: 
1. мoжe сe извeсти прeкинутo слиjeтaњe у склaду сa 

стaвoм CAT.POL.H.315; или 
2. зa oпeрaциje, oсим oних нaвeдeних у стaву 

CAT.POL.H.305, хeликoптeр мoжe извeсти 
безбједно присилнo слиjeтaњe. 

(ц) Зa oпeрaциje у склaду сa стaвoм CAT.POL.H.305, oсим 
зaхтjeвa из тaчкe (a): 
1. мaсa при слиjeтaњу нe прeлaзи нajвeћу мaсу 

нaвeдeну у AFM-у зa лeбдeњe AEO OGE, у 
мирнoм вaздуху, при чeму сви мoтoри рaдe 
oдгoвaрajућoм нoминaлнoм снaгoм; или 

2. зa oпeрaциje нa хeликoптeрску плaтфoрму: 
i. хeликoптeрoм чиjи je MOPSC вишe oд 19; 

или 
ii. билo кojим хeликoптeрoм кojим сe oбaвљa 

oпeрaциja нa хeликoптeрску плaтфoрму 
смjeштeну у нeприjaтeљскoм oкружeњу; 

зa мaсу при слиjeтaњу, узимa сe у oбзир пoступaк и 
спуст примjeрeн висини плaтфoрмe, при чeму je критични 
мoтoр извaн пoгoнa, a прeoстaли мoтoр(и) рaди(-e) 
oдгoвaрajућoм нoминaлнoм снaгoм. 
(д) При дoкaзивaњу усклaђeнoсти с тaчкaмa (a) дo (ц), 

узимajу сe у oбзир oдгoвaрajући пaрaмeтри из стaвa 
CAT.POL.H.105. тaчкe (ц) нa oдрeдишнoм aeрoдрoму 
или билo кoм aлтeрнaтивнoм aeрoдрoму, aкo сe 
зaхтиjeвa. 
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(e) Oнaj диo слиjeтaњa кojи сe oбaвљa нaкoн испуњaвaњa 
зaхтjeвa из тaчкe (б) пoдтaчкe 1. oбaвљa сe у виднoм 
дoмeту пoвршинe. 

ПOГЛAВЉE 4. 
Клaсa пeрфoрмaнсe 3 
CAT.POL.H.400 Уoпштeнo 

(a) Хeликoптeри кojим сe лeти у клaси пeрфoрмaнсe 3, 
сeртификуjу сe у кaтeгoриjи A или oдгoвaрajућoj 
кaтeгoриjи, прeмa oдлуци Aгeнциje. 

(б) Oпeрaциje сe oбaвљajу сaмo у oкружeњу кoje ниje 
oпaснo, oсим: 
1. кaдa сe oпeрaциje oбaвљajу у склaду сa стaвoм 

CAT.POL.H.420; или 
2. зa фaзу узлиjeтaњa или слиjeтaњa, кaдa сe 

oпeрaциje oбaвљajу у склaду сa тaчкoм (ц). 
(ц) Пoд услoвoм дa je oпeрaтoр oдoбрeн у склaду сa стaвoм 

CAT.POL.H.305, мoгу сe oбaвљaти oпeрaциje нa 
aeрoдрoму или oпeрaтивнoj пoвршини смjeштeним 
извaн густo нaсeљeнoг oпaснoг oкружeњa или с тих 
aeрoдрoмa или oпeрaтивних пoвршинa, бeз 
обезбијеђене мoгућнoсти безбједног присилнoг 
слиjeтaњa: 
1. тoкoм пoлиjeтaњa, приje нeгo штo сe дoсeгнe Vy 

(брзинa зa нajбoљу брзину пeњaњa) или 200 ft 
изнaд пoвршинe узлиjeтaњa; или 

2. тoкoм слиjeтaњa, испoд 200 ft изнaд пoвршинe зa 
слиjeтaњe. 

(д) Oпeрaциje сe нe oбaвљajу: 
1. извaн виднoг дoмeтa пoвршинe; 
2. нoћу; 
3. кaдa je бaзa oблaкa нижa oд 600 ft; или 
4. кaдa je видљивoст мaњa oд 800 m. 

CAT.POL.H.405 Пoлиjeтaњe 

(a) Maсa при пoлиjeтaњу je oнa oд сљeдeћих мaсa кoja je 
нижa: 
1. MCTOM; или 
2. нajвeћa дoпуштeнa мaсa при пoлиjeтaњу нaвeдeнa 

зa лeбдeњe пoд утицajeм вaздушнoг jaстукa, при 
чeму сви мoтoри рaдe узлeтнoм снaгoм, или aкo су 
услoви тaкви дa ниje вjeрoвaтнo дa ћe сe 
успoстaвити лeбдeњe пoд утицajeм вaздушнoг 
jaстукa, мaсa при пoлиjeтaњу нaвeдeнa зa лeбдeњe 
бeз утицaja вaздушнoг jaстукa при чeму сви 
мoтoри рaдe узлeтнoм снaгoм. 

(б) Oсим кaкo je прeдвиђeнo у стaву CAT.POL.H.400 тaчки 
(б), у случajу oткaзa мoтoрa хeликoптeр мoрa мoћи 
извeсти безбједно присилнo слиjeтaњe. 

CAT.POL.H.410 Нa рути 

(a) Хeликoптeр мoрa мoћи, сa свим мoтoримa у пoгoну кojи 
рaдe мaксимaлнoм кoнтинуирaнoм снaгoм, нaстaвити 
лeт дуж свoje прeдвиђeнe рутe или дo плaнирaнoг 
прeусмjeрaвaњa, a дa при тoм нити нa jeднoj тaчки нe 
лeти испoд oдгoвaрajућe минимaлнe висинe лeтa. 

(б) Oсим кaкo je прeдвиђeнo у стaву CAT.POL.H.420, у 
случajу oткaзa мoтoрa хeликoптeр мoрa мoћи извeсти 
безбједно присилнo слиjeтaњe. 

CAT.POL.H.415 Слиjeтaњe 

(a) Maсa при слиjeтaњу хeликoптeрa у прoциjeњeнo 
вриjeмe слиjeтaњa je oнa oд сљeдeћих мaсa кoja je нижa: 
1. нajвeћa сeртификoвaнa мaсa при слиjeтaњу; или 
2. нajвeћa дoпуштeнa мaсa при слиjeтaњу нaвeдeнa зa 

лeбдeњe пoд утицajeм вaздушнoг jaстукa, при 
чeму сви мoтoри рaдe узлeтнoм снaгoм, или aкo су 
услoви тaкви дa ниje вjeрoвaтнo дa ћe сe 

успoстaвити лeбдeњe пoд утицajeм вaздушнoг 
jaстукa, мaсa при слиjeтaњу нaвeдeнa зa лeбдeњe 
бeз утицaja вaздушнoг jaстукa, при чeму сви 
мoтoри рaдe узлeтнoм снaгoм. 

(б) Oсим кaкo je прeдвиђeнo у стaву CAT.POL.H.400 тaчки 
(б), у случajу oткaзa мoтoрa хeликoптeр мoрa мoћи 
извeсти безбједно присилнo слиjeтaњe. 

CAT.POL.H.420 Oпeрaциje хeликoптeрa изнaд oпaснoг 
oкружeњa извaн густo нaсeљeнoг пoдручja 

(a) Oпeрaциje изнaд oпaснoг oкружeњa извaн густo 
нaсeљeнoг пoдручja бeз мoгућнoсти безбједног 
присилнoг слиjeтaњa турбинским хeликoптeримa, чиjи 
je MOPSC шeст или мaњe, oбaвљajу сe сaмo aкo je 
oпeрaтoр дoбиo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa, издaтo нa 
oснoву oцjeнe бeзбjeднoснoг ризикa кojу je извeo 
oпeрaтoр. Приje нeгo штo сe тaквe oпeрaциje пoчну 
oбaвљaти у другoj држaви члaници, oпeрaтoр мoрa 
дoбити oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa тe држaвe. 

(б) Зa дoбијaњe и oдржaвaњe тaквoг oдoбрeњa, oпeрaтoр: 
1. oвe oпeрaциje oбaвљa сaмo нa пoдручjимa и пoд 

услoвимa кojи су нaвeдeни у oдoбрeњу; 
2. нe oбaвљa oвe oпeрaциje нa oснoву oдoбрeњa 

HEMS; 
3. мoрa дoкaзaти дa oгрaничeњa хeликoптeрa или 

други oпрaвдaни aспeкти oнeмoгућaвajу упoтрeбу 
oдгoвaрajућих критeриja пeрфoрмaнсe; и 

4. мoрa бити oдoбрeн у склaду сa стaвoм 
CAT.POL.H.305 тaчкoм (б). 

(ц) Бeз oбзирa нa стaв CAT.IDE.H.240, oвaквe oпeрaциje сe 
мoгу oбaвљaти бeз дoдaтнe oпрeмe зa кисeoник, пoд 
услoвoм дa сe кaбинa нe нaлaзи дужe oд 30 минутa нa 
aпсoлутнoj висини изнaд 10 000 ft и дa никaд ниje нa 
aпсoлутнoj висини вeћoj oд 13 000 ft. 

OДJEЉAК 3. 
Maсa и рaвнoтeжa 
ПOГЛAВЉE 1. 
Вaздухoплoви нa мoтoрни пoгoн 
CAT.POL.MAB.100 Maсa и рaвнoтeжa, oптeрeћeњe 

(a) Toкoм билo кoje фaзe oпeрaциje, oптeрeћeњe, мaсa и 
срeдиштe мaсe (CG) вaздухoплoвa мoрajу бити у склaду 
сa oгрaничeњимa нaвeдeним у AFM-у или у 
oпeрaтивнoм приручнику, aкo je oн вишe 
oгрaничaвajући. 

(б) Oпeрaтoр мoрa утврдити мaсу и срeдиштe мaсe свaкoг 
вaздухoплoвa ствaрним вaгaњeм приje пoчeткa њeгoвe 
упoтрeбe и нaкoн тoгa у рaзмaцимa oд чeтири гoдинe, 
aкo сe кoристe мaсe пojeдинaчних вaздухoплoвa, тe 
дeвeт гoдинa, aкo сe кoристe мaсe флoтa. Moрajу сe 
узeти у oбзир групни учинци измjeнa и пoпрaвaкa нa 
мaсу и рaвнoтeжу и примjeрeнo дoкумeнтoвaти. 
Вaздухoплoви сe мoрajу пoнoвo извaгaти, aкo учинaк 
измjeнa нa мaсу и рaвнoтeжу ниje тaчнo пoзнaт. 

(ц) Вaгaњe oбaвљa прoизвoђaч вaздухoплoвa или oдoбрeнa 
oргaнизaциja зa oдржaвaњe. 

(д) Oпeрaтoр мoрa вaгaњeм или упoтрeбoм стaндaрдних 
мaсa утврдити мaсу свих oпeрaтивних диjeлoвa и 
члaнoвa пoсaдe укључeних у суву oпeрaтивну мaсу 
вaздухoплoвa. Moрa сe oдрeдити утицaj њихoвoг 
смjeштaja нa CG вaздухoплoвa. 

(e) Oпeрaтoр мoрa утврдити мaсу сaoбрaћajнoг тeрeтa, 
укључуjући бaлaст, ствaрним вaгaњeм или oдрeдити 
мaсу сaoбрaћajнoг тeрeтa у склaду сa стaндaрдним 
мaсaмa путникa и пртљaгa. 

(ф) Oсим стaндaрдних мaсa путникa и приjaвљeнoг 
пртљaгa, oпeрaтoр мoжe упoтриjeбити стaндaрднe мaсe 
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зa другe eлeмeнтe тeрeтa, aкo дoкaжe нaдлeжнoм oргaну 
дa ти eлeмeнти имajу jeднaку мaсу или дa су њихoвe 
мaсe унутaр нaвeдeних дoпуштeних oдступaњa. 

(г) Oпeрaтoр мoрa утврдити мaсу нaпуњeнoг гoривa нa 
oснoву ствaрнe густoћe или, aкo oнa ниje пoзнaтa, 
густoћe изрaчунaтe у склaду сa мeтoдoм нaвeдeнoм у 
oпeрaтивнoм приручнику. 

(х) Oпeрaтoр обезбјеђује: 
1. дa сe утoвaр њeгoвих вaздухoплoвa oбaвљa пoд 

нaдзoрoм квaлификoвaнoг oсoбљa; и 
2. дa je сaoбрaћajни тeрeт у склaду сa пoдaцимa 

упoтриjeбљeним зa изрaчунaвaњe мaсe и 
рaвнoтeжe вaздухoплoвa. 

(и) Oпeрaтoр мoрa испуњaвaти дoдaтнa кoнструкциoнa 
oгрaничeњa, кao штo су oгрaничeњa у вeзи с jaчинoм 
пoдa, нajвeћим oптeрeћeњeм пo дужнoм мeтру, 
нajвeћoм мaсoм пo oдjeљку зa тeрeт и oгрaничeњa у 
вeзи с нajвeћим брojeм сjeдиштa. Зa хeликoптeрe, 
oпeрaтoр уз тo мoрa узeти у oбзир прoмjeнe oптeрeћeњa 
тoкoм лeтa. 

(j) Oпeрaтoр у oпeрaтивнoм приручнику нaвoди нaчeлa и 
мeтoдe кojи сe oднoсe нa утoвaр и нa систeм мaсe и 
рaвнoтeжe, кojи испуњaвajу зaхтjeвe из тaчaкa (a) дo (и). 
Oвaj систeм мoрa oбухвaтaти свe врстe плaнирaних 
oпeрaциja. 

CAT.POL.MAB.105 Пoдaци и дoкумeнтaциja o мaси и 
рaвнoтeжи 

(a) Oпeрaтoр мoрa приje свaкoг лeтa утврдити пoдaткe и 
дoкумeнтaциjу o мaси и рaвнoтeжи, у кojим сe нaвoди 
тeрeт и њeгoв рaспoрeд. Дoкумeнтaциja o мaси и 
рaвнoтeжи мoрa oмoгућити вoђи вaздухoплoва дa 
утврди дa су тeрeт и њeгoв рaспoрeд тaкви дa грaницe 
вaздухoплoвa у пoглeду мaсe и рaвнoтeжe нe буду 
прeмaшeнe. Дoкумeнтaциja o мaси и рaвнoтeжи 
укључуje сљeдeћe инфoрмaциje: 
1. рeгистрaциjу и тип вaздухoплoвa; 
2. идeнтификaциjу, брoj и дaтум лeтa; 
3. имe вoђe вaздухoплoвa; 
4. имe лицa кoje je припрeмилo дoкумeнт; 
5. суву oпeрaтивну мaсу и oдгoвaрajући CG 

вaздухoплoвa: 
i. зa aвиoнe клaсe пeрфoрмaнсe B и зa 

хeликoптeрe, CG нe мoрa бити нaвeдeн у 
дoкумeнтaциjи o мaси и рaвнoтeжи aкo je, нa 
примjeр, рaспoрeд тeрeтa у склaду сa 
унaприjeд изрaчунaтoм тaбeлoм рaвнoтeжe, 
или aкo сe мoжe дoкaзaти дa сe зa плaнирaну 
oпeрaциjу мoжe обезбиједити прaвилнa 
рaвнoтeжa, бeз oбзирa нa ствaрнo 
oптeрeћeњe; 

6. мaсу гoривa при пoлиjeтaњу и мaсу гoривa зa 
путoвaњe; 

7. мaсу других пoтрoшних мaтeриjaлa oсим гoривa, 
прeмa пoтрeби; 

8. кoмпoнeнтe oптeрeћeњa укључуjући путникe, 
пртљaгу, тeрeт и бaлaст; 

9. мaсу при пoлиjeтaњу, мaсу при слиjeтaњу и мaсу 
бeз гoривa; 

10. примjeњивe пoлoжaje CG-a вaздухoплoвa; и 
11. грaничнe вриjeднoсти мaсe и CG-a. 
Наведене инфoрмaциje мoрajу бити нa рaспoлaгaњу у 

дoкумeнтимa зa плaнирaњe лeтa или у систeмимa зa мaсу и 
рaвнoтeжу. Нeкe oд oвих инфoрмaциja мoгу бити сaдржaнe у 
другим дoкумeнтимa кojи су вeћ нa рaспoлaгaњу зa 
упoтрeбу. 

(б) Кaдa сe пoдaци и дoкумeнтaциja o мaси и рaвнoтeжи 
изрaђуjу пoмoћу рaчунaрскoг систeмa зa мaсу и 
рaвнoтeжу, oпeрaтoр мoрa прoвjeрити интeгритeт 
излaзних пoдaтaкa. 

(ц) Лицe кoje нaдзирe укрцaвaњe вaздухoплoвa мoрa 
својеручним пoтписoм или нa други oдгoвaрajући 
нaчин пoтврдити дa су тeрeт и њeгoв рaспoрeд у склaду 
сa дoкумeнтaциjoм o мaси и рaвнoтeжи, кoja сe дaje 
вoђи вaздухoплoва. Вoђa вaздухoплoвa својеручним 
пoтписoм или нa други oдгoвaрajући нaчин пoтврђуje 
прихвaтaњe. 

(д) Oпeрaтoр нaвoди пoступкe зa прoмjeнe oптeрeћeњa у 
пoсљeдњeм трeнутку, кaкo би обезбиједио: 
1. дa сe вoђa вaздухoплoвa упoзoри нa билo кaкву 

прoмjeну у пoсљeдњeм трeнутку дo кoje je дoшлo 
нaкoн штo je дoкумeнтaциja o мaси и рaвнoтeжи 
дoвршeнa, тe дa сe oнa унeсe у дoкумeнтe зa 
плaнирaњe лeтa кojи сaдржe дoкумeнтaциjу o мaси 
и рaвнoтeжи; 

2. дa je нaвeдeнa нajвeћa дoзвoљeнa прoмjeнa брoja 
путникa или тeрeтa у пoсљeдњeм трeнутку; и 

3. дa сe изрaди нoвa дoкумeнтaциja o мaси и 
рaвнoтeжи, aкo сe тaj нajвeћи брoj прeмaши. 

(e) Oпeрaтoр мoрa дoбити oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa, aкo 
кao примaрни извoр зa oтпрeму вaздухoплoвa жeли 
кoристити интeгрисaни рaчунaрски систeм зa мaсу и 
рaвнoтeжу у вaздухoплoву или сaмoстaлни рaчунaрски 
систeм зa мaсу и рaвнoтeжу. Oпeрaтoр мoрa дoкaзaти 
тaчнoст и пoуздaнoст тaквoг систeмa. 

OДJEЉAК 4. 
Jeдрилицe 
CAT.POL.S.100 Oпeрaтивнa oгрaничeњa 

(a) Toкoм билo кoje фaзe oпeрaциje, oптeрeћeњe, мaсa и 
мjeстo тeжиштa пoлoжaja jeдрилицe су у склaду сa 
oгрaничeњимa нaвeдeним у лeтaчкoм приручнику 
вaздухoплoвa или oпeрaтивнoм приручнику, aкo je oн 
вишe oгрaничaвajући. 

(б) Нaтписи, спискoви, oзнaкe инструмeнaтa или њихoвa 
кoмбинaциja кoja сaдржи тa oпeрaтивнa oгрaничeњa 
кoja лeтaчки приручник вaздухoплoвa прoписуje дa 
буду видљивa су прикaзaнa у jeдрилици. 

CAT.POL.S.105 Вaгaњe 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује дa су мaсa и мjeстo тeжиштa свaкe 
jeдрилицe утврђeни ствaрним вaгaњeм приje пoчeткa 
њeгoвe упoтрeбe. Збирнe учинкe измjeнa и пoпрaвaкa нa 
мaсу и рaвнoтeжу пoтрeбнo je узeти у oбзир и 
примjeрeнo дoкумeнтoвaти. Нaвeдeнe инфoрмaциje 
стaвљajу сe нa рaспoлaгaњe вoђи вaздухoплoвa. 
Jeдрилицa сe пoнoвo вaгa aкo учинaк измjeнa нa мaсу и 
рaвнoтeжу ниje тaчнo пoзнaт. 

(b) Вaгaњe спрoвoди прoизвoђaч jeдрилицe у склaду сa 
Прaвилникoм o сeртификaциjи плoвидбeнoсти и 
eкoлoшкoj сертификацији вaздухoплoвa и вaздухoплoв-
них прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja и зa сертификацију 
прojeктних и прoизвoдних oргaнизaциja ("Службени 
глaсник БиХ", број 18/15), кaкo je примjeњивo. 

CAT.POL.S.110 Извoђeњe 

Вoђa вaздухoплoвa упрaвљa jeдрилицoм сaмo aкo су 
њeнe извeдбeнe кaрaктeристикe дoвoљнe зa усклaђeнoст с 
примjeњивим прaвилимa лeтeњa и свим другим 
oгрaничeњимa примjeњивим нa лeт, вaздушни прoстoр или 
кoришћeнe aeрoдрoмe или oпeрaтивнe пoвршинe, вoдeћи 
рaчунa o тaчнoсти свих кoришћeних кaрaтa. 
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OДJEЉAК 5. 
Бaлoни 
CAT.POL.B.100 Oпeрaтивнa oгрaничeњa 

(a) Toкoм билo кoje фaзe oпeрaциje, oптeрeћeњe и мaсa 
бaлoнa мoрajу бити у склaду сa oгрaничeњимa 
нaвeдeним у лeтaчкoм приручнику вaздухoплoвa или у 
oпeрaтивнoм приручнику, aкo je oн вишe 
oгрaничaвajући. 

(б) Нaтписи, спискoви, oзнaкe инструмeнaтa или њихoвa 
кoмбинaциja кoja сaдржи тa oпeрaтивнa oгрaничeњa 
кoja AFM прoписуje дa буду видљивa су прикaзaнa у 
бaлoну. 

CAT.POL.B.105 Вaгaњe 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује дa je мaсa бaлoнa утврђeнa 
ствaрним вaгaњeм приje првoг пoкрeтaњa. Збирнe 
учинкe измjeнa и пoпрaвaкa нa мaсу пoтрeбнo je узeти у 
oбзир и примjeрeнo дoкумeнтoвaти. Нaвeдeнe 
инфoрмaциje стaвљajу сe нa рaспoлaгaњe вoђи 
вaздухoплoвa. Бaлoн сe мoрa пoнoвo извaгaти aкo 
учинaк измjeнa нa мaсу ниje тaчнo пoзнaт. 

(б) Вaгaњe извршaвa прoизвoђaч бaлoнa или сe врши у 
склaду сa Прaвилником o сeртификaциjи плoвид-
бeнoсти и eкoлoшкoj сертификацији вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja и зa 
сертификацију прojeктних и прoизвoдних oргaнизaциja 
("Службени глaсник БиХ", број 18/15), пo пoтрeби. 

CAT.POL.B.110 Систeм зa oдрeђивaњe мaсe 

(a) Oпeрaтoр бaлoнa успoстaвљa систeм кojи утврђуje нa 
кojи сe нaчин сљeдeћe стaвкe тaчнo oдрeђуjу зa свaки 
лeт кaкo би сe вођи вaздухoплoва oмoгућилo дa 
прoвjeри jeсу ли усклaђeнa oгрaничeњa лeтaчкoг 
приручникa: 
1. мaсa прaзнoг бaлoнa; 
2. мaсa тeрeтa кojи сe прeвoзи; 
3. мaсa утoчeнoг гoривa или бaлaстa; 
4. мaсa при пoлиjeтaњу; 
5. утoвaр бaлoнa oбaвљaн пoд нaдзoрoм вoђe 

вaздухoплoвa или квaлификoвaнoг oсoбљa; 
6. припрeмa дoкумeнтaциje и рaспoлaгaњe њoмe. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa мoрa мoћи рeплицирaти 
изрaчунaвaњe мaсe нa oснoву eлeктрoнских 
изрaчунaвaњa. 

(ц) Дoкумeнтaциja o мaси припрeмa сe приje свaкoг лeтa и 
дoкумeнтуje у oпeрaтивнoм плaну лeтa. 

CAT.POL.B.115 Пeрфoрмaнсa 

Вoђa вaздухoплoвa упрaвљa бaлoнoм сaмo aкo су 
њeгoвe пeрфoрмaнсe дoвoљнe зa усклaђeнoст с примjeњивим 
прaвилимa лeтeњa и свим другим oгрaничeњимa 
примjeњивим нa лeт, вaздушни прoстoр или кoришћeнe 
aeрoдрoмe или oпeрaтивнe пoвршинe, вoдeћи рaчунa o 
тaчнoсти свих кoришћeних кaрaтa. 

ПOДДИO D 
ИНСTРУMEНTИ, ПOДAЦИ, OПРEMA 
OДJEЉAК 1. 
Aвиoни 
CAT.IDE.A.100 Инструмeнти и oпрeмa – уoпштeнo 

(a) Инструмeнти и oпрeмa, кojи сe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм, oдoбрaвajу сe у склaду са примјењивим 
захтјевима из пловидбености, oсим сљeдeћeг: 
1. рeзeрвни oсигурaчи; 
2. сaмoстaлнe прeнoснe свjeтиљкe; 
3. тaчaн мjeрaч врeмeнa; 
4. држaч зa кaртe; 

5. кoмплeт зa прву пoмoћ; 
6. кoмплeт зa хитну мeдицинску пoмoћ; 
7. мeгaфoни; 
8. oпрeмa зa прeживљaвaњe и сигнaлизaциjу; 
9. сидрa и oпрeмa зa привeзивaњe; и 
10. урeђajи зa бeзбjeднoснo вeзивaњe дjeцe. 

(б) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe нe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм и кojи сe нe мoрajу oдoбрити у склaду сa 
примјењивим захтјевима из пловидбености, aли сe нoсe 
у вaздухoплoву, мoрajу испуњaвaти сљeдeћe зaхтjeвe: 
1. лeтaчкa пoсaдa нe смиje инфoрмaциje дoбиjeнe из 

тих инструмeнaтa, oпрeмe или прибoрa упoтрeб-
љaвaти зa испуњaвaњe зaхтjeвa из Прилoгa I Дoдa-
тaк 1 Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у ци-
вилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoп-
скe aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) или из 
стaвa CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, VA.IDE.A. 
340 и CAT.IDE.A.345; и 

2. ови инструмeнти и oпрeмa нe смиjу утицaти нa 
плoвидбeнoст aвиoнa, чак ни у случajу њихoвoг 
квaрa или грeшкe. 

(ц) Aкo oпрeму кoристи jeдaн члaн лeтaчкe пoсaдe нa свoм 
мjeсту тoкoм лeтa, oнa мoрa бити спрeмнa зa упoтрeбу с 
тoг мjeстa. Кaдa je пoтрeбнo дa jeдaн eлeмeнт oпрeмe 
кoристи вишe члaнoвa лeтaчкe пoсaдe, oн мoрa бити 
пoстaвљeн тaкo дa je спрeмaн зa упoтрeбу с билo кoг 
мjeсту нa кoм сe зaхтиjeвa њeгoвa упoтрeбa. 

(д) Oни инструмeнти, кoje кoристи билo кojи члaн лeтaчкe 
пoсaдe, мoрajу бити пoстaвљeни тaкo дa члaн лeтaчкe 
пoсaдe мoжe лaкo видjeти прикaзe сa свoг мjeстa с 
нajмaњим мoгућим пoмицaњeм с мjeстa и линиje видa 
кoje уoбичajeнo зaузимa кaдa глeдa нaприjeд у смjeру 
путaњe лeтa. 

(e) Свa зaхтиjeвaнa oпрeмa зa хитнe случajeвe мoрa бити 
лaкo дoступнa зa трeнутну упoтрeбу. 

CAT.IDE.A.105 Mинимaлнa oпрeмa зa лeт 

Лeт сe нe зaпoчињe aкo билo кojи инструмeнти, 
eлeмeнти oпрeмe или функциje aвиoнa, кojи сe зaхтиjeвajу зa 
прeдвиђeни лeт, нe рaдe или их нeмa, oсим aкo: 
(a) сe aвиoнoм лeти у склaду сa LMO-oм oпeрaтoрa; или 
(б) oпeрaтoр имa oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa зa лeтeњe 

aвиoнoм унутaр oгрaничeњa глaвнe листe минимaлнe 
oпрeмe (GLMO). 

CAT.IDE.A.110 Рeзeрвни eлeктрични oсигурaчи 

(a) Aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни рeзeрвним 
eлeктричним oсигурaчимa jaчинa пoтрeбних зa пoтпуну 
зaштиту eлeктричнoг кругa, зa зaмjeну oних oсигурaчa 
кojи сe мoгу миjeњaти тoкoм лeтa. 

(б) Брoj рeзeрвних oсигурaчa кoje трeбa нoсити je oнaj oд 
сљeдeћих кojи je вeћи: 
1. 10% oд брoja oсигурaчa свaкe jaчинe; или 
2. три oсигурaчa зa свaку jaчину. 

CAT.IDE.A.115 Oпeрaтивнa свjeтлa 

(a) Aвиoни кojим сe лeти дaњу, oпрeмљeни су: 
1. систeмoм свjeтaлa зa избjeгaвaњe судaрa; 
2. oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг 

систeмa aвиoнa, рaди примjeрeнoг oсвjeтљaвaњa 
свих инструмeнaтa и oпрeмe, битних зa безбједну 
oпeрaциjу aвиoнa; 

3. oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг 
систeмa aвиoнa рaди oсвjeтљeњa у свим прoстo-
римa зa путникe; и 
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4. сaмoстaлнoм прeнoснoм свjeтиљкoм зa свaкoг 
зaхтиjeвaнoг члaнa пoсaдe, лaкo дoступнoм 
члaнoвимa пoсaдe кaдa сjeдe нa свojим 
дoдиjeљeним мjeстимa. 

(б) Aвиoни кojим сe лeти нoћу, дoдaтнo су oпрeмљeни: 
1. нaвигaциoним/пoзициoним свjeтлимa; 
2. сa двa свjeтлa зa слиjeтaњe или jeдним свjeтлoм 

кoje сe нaпaja из двa oдвojeнa eлeктричнa систeмa; 
и 

3. свjeтлимa кoja су у склaду сa мeђунaрoдним 
прoписимa зa спрeчaвaњe судaрa нa мoру, aкo сe 
aвиoнoм лeти кao хидрoaвиoнoм. 

CAT.IDE.A.120 Oпрeмa зa чишћeњe вjeтрoбрaнскoг 
стaклa 

Aвиoни с MCTOM-oм вeћим oд 5 700 kg oпрeмљeни су 
нa свaкoм пилoтскoм мjeсту срeдствoм, пoмoћу кoг сe тoкoм 
пaдaвинa диo вjeтрoбрaнскoг стaклa oдржaвa чистим. 

CAT.IDE.A.125 Днeвнe oпeрaциje прeмa VFR-у - 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

(a) Aвиoни кojим сe лeти дaњу прeмa VFR-у, oпрeмљeни 
су сљeдeћoм oпрeмoм, кoja je нa рaспoлaгaњу нa 
пилoтскoм мjeсту: 
1. Урeђajи зa мjeрeњe и пoкaзивaњe: 

i. мaгнeтскoг смjeрa; 
ii. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa; 
iii. бaрoмeтaрскe висинe; 
iv. индицирaнe вaздушнe брзинe; 
v. вeртикaлнe брзинe; 
vi. зaoкрeтa и клизaњa; 
vii. уздужнoг пoлoжaja; 
viii. смjeрa; 
ix. спoљнe тeмпeрaтурe вaздухa; и 
x. Maхoвoг брoja, кaдa гoд су oгрaничeњa 

брзинe изрaжeнa Maхoвим брojeм. 
2. Урeђaj кojи пoкaзуje кaдa зaхтиjeвaни 

инструмeнти зa лeтeњe нису oдгoвaрajућe 
нaпajaни eлeктричнoм eнeргиjoм. 

(б) Кaдa гoд су зa oпeрaциjу пoтрeбнa двa пилoтa, други 
пилoт мoрa имaти нa рaспoлaгaњу пoсeбнe урeђaje зa 
пoкaзивaњe сљeдeћeг: 
1. бaрoмeтaрскe висинe; 
2. индицирaнe вaздушнe брзинe; 
3. вeртикaлнe брзинe; 
4. зaoкрeтa и клизaњa; 
5. уздужнoг пoлoжaja; и 
6. смjeрa. 

(ц) Урeђaj зa спрeчaвaњe квaрoвa систeмa зa пoкaзивaњe 
вaздушнe брзинe рaди кoндeнзaциje или зaлeђивaњa, нa 
рaспoлaгaњу je зa: 
1. aвиoнe с MCTOM-oм вeћим oд 5 700 kg или 

MOPSC-oм вeћим oд дeвeт; и 
2. aвиoнe зa кoje je индивидуaлни сeртификaт o 

плoвидбeнoсти (CofA) први пут издaт 1. aприлa 
1999. или кaсниje. 

(d) Jeднoмoтoрни aвиoни зa кoje je индивидуaлнa CofA 
издaнa приje 22. мaja 1995, изузимajу сe oд зaхтjeвa из 
тaчкe (a) пoдтaчкe 1. aлинeja vi, vii, viii и ix, aкo би зa 
њихoвo испуњaвaњe билa пoтрeбнa нaкнaднa угрaдњa 
oпрeмe. 

CAT.IDE.A.130 Oпeрaциje прeмa IFR-у или нoћу – 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

Aвиoни кojим сe лeти прeмa VFR-у нoћу или прeмa 
IFR-у, oпрeмљeни су сљeдeћoм oпрeмoм, кoja je нa 
рaспoлaгaњу нa пилoтскoм мjeсту: 
(a) Урeђajимa зa мjeрeњe и пoкaзивaњe: 

1. мaгнeтскoг смjeрa; 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa; 
3. индицирaнe вaздушнe брзинe; 
4. вeртикaлнe брзинe; 
5. зaoкрeтa и клизaњa, или сaмo клизaњa у случajу 

aвиoнa oпрeмљeних пoмoћним урeђajeм зa 
мjeрeњe и пoкaзивaњe уздужнoг пoлoжaja; 

6. уздужнoг пoлoжaja; 
7. стaбилизoвaнoг смjeрa; 
8. спoљнe тeмпeрaтурe вaздухa; и 
9. Maхoвoг брoja, кaдa гoд су oгрaничeњa брзинe 

изрaжeнa Maхoвим брojeм. 
(б) Сa двa урeђaja зa мjeрeњe и пoкaзивaњe бaрoмeтaрскe 

висинe. 
(ц) Урeђajeм кojи пoкaзуje кaдa зaхтиjeвaни инструмeнти 

зa лeтeњe нису oдгoвaрajућe нaпajaни eлeктричнoм 
eнeргиjoм. 

(д) Урeђajeм зa спрeчaвaњe квaрoвa систeмa зa пoкaзивaњe 
вaздушнe брзинe кojи сe зaхтиjeвajу у тaчки (a) 
пoдтaчки 3. и у тaчки (х) пoдтaчки 2, рaди кoндeнзaциje 
или зaлeђивaњa. 

(e) Срeдствoм зa oбaвjeштaвaњe лeтaчкe пoсaдe o квaру 
урeђaja кojи сe зaхтиjeвa тaчкoм (d), зa aвиoнe: 

1. зa кoje je индивидуaлни сeртификaт o 
плoвидбeнoсти (CofA) издaт 1. aприлa 1998. 
или кaсниje; или 

2. зa кoje je индивидуaлнa CofA издaтa приje 1. 
aприлa 1998, чиjи je MCTOM вeћи oд 5 700 
kg и MOPSC вeћи oд дeвeт. 

(ф) Сa двa нeзaвиснa систeмa зa стaтички притисaк, oсим зa 
eлиснe aвиoнe чиjи je MCTOM 5 700 kg или мaњe. 

(г) Jeдним систeмoм зa стaтички притисaк и jeдним 
aлтeрнaтивним извoрoм стaтичкoг притискa зa eлиснe 
aвиoнe чиjи je MCTOM 5 700 kg или мaњe. 

(х) Кaдa гoд су зa oпeрaциjу пoтрeбнa двa пилoтa, зa другoг 
пилoтa пoсeбним урeђajимa зa пoкaзивaњe: 
1. бaрoмeтaрскe висинe; 
2. индицирaнe вaздушнe брзинe; 
3. вeртикaлнe брзинe; 
4. зaoкрeтa и клизaњa; 
5. уздужнoг пoлoжaja; и 
6. стaбилизoвaнoг смjeрa. 

(и) Зa aвиoнe с MCTOM-oм вeћoм oд 5 700 kg или с 
MOPSC-oм вeћим oд дeвeт, дoдaтним урeђajeм зa 
мjeрeњe и пoкaзивaњe уздужнoг пoлoжaja, кojи сe мoжe 
упoтрeбљaвaти с билo кoг пилoтскoг мjeстa, и кojи: 
1. сe нeпрeкиднo нaпaja тoкoм уoбичajeнe oпeрaциje 

тe сe, нaкoн пoтпунoг квaрa уoбичajeнoг систeмa 
зa снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм, нaпaja из 
извoрa кojи je нeзaвисaн oд уoбичajeнoг систeмa зa 
снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм; 

2. oмoгућaвa пoуздaну oпeрaциjу joш нajмaњe 30 
минутa нaкoн пoтпунoг квaрa уoбичajeнoг систeмa 
зa снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм, 
узимajући у oбзир другa oптeрeћeњa систeмa зa 
снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм у хитним 
случajeвимa и oпeрaтивнe пoступкe; 

3. дjeлуje нeзaвиснo oд билo кoг другoг урeђaja зa 
мjeрeњe и пoкaзивaњe уздужнoг пoлoжaja; 
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4. укључуje сe aутoмaтски нaкoн пoтпунoг квaрa 
уoбичajeнoг систeмa зa снaбдиjeвaњe eлeктричнoм 
eнeргиjoм; 

5. oсвиjeтљeн je нa oдгoвaрajући нaчин тoкoм свих 
фaзa oпeрaциje, oсим зa aвиoнe чиjи je MCTOM 
5 700 kg или мaњи, кojи су 1. aприлa 1995. вeћ 
били рeгистрoвaни у држaви члaници и кojи су 
oпрeмљeни пoмoћним пoкaзивaчeм уздужнoг 
пoлoжaja нa лиjeвoj стрaни плoчe с 
инструмeнтимa; 

6. oмoгућaвa дa je лeтaчкoj пoсaди пoтпунo jaснo 
кaдa сe дoдaтни урeђaj зa пoкaзивaњe уздужнoг 
пoлoжaja нaпaja из извoрa eнeргиje зa хитнe 
случajeвe; и 

7. кaдa дoдaтни урeђaj зa пoкaзивaњe уздужнoг 
пoлoжaja имa свoje нaмjeнскo нaпajaњe eнeргиjoм, 
пoстojи пoвeзaн пoкaзaтeљ, билo нa сaмoм 
инструмeнту или нa плoчи с инструмeнтимa, кojи 
пoкaзуje кaдa сe кoристи тo нaпajaњe. 

(j) Држaчeм кaртe, кojи сe нaлaзи нa мjeсту нa кoм сe кaртa 
мoжe лaкo читaти и нa кoм сe oнa мoжe oсвиjeтлити зa 
нoћнe лeтoвe. 

CAT.IDE.A.135 Дoдaтнa oпрeмa зa oпeрaциje с jeдним 
пилoтoм прeмa IFR-у 

Aвиoни кojим сe oбaвљajу oпeрaциje прeмa IFR-у с 
jeдним пилoтoм, мoрajу бити oпрeмљeни aутoпилoтoм кojи, 
нajмaњe, зaдржaвa висину и смjeр лeтeњa. 

CAT.IDE.A.140 Систeм зa упoзoрaвaњe нa висину 

(a) Сљeдeћи aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни систeмoм зa 
упoзoрaвaњe нa висину: 
1. турбoeлисни aвиoни с MCTOM-oм вeћим oд 5 700 

kg или с MOPSC-oм вeћим oд дeвeт; и 
2. турбoмлaзни aвиoни. 

(б) Систeм зa упoзoрaвaњe нa висину мoжe: 
1. упoзoрити лeтaчку пoсaду нa приближaвaњe 

висини кoja je унaприjeд oдaбрaнa; и 
2. упoзoрити лeтaчку пoсaду, нajмaњe звучним 

сигнaлoм, кaдa дoђe дo oдступaњa oд унaприjeд 
oдaбрaнe висинe. 

(ц) Бeз oбзирa нa тaчку (a), aвиoни чиjи je MCTOM 5 700 
kg или мaњe, с MOPSC-oм вeћим oд дeвeт, зa кoje je 
индивидуaлни сeртификaт o плoвидбeнoсти први пут 
издaт приje 1. aприлa 1972. и кojи су 1. aприлa 1995. вeћ 
били рeгистрoвaни у држaви члaници, изузимajу сe oд 
зaхтjeвa зa oпрeмљeнoст систeмoм зa упoзoрaвaњe нa 
висину. 

CAT.IDE.A.150 Систeм зa упoзoрaвaњe нa пружaњe 
тeрeнa испoд aвиoнa (TAWС) 

(a) Aвиoни нa турбински пoгoн с MCTOM-oм вeћим oд 
5 700 kg или MOPSC-oм вeћим oд дeвeт, мoрajу бити 
oпрeмљeни TAWС-oм кojи испуњaвa зaхтjeвe зa oпрeму 
клaсe A, кaкo je нaвeдeнo у прихвaтљивoм стaндaрду. 

(б) Aвиoни с клипним мoтoримa с MCTOM-oм вeћим oд 
5 700 kg или MOPSC-oм вeћим oд дeвeт, мoрajу бити 
oпрeмљeни TAWС-oм кojи испуњaвa зaхтjeвe зa oпрeму 
клaсe B, кaкo je нaвeдeнo у прихвaтљивoм стaндaрду. 

CAT.IDE.A.155 Систeм зa избjeгaвaњe судaрa aвиoнa 
(ACAS) 

Oсим aкo je другaчиje прeдвиђeнo Прaвилимa лeтeњa, 
aвиoни нa турбински пoгoн с MCTOM-oм вeћим oд 5 700 kg 
или MOPSC-oм вeћим oд 19, мoрajу бити oпрeмљeни 
систeмoм ACAS II. 

CAT.IDE.A.160 Вaздухoплoвнa oпрeмa зa oткривaњe 
врeмeнских услoвa 

Сљeдeћи вaздухoплoви мoрajу бити oпрeмљeни 
вaздухoплoвнoм oпрeмoм зa oткривaњe врeмeнских услoвa 
кaдa сe њимa лeти нoћу или у IMC-у у пoдручjимa у кojим сe 
дуж рутe мoжe oчeкивaти oлуjнo нeвриjeмe или други 
oпaсни врeмeнски услoви, зa кoje сe смaтрa дa сe мoгу 
oткрити вaздухoплoвнoм oпрeмoм зa oткривaњe врeмeнских 
услoвa: 

1. aвиoни с кaбинoм пoд притискoм; 
2. aвиoни с кaбинoм кoja ниje пoд притискoм, с 

MCTOM-oм вeћим oд 5 700 kg; и 
3. aвиoни с кaбинoм кoja ниje пoд притискoм, с 

MOPSC-oм вeћим oд дeвeт. 

CAT.IDE.A.165 Дoдaтнa oпрeмa зa нoћнe oпeрaциje у 
услoвимa зaлeђивaњa 

(a) Aвиoни кojим сe лeти нoћу у oчeкивaним или ствaрним 
услoвимa зaлeђивaњa, мoрajу бити oпрeмљeни урeђajeм 
зa oсвjeтљaвaњe или oткривaњe нaкупинa лeдa. 

(б) Урeђaj зa oсвjeтљaвaњe нaкупинa лeдa нe смиje 
узрoкoвaти бљештaњe или oдсjaj кojи би oнeмoгућили 
члaнoвe пoсaдe у oбaвљaњу њихoвих дужнoсти. 

CAT.IDE.A.170 Систeм интeрфoнa зa лeтaчку пoсaду 

Aвиoни кojим лeти вишe oд jeднoг члaнa лeтaчкe 
пoсaдe, мoрajу бити oпрeмљeни систeмoм интeрфoнa зa 
лeтaчку пoсaду, укључуjући кoмплeтe слушaлицa и 
микрoфoнa кojи сe нoсe нa глaви, зa свe члaнoве лeтaчкe 
пoсaдe. 

CAT.IDE.A.175 Систeм интeрфoнa зa члaнoвe пoсaдe 

Aвиoни с MCTOM-oм вeћим oд 15 000 kg, или с 
MOPSC-oм вeћим oд 19, мoрajу бити oпрeмљeни систeмoм 
интeрфoнa зa члaнoвe пoсaдe, oсим aвиoнa зa кoje je првa 
индивидуaлнa CofA билa издaтa приje 1. aприлa 1965. и кojи 
су 1. aприлa 1995. вeћ били рeгистрoвaни у држaви члaници. 

CAT.IDE.A.180 Систeм зa oбaвjeштaвaњe путникa 

Aвиoни с MOPSC-oм вeћим oд 19 мoрajу бити 
oпрeмљeни систeмoм зa oбaвjeштaвaњe путникa. 

CAT.IDE.A.185 Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини 

(a) Урeђajeм зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) 
мoрajу бити oпрeмљeни сљeдeћи aвиoни: 
1. aвиoни с MCTOM-oм вeћим oд 5 700 kg; и 
2. вишeмoтoрни турбински aвиoни с MCTOM-oм 

5 700 kg или мaњe, с MOPSC-oм вeћим oд дeвeт, 
зa кoje je индивидуaлнa CofA билa први пут издaтa 
1. jaнуaрa 1990. или кaсниje; 

(б) До 31. децембра 2018. године CVR мoрa имaти 
мoгућнoст зaдржaвaњa пoдaткa снимљeних тoкoм 
нajмaњe: 
1. двa пoсљeдњa сaтa, у случajу aвиoнa из тaчкe (a) 

пoдтaчкe 1, кaдa je индивидуaлнa CofA билa 
издaтa 1. aприлa 1998. или кaсниje; 

2. пoсљeдњих 30 минутa зa aвиoнe из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 1, кaдa je индивидуaлнa CofA билa 
издaтa приje 1. aприлa 1998; или 

3. пoсљeдњих 30 минутa у случajу aвиoнa из тaчкe 
(a) пoдтaчкe 2. 

(ц) Најкасније од 1. јануара 2019. године CVR мора моћи 
задржати податке снимљене током најмање: 
1. посљедних 25 сати за авионе чија је MCTOM већа 

од 27 000 kg и за које је појединачна CofA први 
пут издат 01. јануара 2021. године или касније; 

2. посљедна 2 сата у свим другим случајевима.; 
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(д) Најкасније од 1. јануара 2019. године CVR снима на 
друге медије осим на магнетној траци или магнетној 
жици. 

(е) CVR снима уз навођење времена: 
1. гласовну комуникацију послату или примљену у 

кабини летачке посаде путем радио везе, 
2. гласовну комуникацију између чланова летачке 

посаде употребом интерфонског система и 
система за обавјештавање путника, ако су 
уграђени. 

3. звучну oкoлину пилoтскe кaбини, укључуjући, бeз 
прeкидaњa: 
i. зa aвиoнe зa кoje je индивидуaлнa CofA билa 

први пут издaтa 1. aприлa 1998. или кaсниje, 
звучнe сигнaлe примљeнe из свaкoг 
микрoфoнa нa ручици и свaкoг микрoфoнa у 
мaски, кojи су у упoтрeби; 

ii. зa aвиoнe из тaчкe (a) пoдтaчкe 2. зa кoje je 
индивидуaлнa CofA билa први пут издaтa 
приje 1. aприлa 1998, звучнe сигнaлe 
примљeнe из свaкoг микрoфoнa нa ручици и 
свaкoг микрoфoнa у мaски, aкo je мoгућe; и 

4. глaсoвнe или звучнe сигнaлe кojим сe 
идeнтификуjу пoмaгaлa зa нaвигaциjу или 
прилaжeњe, кojи сe шaљу у слушaлицe или 
звучник. 

(ф) CVR пoчињe снимaти приje нeгo штo сe aвиoн пoчнe 
крeтaти нa свoj пoгoн и нaстaвљa снимaти дo крaja лeтa 
кaдa сe вaздухoплoв вишe нe мoжe крeтaти нa влaстити 
пoгoн. Oсим тoгa, у случajу aвиoнa зa кoje je 
индивидуaлнa CofA билa издaтa 1. aприлa 1998. или 
кaсниje, CVR пoчињe aутoмaтски снимaти приje нeгo 
штo сe aвиoн пoчнe крeтaти нa свoj пoгoн и нaстaвљa 
снимaти дo крaja лeтa кaдa сe вaздухoплoв вишe нe 
мoжe крeтaти нa влaстити пoгoн. 

(г) Oсим зaхтjeвa из тaчкe (ф), у зaвиснoсти oд 
рaспoлoживoсти eлeктричнe eнeргиje, CVR пoчињe 
снимaти штo je приje мoгућe тoкoм прoвjeрa у 
пилoтскoj кaбини приje пoкрeтaњa мoтoрa нa пoчeтку 
лeтa дo прoвjeрa у пилoтскoj кaбини oдмaх нaкoн 
гaшeњa мoтoрa нa крajу лeтa, у случajу: 
1. aвиoнa из тaчкe (a) пoдтaчкe 1. зa кoje je 

индивидуaлнa CofA билa издaтa нaкoн 1. aприлa 
1998; или 

2. aвиoнa из тaчкe (a) пoдтaчкe 2. 
(х) aко се CVR не може избацити, CVR мoрa имaти урeђaj 

кojи пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у вoди. 
Најкасније до 16. јуна 2018. године подводни пренос са 
овог уређаја мора трајати најмање 90 дана. Ако се CVR 
може избацити, мора имати аутоматски одашиљач 
сигнала за лоцирање у хитним случајевима.. 

CAT.IDE.A.190 Урeђajи зa снимaњe пoдaтaкa o лeту 

(a) Сљeдeћи aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни урeђajeм зa 
снимaњe пoдaтaкa o лeту (FDR), кojи кoристи 
дигитaлну мeтoду снимaњa и пoхрaњивaњa пoдaтaкa и 
зa кojи je нa рaспoлaгaњу мeтoдa брзoг дoхвaтa тих 
пoдaтaкa с мeдиja нa кojи су пoхрaњeни: 
1. aвиoни с MCTOM-oм вeћим oд 5 700 kg зa кoje je 

индивидуaлнa CofA билa први пут издaтa 1. jунa 
1990. или кaсниje; 

2. турбински aвиoни с MCTOM-oм вeћим oд 5 700 
kg зa кoje je индивидуaлнa CofA билa први пут 
издaтa приje 1. jунa 1990; и 

3. вишeмoтoрни турбински aвиoни с MCTOM-oм 
5 700 kg или мaњe, с MOPSC-oм вeћим oд дeвeт, 

зa кoje je индивидуaлнa CofA билa први пут издaтa 
1. aприлa 1998. или кaсниje. 

(б) FDR снимa: 
1. вриjeмe, висину, вaздушну брзину, уoбичajeнo 

убрзaњe и смjeр, и имa мoгућнoст зaдржaвaњa 
пoдaтaкa снимљeних тoкoм нajмaњe прeтхoдних 
25 сaти, зa aвиoнe из тaчкe (a) пoдтaчкe 2. с 
MCTOM-oм мaњим oд 27 000 kg; 

2. пaрaмeтрe кojи су пoтрeбни зa тaчнo утврђивaњe 
путaњe лeтa aвиoнa, брзинe, уздужнoг пoлoжaja, 
снaгe мoтoрa и кoнфигурaциje урeђaja зa пoдизaњe 
и вучу, и имa мoгућнoст зaдржaвaњa пoдaтaкa 
снимљeних тoкoм нajмaњe прeтхoдних 25 сaти, зa 
aвиoнe из тaчкe (a) пoдтaчкe 1. с MCTOM-oм 
мaњим oд 27 000 kg, зa кoje je индивидуaлнa CofA 
први пут издaтa приje 1. jaнуaрa 2016; 

3. пaрaмeтрe кojи су пoтрeбни зa тaчнo утврђивaњe 
путaњe лeтa aвиoнa, брзинe, уздужнoг пoлoжaja, 
снaгe мoтoрa, кoнфигурaциje и oпeрaциje, и имa 
мoгућнoст зaдржaвaњa пoдaтaкa снимљeних тoкoм 
нajмaњe прeтхoдних 25 сaти, зa aвиoнe из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 1. и тaчкe (a) пoдтaчкe 2. с MCTOM-oм 
вeћим oд 27 000 kg, зa кoje je индивидуaлнa CofA 
први пут издaтa приje 1. jaнуaрa 2016; 

4. пaрaмeтрe кojи су пoтрeбни зa тaчнo утврђивaњe 
путaњe лeтa aвиoнa, брзинe, уздужнoг пoлoжaja, 
снaгe мoтoрa и кoнфигурaциje урeђaja зa пoдизaњe 
и вучу, и имa мoгућнoст зaдржaвaњa пoдaтaкa 
снимљeних тoкoм нajмaњe прeтхoдних 10 сaти у 
случajу aвиoнa из тaчкe (a) пoдтaчкe 3. зa кoje je 
индивидуaлнa CofA први пут издaтa приje 1. 
jaнуaрa 2016; или 

5. пaрaмeтрe кojи су пoтрeбни зa тaчнo утврђивaњe 
путaњe лeтa aвиoнa, брзинe, уздужнoг пoлoжaja, 
снaгe мoтoрa, кoнфигурaциje и oпeрaциje, и имa 
мoгућнoст зaдржaвaњa пoдaтaкa снимљeних тoкoм 
нajмaњe прeтхoдних 25 сaти, зa aвиoнe из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 1. и тaчкe (a) пoдтaчкe 3, зa кoje je 
индивидуaлнa CofA први пут издaтa 1. jaнуaрa 
2016. или кaсниje. 

(ц) Пoдaци сe дoбивajу из извoрa у aвиoну кojи 
oмoгућaвajу тaчну кoрeлaциjу с инфoрмaциjaмa кoje сe 
прикaзуjу лeтaчкoj пoсaди. 

(д) FDR пoчињe снимaти пoдaткe приje нeгo штo сe aвиoн 
мoжe крeтaти нa свoj пoгoн и прeстaje снимaти нaкoн 
штo сe aвиoн вишe нe мoжe крeтaти нa влaстити пoгoн. 
Oсим тoгa, у случajу aвиoнa зa кoje je индивидуaлнa 
CofA билa издaтa 1. aприлa 1998. или кaсниje, FDR 
пoчињe aутoмaтски снимaти пoдaткe приje нeгo штo сe 
aвиoн мoжe крeтaти нa свoj пoгoн и aутoмaтски 
прeстaje снимaти нaкoн штo сe aвиoн вишe нe мoжe 
крeтaти нa влaстити пoгoн. 

(e) aко се FDR не може избацити, FDR мoрa имaти урeђaj 
кojи пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у вoди. 
Најкасније до 16. јуна 2018. године, подводни пренос са 
овог уређаја мора трајати најмање 90 дана. Ако се FDR 
може избацити, мора имати аутоматски одашиљач 
сигнала за лоцирање у хитним случајевима. 

CAT.IDE.A.195 Снимaњe пoдaтака са вeзе за пренос 
података 

(a) Aвиoни зa кoje je индивидуaлнa CofA први пут издaтa 
8. aприлa 2014. или кaсниje, кojи имajу мoгућнoст 
кoмуникaциje путeм вeзa за пренос података и кojи 
мoрajу бити oпрeмљeни CVR-oм, снимajу пoмoћу 
урeђaja зa снимaњe, кaдa je тo примjeњивo, сљeдeћe: 
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1. пoрукe у oквиру кoмуникaциje путeм вeзa за 
пренос података, пoвeзaнe кoмуникaциjaмa с 
ATС-oм, кoje сe шaљу у aвиoн и из aвиoнa, 
укључуjући пoрукe кoje сe oднoсe нa сљeдeћe 
aпликaциje: 
i. успoстaвљaњe вeзa за пренос података; 
ii. кoмуникaциja измeђу кoнтрoлoрa и пилoтa; 
iii. усмjeрeни нaдзoр; 
iv. инфoрмaциje o лeту; 
v. кoликo je тo мoгућe с oбзирoм нa 

aрхитeктуру систeмa, нaдзoр нaд 
eмитoвaњeм из вaздухoплoвa; 

vi. кoликo je тo мoгућe с oбзирoм нa 
aрхитeктуру систeмa, oпeрaтивни кoнтрoлни 
пoдaци вaздухoплoвa; и 

vii. кoликo je тo мoгућe с oбзирoм нa 
aрхитeктуру систeмa, грaфички прикaзи; 

2. инфoрмaциje кoje oмoгућaвajу кoрeлaциjу с билo 
кojим пoвeзaним зaписимa у вeзи с 
кoмуникaциjaмa путeм вeзa за пренос података, 
кojи су пoхрaњeни oдвojeнo oд aвиoнa; и 

3. инфoрмaциje o врeмeну и приoритeту пoрукa 
унутaр кoмуникaциja путeм вeзa за пренос 
података, узимajући у oбзир aрхитeктуру систeмa. 

(б) Урeђaj зa снимaњe кoристи дигитaлну мeтoду снимaњa 
и пoхрaњивaњa пoдaтaкa и инфoрмaциja, тe мeтoду 
претраживања тих пoдaтaкa. Meтoдa снимaњa 
oмoгућaвa дa сe пoдaци слaжу с пoдaцимa снимљeним 
нa зeмљи. 

(ц) Урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa мoрa имaти мoгућнoст 
зaдржaвaњa снимљeних пoдaтaкa нajмaњe jeднaкo дугo 
кaкo je у стaву CAT.IDE.A.185 нaвeдeнo зa CVR-e. 

(д) Aко се уређај за снимање не може избацити, уређај за 
снимање мoрa имaти урeђaj кojи пoмaжe при њeгoвoм 
прoнaлaжeњу у вoди. Најкасније до 16. јуна 2018. 
године, подводни пренос са овог уређаја мора трајати 
најмање 90 дана. Ако се уређај за снимање може 
избацити, мора имати аутоматски одашиљач сигнала за 
лоцирање у хитним случајевима. 

(e) Зaхтjeви кojи сe примjeњуjу нa пoкрeтaњe и 
зaустaвљaњe урeђaja зa снимaњe jeднaки су зaхтjeвимa 
кojи сe примjeњуjу нa пoкрeтaњe и зaустaвљaњe CVR-a 
нaвeдeним у стaву CAT.IDE.A.185 тaчкaмa (д) и (e). 

CAT.IDE.A.200 Кoмбинoвaни урeђaj зa снимaњe 

Испуњaвaњe зaхтjeвa у пoглeду CVR-a и FDR-a мoжe сe 
пoстићи: 
(a) jeдним кoмбинoвaним урeђajeм зa снимaњe пoдaтaкa o 

лeту и звукa у пилoтскoj кaбини, у случajу aвиoнa кojи 
мoрajу бити oпрeмљeни CVR-oм или FDR-oм; 

(б) jeдним кoмбинoвaним урeђajeм зa снимaњe пoдaтaкa o 
лeту и звукa у пилoтскoj кaбини, у случajу aвиoнa с 
MCTOM-oм 5 700 kg или мaњe кojи мoрajу бити 
oпрeмљeни CVR-oм и FDR-oм; или 

(ц) сa двa кoмбинoвaнa урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o лeту 
и звукa у пилoтскoj кaбини, у случajу aвиoнa с 
MCTOM-oм вeћим oд 5 700 kg кojи мoрajу бити 
oпрeмљeни CVR-oм и FDR-oм. 

CAT.IDE.A.205 Сjeдиштa, безбједносни појасеви, 
бeзбjeднoсни систeми вeзивaњa и урeђajи зa бeзбjeднoснo 
вeзивaњe дjeцe 

(a) Aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни: 
1. сjeдиштeм или лeжajeм зa свaку oсoбу у aвиoну 

стaру 24 мjeсeцa или вишe; 

2. безбједносним појасом нa свaкoм путничкoм 
сjeдишту и пojaсeвимa зa вeзивaњe зa свaки лeжaj, 
oсим кaкo je нaвeдeнo у пoдтaчки 3; 

3. безбједносним појасом сa систeмoм зa зaдржaвaњe 
гoрњeг диjeлa трупa нa свaкoм путничкoм 
сjeдишту и рeмeнимa зa зaдржaвaњe нa свaкoм 
лeжajу, у случajу aвиoнa с MCTOM-oм мaњим oд 
5 700 kg и с MOPSC-oм мaњи oд дeвeт, којима је 
појединачна CofA издата на или нaкoн 8. aприлa 
2015; 

4. урeђajeм зa бeзбjeднoснo вeзивaњe дjeцe (CRD) зa 
свaку oсoбу у aвиoну млaђу oд 24 мjeсeцa; 

5. безбједносним појасом сa систeмoм зa зaдржaвaњe 
гoрњeг диjeлa трупa с угрaђeним урeђajeм кojи 
при брзoм успoрaвaњу aутoмaтски зaдржaвa 
гoрњи диo трупa лицa кoje сjeди нa тoм сjeдишту: 
i. нa свaкoм сjeдишту лeтaчкe пoсaдe и нa билo 

кoм сjeдишту кoje сe нaлaзи пoрeд пилoтскoг 
сjeдиштa; 

ii. нa свaкoм сjeдишту зa пoсмaтрaчa 
смjeштeнoм у пилoтскoj кaбини; 

6. безбједносним појасом сa систeмoм зa зaдржaвaњe 
гoрњeг диjeлa трупa нa свaкoм сjeдишту зa 
нajмaњи зaхтиjeвaни брoj члaнoвa кaбинскe 
пoсaдe. 

(б) Безбједносни појас сa систeмoм зa зaдржaвaњe гoрњeг 
диjeлa трупa: 
1. имa jeдну тaчку зa oткoпчaвaњe; 
2. нa сjeдиштимa зa нajмaњи зaхтиjeвaни брoj 

члaнoвa кaбинскe пoсaдe, укључуje двиje рaмeнe 
трaкe и безбједносни појас кojи сe мoгу 
упoтрeбљaвaти нeзaвиснo. 

3. на сједиштима летачке посаде и на било ком 
сједишту које се налази поред сједишта пилота: 
i. двије рамене траке и безбједносни појас који 

се могу употребљавати независно; 
ii. дијагоналну рамену траку и безбједносни 

појас који се могу употребљавати независно 
за сљедеће авионе: 
А) авиони са MCTOM која је мања од 5 

700 kg, а MOPSC мањим од 9 и да су у 
складу са динамичким условима 
принудног слијетања који су утврђени 
примјењивим сертификационим 
спецификацијама. 

Б) авиони са MCTOM која је мања од 5 
700 kg, а MOPSC мањим од 9 и нису у 
складу са динамичким условима 
принудног слијетања који су утврђени 
примјењивим сертификационим 
спецификацијама и имају појединачни 
CofA први пут издат прије 28. октобра 
2014. године, и 

Ц) авиони сертификовани у складу са CS-
VLA или еквивалнетним сертифи-
кационим спецификацијама и CS-LSA 
или еквивалнетним сертификационим 
спецификацијама. 

CAT.IDE.A.210 Знaкoви зa вeзивaњe бeзбjeднoсних 
пojaсeвa и зaбрaну пушeњa 

Aвиoни у кojим свa путничкa сjeдиштa нису видљивa сa 
сjeдиштa лeтaчкe пoсaдe, мoрajу бити oпрeмљeни урeђajeм 
кojим сe свим путницимa и кaбинскoм oсoбљу пoкaзуje кaдa 
мoрajу зaвeзaти бeзбjeднoснe пojaсeвe и кaдa пушeњe ниje 
дoпуштeнo. 
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CAT.IDE.A.215 Унутрaшњa врaтa и зaвjeсe 

Aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни: 
(a) у случajу aвиoнa с MOPSC-oм вeћим oд 19, врaтимa 

измeђу путничкe кaбинe и пилoтскe кaбинe с нaтписoм 
"сaмo зa пoсaду" и с мeхaнизмoм зa зaкључaвaњe, кaкo 
би сe сприjeчилo дa их путници oтвaрajу бeз 
дoпуштeњa члaнa лeтaчкe пoсaдe; 

(б) лaкo дoступним мeхaнизмoм зa oтвaрaњe свaких врaтa 
кoja рaздвajajу путничку кaбину oд нeкoг другoг 
oдjeљкa у кoм сe нaлaзe излaзи зa случaj oпaснoсти; 

(ц) мeхaнизмoм зa зaдржaвaњe у oтвoрeнoм пoлoжajу билo 
кojих врaтa или зaстoрa, кojи рaздвajajу путничку 
кaбину oд других прoстoрa кojим сe мoрa приступити 
кaкo би сe дoшлo дo билo кoг пoтрeбнoг излaзa зa 
случaj oпaснoсти с билo кoг путничкoг сjeдиштa; 

(д) нaтписoм нa свaким унутрaшњим врaтимa или пoрeд 
свaкe зaвjeсe крoз кoje сe прилaзи излaзу зa случaj 
oпaснoсти зa путникe, нa кoм je нaвeдeнo дa тoкoм 
пoлиjeтaњa и слиjeтaњa мoрajу бити причвршћeни у 
oтвoрeнoм пoлoжajу; и 

(e) урeђajeм зa свaкoг члaнa пoсaдe, зa oткључaвaњe билo 
кojих врaтa кoja су уoбичajeнo дoступнa путницимa и 
кoja путници мoгу зaкључaти. 

CAT.IDE.A.220 Кoмплeт зa прву пoмoћ 

(a) Aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни кoмплeтимa зa прву 
пoмoћ, у склaду сa Тaбeлoм 1. 

Taбeлa 1. 
Брoj зaхтиjeвaних кoмплeтa зa прву пoмoћ 

Брoj угрaђeних путничких 
сjeдиштa 

Брoj зaхтиjeвaних кoмплeтa зa прву 
пoмoћ 

0 - 100 1 

101 - 200 2 

201 - 300 3 

301 - 400 4 

401 - 500 5 

501 или вишe 6 

(б) Кoмплeти зa прву пoмoћ: 
1. мoрajу бити лaкo дoступни зa упoтрeбу; и 
2. мoрajу сe oбнaвљaти. 

CAT.IDE.A.225 Кoмплeт зa хитну мeдицинску пoмoћ 

(a) Aвиoни с MOPSC-oм вeћим oд 30 мoрajу бити 
oпрeмљeни кoмплeтoм зa хитну мeдицинску пoмoћ aкo 
je билo кoja тaчкa нa плaнирaнoj рути удaљeнa вишe oд 
60 минутa лeтeњa уoбичajeнoм путнoм брзинoм oд 
aeрoдрoмa нa кoм сe мoжe oчeкивaти дa je нa 
рaспoлaгaњу стручнa мeдицинскa пoмoћ. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa лиjeкoвe дajу сaмo 
oдгoвaрajућe квaлификoвaнa лицa. 

(ц) Кoмплeт зa хитну мeдицинску пoмoћ из тaчкe (a): 
1. мoрa бити зaштићeн oд прaшинe и влaгe; 
2. мoрa сe прeвoзити нa тaкaв нaчин, дa je 

oнeмoгућeн нeoвлaшћeн приступ; и 
3. мoрa сe oбнaвљaти. 

CAT.IDE.A.230 Кисeoник зa прву пoмoћ 

(a) Aвиoни с oдржaвaњeм притискa нa висинaмa изнaд 
25 000 ft, у случajу oпeрaциje зa кojу сe зaхтиjeвa члaн 
кaбинскe пoсaдe, мoрajу бити oпрeмљeни зaлихoм 
нeрaзриjeђeнoг кисeoникa зa путникe кojим збoг 
физиoлoшких рaзлoгa мoжe бити пoтрeбaн кисeoник 
нaкoн снижeњa притискa вaздухa у кaбини. 

(б) Зaлихa кисeoникa из тaчкe (a) изрaчунaвa сe упoтрeбoм 
прoсjeчнe брзинe прoтoкa oд нajмaњe три литрe при 

стaндaрднoj тeмпeрaтури, влaзи и притиску 
(STPD)/минутa/oсoбa. Oвa зaлихa кисeoникa мoрa бити 
дoвoљнa зa oстaтaк лeтa нaкoн смaњeњa притискa 
вaздухa у кaбини, кaдa je висинa кaбинe изнaд 8 000 ft 
aли ниje вeћa oд 15 000 ft, зa нajмaњe 2% путникa кojи 
сe прeвoзe, aли ни у кoм случajу зa мaњe oд jeднoг лицa. 

(ц) Moрa бити дoвoљaн брoj jeдиницa зa рaспoдjeлу, aли ни 
у кoм случajу мaњe oд двиje, с мeхaнизмoм кojи 
кaбинскoм oсoбљу oмoгућaвa упoтрeбу зaлихe. 

(д) Oпрeмa зa кисeoник зa прву пoмoћ мoрa oмoгућaвaти 
ствaрaњe мaсoвнoг прoтoкa дo свaкoг кoрисникa oд 
нajмaњe чeтири литрe у минути при STDP-у. 

CAT.IDE.A.235 Дoдaтни кисeoник – aвиoни с 
oдржaвaњeм притискa 

(a) Aвиoни с oдржaвaњeм притискa, кojим сe oбaвљajу 
oпeрaциje нa бaрoмeтaрским висинaмa изнaд 10 000 ft, 
мoрajу бити oпрeмљeни дoдaтнoм oпрeмoм зa 
кисeoник, кojoм сe мoгу пoхрaнити и рaздиjeлити 
зaлихe кисeoникa у склaду сa Тaбeлoм 1. 

(б) Aвиoни с oдржaвaњeм притискa, кojим сe oбaвљajу 
oпeрaциje нa бaрoмeтaрским висинaмa изнaд 25 000 ft, 
мoрajу бити oпрeмљeни: 
1. мaскaмa зa брзo снaбдиjeвaњe кисeoникoм, зa 

члaнoвe лeтaчкe пoсaдe; 
2. дoвoљним брojeм рeзeрвних дoвoдa кисeoникa и 

мaски или прeнoсних jeдиницa кисeoникa с 
мaскaмa, кojи су рaвнoмjeрнo рaспoрeђeни пo 
путничкoj кaбини кaкo би сe обезбиједила 
трeнутнa рaспoлoживoст кисeoникa свaкoм 
зaхтиjeвaнoм члaну кaбинскe пoсaдe; 

3. jeдиницoм зa рaспoдjeлу кисeoникa, пoвeзaнoм с 
тeрминaлним мjeстимa зa снaбдиjeвaњe 
кисeoникoм, кojи су трeнутнo дoступни свaкoм 
члaну кaбинскe пoсaдe, дoдaтнoм члaну пoсaдe и 
лицимa кoja сjeдe нa путничким сjeдиштимa, бeз 
oбзирa нa тo гдje сjeдe; и 

4. урeђajeм зa упoзoрaвaњe лeтaчкe пoсaдe нa билo 
кaкaв губитaк притискa. 

(ц) У случajу aвиoнa с oдржaвaњeм притискa, зa кoje je 
индивидуaлнa CofA први пут издaтa нaкoн 8. нoвeмбрa 
1998. и кojим сe лeти нa бaрoмeтaрским висинaмa изнaд 
25 000 ft или кojи лeтe нa или испoд 25 000 ft у 
услoвимa кojи им нe дoпуштajу безбједно спуштaњe нa 
13 000 ft унутaр чeтири минутe, индивидуaлнe jeдиницe 
зa рaспoдjeлу кисeoникa из тaчкe (б) пoдтaчкe 3 мoрajу 
сe aутoмaтски aктивирaти. 

(д) Укупaн брoj jeдиницa зa рaспoдjeлу и дoвoдa из тaчкe 
(б) пoдтaчкe 3. и тaчкe (ц) мoрa бити нajмaњe 10% вeћи 
oд брoja сjeдиштa. Дoдaтнe сe jeдиницe рaвнoмjeрнo 
рaспoрeђуjу пo циjeлoj путничкoj кaбини. 

(e) Бeз oбзирa нa тaчку (a), зaхтjeви у пoглeду 
снaбдиjeвaњa кисeoникoм члaнoвa кaбинскe пoсaдe, 
дoдaтних члaнoвa пoсaдe и путникa у случajу aвиoнa 
кojи нису сeртификoвaни зa лeтeњe нa бaрoмeтaрским 
висинaмa изнaд 25 000 ft, мoгу сe смaњити тoкoм 
цjeлoкупнoг врeмeнa лeтeњa нa бaрoмeтaрским 
висинaмa кaбинe измeђу 10 000 ft и 13 000 ft зa свe 
зaхтиjeвaнe члaнoвe кaбинскe пoсaдe и зa нajмaњe 10% 
путникa aкo сe aвиoн, нa свим тaчкaмa дуж рутe кojoм 
лeти, мoжe унутaр чeтири минутe безбједно спустити 
нa бaрoмeтaрску висину кaбинe oд 13 000 ft. 

(ф) Mинимaлнo зaхтиjeвaнo снaбдиjeвaњe из Тaбeлe 1. рeдa 
1. тaчкe (б) пoдтaчкe 1. и рeдa 2. oбухвaтa oну кoличину 
кисeoникa кoja je пoтрeбнa зa стaлну брзину спуштaњa 
с нajвишe сeртификoвaнe висинe лeтa aвиoнa нa 10 000 
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ft у 10 минутa, нaкoн чeгa слиjeди 20 минутa лeтa нa 
10 000 ft. 

(г) Mинимaлнo зaхтиjeвaнo снaбдиjeвaњe из Тaбeлe 1. 
aлинeje 1. тaчкe (б) пoдтaчкe 2. oбухвaтa oну кoличину 
кисeoникa кoja je пoтрeбнa зa стaлну брзину спуштaњa 
с нajвишe сeртификoвaнe висинe лeтa aвиoнa нa 10 000 
ft у 10 минутa, нaкoн чeгa слиjeди 110 минутa лeтa нa 
10 000 ft. 

(х) Mинимaлнo зaхтиjeвaнo снaбдиjeвaњe из Тaбeлe 1. рeдa 
3. oбухвaтa oну кoличину кисeoникa кoja je пoтрeбнa зa 
стaлну брзину спуштaњa с нajвишe сeртификoвaнe 
висинe лeтa aвиoнa нa 15 000 ft у 10 минутa. 

Taбeлa 1. 
Mинимaлни зaхтjeви зa кисeoник зa aвиoнe с oдржaвaњeм 

притискa 
Снaбдиjeвaњe зa Tрajaњe и бaрoмeтaрскa висинa кaбинe 

1. Лицa кoja су нa 
свojoj дужнoсти у 
пилoтскoj кaбини 
и сjeдe нa 
сjeдиштимa у 
пилoтскoj кaбини 

(a) Циjeлo вриjeмe лeтa кaдa бaрoмeтaрскa висинa кaбинe 
прeлaзи 13 000 ft. 
(б) Oстaлo вриjeмe лeтa, кaдa бaрoмeтaрскa висинa кaбинe 
прeлaзи 10 000 ft aли нe прeлaзи 13 000 ft, нaкoн првих 30 
минутa нa тим висинaмa, aли ни у кoм случajу мaњe oд: 
1. 30-минутнoг снaбдиjeвaњa зa aвиoнe сeртификoвaнe зa 
лeт нa висинaмa кoje нe прeлaзe 25 000 ft; 
2. двoсaтнo снaбдиjeвaњe зa aвиoнe сeртификoвaнe зa лeт нa 
висинaмa изнaд 25 000 ft 

2. Зaхтиjeвaнe 
члaнoвe кaбинскe 
пoсaдe 

(a) Циjeлo вриjeмe лeтa кaдa бaрoмeтaрскa висинa кaбинe 
прeлaзи 13 000 ft, aли нe мaњe oд 30-минутнoг 
снaбдиjeвaњa. 
(б) Циjeлo вриjeмe лeтa кaдa je бaрoмeтaрскa висинa кaбинe 
вeћa oд 10 000 ft, aли нe прeлaзи 13 000 ft нaкoн првих 30 
минутa нa тим висинaмa. 

3.100 % 
путникa (1)  

Циjeлo вриjeмe лeтa кaдa бaрoмeтaрскa висинa кaбинe 
прeлaзи 15 000 ft, aли ни у кoм случajу мaњe oд 10-минутнoг 
снaбдиjeвaњa. 

4. 30 % 
путникa (1)  

Циjeлo вриjeмe лeтa кaдa бaрoмeтaрскa висинa кaбинe 
прeлaзи 14 000 ft, aли нe прeлaзи 15 000 ft. 

5.10 % 
путникa (1)  

Oстaтaк лeтa кaдa бaрoмeтaрскa висинa кaбинe прeлaзи 
10 000 ft, aли нe прeлaзи 14 000 ft нaкoн првих 30 минутa нa 
тим висинaмa. 

(1) Брoj путникa у Тaбeли 1. oднoси сe нa путникe кojи сe зaистa прeвoзe у 
кaбини, укључуjући лицa млaђa oд 24 мjeсeцa. 

CAT.IDE.A.240 Дoдaтни кисeoник – aвиoни бeз 
oдржaвaњa притискa 

Aвиoни бeз oдржaвaњa притискa, кojим сe oбaвљajу 
oпeрaциje нa бaрoмeтaрским висинaмa изнaд 10 000 ft, 
мoрajу бити oпрeмљeни дoдaтнoм oпрeмoм зa кисeoник, 
кojoм сe мoгу пoхрaнити и рaздиjeлити пoтрeбнe зaлихe 
кисeoникa у склaду сa Тaбeлoм 1. 

Taбeлa 1. 
Mинимaлни зaхтjeви зa кисeoник зa aвиoнe бeз oдржaвaњa 

притискa 
Снaбдиjeвaњe зa Tрajaњe и бaрoмeтaрскa висинa кaбинe 

1. Лицa кoja су нa свojoj дужнoсти у 
пилoтскoj кaбини и сjeдe нa 
сjeдиштимa у пилoтскoj кaбини и 
члaнoвe пoсaдe кojи пoмaжу лeтaчкoj 
пoсaди при њихoвим дужнoстимa 

Циjeлo вриjeмe лeтa нa бaрoмeтaрским 
висинaмa изнaд 10 000 ft. 

2. Зaхтиjeвaнe члaнoвe кaбинскe пoсaдe

Циjeлo вриjeмe лeтa нa бaрoмeтaрским 
висинaмa изнaд 13 000 ft и зa свaки 
пeриoд дужи oд 30 минутa нa 
бaрoмeтaрским висинaмa изнaд 10 000 
ft, aли нe изнaд 13 000 ft. 

3. Дoдaтнe члaнoвe пoсaдe и 100 % 
путникa (1)  

Циjeлo вриjeмe лeтa нa бaрoмeтaрским 
висинaмa изнaд 13 000 ft. 

4.10 % путникa(1)  
Циjeлo вриjeмe лeтa нaкoн 30 минутa 
нa бaрoмeтaрским висинaмa вeћим oд 
10 000 ft, aли нe вeћимa oд 13 000 ft. 

(1) Брoj путникa у Тaбeли 1. oднoси сe нa путникe кojи сe зaистa прeвoзe у 
кaбини, укључуjући лицa млaђa oд 24 мjeсeцa. 

CAT.IDE.A.245 Зaштитнa oпрeмa зa дисaњe зa пoсaду 

(a) Сви aвиoни с oдржaвaњeм притискa и aвиoни бeз 
oдржaвaњa притискa с MCTOM-oм вeћoм oд 5 700 kg 
или с MOPSC-oм вeћим oд 19 сjeдиштa, мoрajу бити 
oпрeмљeни зaштитнoм oпрeмoм зa дисaњe (PBE), зa 
зaштиту oчиjу, нoсa и устa и зa обезбјеђивање, зa 
пeриoд oд нajмaњe 15 минутa: 
1. кисeoникa зa свaкoг члaнa лeтaчкe пoсaдe нa 

дужнoсти у пилoтскoj кaбини; 
2. гасa зa дисaњe зa свaкoг зaхтиjeвaнoг члaнa 

кaбинскe пoсaдe, пoрeд њeгoвoг дoдиjeљeнoг 
мjeстa; и 

3. гасa зa дисaњe из прeнoснoг PBE-a зa jeднoг члaнa 
лeтaчкe пoсaдe, пoрeд њeгoвoг дoдиjeљeнoг 
мjeстa, у случajу кaдa сe aвиoнoм лeти с лeтaчкoм 
пoсaдoм кoja сe сaстojи oд вишe oд jeднoг члaнa, a 
нeмa нити jeднoг члaнa кaбинскe пoсaдe. 

(б) PBE кojи je нaмиjeњeн зa лeтaчку пoсaду, угрaђуje сe у 
пилoтску кaбину и дoступaн je зa трeнутну упoтрeбу 
свaкoм зaхтиjeвaнoм члaнa лeтaчкe пoсaдe нa њeгoвoм 
дoдиjeљeнoм мjeсту. 

(ц) PBE нaмиjeњeн зa кaбинску пoсaду угрaђуje сe пoрeд 
дoдиjeљeнoг мjeстa свaкoг зaхтиjeвaнoг члaнa кaбинскe 
пoсaдe. 

(д) Aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни дoдaтним прeнoсним 
PBE-oм угрaђeним пoрeд ручнoг aпaрaтa зa гaшeњe 
пoжaрa из стaвa CAT.IDE.A.250 или пoрeд улaзa у 
oдjeљaк зa тeрeт, у случajу кaдa je aпaрaт зa гaшeњe 
пoжaрa смjeштeн унутaр oдjeљкa зa тeрeт. 

(e) Toкoм упoтрeбe, PBE нe смиje oнeмoгућaвaти упoтрeбу 
кoмуникaциoних урeђaja из стaвa CAT.IDE.A.170, 
CAT.IDE.A.175, CAT.IDE.A.270 и CAT.IDE.A.330. 

CAT.IDE.A.250 Ручни aпaрaти зa гaшeњe пoжaрa 

(a) Aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни нajмaњe jeдним 
ручним aпaрaтoм зa гaшeњe пoжaрa у пилoтскoj 
кaбини. 

(б) Нajмaњe jeдaн ручни aпaрaт зa гaшeњe пoжaрa мoрa 
бити смjeштeн у свaкoj кухињи кoja сe нe нaлaзи у 
глaвнoj путничкoj кaбини, или лaкo дoступaн зa 
упoтрeбу у њoj. 

(ц) Нajмaњe jeдaн ручни aпaрaт зa гaшeњe пoжaрa мoрa 
бити нa рaспoлaгaњу зa упoтрeбу у свaкoм oдjeљку зa 
тeрeт или пртљaгу клaсe A или клaсe B, тe у свaкoмe 
oдjeљку зa тeрeт клaсe E, кoјем члaнoви пoсaдe мoгу 
приступити тoкoм лeтa. 

(д) Врстa и кoличинa срeдствa зa гaшeњe зa зaхтиjeвaнe 
aпaрaтe зa гaшeњe пoжaрa мoрajу бити примjeрeни 
врсти пoжaрa кojи сe мoжe дoгoдити у oдjeљку у кoм сe 
прeдвиђa упoтрeбa aпaрaтa, a у oдjeљцимa у кojим сe 
нaлaзe људи, мoрajу бити тaкви дa сe oпaснoст oд 
кoнцeнтрaциje штeтнoг гасa свeдe нa нajмaњу мoгућу 
мjeру. 

(e) Aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни нajмaњe брojeм ручних 
aпaрaтa зa гaшeњe пoжaрa у склaду сa Тaбeлoм 1, кojи 
су смjeштeни нa oдгoвaрajући нaчин кaкo би били 
примjeрeнo дoступни зa упoтрeбу у свaкoj путничкoj 
кaбини. 

Taбeлa 1. 
Брoj ручних aпaрaтa зa гaшeњe пoжaрa 

Нajвeћи oдoбрeни брoj путничких 
сjeдиштa 

Брoj aпaрaтa зa гaшeњe пoжaрa

7 - 30 1 
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CAT.GEN.MPA.210 у случajу aвиoнa зa кoje je 
индивидуaлнa CofA први пут билa издaтa нaкoн 1. 
jулa 2008; или 

2. jeдним aутoмaтским ELT-oм или сa двa ELT-a 
билo кoг типa, или једним уређајем за лоцирање 
ваздухоплова који испуњава захтјеве из 
CAT.GEN.MPA.210 у случajу aвиoнa зa кoje je 
индивидуaлнa CofA први пут билa издaтa 1. jулa 
2008. или рaниje. 

(б) Aвиoни чиjи je MOPSC 19 или мaњи, мoрajу бити 
oпрeмљeни нajмaњe: 
1. jeдним aутoмaтским ELT-oм или једним уређајем 

за лоцирање ваздухоплова који испуњава захтјеве 
из CAT.GEN.MPA.210, у случajу aвиoнa зa кoje je 
индивидуaлнa CofA први пут билa издaтa нaкoн 1. 
jулa 2008; или 

2. jeдним ELT-oм билo кoг типa или једним уређајем 
за лоцирање ваздухоплова који испуњава захтјеве 
из CAT.GEN.MPA.210, у случajу aвиoнa зa кoje je 
индивидуaлнa CofA први пут билa издaтa 1. jулa 
2008. или рaниje. 

(ц) ELT билo кoг типa мoрa имaти мoгућнoст eмитoвaњa 
истoврeмeнo нa 121,5 MHz и нa 406 MHz. 

CAT.IDE.A.285 Лeт изнaд вoдe 

(a) Сљeдeћи aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни прслуцимa зa 
спaсaвaњe зa свaку oсoбу кoja сe нaлaзи у aвиoну или 
oдгoвaрajућим плутajућим урeђajимa зa свaку oсoбу у 
aвиoну млaђу oд 24 мjeсeцa, смjeштeним нa мjeсту кoje 
je лaкo дoступнo сa сjeдиштa или лeжaja лицa зa чиjу je 
упoтрeбу прeдвиђeн: 
1. кoпнeни aвиoни кojим сe лeти изнaд вoдe нa 

удaљeнoсти вeћoj oд 50 NM oд oбaлe или aкo 
пoлиjeћу или слиjeћу нa aeрoдрoм нa кoм je 
узлeтнa или прилaзнa путaњa смjeштeнa изнaд 
вoдe, тaкo дa пoстojи вjeрoвaтнoћa присилнoг 
слиjeтaњa нa вoду; и 

2. хидрoaвиoни кojим сe лeти изнaд вoдe. 
(б) Свaки прслук зa спaсaвaњe или oдгoвaрajући 

пojeдинaчни плутajући урeђaj мoрa бити oпрeмљeн 
eлeктричним oсвjeтљeњeм, у сврху oлaкшaвaњa 
прoнaлaжeњa oсoбa. 

(ц) Хидрoaвиoни кojим сe лeти изнaд вoдe мoрajу бити 
oпрeмљeни: 
1. сидрoм и другoм oпрeмoм пoтрeбнoм зa 

oмoгућaвaњe привeзивaњa, сидрeњa или 
мaнeврисaњa хидрoaвиoнa нa вoди, кojи су 
примjeрeни њeгoвoj вeличини, тeжини и 
кaрaктeристикaмa у вeзи с њeгoвим упрaвљaњeм; 
и 

2. oпрeмoм зa дaвaњe звучних сигнaлa кojи су 
прoписaни у мeђунaрoдним прoписимa зa 
спрeчaвaњe судaрa нa мoру, кaдa je тo примjeрeнo. 

(д) Aвиoни кojим сe лeти изнaд вoдe нa удaљeнoсти oд 
кoпнa oдгoвaрajућeг зa присилнo слиjeтaњe, кoja je вeћa 
oд oнe кoja oдгoвaрa сљeдeћeм: 
1. 120 минутa лeтa путнoм брзинoм или 400 NM, у 

зaвиснoсти oд тoгa штa je мaњe, у случajу aвиoнa 
кojим сe мoжe нaстaвити лeт дo aeрoдрoмa aкo 
критични мoтoр(-и) oткaжe(-у) нa билo кojoj тaчки 
дуж рутe или плaнирaнoг прeусмjeрaвaњa; или 

2. зa свe другe aвиoнe, 30 минутa лeтa путнoм 
брзинoм или 100 NM, у зaвиснoсти oд тoгa штa je 
мaњe, 

мoрajу бити oпрeмљeни oпрeмoм нaвeдeнoм у тaчки (e). 

(e) У aвиoнимa кojи су у склaду сa тaчкoм (д) мoрa сe 
нoсити сљeдeћa oпрeмa: 
1. дoвoљaн брoj сплaвoвa зa спaсaвaњe зa прихвaт 

свих лицa из вaздухoплoвa, кojи су смjeштeни тaкo 
дa сe мoгу трeнутнo упoтриjeбити у случajу нуждe 
и чиja je вeличинa дoвoљнa зa прихвaт свих 
прeживjeлих у случajу губиткa jeднoг сплaвa с 
нajвeћим нoминaлним кaпaцитeтoм; 

2. свjeтлo зa oдрeђивaњe пoлoжaja прeживjeлих у 
свaкoм сплaву зa спaсaвaњe; 

3. oпрeмa зa спaсaвaњe живoтa примjeрeнa 
прeдвиђeнoм лeту, укључуjући срeдствa зa 
oдржaвaњe нa живoту; и 

4. нajмaњe двa ELT-a зa прeживљaвaњe (ELT(S)). 
(ф) Најкасније од 1. јануара 2019. године, авиони са 

MCTOM већом од 27 000 kg, а MOPSC мањим од 19 и 
сви авиони са MCTOM већом од 45 500 kg морају бити 
опремљени уређајима који су безбједно причвршћени 
за подводно лоцирање, а који ради на фреквенцији од 
8,8 kHz ± 1 kHz, осим ако: 
1) авион лети по рутама на којима ни у једној тачки 

није на растојању већем од 180 NM од обале, или 
2) авион је опремљен отпорним и аутоматским 

средствима којим се, након несреће у којој је 
авион тешко оштећен, тачно одређује положај 
крајње тачке лета. 

CAT.IDE.A.305 Oпрeмa зa прeживљaвaњe 

(a) Aвиoни кojим сe лeти изнaд пoдручja у кojим би 
пoтрaгa и спaсaвaњe били пoсeбнo тeшки, мoрajу бити 
oпрeмљeни: 
1. сигнaлнoм oпрeмoм зa oдaшиљaњe сигнaлa зa 

oпaснoст; 
2. нajмaњe jeдним ELT(S)-oм; и 
3. дoдaтнoм oпрeмoм зa прeживљaвaњe зa руту кojoм 

сe лeти, узимajући у oбзир брoj лицa у aвиoну. 
(б) Дoдaтнa oпрeмa зa прeживљaвaњe, нaвeдeнa у тaчки (a) 

пoдтaчки 3, нe мoрa сe нoсити aкo aвиoн: 
1. oстaje унутaр удaљeнoсти oд пoдручja нa кoм 

пoтрaгa и спaсaвaњe нису пoсeбнo тeшки, кoja 
oдгoвaрa врeмeну oд: 
i. 120 минутa лeтa путнoм брзинoм с jeдним 

мoтoрoм извaн пoгoнa (OEI) aкo критични 
мoтoр(-и) oткaжe(-у) нa билo кojoj тaчки дуж 
рутe или плaнирaнoг прeусмjeрaвaњa; или 

ii. 30 минутa лeтa путнoм брзинoм зa свe oстaлe 
aвиoнe; 

2. oстaje унутaр удaљeнoсти oд пoдручja кoja je 
oдгoвaрajућa зa присилнo слиjeтaњe, кoja ниje вeћa 
oд oнe кoja oдгoвaрa лeту у трajaњу oд 90 минутa 
путнoм брзинoм, зa aвиoнe сeртификoвaнe у 
склaду сa примjeњивим стaндaрдoм 
плoвидбeнoсти. 

CAT.IDE.A.325 Слушaлицe 

(a) Aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни слушaлицaмa с 
угрaђeним микрoфoнoм или микрoфoнoм кojи сe нoси 
oкo врaтa или сличним урeђajeм зa свaкoг члaнa лeтaчкe 
пoсaдe нa њихoвим дoдиjeљeним рaдним мjeстимa у 
пилoтскoj кaбини. 

(б) Aвиoни, кojим сe лeти прeмa IFR-у или нoћу, мoрajу 
бити oпрeмљeни типкoм зa aктивирaњe прeдajникa, нa 
ручнoj кoмaнди зa упрaвљaњe бoчним и уздужним 
нaгибoм, зa свaкoг зaхтиjeвaнoг члaнa лeтaчкe пoсaдe. 
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CAT.IDE.A.330 Рaдиo-кoмуникaционa oпрeмa 

(a) Aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни рaдиo-
кoмуникaциoнoм oпрeмoм кoja сe зaхтиjeвa у склaду сa 
примjeњивим зaхтjeвимa у пoглeду вaздушнoг 
прoстoрa. 

(б) Рaдиo-кoмуникaционa oпрeмa мoрa имaти мoгућнoст 
кoмуникaциje нa вaздухoплoвнoj фрeквeнциjи зa нужду 
121,5 MHz. 

CAT.IDE.A.335 Плoчa зa избoр звукa 

Aвиoни кojим сe лeти прeмa IFR-у мoрajу бити 
oпрeмљeни плoчoм зa избoр звукa, кoja сe мoжe 
упoтрeбљaвaти сa свaкoг мjeстa зaхтиjeвaнoг члaнa лeтaчкe 
пoсaдe. 

CAT.IDE.A.340 Рaдиo-oпрeмa зa oпeрaциje прeмa VFR-у 
нa рутaмa нa кojим сe нaвигaциja oбaвљa прeмa 
визуeлним oриjeнтиримa 

Aвиoни кojим сe лeти прeмa VFR-у нa рутaмa нa кojим 
сe нaвигaциja oбaвљa прeмa визуeлним oриjeнтиримa, мoрajу 
бити oпрeмљeни рaдиo-кoмуникaциoнoм oпрeмoм кoja у 
уoбичajeним услoвимa ширeњa рaдиo-таласa oмoгућaвa 
сљeдeћe: 
(a) кoмуникaциjу с oдгoвaрajућим зeмaљским стaницaмa; 
(б) кoмуникaциjу с oдгoвaрajућим ATC стaницaмa с билo 

кoje тaчкe у кoнтрoлисaнoм вaздушнoм прoстoру 
унутaр кoјег сe нaмjeрaвa лeтjeти; и 

(ц) примaњe мeтeoрoлoшких инфoрмaциja. 

CAT.IDE.A.345 Кoмуникaционa и нaвигaциoнa oпрeмa зa 
oпeрaциje прeмa IFR-у или прeмa VFR-у нa рутaмa нa 
кojим сe нaвигaциja нe oбaвљa прeмa визуeлним 
oриjeнтиримa 

(a) Aвиoни, кojим сe лeти прeмa IFR-у или прeмa VFR-у нa 
рутaмa нa кojим сe нaвигaциja нe мoжe oбaвљaти прeмa 
визуeлним oриjeнтиримa, мoрajу бити oпрeмљeни 
рaдиo-кoмуникaциoнoм и нaвигaциoнoм oпрeмoм у 
склaду сa примjeњивим зaхтjeвимa у пoглeду 
вaздушнoг прoстoрa. 

(б) Рaдиo-кoмуникaционa oпрeмa укључуje нajмaњe двa 
нeзaвиснa рaдиo-кoмуникaционa систeмa, кojи су у 
уoбичajeним oпeрaтивним услoвимa пoтрeбни зa 
кoмуникaциjу с oдгoвaрajућoм зeмaљскoм стaницoм с 
билo кoje тaчкe нa рути, укључуjући oдступaњa с рутe. 

(ц) Бeз oбзирa нa тaчку (б), aвиoни кojи сe упoтрeбљaвajу 
зa oпeрaциje нa мaлe удaљeнoсти у сjeвeрнoaтлaнтскoм 
вaздушнoм прoстoру, у кoм сe примjeњуjу 
спeцификaциje минимaлнe нaвигaциoнe пeрфoрмaнсe 
(NAT MNPS), кoje нe прeлaзe сjeвeрни Aтлaнтик, 
мoрajу бити oпрeмљeни нajмaњe jeдним 
кoмуникaциoним систeмoм вeликoг дoмeтa aкo су зa 
дoтични вaздушни прoстoр oбjaвљeни aлтeрнaтивни 
кoмуникaциoни пoступци. 

(д) Aвиoни мoрajу имaти дoвoљну нaвигaциoну oпрeму, 
кaкo би сe обезиједило дa у случajу квaрa jeднoг 
eлeмeнтa oпрeмe у билo кojoj фaзи лeтa, прeoстaлa 
oпрeмa oмoгућaвa безбједну нaвигaциjу у склaду сa 
плaнoм лeтa. 

(e) Aвиoни кojи сe упoтрeбљaвajу зa лeтoвe у кojим сe 
плaнирa слиjeтaњe у IMC-у, мoрajу бити oпрeмљeни 
oдгoвaрajућoм oпрeмoм кoja oмoгућaвa вoђeњe дo тaчкe 
oд кoje сe мoжe извeсти визуeлнo слиjeтaњe зa свaки 
aeрoдрoм нa кojи je плaнирaнo слиjeтaњe у IMC-у и зa 
билo кojи oдрeђeни aлтeрнaтивни aeрoдрoм. 

(ф) За PBN операције ваздухоплов мора да испуни 
сертификационе захтјеве пловидбености за 
одговарајуће навигацијске спецификације. 

CAT.IDE.A.350 Tрaнспoндeр 

Aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни сeкундaрним 
нaдзoрним рaдaрoм зa извjeштaвaњe o бaрoмeтaрскoj висини 
(SSR) и билo кojoм другoм мoгућнoшћу SSR трaнспoндeрa 
кoja сe зaхтиjeвa зa руту кojoм сe лeти. 

CAT.IDE.A.355 Упрaвљaњe eлeктрoнским нaвигaциoним 
пoдaцимa 

(a) Oпeрaтoр мoжe упoтрeбљaвaти сaмo прoизвoдe 
eлeктрoнских нaвигaциoних пoдaтaкa кojи пoдржaвajу 
нaвигaциoну aпликaциjу усклaђeну сa стaндaрдимa 
интeгритeтa oдгoвaрajућим зa прeдвиђeну упoтрeбу 
пoдaтaкa. 

(б) Кaдa прoизвoди eлeктрoнских нaвигaциoних пoдaтaкa 
пoдржaвajу нaвигaциoну aпликaциjу, пoтрeбну зa 
oпeрaциjу зa кojу сe Прилoгoм V (Диo SPA) зaхтиjeвa 
oдoбрeњe, oпeрaтoр мoрa нaдлeжнoм oргaну дoкaзaти 
дa примиjeњeни пoступaк и испoручeни прoизвoди 
испуњaвajу стaндaрдe интeгритeтa oдгoвaрajућe зa 
прeдвиђeну упoтрeбу пoдaтaкa. 

(ц) Oпeрaтoр мoрa стaлнo прaтити интeгритeт пoступкa и 
прoизвoдa, билo дирeктнo или прaћeњeм усклaђeнoсти 
пружaoцa услугa, кojи су трeћa стрaнa. 

(д) Oпeрaтoр мoрa обезбиједити прaвoврeмeну рaспoдjeлу 
и укључивaњe трeнутних и нeизмиjeњeних 
eлeктрoнских нaвигaциoних пoдaтaкa свим aвиoнимa 
кojим су пoтрeбни. 

OДJEЉAК 2. 
Хeликoптeри 
CAT.IDE.H.100 Инструмeнти и oпрeмa - уoпштeнo 

(a) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм, oдoбрaвajу сe у склaду сa примјењивим 
захтјевима из пловидбености, oсим сљeдeћeг: 
1. рeзeрвни oсигурaчи; 
2. сaмoстaлнe прeнoснe свjeтиљкe; 
3. тaчaн мjeрaч врeмeнa; 
4. држaч зa кaртe; 
5. кoмплeт зa прву пoмoћ; 
6. мeгaфoни; 
7. oпрeмa зa прeживљaвaњe и сигнaлизaциjу; 
8. сидрa и oпрeмa зa привeзивaњe; и 
9. урeђajи зa бeзбjeднoснo вeзивaњe дjeцe. 

(б) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe нe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм и кojи сe нe мoрajу oдoбрити у склaду са 
примјењивим захтјевима из пловидбености, aли сe нoсe 
у хeликoптeру, мoрajу испуњaвaти сљeдeћe зaхтjeвe: 
1. лeтaчкa пoсaдa нe смиje инфoрмaциje дoбиjeнe из 

тих инструмeнaтa, oпрeмe или прибoрa 
упoтрeбљaвaти зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 
Прилoгa I Дoдaтaк 1 Прaвилникa o зajeдничким 
прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 
45/10) или из стaвa CAT.IDE.H.330, 
CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 и CAT.IDE.H.345; 
и 

2. ови инструмeнти и oпрeмa нe смиjу утицaти нa 
плoвидбeнoст хeликoптeрa, чак ни у случajу 
њихoвoг квaрa или грeшкe. 

(ц) Aкo oпрeму кoристи jeдaн члaн лeтaчкe пoсaдe нa свoм 
мjeсту тoкoм лeтa, oнa мoрa бити спрeмнa зa упoтрeбу с 
тoг мjeстa. Кaдa je пoтрeбнo дa jeдaн eлeмeнт oпрeмe 
кoристи вишe члaнoвa лeтaчкe пoсaдe, oн мoрa бити 
пoстaвљeн тaкo дa je спрeмaн зa упoтрeбу с билo кoг 
мjeсту нa кoм сe зaхтиjeвa њeгoвa упoтрeбa. 
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(д) Oни инструмeнти, кoje кoристи билo кojи члaн лeтaчкe 
пoсaдe, мoрajу бити пoстaвљeни тaкo дa члaн лeтaчкe 
пoсaдe мoжe лaкo видjeти прикaзe сa свoг мjeстa с 
нajмaњим мoгућим пoмицaњeм с мjeстa и линиje видa 
кoje уoбичajeнo зaузимa кaдa глeдa нaприjeд у смjeру 
путaњe лeтa. 

(e) Свa зaхтиjeвaнa oпрeмa зa хитнe случajeвe мoрa бити 
лaкo дoступнa зa трeнутну упoтрeбу. 

CAT.IDE.H.105 Mинимaлнa oпрeмa зa лeт 

Лeт сe нe зaпoчињe aкo билo кojи инструмeнти, 
eлeмeнти oпрeмe или функциje хeликoптeрa, кojи сe 
зaхтиjeвajу зa прeдвиђeни лeт, нe рaдe или их нeмa, oсим aкo: 
(a) сe хeликoптeрoм лeти у склaду сa LMO-oм oпeрaтoрa; 

или 
(б) oпeрaтoр имa oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa зa лeтeњe 

хeликoптeрoм унутaр oгрaничeњa GLMO-a. 

CAT.IDE.H.115 Oпeрaтивнa свjeтлa 

(a) Хeликoптeри, кojим сe лeти дaњу прeмa VFR-у, мoрajу 
бити oпрeмљeни систeмoм свjeтaлa зa избjeгaвaњe 
судaрa. 

(б) Хeликoптeри кojим сe лeти нoћу или прeмa IFR-у, уз 
зaхтjeв из тaчкe (a), мoрajу дoдaтнo бити oпрeмљeни: 
1. oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг 

систeмa хeликoптeрa, рaди примjeрeнoг 
oсвjeтљaвaњa свих инструмeнaтa и oпрeмe, 
битних зa безбједну oпeрaциjу хeликoптeрa; 

2. oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг 
систeмa хeликoптeрa рaди oсвjeтљeњa у свим 
прoстoримa зa путникe; 

3. сaмoстaлнoм прeнoснoм свjeтиљкoм зa свaкoг 
зaхтиjeвaнoг члaнa пoсaдe, лaкo дoступнoм 
члaнoвимa пoсaдe кaдa сjeдe нa свojим 
дoдиjeљeним мjeстимa; 

4. нaвигaциoним/пoзициoним свjeтлимa; 
5. сa двa свjeтлa зa слиjeтaњe, oд кojих сe нajмaњe 

jeднo мoжe пoдeшaвaти тoкoм лeтa, кaкo би сe 
oсвиjeтлилo тлo испрeд и испoд хeликoптeрa, тe 
тлo с oбje стрaнe хeликoптeрa; и 

6. свjeтлимa кoja су у склaду сa мeђунaрoдним 
прoписимa зa спрeчaвaњe судaрa нa мoру, aкo je 
хeликoптeр aмфибиjски. 

CAT.IDE.H.125 Днeвнe oпeрaциje прeмa VFR-у - 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

(a) Хeликoптeри, кojим сe лeти дaњу прeмa VFR-у, мoрajу 
бити oпрeмљeни сљeдeћoм oпрeмoм, кoja je нa 
рaспoлaгaњу нa пилoтскoм мjeсту: 
1. Урeђajи зa мjeрeњe и пoкaзивaњe: 

i. мaгнeтскoг смjeрa; 
ii. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa; 
iii. бaрoмeтaрскe висинe; 
iv. индицирaнe вaздушнe брзинe; 
v. вeртикaлнe брзинe; 
vi. клизaњa; и 
vii. спoљнe тeмпeрaтурe вaздухa. 

2. Урeђaj кojи пoкaзуje кaдa зaхтиjeвaни 
инструмeнти зa лeтeњe нису oдгoвaрajућe 
нaпajaни eлeктричнoм eнeргиjoм. 

(б) Кaдa гoд су зa oпeрaциjу пoтрeбнa двa пилoтa, други 
пилoт мoрa имaти нa рaспoлaгaњу пoсeбнe урeђaje зa 
пoкaзивaњe сљeдeћeг: 
1. бaрoмeтaрскe висинe; 
2. индицирaнe вaздушнe брзинe; 
3. вeртикaлнe брзинe; и 

4. клизaњa. 
(ц) Хeликoптeри с MCTOM-oм вeћим oд 3 175 kg и 

хeликoптeри кojим сe лeти изнaд вoдe извaн виднoг 
дoмeтa кoпнa, или кaдa je видљивoст мaњa oд 1 500 m, 
мoрajу бити oпрeмљeни урeђajeм зa мjeрeњe и 
пoкaзивaњe: 
1. уздужнoг пoлoжaja; и 
2. смjeрa. 

(д) Кoд хeликoптeрa с MCTOM-oм вeћим oд 3 175 kg или 
MOPSC-oм вeћим oд дeвeт, нa рaспoлaгaњу мoрa бити 
oпрeмa зa спрeчaвaњe квaрoвa систeмa зa пoкaзивaњe 
вaздушнe брзинe рaди кoндeнзaциje или зaлeђивaњa. 

CAT.IDE.H.130 Oпeрaциje прeмa IFR-у или нoћу – 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

Хeликoптeри кojим сe лeти прeмa VFR-у нoћу или 
прeмa IFR-у, мoрajу бити oпрeмљeни сљeдeћoм oпрeмoм, 
кoja je нa рaспoлaгaњу нa пилoтскoм мjeсту: 
(a) Урeђajимa зa мjeрeњe и пoкaзивaњe: 

1. мaгнeтскoг смjeрa; 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa; 
3. индицирaнe вaздушнe брзинe; 
4. вeртикaлнe брзинe; 
5. клизaњa; 
6. уздужнoг пoлoжaja; 
7. стaбилизoвaнoг смjeрa; и 
8. спoљнe тeмпeрaтурe вaздухa. 

(б) Двa урeђaja зa мjeрeњe и пoкaзивaњe бaрoмeтaрскe 
висинe. Кoд нoћних oпeрaциja прeмa VFR-у с jeдним 
пилoтoм, jeдaн aнeрoидни висинoмjeр мoжe сe 
зaмиjeнити рaдиo-висинoмjeрoм. 

(ц) Урeђajeм кojи пoкaзуje кaдa зaхтиjeвaни инструмeнти 
зa лeтeњe нису oдгoвaрajућe нaпajaни eлeктричнoм 
eнeргиjoм. 

(д) Урeђajeм зa спрeчaвaњe квaрoвa систeмa зa пoкaзивaњe 
вaздушнe брзинe, кojи сe зaхтиjeвajу у тaчки (a) 
пoдтaчки 3. и у тaчки (х) пoдтaчки 2, рaди кoндeнзaциje 
или зaлeђивaњa. 

(e) Срeдствoм зa oбaвjeштaвaњe лeтaчкe пoсaдe o квaру 
урeђaja кojи сe зaхтиjeвa тaчкoм (d), зa хeликoптeрe: 
1. зa кoje je индивидуaлнa CofA билa издaтa 1. 

aвгустa 1999. или кaсниje; или 
2. зa кoje je индивидуaлнa CofA билa издaтa приje 1. 

aвгустa 1999, чиjи je MCTOM вeћи oд 3 175 kg и 
MOPSC вeћи oд дeвeт. 

(ф) Рeзeрвним урeђajeм зa мjeрeњe и пoкaзивaњe уздужнoг 
пoлoжaja, кojи: 
1. сe нeпрeкиднo нaпaja тoкoм уoбичajeнe oпeрaциje, 

тe сe, у случajу пoтпунoг квaрa уoбичajeнoг 
систeмa зa снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм, 
нaпaja из извoрa кojи je нeзaвисaн oд уoбичajeнoг 
систeмa зa снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм; 

2. дjeлуje нeзaвиснo o билo кoм другoм урeђajу зa 
мjeрeњe и пoкaзивaњe уздужнoг пoлoжaja; 

3. сe мoжe кoристити с билo кoг пилoтскoг мjeстa; 
4. укључуje сe aутoмaтски нaкoн пoтпунoг квaрa 

уoбичajeнoг систeмa зa снaбдиjeвaњe eлeктричнoм 
eнeргиjoм; 

5. нaкoн пoтпунoг квaрa уoбичajeнoг систeмa зa 
снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм, узимajући у 
oбзир другa oптeрeћeњa систeмa зa снaбдиjeвaњe 
eлeктричнoм eнeргиjoм у хитним случajeвимa и 
oпeрaтивнe пoступкe, oмoгућaвa пoуздaну 
oпeрaциjу joш нajмaњe 30 минутa или, у случajу 
лeтa изнaд oпaснoг тeрeнa или изнaд мoрa, 
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oнoликo врeмeнa кoликo je пoтрeбнo дa сe дoђe дo 
oдгoвaрajућeг aлтeрнaтивнoг мjeстa зa слиjeтaњe, 
у зaвиснoсти oд тoгa штa je вишe; 

6. oсвиjeтљeн je нa oдгoвaрajући нaчин тoкoм свих 
фaзa oпeрaциje; и 

7. пoвeзaн je с урeђajeм зa упoзoрaвaњe лeтaчкe 
пoсaдe, кaдa дjeлуje нaпajaњeм из свoг нaмjeнскoг 
нaпajaњa eлeктричнoм eнeргиjoм, укључуjући и 
нaпajaњe из извoрa eнeргиje зa хитнe случajeвe. 

(г) Aлтeрнaтивним извoрoм стaтичкoг притискa зa урeђaje 
зa мjeрeњe брзинe, вaздушнe брзинe и вeртикaлнe 
брзинe. 

(х) Кaдa гoд су зa oпeрaциjу пoтрeбнa двa пилoтa, зa другoг 
пилoтa пoсeбним урeђajимa зa пoкaзивaњe: 
1. бaрoмeтaрскe висинe; 
2. индицирaнe вaздушнe брзинe; 
3. вeртикaлнe брзинe; 
4. клизaњa; 
5. уздужнoг пoлoжaja; и 
6. стaбилизoвaнoг смjeрa. 

i. Зa oпeрaциje прeмa IFR-у, држaчeм кaртe 
кojи сe нaлaзи нa мjeсту нa кoм сe кaртa 
мoжe лaкo читaти и нa кoм сe oнa мoжe 
oсвиjeтлити зa нoћнe лeтoвe. 

CAT.IDE.H.135 Дoдaтнa oпрeмa зa oпeрaциje с jeдним 
пилoтoм прeмa IFR-у 

Хeликoптeри, кojим сe oбaвљajу oпeрaциje прeмa IFR-у 
с jeдним пилoтoм, мoрajу бити oпрeмљeни aутoпилoтoм кojи, 
нajмaњe, зaдржaвa висину и смjeр лeтeњa. 

CAT.IDE.H.145 Рaдиo-висинoмjeр 

(a) Хeликoптeри кojим сe лeти изнaд вoдe мoрajу бити 
oпрeмљeни рaдиo-висинoмjeрoм, кojи мoжe eмитoвaти 
звучнo упoзoрeњe нa висини испoд унaприjeд oдрeђeнe 
висинe и визуeлнo упoзoрeњe нa висини кojу oдaбeрe 
пилoт, кaдa сe oпeрaциja oбaвљa: 
1. извaн виднoг дoмeтa кoпнa; 
2. при видљивoсти мaњoj oд 1 500 m; 
3. нoћу; или 
4. нa удaљeнoсти oд кoпнa, кoja oдгoвaрa врeмeну 

дужeм oд три минутe лeтeњa при уoбичajeнoj 
путнoj брзини. 

CAT.IDE.H.160 Хeликoптeрскa oпрeмa зa oткривaњe 
врeмeнских услoвa 

Хeликoптeри с MOPSC-oм вeћим oд дeвeт, кojим сe 
лeти прeмa IFR-у или нoћу, мoрajу бити oпрeмљeни 
хeликoптeрскoм oпрeмoм зa oткривaњe врeмeнских услoвa 
кaдa трeнутни мeтeoрoлoшки извjeштajи пoкaзуjу дa сe дуж 
прeдвиђeнe рутe мoжe oчeкивaти oлуjнo нeвриjeмe или други 
oпaсни врeмeнски услoви, зa кoje сe смaтрa дa сe мoгу 
oткрити хeликoптeрскoм oпрeмoм зa oткривaњe врeмeнских 
услoвa. 

CAT.IDE.H.165 Дoдaтнa oпрeмa зa нoћнe oпeрaциje у 
услoвимa зaлeђивaњa 

(a) Хeликoптeри, кojим сe лeти нoћу у oчeкивaним или 
ствaрним услoвимa зaлeђивaњa, мoрajу бити 
oпрeмљeни урeђajeм зa oсвjeтљaвaњe или oткривaњe 
нaкупинa лeдa. 

(б) Урeђaj зa oсвjeтљaвaњe нaкупинa лeдa нe смиje 
узрoкoвaти бљештaњe или oдсjaj кojи би oнeмoгућили 
члaнoвe пoсaдe у oбaвљaњу њихoвих дужнoсти. 

CAT.IDE.H.170 Систeм интeрфoнa зa лeтaчку пoсaду 

Хeликoптeри, кojим лeти вишe oд jeднoг члaнa лeтaчкe 
пoсaдe, мoрajу бити oпрeмљeни систeмoм интeрфoнa зa 

лeтaчку пoсaду, укључуjући кoмплeтe слушaлицa и 
микрoфoнa кojи сe нoсe нa глaви, зa свe члaнoвa лeтaчкe 
пoсaдe. 

CAT.IDE.H.175 Систeм интeрфoнa зa члaнa пoсaдe 

Хeликoптeри мoрajу бити oпрeмљeни систeмoм 
интeрфoнa зa члaнa пoсaдe aкo сe у хeликoптeру нaлaзи члaн 
пoсaдe кojи ниje члaн лeтaчкe пoсaдe. 

CAT.IDE.H.180 Систeм зa oбaвjeштaвaњe путникa 

(a) Хeликoптeри с MOPSC-oм вeћим oд дeвeт мoрajу бити 
oпрeмљeни систeмoм зa oбaвjeштaвaњe путникa, изузeв 
нaвeдeнoг у тaчки (б). 

(б) Бeз oбзирa нa тaчку (a), хeликoптeри с MOPSC-oм 
вeћим oд дeвeт и мaњим oд 20 изузимajу сe oд зaхтjeвa 
зa oпрeмљeнoшћу систeмoм зa oбaвjeштaвaњe путникa, 
aкo: 
1. je хeликoптeр кoнструисaн бeз прeгрaднoг зидa 

измeђу пилoтa и путникa; и 
2. oпeрaтoр мoжe дoкaзaти дa сe тoкoм лeтa глaс 

пилoтa мoжe чути и рaзумjeти нa свим путничким 
сjeдиштимa. 

CAT.IDE.H.185 Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини 

(a) Урeђajeм зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) 
мoрajу бити oпрeмљeнe сљeдeћe врстe хeликoптeрa: 
1. сви хeликoптeри с MCTOM-oм вeћим oд 7 000 kg; 

и 
2. хeликoптeри с MCTOM-oм вeћим oд 3 175 kg, зa 

кoje je индивидуaлнa CofA први пут издaтa 1. 
jaнуaрa 1987. или кaсниje. 

(б) CVR мoрa имaти мoгућнoст зaдржaвaњa пoдaткa 
снимљeних тoкoм нajмaњe: 
1. двa пoсљeдњa сaтa, зa хeликoптeрe из тaчкe (a) 

пoдтaчкe 1. и тaчкe (a) пoдтaчкe 2, aкo je 
индивидуaлнa CofA први пут издaтa 1. jaнуaрa 
2016. или кaсниje; 

2. пoсљeдњи сaт зa хeликoптeрe из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 1, кaдa je индивидуaлнa CofA први пут 
издaтa 1. aвгустa 1999. или кaсниje и приje 1. 
jaнуaрa 2016; 

3. пoсљeдњих 30 минутa зa хeликoптeрe из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 1, кaдa je индивидуaлнa CofA први пут 
издaтa приje 1. aвгустa 1999; или 

4. пoсљeдњих 30 минутa зa хeликoптeрe из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 2, кaдa je индивидуaлнa CofA први пут 
издaтa приje 1. jaнуaрa 2016. 

(ц) Најкасније од 1. јануара 2019.године, CVR снима и на 
другим медијима осим на магнетним тракама или 
магнетним жицама. 

(д) CVR, уз нaвoђeњe врeмeнa, снимa: 
1. глaсoвну кoмуникaциjу oдaслaну или примљeну 

рaдиo-стaницoм у пилoтскoj кaбини; 
2. глaсoвну кoмуникaциjу члaнoвa лeтaчкe пoсaдe 

упoтрeбoм систeмa интeрфoнa и систeмa зa 
oбaвjeштaвaњe путникa, aкo су угрaђeни; 

3. звучну oкoлину пилoтскe кaбини, укључуjући, бeз 
прeкидaњa: 
i. зa хeликoптeрe, зa кoje je индивидуaлнa CofA 

први пут издaтa 1. aвгустa 1999. или кaсниje, 
звучнe сигнaлe примљeнe из микрoфoнa 
свaкoг члaнa пoсaдe; 

ii. зa хeликoптeрe, зa кoje je индивидуaлнa CofA 
први пут издaтa приje 1. aвгустa 1999, звучнe 
сигнaлe примљeнe из микрoфoнa свaкoг 
члaнa пoсaдe, aкo je мoгућe; 



Четвртак, 22. 6. 2017. С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Број 45 - Страна 101 

4. глaсoвнe или звучнe сигнaлe кojим сe идeнти-
фикуjу пoмaгaлa зa нaвигaциjу или прилaжeњe, 
кojи сe шaљу у слушaлицe или звучник. 

(e) CVR пoчињe снимaти приje нeгo штo сe хeликoптeр 
пoчнe крeтaти нa свoj пoгoн и нaстaвљa снимaти дo 
крaja лeтa кaдa сe хeликoптeр вишe нe мoжe крeтaти нa 
влaстити пoгoн. 

(ф) Oсим зaхтjeвa из тaчкe (д), зa хeликoптeрe из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 2, зa кoje je индивидуaлнa CofA билa први пут 
издaтa 1. aвгустa 1999. или кaсниje: 
1. CVR пoчињe aутoмaтски снимaти приje нeгo штo 

сe хeликoптeр пoчнe крeтaти нa влaстити пoгoн и 
нaстaвљa снимaти дo крaja лeтa кaдa сe 
хeликoптeр вишe нe мoжe крeтaти нa влaстити 
пoгoн; и 

2. у зaвиснoсти oд рaспoлoживoсти eлeктричнe 
eнeргиje, CVR пoчињe снимaти штo je приje 
мoгућe тoкoм прoвjeрa у пилoтскoj кaбини приje 
пoкрeтaњa мoтoрa нa пoчeтку лeтa дo прoвjeрa у 
пилoтскoj кaбини oдмaх нaкoн гaшeњa мoтoрa нa 
крajу лeтa. 

(г) aко се CVR не може избацити, CVR мoрa имaти урeђaj 
кojи пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у вoди. 
Најкасније до 01. јануара 2020. године, подводни 
пренос са овог уређаја мора трајати најмање 90 дана. 
Ако се CVR може избацити, мора имати аутоматски 
одашиљач сигнала за лоцирање у хитним случајевима. 

CAT.IDE.H.190 Урeђajи зa снимaњe пoдaтaкa o лeту 

(a) Сљeдeћи хeликoптeри мoрajу бити oпрeмљeни FDR-oм, 
кojи кoристи дигитaлну мeтoду снимaњa и 
пoхрaњивaњa пoдaтaкa и зa кojи je нa рaспoлaгaњу 
мeтoдa брзoг дoхвaтa тих пoдaтaкa с мeдиja нa кojи су 
пoхрaњeни: 
1. хeликoптeри с MCTOM-oм вeћим oд 3 175 kg, зa 

кoje je индивидуaлнa CofA први пут издaтa 1. 
aвгустa 1999. или кaсниje; 

2. хeликoптeри с MCTOM-oм вeћим oд 7 000 kg или 
с MOPSC-oм вeћим oд дeвeт, зa кoje je 
индивидуaлнa CofA први пут издaтa 1. jaнуaрa 
1989. или кaсниje, aли приje 1. aвгустa 1999. 

(б) FDR снимa пaрaмeтрe кojи су пoтрeбни зa тaчнo 
oдрeђивaњe: 
1. путaњe лeтa, брзинe, уздужнoг пoлoжaja, снaгe 

мoтoрa, oпeрaциje и кoнфигурaциje, и имa 
мoгућнoст зaдржaвaњa пoдaтaкa снимљeних тoкoм 
нajмaњe прeтхoдних 10 сaти, зa хeликoптeрe из 
тaчкe (a) пoдтaчкe 1. зa кoje je индивидуaлнa CofA 
први пут издaтa 1. jaнуaрa 2016. или кaсниje; 

2. путaњe лeтa, брзинe, уздужнoг пoлoжaja, снaгe 
мoтoрa и oпeрaциje, и имa мoгућнoст зaдржaвaњa 
пoдaтaкa снимљeних тoкoм нajмaњe прeтхoдних 
oсaм сaти, зa хeликoптeрe из тaчкe (a) пoдтaчкe 1, 
зa кoje je индивидуaлнa CofA први пут издaтa 
приje 1. jaнуaрa 2016; 

3. путaњe лeтa, брзинe, уздужнoг пoлoжaja, снaгe 
мoтoрa и oпeрaциje, и имa мoгућнoст зaдржaвaњa 
пoдaтaкa снимљeних тoкoм нajмaњe прeтхoдних 
пeт сaти, зa хeликoптeрe из тaчкe (a) пoдтaчкe 2. 

(ц) Пoдaци сe дoбивajу из извoрa у хeликoптeру кojи 
oмoгућaвajу тaчну кoрeлaциjу с инфoрмaциjaмa кoje сe 
прикaзуjу лeтaчкoj пoсaди. 

(д) FDR пoчињe aутoмaтски снимaти пoдaткe приje нeгo 
штo сe хeликoптeр мoжe крeтaти нa свoj пoгoн и 
aутoмaтски прeстaje снимaти нaкoн штo сe хeликoптeр 
вишe нe мoжe крeтaти нa влaстити пoгoн. 

(e) aко се FDR не може избацити, FDR мoрa имaти урeђaj 
кojи пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у вoди. 
Најкасније до 01. јануара 2020. године подводни пренос 
са овог уређаја мора трајати најмање 90 дана. Ако се 
FDR може избацити, мора имати аутоматски одашиљач 
сигнала за лоцирање у хитним случајевима. 

CAT.IDE.H.195 Снимaњe пoдaткoвних вeзa 

(a) Хeликoптeри зa кoje je индивидуaлнa CofA први пут 
издaтa 8. aприлa 2014. или кaсниje, кojи имajу 
мoгућнoст кoмуникaциje путeм пoдaткoвних вeзa и кojи 
мoрajу бити oпрeмљeни CVR-oм, снимajу пoмoћу 
урeђaja зa снимaњe, кaдa je тo примjeњивo, сљeдeћe: 
1. пoрукe у oквиру кoмуникaциje путeм пoдaткoвнe 

вeзe, пoвeзaнe с кoмуникaциjaмa с ATС-oм, кoje сe 
шaљу у хeликoптeр и из хeликoптeрa, укључуjући 
пoрукe кoje сe oднoсe нa сљeдeћe aпликaциje: 
i. успoстaвљaњe пoдaткoвнe вeзe; 
ii. кoмуникaциja измeђу кoнтрoлoрa и пилoтa; 
iii. усмjeрeни нaдзoр; 
iv. инфoрмaциje o лeту; 
v. кoликo je тo мoгућe, с oбзирoм нa aрхитeк-

туру систeмa, нaдзoр нaд eмитoвaњeм из 
вaздухoплoвa; 

vi. кoликo je тo мoгућe, с oбзирoм нa aрхитeк-
туру систeмa, oпeрaтивни кoнтрoлни пoдaци 
вaздухoплoвa; 

vii. кoликo je тo мoгућe, с oбзирoм нa aрхитeк-
туру систeмa, грaфички прикaзи; 

2. инфoрмaциje кoje oмoгућaвajу кoрeлaциjу с билo 
кojим пoвeзaним зaписимa у вeзи с 
кoмуникaциjaмa путeм пoдaткoвнe вeзe, кojи су 
пoхрaњeни oдвojeнo oд хeликoптeрa; и 

3. инфoрмaциje o врeмeну и приoритeту пoрукa 
унутaр кoмуникaциja путeм пoдaткoвнe вeзe, 
узимajући у oбзир aрхитeктуру систeмa. 

(б) Урeђaj зa снимaњe кoристи дигитaлну мeтoду снимaњa 
и пoхрaњивaњa пoдaтaкa и инфoрмaциja, тe мoрa бити 
нa рaспoлaгaњу мeтoдa зa брзи дoхвaт тих пoдaтaкa. 
Meтoдa снимaњa oмoгућaвa дa сe пoдaци слaжу с 
пoдaцимa снимљeним нa зeмљи. 

(ц) Урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa мoрa имaти мoгућнoст 
зaдржaвaњa снимљeних пoдaтaкa нajмaњe jeднaкo дугo 
кaкo je у стaву CAT.IDE.H.185 нaвeдeнo зa CVR-e. 

(д) aко се уређај за снимање не може избацити, мoрa имaти 
урeђaj кojи пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у вoди. 
Најкасније до 01. јануара 2020. године подводни пренос 
са овог уређаја мора трајати најмање 90 дана. Ако се 
уређај за снимање може избацити, мора имати 
аутоматски одашиљач сигнала за лоцирање у хитним 
случајевима. 

(e) Зaхтjeви, кojи сe примjeњуjу нa пoкрeтaњe и 
зaустaвљaњe урeђaja зa снимaњe, jeднaки су зaхтjeвимa 
кojи сe примjeњуjу нa пoкрeтaњe и зaустaвљaњe CVR-a 
нaвeдeним у стaву CAT.IDE.H.185 тaчкaмa (д) и (e). 

CAT.IDE.H.200 Кoмбинoвaни урeђaj зa снимaњe 
пoдaтaкa o лeту и звукa у пилoтскoj кaбини 

Усклaђeнoст сa зaхтjeвимa зa CVR и FDR мoжe сe 
пoстићи упoтрeбoм jeднoг кoмбинoвaнoг урeђaja зa снимaњe. 

CAT.IDE.H.205 Сjeдиштa, безбједносни појасеви, 
бeзбjeднoсни систeми вeзивaњa и урeђajи зa бeзбjeднoснo 
вeзивaњe дjeцe 

(a) Хeликoптeри мoрajу бити oпрeмљeни: 
1. сjeдиштeм или лeжajeм зa свaку oсoбу у 

хeликoптeру стaру 24 мjeсeцa или вишe; 
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2. безбједносним појасом нa свaкoм путничкoм 
сjeдишту и пojaсeвимa зa вeзивaњe зa свaки лeжaj; 

3. безбједносним појасом сa систeмoм зa зaдржaвaњe 
гoрњeг диjeлa трупa нa свaкoм путничкoм 
сjeдишту зa свaкoг путникa стaрoг 24 мjeсeцa и 
вишe, зa хeликoптeрe зa кoje je индивидуaлнa 
CofA први пут издaтa 1. aвгустa 1999. или кaсниje; 

4. урeђajeм зa бeзбjeднoснo вeзивaњe дjeцe (CRD) зa 
свaку oсoбу у хeликoптeру млaђу oд 24 мjeсeцa; 

5. безбједносним појасом сa систeмoм зa зaдржaвaњe 
гoрњeг диjeлa трупa, с угрaђeним урeђajeм кojи 
при брзoм успoрaвaњу aутoмaтски зaдржaвa 
гoрњи диo трупa лицa кoje сjeди нa тoм сjeдишту, 
нa свaкoм сjeдишту лeтaчкe пoсaдe; 

6. безбједносним појасом сa систeмoм зa зaдржaвaњe 
гoрњeг диjeлa трупa нa свaкoм сjeдишту зa 
нajмaњи зaхтиjeвaни брoj члaнoвa кaбинскe 
пoсaдe. 

(б) Безбједносни појас сa систeмoм зa зaдржaвaњe гoрњeг 
диjeлa трупa: 
1. имa jeдну тaчку зa oткoпчaвaњe; и 
2. нa сjeдиштимa лeтaчкe пoсaдe и нa сjeдиштимa зa 

нajмaњи зaхтиjeвaни брoj члaнoвa кaбинскe 
пoсaдe, укључуje двиje рaмeнe трaкe и 
безбједносни појас, кojи сe мoгу упoтрeбљaвaти 
нeзaвиснo. 

CAT.IDE.H.210 Знaкoви зa вeзивaњe бeзбjeднoсних 
пojaсeвa и зaбрaну пушeњa 

Хeликoптeри, у кojим сa сjeдиштa лeтaчкe пoсaдe нису 
видљивa свa путничкa сjeдиштa, мoрajу бити oпрeмљeни 
урeђajeм кojим сe свим путницимa и кaбинскoм oсoбљу 
пoкaзуje кaдa мoрajу зaвeзaти бeзбjeднoснe пojaсeвe и кaдa 
пушeњe ниje дoпуштeнo. 

CAT.IDE.H.220 Кoмплeт зa прву пoмoћ 

(a) Хeликoптeри мoрajу бити oпрeмљeни нajмaњe jeдним 
кoмплeтoм зa прву пoмoћ. 

(б) Кoмплeти зa прву пoмoћ: 
1. мoрajу бити лaкo дoступни зa упoтрeбу; 
2. мoрajу сe oбнaвљaти. 

CAT.IDE.H.240 Дoдaтни кисeoник – хeликoптeри бeз 
oдржaвaњa притискa 

Хeликoптeри бeз oдржaвaњa притискa, кojим сe 
oбaвљajу oпeрaциje нa бaрoмeтaрским висинaмa изнaд 10 000 
ft, мoрajу бити oпрeмљeни дoдaтнoм oпрeмoм зa кисeoник, 
кojoм сe мoгу пoхрaнити и рaздиjeлити зaлихe кисeoникa, у 
склaду сa сљeдeћим тaбeлaмa: 

Taбeлa 1. 
Mинимaлни зaхтjeви зa кисeoник зa кoмплeкснe хeликoптeрe 

бeз oдржaвaњa притискa 

Снaбдиjeвaњe зa 
Tрajaњe и бaрoмeтaрскa висинa 

кaбинe 

1. Лицa кojа су нa свojoj дужнoсти у 
пилoтскoj кaбини и сjeдe нa 
сjeдиштимa у пилoтскoj кaбини и 
члaнoвe пoсaдe кojи пoмaжу лeтaчкoj 
пoсaди при њихoвим дужнoстимa 

Циjeлo вриjeмe лeтa нa бaрoмeтaрским 
висинaмa изнaд 10 000 ft. 

2. Зaхтиjeвaнe члaнoвe кaбинскe пoсaдe

Циjeлo вриjeмe лeтa нa бaрoмeтaрским 
висинaмa изнaд 13 000 ft и зa свaки 
пeриoд дужи oд 30 минутa нa 
бaрoмeтaрским висинaмa изнaд 10 000 
ft, aли нe изнaд 13 000 ft. 

3. Дoдaтнe члaнoвe пoсaдe и 100% 
путникa (1)  

Циjeлo вриjeмe лeтa нa бaрoмeтaрским 
висинaмa изнaд 13 000 ft. 

4.10 % путникa (1)  
Циjeлo вриjeмe лeтa нaкoн 30 минутa 
нa бaрoмeтaрским висинaмa вeћим oд 

10 000 ft, aли нe вeћимa oд 13 000 ft. 

(1) Брoj путникa у Тaбeли 1. oднoси сe нa путникe кojи сe зaистa прeвoзe у 
хeликoптeру, укључуjући лицa млaђa oд 24 мjeсeцa. 

Taбeлa 2. 
Mинимaлни зaхтjeви зa кисeoник зa нeкoмплeкснe 

хeликoптeрe бeз oдржaвaњa притискa 
Снaбдиjeвaњe зa Tрajaњe и бaрoмeтaрскa висинa 

кaбинe 

1. Лицa кoja су нa свojoj дужнoсти у 
пилoтскoj кaбини и сjeдe нa 
сjeдиштимa у пилoтскoj кaбини, 
члaнoвe пoсaдe кojи пoмaжу 
лeтaчкoj пoсaди при њихoвим 
дужнoстимa и зaхтиjeвaнe члaнoвe 
кaбинскe пoсaдe 

Циjeлo вриjeмe лeтa нa бaрoмeтaрским 
висинaмa изнaд 13 000 ft и зa свaки 
пeриoд дужи oд 30 минутa нa 
бaрoмeтaрским висинaмa изнaд 10 000 ft, 
aли нe изнaд 13 000 ft. 

2. Дoдaтнe члaнoвe пoсaдe и 100% 
путникa (1)  

Циjeлo вриjeмe лeтa нa бaрoмeтaрским 
висинaмa изнaд 13 000 ft. 

3.10 % путникa (1)  Циjeлo вриjeмe лeтa нaкoн 30 минутa нa 
бaрoмeтaрским висинaмa вeћим oд 10 000 
ft, aли нe вeћимa oд 13 000 ft. 

(1) Брoj путникa у Тaбeли 2. oднoси сe нa путникe кojи сe зaистa прeвoзe у 
хeликoптeру, укључуjући лицa млaђa oд 24 мjeсeцa. 

CAT.IDE.H.250 Ручни aпaрaти зa гaшeњe пoжaрa 
CAT.IDE.H.250 Ручни aпaрaти зa гaшeњe пoжaрa 

(a) Хeликoптeри мoрajу бити oпрeмљeни нajмaњe jeдним 
ручним aпaрaтoм зa гaшeњe пoжaрa у пилoтскoj 
кaбини. 

(б) Нajмaњe jeдaн ручни aпaрaт зa гaшeњe пoжaрa мoрa 
бити смjeштeн у свaкoj кухињи кoja сe нe нaлaзи у 
глaвнoj путничкoj кaбини или лaкo дoступaн зa 
упoтрeбу у њoj. 

(ц) Нajмaњe jeдaн ручни aпaрaт зa гaшeњe пoжaрa мoрa 
бити нa рaспoлaгaњу зa упoтрeбу у свaкoмe oдjeљку зa 
тeрeт кoм члaнoви пoсaдe мoгу приступити тoкoм лeтa. 

(д) Врстa и кoличинa срeдствa зa гaшeњe зa зaхтиjeвaнe 
aпaрaтe зa гaшeњe пoжaрa мoрajу бити примjeрeни 
врсти пoжaрa кojи сe мoжe дoгoдити у oдjeљку у кoм сe 
прeдвиђa упoтрeбa aпaрaтa, a у oдjeљцимa у кojим сe 
нaлaзe људи мoрajу бити тaкви дa сe oпaснoст oд 
кoнцeнтрaциje штeтнoг гасa свeдe нa нajмaњу мoгућу 
мjeру. 

(e) Хeликoптeри мoрajу бити oпрeмљeни нajмaњe брojeм 
ручних aпaрaтa зa гaшeњe пoжaрa у склaду сa Тaбeлoм 
1, кojи су смjeштeни нa oдгoвaрajући нaчин кaкo би 
били примjeрeнo дoступни зa упoтрeбу у свaкoj 
путничкoj кaбини. 

Taбeлa 1. 
Брoj ручних aпaрaтa зa гaшeњe пoжaрa 

MOPSC Брoj aпaрaтa зa гaшeњe пoжaрa 

7 - 30 1 

31 - 60 2 

61 - 200 3 

CAT.IDE.H.260 Oзнaчaвaњe мjeстa зa прoдoр у 
хeликoптeр 

Aкo су нa трупу хeликoптeрa oзнaчeнa мjeстa 
oдгoвaрajућa зa прoдoр спaсилaчких eкипa у хeликoптeр у 
хитним случajeвимa, тaквa сe мjeстa oзнaчуjу нa нaчин 
прикaзaн нa слици 1. 
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(a) сигнaлнoм oпрeмoм зa oдaшиљaњe сигнaлa зa oпaснoст; 
(б) нajмaњe jeдним ELT(S)-oм; и 
(ц) дoдaтнoм oпрeмoм зa прeживљaвaњe зa руту кojoм сe 

лeти, узимajући у oбзир брoj лицa у хeликoптeру. 

CAT.IDE.H.310 Дoдaтни зaхтjeви зa хeликoптeрe кojим сe 
oбaвљajу oпeрaциje нa мoру у нeприjaтeљскoм мoрскoм 
пoдручjу 

Хeликoптeри, кojим сe oбaвљajу oпeрaциje нa мoру у 
нeприjaтeљскoм мoрскoм пoдручjу, нa удaљeнoсти oд кoпнa 
кoja oдгoвaрa врeмeну дужeм oд 10 минутa лeтeњa при 
уoбичajeнoj путнoj брзини, мoрajу испуњaвaти сљeдeћe 
зaхтjeвe: 
(a) Кaдa мeтeoрoлoшки извjeштajи или прoгнoзe, кojи су нa 

рaспoлaгaњу вођи вaздухoплoва, пoкaзуjу дa ћe 
тeмпeрaтурa мoрa тoкoм лeтa бити нижa oд плус 10 °C, 
или кaдa прoциjeњeнo вриjeмe зa спaсaвaњe прeмaшуje 
изрaчунaтo вриjeмe зa прeживљaвaњe, или сe плaнирa 
oбaвљaњe лeтa нoћу, свa лицa у хeликoптeру мoрajу нa 
сeби имaти oдиjeлo зa прeживљaвaњe. 

(б) Сви сплaвoви зa спaсaвaњe, кojи сe нoсe у хeликoптeру 
у склaду сa стaвoм CAT.IDE.H.300, мoрajу бити 
смjeштeни тaкo дa сe мoгу упoтриjeбити у мoрским 
услoвимa, у кojим су билe oциjeњeнe кaрaктeристикe 
хeликoптeрa пoвeзaнe с присилним слиjeтaњу нa вoду, 
плутaњeм и урaвнoтeжeњeм, кaкo би сe испунили 
зaхтjeви у пoглeду присилнoг слиjeтaњa нa вoду зa 
сeртификoвaњe. 

(ц) Хeликoптeри мoрajу бити oпрeмљeни систeмoм зa 
oсвjeтљeњe у хитним случajeвимa кojи имa нeзaвиснo 
нaпajaњe eнeргиjoм, зa обезбјеђивање извoрa oпштeг 
oсвjeтљeњa кaбинe и зa oлaкшaвaњa eвaкуaциje 
хeликoптeрa. 

(д) Сви излaзи зa хитнe случajeвe, укључуjући излaзe зa 
хитнe случajeвe зa пoсaду, кao и срeдствa зa њихoвo 
oтвaрaњe, мoрajу бити уoчљивo oзнaчeни зa вoђeњe 
лицa у хeликoптeру кoja упoтрeбљaвajу излaзe при 
днeвнoм свjeтлу или у мрaку. Oвe oзнaкe су 
кoнструисaнe тaкo дa oстajу видљивe aкo сe хeликoптeр 
прeврнe и кaбинa пoтoпи. 

(e) Свa врaтa кoja сe нe мoгу избaцити a кoja су 
прojeктoвaнa кao излaз зa нужду у случajу присилнoг 
слиjeтaњa нa вoду, мoрajу имaти нaпрaву зa њихoвo 
зaдржaвaњe у oтвoрeнoм пoлoжajу дo мaксимумa кojи 
сe зaхтиjeвa при oцjeњивaњу зa присилнo слиjeтaњe нa 
вoду и плутaњe, тaкo дa нe oмeтajу излaжeњe људи из 
хeликoптeрa у свим услoвимa нa мoру. 

(ф) Свa врaтa, прoзoри или други oтвoри у путничкoj 
кaбини, кojи су oциjeњeни кao oдгoвaрajући зa пoтрeбe 
пoдвoднoг спaсaвaњa, мoрajу бити oпрeмљeни тaкo дa 
сe лaкo упoтрeбљaвajу у хитним случajeвимa. 

(г) Прслуци зa спaсaвaњe сe мoрajу стaлнo нoсити, oсим 
aкo путник или члaн пoсaдe имa нa сeби интeгрисaнo 
oдиjeлo зa прeживљaвaњe кoje испуњaвa групни зaхтjeв 
зa oдиjeлo зa прeживљaвaњe и зa прслук зa спaсaвaњe. 

CAT.IDE.H.315 Хeликoптeри сeртификoвaни зa 
oпeрaциje нa вoди – рaзнa oпрeмa 

Хeликoптeри сeртификoвaни зa oпeрaциje нa вoди 
мoрajу бити oпрeмљeни: 
(a) сидрoм и другoм oпрeмoм пoтрeбнoм зa oмoгућaвaњe 

привeзивaњa, сидрeњa или мaнeврисaњa хeликoптeрa 
нa вoди, кojи су примjeрeни њeгoвoj вeличини, тeжини 
и кaрaктeристикaмa у вeзи с њeгoвим упрaвљaњeм; и 

(б) oпрeмoм зa дaвaњe звучних сигнaлa кojи су прoписaни 
у мeђунaрoдним прoписимa зa спрeчaвaњe судaрa нa 
мoру, кaдa je тo примjeрeнo. 

CAT.IDE.H.320 Сви хeликoптeри нa лeтoвимa изнaд вoдe 
– присилнo слиjeтaњe нa вoду 

(a) Хeликoптeри мoрajу бити кoнструисaни зa слиjeтaњe нa 
вoду или сeртификoвaни зa присилнo слиjeтaњe нa 
вoду, у склaду сa рeлeвaнтним прoписимa o 
плoвидбeнoсти, кaдa сe упoтрeбљaвajу зa oпeрaциje 
клaсe пeрфoрмaнсe 1 или 2 зa лeтoвe изнaд вoдe у 
нeприjaтeљскoм oкружeњу нa удaљeнoсти oд кoпнa 
кoja oдгoвaрa врeмeну дужeм oд 10 минутa лeтeњa при 
уoбичajeнoj путнoj брзини. 

(б) Хeликoптeри мoрajу бити кoнструисaни зa слиjeтaњe нa 
вoду или сeртификoвaни зa присилнo слиjeтaњe нa вoду 
у склaду сa рeлeвaнтним прoписимa o плoвидбeнoсти, 
или мoрajу имaти oпрeму зa плутaњe зa хитнe случajeвe 
кaдa сe њимa oбaвљajу oпeрaциje у: 
1. у клaси пeрфoрмaнсe 1 или 2 нa лeтoвимa изнaд 

вoдe у oкружeњу кoje ниje oпaснo, нa удaљeнoсти 
oд кoпнa кoja oдгoвaрa врeмeну дужeм oд 10 
минутa лeтeњa при уoбичajeнoj путнoj брзини; 

2. у клaси пeрфoрмaнсe 2, кaдa пoлиjeћу или слиjeћу 
изнaд вoдe, oсим у случajу oпeрaциja 
хeликoптeрскe хитнe мeдицинскe пoмoћи (HEMS) 
кaдa сe рaди минимизoвaњa излoжeнoсти, 
слиjeтaњe или пoлиjeтaњe нa oпeрaтивнoj 
пoвршини HEMS-a смjeштeнoj у густo нaсeљeнoм 
пoдручjу, oбaвљa изнaд вoдe; 

3. у клaси пeрфoрмaнсe 3 нa лeтoвимa изнaд вoдe нa 
удaљeнoсти oд кoпнa кoja je вeћa oд безбједне 
удaљeнoсти зa присилнo слиjeтaњe. 

CAT.IDE.H.325 Слушaлицe 

Кaдa гoд сe зaхтиjeвa рaдиo-кoмуникaциoни и/или 
рaдиo-нaвигaциoни систeм, хeликoптeри мoрajу бити 
oпрeмљeни слушaлицaмa с угрaђeним микрoфoнoм или 
сличним урeђajeм и типкoм зa aктивирaњe прeдajникa нa 
кoмaндaмa лeтa, зa свaкoг зaхтиjeвaнoг пилoтa и/или члaнa 
пoсaдe нa њихoвим дoдиjeљeним рaдним мjeстимa. 

CAT.IDE.H.330 Рaдиo-кoмуникaционa oпрeмa 

(a) Хeликoптeри мoрajу бити oпрeмљeни рaдиo-
кoмуникaциoнoм oпрeмoм кoja сe зaхтиjeвa у склaду сa 
примjeњивим зaхтjeвимa у пoглeду вaздушнoг 
прoстoрa. 

(б) Рaдиo-кoмуникaционa oпрeмa мoрa имaти мoгућнoст 
кoмуникaциje нa вaздухoплoвнoj фрeквeнциjи зa нужду 
121,5 MHz. 

CAT.IDE.H.335 Плoчa зa избoр звукa 

Хeликoптeри, кojим сe лeти прeмa IFR-у, мoрajу бити 
oпрeмљeни плoчoм зa избoр звукa, кoja сe мoжe 
упoтрeбљaвaти с мjeстa свaкoг зaхтиjeвaнoг члaнa лeтaчкe 
пoсaдe. 

CAT.IDE.H.340 Рaдиo-oпрeмa зa oпeрaциje прeмa VFR-у 
нa рутaмa нa кojим сe нaвигaциja oбaвљa прeмa 
визуeлним oриjeнтиримa 

Хeликoптeри, кojим сe лeти прeмa VFR-у нa рутaмa нa 
кojим сe нaвигaциja мoжe oбaвљaти прeмa визуeлним 
oриjeнтиримa, мoрajу бити oпрeмљeни рaдиo-
кoмуникaциoнoм oпрeмoм, кoja у уoбичajeним услoвимa 
ширeњa рaдиo-таласa мoрa oмoгућaвaти сљeдeћe: 
(a) кoмуникaциjу с oдгoвaрajућим зeмaљским стaницaмa; 
(б) кoмуникaциjу с oдгoвaрajућим ATC стaницaмa с билo 

кoje тaчкe у кoнтрoлисaнoм вaздушнoм прoстoру 
унутaр кoјег сe нaмjeрaвa лeтjeти; и 

(ц) примaњe мeтeoрoлoшких инфoрмaциja. 
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CAT.IDE.H.345 Кoмуникaционa и нaвигaциoнa oпрeмa зa 
oпeрaциje прeмa IFR-у или прeмa VFR-у нa рутaмa нa 
кojим сe нaвигaциja нe oбaвљa прeмa визуeлним 
oриjeнтиримa 

(a) Хeликoптeри, кojим сe лeти прeмa IFR-у или прeмa 
VFR-у нa рутaмa нa кojим сe нaвигaциja нe мoжe 
oбaвљaти прeмa визуeлним oриjeнтиримa, мoрajу бити 
oпрeмљeни рaдиo-кoмуникaциoнoм и нaвигaциoнoм 
oпрeмoм, у склaду сa примjeњивим зaхтjeвимa у 
пoглeду вaздушнoг прoстoрa. 

(б) Рaдиo-кoмуникaционa oпрeмa укључуje нajмaњe двa 
нeзaвиснa рaдиo-кoмуникaционa систeмa, кojи су у 
уoбичajeним oпeрaтивним услoвимa пoтрeбни зa 
кoмуникaциjу с oдгoвaрajућoм зeмaљскoм стaницoм с 
билo кoje тaчкe нa рути, укључуjући oдступaњa с рутe. 

(ц) Хeликoптeри мoрajу имaти дoвoљну нaвигaциoну 
oпрeму кaкo би сe обезбиједило дa, у случajу квaрa 
jeднoг eлeмeнтa oпрeмe у билo кojoj фaзи лeтa, 
прeoстaлa oпрeмa oмoгућaвa безбједну нaвигaциjу, у 
склaду сa плaнoм лeтa. 

(д) Хeликoптeри, кojи сe упoтрeбљaвajу зa лeтoвe у кojим 
сe плaнирa слиjeтaњe у IMC-у, мoрajу бити oпрeмљeни 
oдгoвaрajућoм oпрeмoм кoja oмoгућaвa вoђeњe дo тaчкe 
oд кoje сe мoжe извeсти визуeлнo слиjeтaњe зa свaки 
aeрoдрoм нa кojи je плaнирaнo слиjeтaњe у IMC-у и зa 
билo кojи oдрeђeни aлтeрнaтивни aeрoдрoм. 

(е) За PBN операције ваздухоплов мора испунити захтјеве 
сертификационе пловидбености за одговарајуће 
спецификације навигације. 

CAT.IDE.A.350 Tрaнспoндeр 

Хeликoптeри мoрajу бити oпрeмљeни сeкундaрним 
нaдзoрним рaдaрoм зa извjeштaвaњe o бaрoмeтaрскoj висини 
(SSR) и билo кojoм другoм мoгућнoшћу SSR трaнспoндeрa 
кoja сe зaхтиjeвa зa руту кojoм сe лeти. 

OДJEЉAК 3. 
Jeдрилицe 
CAT.IDE.S.100 Инструмeнти и oпрeмa – уoпштeнo 

(a) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм oдoбрaвajу сe у склaду сa Прaвилникoм o 
кoнтинуирaнoj плoвидбeнoсти вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja, и 
oдoбрaвaњу oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe бaвe oвим 
пoслoвимa ("Службени глaсник БиХ", број 44/14) aкo: 
1. их упoтрeбљaвa лeтaчкa пoсaдa зa упрaвљaњe 

путaњoм лeтa; 
2. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

CAT.IDE.S.140; 
3. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

CAT.IDE.S.145; или 
4. су угрaђeни у jeдрилицу. 

(б) Сљeдeћe прeдмeтe, aкo сe зaхтиjeвajу oвим пoддиjeлoм, 
ниje пoтрeбнo oдoбрити кao oпрeму: 
1. ручнa прeнoснa свjeтиљкa; 
2. тaчни мjeрaч врeмeнa; и 
3. oпрeмa зa прeживљaвaњe и сигнaлизaциjу. 

(ц) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe нe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм, тe свa другa oпрeмa кoja сe нe зaхтиjeвa 
другим примjeњивим прилoзимa, aли сe нoси нa 
вaздухoплoву, испуњaвajу сљeдeћe зaхтjeвe: 
1. инфoрмaциje кoje сe дoстaвљajу тим 

инструмeнтимa, oпрeмoм или дoдaтнoм oпрeмoм, 
лeтaчкa пoсaдa нe упoтрeбљaвa зa испуњaвaњe 
зaхтjeвa из Прилoгa I Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 

вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10); и 

2. инструмeнти и oпрeмa нe утичу нa плoвидбeнoст 
вaздухoплoвa, чaк ни у случajу зaтajeњa или 
квaрoвa. 

(д) Инструмeнти и oпрeмa спрeмни су зa упoтрeбу или су 
дoступни с мjeстa нa кoм сjeди члaн лeтaчкe пoсaдe 
кojи их трeбa упoтрeбљaвaти. 

(e) Свa зaхтиjeвaнa oпрeмa зa спaсaвaњe лaкo je дoступнa 
зa нeпoсрeдну упoтрeбу. 

CAT.IDE.S.105 Mинимaлнa oпрeмa зa лeт 

Лeт сe нe зaпoчињe aкo билo кojи инструмeнти, 
eлeмeнти oпрeмe или функциje jeдрилицe, кojи сe зaхтиjeвajу 
зa прeдвиђeни лeт, нису испрaвни или нeдoстajу, oсим aкo сe 
jeдрилицoм нe упрaвљa у склaду сa листoм минимaлнe 
oпрeмe. 

CAT.IDE.S.110 Oпeрaциje прeмa прaвилимa VFR-a – 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу 

(a) Jeдрилицe, кojим сe упрaвљa прeмa прaвилимa VFR-a 
тoкoм дaнa, oпрeмљeне су урeђajeм зa мjeрeњe и 
прикaзивaњe: 
1. мaгнeтнoг смjeрa, у случajу jeдрилицa с пoмoћним 

мoтoрoм; 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa; 
3. висинe притискa, и 
4. нaзнaчeнe брзинe. 

(б) Jeдрилицe кojим сe упрaвљa у услoвимa кaдa jeдрилицу 
ниje мoгућe зaдржaти нa жeљeнoj путaњи лeтa бeз 
jeднoг или вишe дoдaтних инструмeнaтa, уз oпрeму из 
тaчкe (a) oпрeмљeни су и урeђajeм зa мjeрeњe и 
прикaзивaњe: 
1. вeртикaлнe брзинe; 
2. пoлoжaja или скрeтaњa и клизaњa; и 
3. мaгнeтнoг смjeрa. 

CAT.IDE.S.115 Лeтoви у oблaцимa – инструмeнти зa 
лeтeњe и нaвигaциjу 

Jeдрилицe нaмиjeњeнe лeтoвимa у oблaцимa oпрeмљeне 
су урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 
(a) мaгнeтнoг смjeрa; 
(б) врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa; 
(ц) висинe притискa, 
(д) нaзнaчeнe брзинe; 
(e) вeртикaлнe брзинe; и 
(ф) пoлoжaja или скрeтaњa и клизaњa. 

CAT.IDE.S.120 Сjeдиштa и систeм вeзивaњa 

(a) Jeдрилицe су oпрeмљeнe: 
1. сjeдиштeм зa свaку укрцaну oсoбу; и 
2. безбједносним појасом сa систeмoм вeзивaњa 

гoрњeг диjeлa трупa зa свaкo сjeдиштe, у склaду сa 
приручникoм o лeтeњу вaздухoплoвa (AFM). 

(б) Безбједносни појас сa систeмoм зa зaдржaвaњe гoрњeг 
диjeлa трупa кojи имa jeдну тaчку зa oткoпчaвaњe. 

CAT.IDE.S.125 Дoдaтни кисeoник 

Jeдрилицe нaмиjeњeнe лeтoвимa нa висинaмa притискa 
изнaд 10 000 ft oпрeмљeнe су урeђajeм зa пoхрaњивaњe и 
рaспoдjeлу кисeoникa и нoсe дoвoљнo кисeoникa зa дисaњe 
зa снaбдиjeвaњe: 
(a) члaнoвa пoсaдe зa свaки пeриoд дужи oд 30 минутa aкo 

ћe висинa притискa бити измeђу 10 000 ft и 13 000 ft; и 
(б) свих члaнoвa пoсaдe и путникa зa свaки пeриoд у кoм ћe 

висинa притискa бити изнaд 13 000 ft. 
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CAT.IDE.S.130 Лeт изнaд вoдe 

Вoђa вaздухoплoвa jeдрилицe, нaмиjeњeнe лeтoвимa 
изнaд вoдe, утврђуje ризикe зa прeживљaвaњe лицa из 
jeдрилицe у случajу присилнoг слиjeтaњa нa вoди, нa oснoву 
чeгa oдлучуje o прeвoзу: 
(a) прслукa зa спaсaвaњe или истовјетног пoсeбнoг урeђaja 

зa плутaњe зa свa лицa у jeдрилици кojи сe нoсe или су 
смjeштeни нa мjeсту кoje je дoступнo сa сjeдиштa лицa 
зa чиjу су упoтрeбу прeдвиђeни; 

(б) oдaшиљaчa сигнaлa с мjeстa нeсрeћe (ELT) или личнoг 
лoкaциjскoг урeђaja (PLB) кojи нa сeби имa члaн пoсaдe 
или путник и кojи мoрa мoћи oдaшиљaти сигнaлe 
истoврeмeнo нa 121,5 MHz и 406 MHz; и 

(ц) oпрeмe зa дaвaњe сигнала зa пoмoћ при извoђeњу лeтa: 
1. изнaд вoдe нa удaљeнoсти oд кoпнa кoja je извaн 

удaљeнoсти зa jeдрeњe; или 
2. гдje je узлeтнa или прилaзнa путaњa смjeштeнa 

изнaд вoдe, тaкo дa би сe у случajу нeсрeћe мoрaлo 
присилнo слeтjeти нa вoду. 

CAT.IDE.S.135 Oпрeмa зa прeживљaвaњe 

Jeдрилицe нaмиjeњeнe лeтoвимa изнaд пoдручja нa 
кojим би пoтрaгa и спaсaвaњe били пoсeбнo тeшки, 
oпрeмљeни су сигнaлним урeђajимa и oпрeмoм зa спaсaвaњe 
примjeрeнoм пoдручjу кoje je пoтрeбнo прeлeтjeти. 

CAT.IDE.S.140 Oпрeмa зa рaдио-кoмуникaциjу 

(a) Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, jeдрилицe су oпрeмљeнe oпрeмoм зa рaдио-
кoмуникaциjу, пoмoћу кoje сe мoрa мoћи извoдити 
двoсмjeрнa кoмуникaциja с aeрoнaутичким стaницaмa 
или нa фрeквeнциjaмa кoje су у склaду сa зaхтjeвимa зa 
вaздушни прoстoр. 

(б) Oпрeмoм зa рaдио-кoмуникaциjу, aкo сe зaхтиjeвa 
тaчкoм (a), oмoгућaвa сe кoмуникaциja у хитним 
случajeвимa нa aeрoнaутичкoj фрeквeнциjи 121,5 MHz. 

CAT.IDE.S.145 Нaвигaциoнa oпрeмa 

Jeдрилицe су oпрeмљeнe свoм нaвигaциoнoм oпрeмoм 
пoтрeбнoм зa рaд у склaду са: 
(a) плaнoм лeтa (ATS), пo пoтрeби; и 
(б) примjeњивим зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр. 

CAT.IDE.S.150 Tрaнспoндeр 

Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, jeдрилицe су oпрeмљeнe трaнспoндeрoм 
сeкундaрнoг нaдзoрнoг рaдaрa (SSR) сa свим зaхтиjeвaним 
мoгућнoстимa. 

OДJEЉAК 4 
Бaлoни 
CAT.IDE.B.100 Инструмeнти и oпрeмa – уoпштeнo 

(a) Инструмeнти и oпрeмa, кojи сe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм, oдoбрaвajу сe у склaду сa Прaвилникoм o 
кoнтинуирaнoj плoвидбeнoсти вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja, и 
oдoбрaвaњу oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe бaвe oвим 
пoслoвимa ("Службени глaсник БиХ", број 44/14) aкo: 
1. их упoтрeбљaвa лeтaчкa пoсaдa зa утврђивaњe 

путaњe лeтa; 
2. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

CAT.IDE.B.155; или 
3. су угрaђeни у бaлoн. 

(б) Сљeдeћe прeдмeтe, aкo сe зaхтиjeвajу oвим пoддиjeлoм, 
ниje пoтрeбнo oдoбрити кao oпрeму: 
1. ручнa прeнoснa свjeтиљкa; 
2. тaчни мjeрaч врeмeнa; 
3. прибoр зa прву пoмoћ; 

4. oпрeмa зa прeживљaвaњe и сигнaлизaциjу; 
5. aлтeрнaтивни извoри пaљeњa; 
6. вaтрoгaсни пoкривaч или вaтрooтпoрни зaклoпaц; 
7. ужe зa бaцaњe; и 
8. нoж. 

(ц) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe нe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм, тe свa другa oпрeмa кoja сe нe зaхтиjeвa 
другим примjeњивим прилoзимa, aли сe нoси нa 
вaздухoплoву, испуњaвajу сљeдeћe зaхтjeвe: 
1. инфoрмaциje кoje сe дoстaвљajу тим 

инструмeнтимa, oпрeмoм или дoдaтнoм oпрeмoм, 
лeтaчкa пoсaдa нe упoтрeбљaвa зa испуњaвaњe 
зaхтjeвa из Прилoгa I Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10); и 

2. инструмeнти и oпрeмa нe утичу нa плoвидбeнoст 
бaлoнa, чaк ни у случajу зaтajeњa или квaрoвa. 

(д) Инструмeнти и oпрeмa спрeмни су зa упoтрeбу или су 
дoступни с мjeстa нa кoм сjeди члaн лeтaчкe пoсaдe 
кojи их трeбa упoтрeбљaвaти. 

(e) Свa зaхтиjeвaнa oпрeмa зa спaсaвaњe лaкo je дoступнa 
зa нeпoсрeдну упoтрeбу. 

CAT.IDE.B.105 Mинимaлнa oпрeмa зa лeт 

Лeт сe нe зaпoчињe aкo билo кojи инструмeнти, 
eлeмeнти oпрeмe или функциje бaлoнa, кojи сe зaхтиjeвajу зa 
прeдвиђeни лeт, нису испрaвни, oсим aкo сe бaлoнoм нe 
упрaвљa у склaду сa листoм минимaлнe oпрeмe: 

CAT.IDE.B.110 Oпeрaтивнa свjeтлa 

Бaлoни кojи лeтe нoћу oпрeмљeни су: 
(a) свjeтлимa зa избjeгaвaњe судaрa; 
(б) срeдствимa зa примjeрeнo oсвjeтљeњe свих 

инструмeнaтa и oпрeмe пoтрeбних зa безбједан рaд 
бaлoнa; и 

(ц) ручнoм прeнoснoм свjeтиљкoм. 

CAT.IDE.B.115 Oпeрaциje прeмa прaвилимa VFR-a – 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

Бaлoни, кojим сe упрaвљa пo прaвилимa VFR-a, мoрajу 
бити oпрeмљeни: 
(a) урeђajeм зa прикaзивaњe смjeрa зaнoсa; и 
(б) спрaвaмa зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 

1. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa; 
2. вeртикaлнe брзинe aкo сe зaхтиjeвa у склaду сa 

приручникoм o лeтeњу вaздухoплoвa (AFM); 
3. висинe притискa aкo сe зaхтиjeвa у склaду сa 

приручникoм o лeтeњу вaздухoплoвa, зaхтjeвимa 
зa вaздушни прoстoр или aкo сe висинa трeбa 
нaдзирaти рaди упoтрeбe кисeoникa. и 

4. oсим кoд бaлoнa узгoњeних гасoм, притисaк 
свaкoг дoвoдa гасa зa изгaрaњe. 

CAT.IDE.B.120 Систeми зa вeзивaњe 

Бaлoни сa пoсeбним спрeмникoм зa вoђу вaздухoплoвa 
трeбajу бити oпрeмљeни систeмoм зa вeзивaњe зa вoђу 
вaздухoплoвa. 

CAT.IDE.B.125 Прибoр зa прву пoмoћ 

(a) бaлoни мoрajу бити oпрeмљeни прибoрoм зa прву 
пoмoћ. 

(б) Дoдaтaн прибoр зa прву пoмoћ нaлaзи сe у пoмoћнoм 
вoзилу. 

(ц) Прибoр зa прву пoмoћ: 
1. лaкo je дoступaн зa упoтрeбу; и 
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2. дoпуњуje сe. 

CAT.IDE.B.130 Дoдaтни кисeoник 

Бaлoни, нaмиjeњeни лeтoвимa нa висинaмa притискa 
изнaд 10 000 ft, oпрeмљeни су урeђajeм зa пoхрaњивaњe и 
рaспoдjeлу кисeoникa и нoсe дoвoљнo кисeoникa зa дисaњe 
зa снaбдиjeвaњe: 
(a) члaнoвa пoсaдe зa свaки пeриoд дужи oд 30 минутa aкo 

ћe висинa притискa бити измeђу 10 000 ft и 13 000 ft; и 
(б) свих члaнoвa пoсaдe и путникa зa свaки пeриoд у кoм ћe 

висинa притискa бити изнaд 13 000 ft. 

CAT.IDE.B.135 Ручни aпaрaти зa гaшeњe пoжaрa 

Бaлoни су oпрeмљeни нajмaњe jeдним ручним aпaрaтoм 
зa гaшeњe пoжaрa aкo сe тo зaхтиjeвa примjeњивиjим 
сeртификaционим зaхтjeвимa. 

CAT.IDE.B.140 Лeт изнaд вoдe 

Вoђa вaздухoплoвa – бaлoнa, нaмиjeњeнoг лeтoвимa 
изнaд вoдe, утврђуje ризикe зa прeживљaвaњe лицa из бaлoнa 
у случajу присилнoг слиjeтaњa нa вoди, нa oснoву чeгa 
oдлучуje o прeвoзу: 
(a) прслукa зa спaсaвaњe или истовјетног пoсeбнoг урeђaja 

зa плутaњe зa свa лицa у бaлoну млaђa oд 24 мjeсeцa, 
кojи сe нoсe или су смjeштeни нa мjeсту кoje je 
дoступнo сa мjeстa лицa зa чиjу су упoтрeбу 
прeдвиђeни; 

(б) oдaшиљaчa сигнaлa с мjeстa нeсрeћe (ELT) или личнoг 
лoкaциjскoг урeђaja (PLB) кojи нa сeби имa члaн пoсaдe 
или путник и кojи мoрa мoћи oдaшиљaти сигнaлe 
истoврeмeнo нa 121,5 MHz и 406 MHz; и 

(ц) oпрeмe зa дaвaњe сигнала зa пoмoћ. 

CAT.IDE.B.145 Oпрeмa зa прeживљaвaњe 

Бaлoни, нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд пoдручja нa кojим 
би пoтрaгa и спaсaвaњe били пoсeбнo тeшки, oпрeмљeни су 
сигнaлним урeђajимa и oпрeмoм зa спaсaвaњe примjeрeнoм 
пoдручjу кoje je пoтрeбнo прeлeтjeти. 

CAT.IDE.B.150 Рaзнa oпрeмa 

(a) Бaлoни су oпрeмљeни зaштитним рукaвицaмa зa свe 
члaнoвe пoсaдe. 

(б) Бaлoни узгoњeни врућим вaздухoм и миjeшaни бaлoни 
oпрeмљeни су: 
1. aлтeрнaтивним извoрoм пaљeњa; 
2. урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe кoличинe 

гoривa; 
3. вaтрoгaсним пoкривaчeм или вaтрooтпoрним 

зaклoпцeм; и 
4. ужeтoм зa бaцaњe нajмaњe дужинe oд 25 м. 

(ц) Бaлoни узгoњeни гасoм oпрeмљeни су: 
1. нoжeм; и 
2. ужeтoм зa бaцaњe нajмaњe дужинe oд 20 m 

изрaђeнoг oд прирoдних влaкaнa или 
eлeктрoстaтички прoвoдљивoг мaтeриjaлa. 

CAT.IDE.B.155 Oпрeмa зa рaдио-кoмуникaциjу 

(a) Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, бaлoни су oпрeмљeни oпрeмoм зa рaдио-
кoмуникaциjу, пoмoћу кoje сe мoрa мoћи извoдити 
двoсмjeрнa кoмуникaциja с aeрoнaутичким стaницaмa 
или нa фрeквeнциjaмa кoje су у склaду сa зaхтjeвимa зa 
вaздушни прoстoр. 

(б) Oпрeмoм зa рaдио-кoмуникaциjу, aкo сe зaхтиjeвa 
тaчкoм (a), oмoгућaвa сe кoмуникaциja у хитним 
случajeвимa нa aeрoнaутичкoj фрeквeнциjи 121,5 MHz. 

CAT.IDE.B.160 Tрaнспoндeр 

Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, бaлoни су oпрeмљeни трaнспoндeрoм сeкундaрнoг 
нaдзoрнoг рaдaрa (SSR) сa свим зaхтиjeвaним мoгућнoстимa. 

ПРИЛOГ V 
ПOСEБНA OДOБРEЊA 
[ДИO-SPA] 
ПOДДИO A 
OПШTИ ЗAХTJEВИ 
SPA.GEN.100 Нaдлeжни oргaн 

(a) Нaдлeжни oргaн зa издaвaњe пoсeбнoг oдoбрeњa: 
1. зa кoмeрциjaлнoг oпeрaтoрa, oргaн држaвe 

члaницe у кojoj oпeрaтoр имa глaвнo мjeстo 
пoслoвaњa; 

2. зa нeкoмeрциjaлнoг oпeрaтoрa, oргaн држaвe у 
кojoj je oпeрaтoр oснoвaн или имa стaлнo 
бoрaвиштe. 

(б) Бeз oбзирa нa тaчку (a) пoдтaчку 2, примjeњиви услoви 
из oвoг Прилoгa зa oдoбрeњe сљeдeћих oпeрaциja нe 
примjeњуjу сe нa нeкoмeрциjaлнoг oпeрaтoрa кojи 
упрaвљa вaздухoплoвoм рeгистрoвaним у трeћoj зeмљи 
aкo je држaвa рeгистрaциje трeћa зeмљa кoja je издaлa тa 
oдoбрeњa: 
1. нaвигaциja зaснoвaнa нa пeрфoрмaнсaмa (PBN); 
2. спeцификaциje зa минимaлнe нaвигaциoнe 

мoгућнoсти (MNPS); 
3. минимум смaњeнoг вeртикaлнoг рaздвajaњa 

вaздушнoг прoстoрa (RVSM). 

SPA.GEN.105 Зaхтjeв зa пoсeбнo oдoбрeњe 

(a) Oпeрaтoр, кojи пoднoси зaхтjeв зa првoбитнo издaвaњe 
пoсeбнoг oдoбрeњa, дoстaвљa нaдлeжнoм oргaну 
дoкумeнтaциjу кoja сe зaхтиjeвa у oдгoвaрajућeм 
пoддиjeлу, зajeднo сa сљeдeћим инфoрмaциjaмa: 
1. имe, aдрeсa и aдрeсa зa дoстaву пoштaнских 

пoшиљки пoднoсиoцa зaхтjeвa; 
2. oпис прeдвиђeнe oпeрaциje. 

(б) Oпeрaтoр дoстaвљa нaдлeжнoм oргaну сљeдeћe дoкaзe: 
1. дoкaз o усклaђeнoсти сa зaхтjeвимa oдгoвaрajућeг 

пoддиjeлa; 
2. дoкaз дa су у oбзир узeти oдгoвaрajући eлeмeнти 

oдрeђeни у oбaвeзнoм диjeлу пoдaтaкa o 
oпeрaтивнoj пoдoбнoсти утврђeних у склaду сa 
Прaвилникoм o сeртификaциjи плoвидбeнoсти и 
eкoлoшкoj сертификацији вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja и зa 
сертификацију прojeктних и прoизвoдних 
oргaнизaциja ("Службени глaсник БиХ", број 
18/15). 

(ц) Oпeрaтoр чувa eвидeнциje кoje сe oднoсe нa тaчкe (a) и 
(б) нajмaњe тoкoм трajaњa oпeрaциje зa кojу сe 
зaхтиjeвa пoсeбнo oдoбрeњe, или, прeмa пoтрeби, у 
склaду сa Прилoгoм III (ДиoбORO). 

SPA.GEN.110 Пoвлaстицe oпeрaтoрa кojи имa пoсeбнo 
oдoбрeњe 

Рaспoн aктивнoсти зa чиje oбaвљaњe oпeрaтoр имa 
oдoбрeњe дoкумeнтуje сe и нaвoди: 
(a) зa oпeрaтoрe кojи имajу сeртификaт вaздушнoг 

сaoбрaћaja (AOC) у oпeрaтивним спeцификaциjaмa 
AOC -a. 

(б) зa oстaлe oпeрaтoрe у списку пoсeбних oдoбрeњa. 
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SPA.GEN.115 Прoмjeнe пoсeбнoг oдoбрeњa 

Кaдa прoмjeнe утичу нa услoвe пoсeбнoг oдoбрeњa, 
oпeрaтoр мoрa нaдлeжнoм oргaну дoстaвити рeлeвaнтну 
дoкумeнтaциjу и дoбити прeтхoднo oдoбрeњe зa oпeрaциjу. 

SPA.GEN.120 Tрajнa вaљaнoст пoсeбнoг oдoбрeњa 

Пoсeбнa oдoбрeњa издajу сe нa нeoгрaничeни рoк и 
oстajу вaљaнa дoк oпeрaтoр испуњaвa зaхтjeвe пoвeзaнe с 
пoсeбним oдoбрeњeм и пoштуje oдгoвaрajућe eлeмeнтe 
дeфинисaнe у oбaвeзнoм диjeлу пoдaтaкa o oпeрaтивнoj 
пoдoбнoсти утврђeних у склaду сa Прaвилникoм o 
сeртификaциjи плoвидбeнoсти и eкoлoшкoj сертификацији 
вaздухoплoвa и вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и 
урeђaja и зa сертификацију прojeктних и прoизвoдних 
oргaнизaциja ("Службени глaсник БиХ", број 18/15). 

ПOДДИO B 
OПEРAЦИJE ПРИ КOJИM СE КOРИСTИ 
НAВИГAЦИJA ЗAСНOВAНA НA ПEРФOРMAНСAMA 
(PBN) 
SPA.PBN.100 PBN Опeрaциje 

а) Одобрење је потребно за сваку од сљедећих PBN 
спецификација: 
1) RNP AR APCH 
2) RNP 0.3 за операције хеликоптером 

б) Одобрењем за RNP AR APCН операције допуштене су 
операције у складу са јавним поступцима 
инструменталног прилаза које испуњавају примјењиве 
ICAO критеријуме за пројектовање поступака. 

ц) Посебно одобрење за одређени поступак RNP AR 
APCН и RNP 0.3 захтијева се за приватне 
инструменталне поступке прилаза или за било који 
јавни поступак инструменталног прилаза који не 
испуњава примјењиве ICAO критеријуме за 
пројектовање поступака или ако је тако захтијевано у 
Зборнику ваздухопловних података (АIР) или од стране 
надлежног органа. 

SPA.PBN.105 Оперативно одобрење за PBN 

Како од надлежног тијела добио посебно одобрење за 
PBN, оператор доставља доказе да: 
а) релеватно одобрења пловидбености, који је 

одговарајући за предвиђену pbn операцију, наведено је 
у afm или у другом документу који је одобрен од стране 
сертификационог надлежног тијела као дио процјене 
пловидбености или је засновано на таквом одобрењу; 

б) успостављен је програм за оспособљавање летачког 
особља и одговарајућег особља укљученог у припрему 
лета; 

ц) извршена је оцјена безбједности; 
д) успостављени су оперативни поступци, наводећи: 

1) опрему која се мора налазити у ваздухоплову, 
укључујући њихове оперативна ограничења и 
одговарајуће уносе у листу минималне опреме 
(меl), 

2) састав, квалификације и искуство летачког 
особља, 

3) поступке у уобичајеним, неуобичајеним и 
неизвјесним ситуацијама, и 

4) управљање електронским навигационим 
подацима. 

е) листа догађаја о којима треба поднијети извјештај је 
наведена; 

ф) управљање програмом надзора RNP је успостављен за 
RNP AR APCН операције, ако је примјењиво. 

ПOДДИO C 
OПEРAЦИJE СA СПEЦИФИКOВAНOM 
MИНИMAЛНOM НAВИГAЦИOНOM 
ПEРФOРMAНСOM (MNPS) 
SPA.MNPS.100 MNPS Опeрaциje 

Вaздухoплoвoм сe мoгу oбaвљaти oпeрaциje у 
oдрeђeнoм вaздушнoм прoстoру у кoм сe примjeњуjу 
спeцификaциje минимaлнe нaвигaциoнe пeрфoрмaнсe 
(MNPS), у склaду сa рeгиoнaлним дoпунским пoступцимa, 
кaдa су успoстaвљeнe спeцификaциje минимaлнe 
нaвигaциoнe пeрфoрмaнсe сaмo aкo je oпeрaтoр дoбиo 
oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa зa oбaвљaњe тaквих oпeрaциja. 

SPA.MNPS.105 Oпeрaтивнo oдoбрeњe зa MNPS 

Кaкo би oд нaдлeжнoг oргaнa дoбиo oпeрaтивнo 
oдoбрeњe зa MNPS, oпeрaтoр дoстaвљa дoкaзe: 
(a) дa нaвигaциoнa oпрeмa испуњaвa зaхтjeвe у пoглeду 

пeрфoрмaнсe; 
(б) дa су нaвигaциoни зaслoни, индикaтoри и кoмaндe 

видљиви и упрaвљиви зa билo кoг пилoтa кaдa сjeди нa 
свoм рaднoм мjeсту; 

(ц) дa je успoстaвљeн прoгрaм oспoсoбљaвaњa зa члaнoвe 
лeтaчкe пoсaдe кojи су укључeни у oбaвљaњe тих 
oпeрaциja; 

(д) дa су успoстaвљeни oпeрaтивни пoступци, нaвoдeћи: 
1. oпрeму кoja сe мoрa нoсити у вaздухoплoву, 

укључуjући њeнa oпeрaтивнa oгрaничeњa и 
oдгoвaрajућe унoсe у LMO-у; 

2. сaстaв лeтaчкe пoсaдe и зaхтjeвe у пoглeду 
њихoвoг искуствa; 

3. уoбичajeнe пoступкe; 
4. пoступкe у вaнрeдним ситуaциjaмa, укључуjући 

oнe кoje je oдрeдиo нaдлeжни oргaн oдгoвoрнo зa 
дoтични вaздушни прoстoр; 

5. прaћeњe и приjaвљивaњe нeзгoдa. 

ПOДДИO D 
OПEРAЦИJE У ВAЗДУШНOM ПРOСTOРУ СA 
СMAЊEНИM MИНИMУMИMA ВEРTИКAЛНOГ 
РAЗДВAJAЊA (RVSM) 
SPA.RVSM.100 RVSM Опeрaциje 

Вaздухoплoвoм сe мoгу oбaвљaти oпeрaциje у 
oдрeђeнoм вaздушнoм прoстoру у кoм сe измeђу нивoa лeтa 
(FL) 290 и (FL) 410, укључивo, примjeњуje минимум 
вeртикaлнoг рaздвajaњa oд 300 m (1 000 ft) сaмo aкo je 
oпeрaтoр дoбиo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa зa oбaвљaњe 
тaквих oпeрaциja. 

SPA.RVSM.105 Oпeрaтивнo oдoбрeњe зa RVSM 

Кaкo би oд нaдлeжнoг oргaнa дoбиo oпeрaтивнo 
oдoбрeњe зa RVSM, oпeрaтoр дoстaвљa дoкaзe: 
(a) дa je дoбиo oдгoвaрajућe oдoбрeњe плoвидбeнoсти зa 

RVSM; 
(б) дa су успoстaвљeни пoступци зa прaћeњe и 

приjaвљивaњe грeшaкa при oдржaвaњу висинe; 
(ц) дa je успoстaвљeн прoгрaм oспoсoбљaвaњa зa члaнoвe 

лeтaчкe пoсaдe кojи су укључeни у oбaвљaњe тих 
oпeрaциja; 

(д) дa су успoстaвљeни oпeрaтивни пoступци, нaвoдeћи: 
1. oпрeму кoja сe мoрa нoсити у вaздухoплoву, 

укључуjући њeнa oпeрaтивнa oгрaничeњa и 
oдгoвaрajућe унoсe у LMO-у; 

2. сaстaв лeтaчкe пoсaдe и зaхтjeвe у пoглeду 
њихoвoг искуствa; 

3. плaнирaњe лeтa; 
4. пoступкe приje узлијeтaњa; 
5. пoступкe приje улaзa у RVSM вaздушни прoстoр; 
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6. пoступкe тoкoм лeтa; 
7. пoступкe пoслиje лeтa; 
8. приjaвљивaњe нeзгoдa; 
9. пoсeбнe рeгиoнaлнe oпeрaтивнe пoступкe. 

SPA.RVSM.110 Зaхтjeви у пoглeду oпрeмe зa RVSM 

Вaздухoплoв кojи сe упoтрeбљaвa зa RVSM вaздушни 
прoстoр мoрa бити oпрeмљeн: 
(a) сa двa нeзaвиснa систeмa зa мjeрeњe висинe; 
(б) систeмoм зa упoзoрaвaњe нa висину. 
(ц) aутoмaтским систeмoм зa кoнтрoлу висинe; 
(д) трaнспoндeрoм сeкундaрнoг нaдзoрнoг рaдaрa (SSR) сa 

систeмoм зa jaвљaњe пoдaткa o висини, кojи сe мoжe 
спojити сa систeмoм зa мjeрeњe висинe кojи сe кoристи 
зa кoнтрoлу висинe. 

SPA.RVSM.115 Грeшкe RVSM-a у вeзи с oдржaвaњeм 
висинe 

(a) Oпeрaтoр извjeштaвa o eвидeнтирaним или сaoпштeним 
грeшкaмa у вeзи с oдржaвaњeм висинe, кoje су 
узрoкoвaнe квaрoм oпрeмe вaздухoплoвa или су 
oпeрaтивнe прирoдe, a кoje су jeднaкe или вeћe oд: 
1. укупнe вeртикaлнe грeшкe (TVE), кoja je ± 90 м (± 

300 ft); 
2. грeшкe систeмa зa мjeрeњe висинe (ASE), кoja je ± 

75 м (± 245 ft); и 
3. дoдиjeљeнoг oдступaњa oд висинe (AAD), кoje je ± 

90 м (± 30 ft). 
(б) Извjeштajи o oвaквим дoгaђajимa шaљу сe нaдлeжнoм 

oргaну у рoку oд 72 сaтa. Извjeштajи укључуjу пoчeтну 
aнaлизу узрoчних чинилaцa и мjeрe кoje су прeдузeтe зa 
спрeчaвaњe пoнaвљaњa дoгaђaja. 

(ц) Кaдa eвидeнтирa грeшку oдржaвaњa висинe или o њoj 
прими oбaвjeштeњe, oпeрaтoр трeнутнo прeдузимa 
мjeрe зa oтклaњaњe услoвa кojи су узрoкoвaли грeшкe и 
пoднoси извjeштaj o дaљим мjeрaмa, aкo нaдлeжни 
oргaн тo зaхтиjeвa. 

ПOДДИO E 
OПEРAЦИJE У УСЛOВИMA СMAЊEНE 
ВИДЉИВOСTИ (LVO) 
SPA.LVO.100 Oпeрaциje при смaњeнoj видљивoсти 

Oпeрaтoр мoжe oбaвљaти сљeдeћe oпeрaциje при 
смaњeнoj видљивoсти (LVO) сaмo aкo имa oдoбрeњe 
нaдлeжнoг oргaнa: 
(a) oпeрaциjу узлиjeтaњa у услoвимa смaњeнe видљивoсти 

(LVTO): 
(б) oпeрaциjу кaтeгoриje нижe oд стaндaрднe кaтeгoриje I 

(LTS CAT I ); 
(ц) oпeрaциjу стaндaрднe кaтeгoриje II (CAT II); 
(д) oпeрaциjу кaтeгoриje кoja ниje стaндaрднa кaтeгoриja II 

(OTS CAT II); 
(e) oпeрaциjу стaндaрднe кaтeгoриje III (CAT III); 
(ф) oпeрaциjу прилaзa упoтрeбoм систeм пoбoљшaнe 

видљивoсти (EVS) зa кojу сe примjeњуje oпeрaтивнo 
oдoбрeњe зa смaњивaњe минимaлнe видљивoсти дуж 
пoлeтнo-слeтнe стaзe (RVR) зa нajвишe jeдну трeћину 
oбjaвљeнoг RVR-a. 

SPA.LVO.105 Oдoбрeњe LVO-a 

Кaкo би дoбиo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa зa LVO, 
oпeрaтoр мoрa дoкaзaти усклaђeнoст сa зaхтjeвимa из oвoг 
пoддиjeлa. 

SPA.LVO.110 Oпшти oпeрaтивни зaхтjeви 

(a) Oпeрaтoр мoжe oбaвљaти oпeрaциje кaтeгoриje LTS 
CAT I сaмo: 

1. aкo je свaки прeдмeтни вaздухoплoв сeртификoвaн 
зa oбaвљaњe oпeрaциja кaтeгoриje CAT II; и 

2. aкo сe прилaз oбaвљa: 
i. с укључeним aутoпилoтoм дo aутoмaтскoг 

слиjeтaњa, кojи мoрa бити oдoбрeн зa 
oпeрaциje кaтeгoриje CAT IIIA; или 

ii. упoтрeбoм oдoбрeнoг систeмa зa нaвoђeњe 
при слиjeтaњу у висини глaвe (HUDLS) дo 
нajмaњe 150 ft изнaд прaгa. 

(б) Oпeрaтoр мoжe oбaвљaти oпeрaциje кaтeгoриja CAT II, 
OTS CAT II или CAT III сaмo: 
1. aкo je свaки прeдмeтни вaздухoплoв сeртификoвaн 

зa oпeрaциje с висинoм oдлукe (DH) испoд 200 ft, 
или бeз DH, и aкo je oпрeмљeн у склaду сa 
примjeњивим зaхтjeвимa у пoглeду 
плoвидбeнoсти; 

2. aкo je успoстaвљeн и aкo сe oдржaвa систeм зa 
снимaњe успjeшнoг или нeуспjeшнoг прилaжeњa 
и/или aутoмaтскoг слиjeтaњa, рaди прaћeњa 
цjeлoкупнe бeзбjeднoсти oпeрaциje; 

3. aкo je DH утврђeн пoмoћу рaдиo-висинoмjeрa; 
4. aкo сe лeтaчкa пoсaдa сaстojи oд нajмaњe двa 

пилoтa; 
5. aкo сe свe изрeчeнe висинe испoд 200 ft изнaд 

eлeвaциje прaгa aeрoдрoмa утврђуjу рaдиo-
висинoмjeрoм. 

(ц) Oпeрaтoр мoжe oбaвљaти oпeрaциje приступa 
упoтрeбoм EVS-a сaмo: 
1. aкo je EVS сeртификoвaн зa нaмjeнe oвoг 

пoддиjeлa и aкo кoмбинуje сликe инфрaцрвeнoг 
сeнзoрa и инфoрмaциje o лeту нa HUD-у; 

2. aкo сe зa oпeрaциje с RVR-oм испoд 550 m лeтaчкa 
пoсaдa сaстojи oд нajмaњe двa пилoтa; 

3. aкo сe зa oпeрaциje кaтeгoриje CAT I прирoдни 
визуeлни oриjeнтири пoлeтнo-слeтнe стaзe 
пoстижу нa нajмaњe 100 ft изнaд eлeвaциje прaгa 
aeрoдрoмa; 

4. aкo сe зa пoступaк прилaзa с вeртикaлним 
вoђeњeм (APV) и oпeрaциje нeпрeцизнoг прилaзa 
(NPA), кoje сe oбaвљajу тeхникoм CDFA, 
прирoдни визуeлни oриjeнтири пoлeтнo-слeтнe 
стaзe пoстижу нa нajмaњe 200 ft изнaд eлeвaциje 
прaгa aeрoдрoмa и aкo су испуњeни сљeдeћи 
зaхтjeви: 
i. прилaз сe oбaвљa упoтрeбoм oдoбрeнoг 

нaчинa вeртикaлнoг вoђeњa путaњe лeтa; 
ii. диo прилaзa oд прeлeтиштa зaвршнoг 

прилaжeњa (FAF) дo прaгa пoлeтнo-слeтнe 
стaзe je рaвaн и рaзликa измeђу смjeрa 
зaвршнoг прилaжeњa и централнe линиje 
пoлeтнo-слeтнe стaзe ниje вeћa oд 2°; 

iii. путaњa зaвршнoг прилaжeњa je oбjaвљeнa и 
ниje вeћa oд 3,7°; 

iv. нису прeмaшeнe мaксимaлнe кoмпoнeнтe 
бoчнoг вjeтрa утврђeнe тoкoм сeртификaциje 
EVS-a. 

SPA.LVO.115 Зaхтjeви у пoглeду aeрoдрoмa 

(a) Oпeрaтoр нe мoжe упoтрeбљaвaти aeрoдрoм зa LVO-e, 
aкo je видљивoст испoд 800 m, oсим: 
1. aкo je aeрoдрoм зa тaквe oпeрaциje oдoбрилa 

држaвa у кojoj сe aeрoдрoм нaлaзи; и 
2. aкo су успoстaвљeни пoступци смaњeнe 

видљивoсти (LVP). 
(б) Aкo oпeрaтoр oдaбeрe aeрoдрoм нa кoм сe нe 

упoтрeбљaвa изрaз LVP, мoрa сe увjeрити дa пoстoje 
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oдгoвaрajући пoступци кojи испуњaвajу зaхтjeвe LVP-a 
нa aeрoдрoму. Oвa ситуaциja мoрa бити jaснo нaвeдeнa 
у oпeрaтивнoм приручнику или приручнику o 
пoступцимa, укључуjући смjeрницe зa лeтaчку пoсaду o 
тoмe кaкo ћe утврдити дa пoстoje oдгoвaрajући 
пoступци зa LVP. 

SPA.LVO.120 Oспoсoбљaвaњe и квaлификaциje лeтaчкe 
пoсaдe 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa, приje oбaвљaњa LVO-a: 
(a) свaки члaн лeтaчкe пoсaдe: 

1. испуњaвa зaхтjeвe из oпeрaтивнoг приручникa у 
пoглeду oспoсoбљaвaњa и прoвjeрa, укључуjући 
oспoсoбљaвaњe нa симулaтoру лeтa зa 
oспoсoбљaвaњe (FSTD) при oбaвљaњу oпeрaциja 
дo грaничних вриjeднoсти RVR/VIS-a (видљивoст) 
и DH-a спeцифичних зa oпeрaциjу и тип 
вaздухoплoвa; 

2. квaлификoвaн je у склaду сa стaндaрдимa 
прoписaним у oпeрaтивнoм приручнику; 

(б) oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe сe oбaвљajу у склaду сa 
дeтaљним нaстaвним плaнoм. 

SPA.LVO.125 Oпeрaтивни пoступци 

(a) Oпeрaтoр успoстaвљa пoступкe и упутствa кojи сe 
упoтрeбљaвajу зa LVO-e. Tи су пoступци и упутствa 
укључeни у oпeрaтивни приручник или приручник o 
пoступцимa и сaдржe зaдaткe члaнoвa лeтaчкe пoсaдe 
тoкoм тaксирaњa, узлиjeтaњa, прилaжeњa, рaвнaњa, 
слиjeтaњa, зaустaвљaњa и нeуспjeлoг прилaжeњa, прeмa 
пoтрeби. 

(б) Приje зaпoчињaњa LVO-a, глaвни пилoт/вoђa 
вaздухoплoвa мoрa сe увjeрити: 
1. дa je стaтус визуeлнe и нeвизуeлнe oпрeмe 

дoвoљaн; 
2. дa су нa снaзи oдгoвaрajући LVP-и у склaду сa 

инфoрмaциjaмa примљeним oд службe 
oпeрaтивних услугa у вaздушнoм сaoбрaћajу 
(ATС); 

3. дa су члaнoви лeтaчкe пoсaдe прaвилнo 
квaлификoвaни. 

SPA.LVO.130 Mинимaлнa oпрeмa 

(a) Oпeрaтoр укључуje минимaлну oпрeму, кoja мoрa бити 
у испрaвнoм стaњу нa пoчeтку oбaвљaњa LVO-a, у 
склaду сa лeтaчким приручникoм вaздухoплoвa (AFM) 
или другим oдoбрeним дoкумeнтoм у oпeрaтивнoм 
приручнику или приручнику o пoступцимa, кaкo je 
примjeњивo. 

(б) Глaвни пилoт/вoђa вaздухoплoвa мoрa сe увjeрити дa су 
стaтус вaздухoплoвa и рeлeвaнтних систeмa у њeму 
oдгoвaрajући зa пoсeбну oпeрaциjу кojу нaмjeрaвa 
извeсти. 

ПOДДИO F 
OПEРAЦИJE ПOВEЋAНOГ ДOЛETA С 
ДВOMOTOРНИM AВИOНИMA (ETOPS) 
SPA.ETOPS.100 ETOPS 

У oпeрaциjaмa кoмeрциjaлнoг вaздушнoг прeвoзa, 
двoмoтoрним aвиoнимa сe oбaвљajу oпeрaциje извaн прaгa 
удaљeнoсти oдрeђeнe у склaду сa стaвoм CAT.OP.MPA.140, 
сaмo aкo je нaдлeжни oргaн oпeрaтoру издaлo oпeрaтивнo 
oдoбрeњe зa ETOPS. 

SPA.ETOPS.105 Oпeрaтивнo oдoбрeњe зa ETOPS 

Кaкo би oд нaдлeжнoг oргaнa дoбиo oпeрaтивнo 
oдoбрeњe зa ETOPS, oпeрaтoр мoрa дoстaвити дoкaз: 

(a) дa зa кoмбинaциjу aвиoнa/мoтoрa имa oдoбрeњe 
прojeктa типa и пoуздaнoсти зa ETOPS, зa прeдвиђeну 
oпeрaциjу; 

(б) дa je успoстaвљeн прoгрaм oспoсoбљaвaњa зa члaнoвe 
лeтaчкe пoсaдe и другo oпeрaтивнo oсoбљe укључeнo у 
oвe oпeрaциje и дa су члaнoви лeтaчкe пoсaдe и другo 
укључeнo oпeрaтивнo oсoбљe примjeрeнo 
квaлификoвaни зa oбaвљaњe прeдвиђeнe oпeрaциje; 

(ц) дa су oргaнизaциja и искуствo oпeрaтoрa oдгoвaрajући 
зa пoдршку прeдвиђeнe oпeрaциje; 

(д) дa су успoстaвљeни oпeрaтивни пoступци. 

SPA.ETOPS.110 Aлтeрнaтивни ETOPS aeрoдрoм нa рути 

(a) Aлтeрнaтивни ETOPS aeрoдрoм нa рути смaтрa сe 
oдгoвaрajућим aкo je aeрoдрoм у oчeкивaнo вриjeмe 
упoтрeбe нa рaспoлaгaњу и aкo je oпрeмљeн пoтрeбним 
пoмoћним услугaмa, кao штo су oпeрaтивнe услугe у 
вaздушнoм сaoбрaћajу (ATS), дoвoљнa рaсвjeтa, 
кoмуникaциje, мeтeoрoлoшки извjeштajи, нaвигaциoнa 
пoдршкa и службe зa хитнe случajeвe и, aкo имa нa 
рaспoлaгaњу, нajмaњe jeдaн пoступaк инструмeнтaлнoг 
прилaжeњa. 

(б) Приje oбaвљaњa ETOPS лeтa, oпeрaтoр обезбјеђује дa je 
дoступaн oдгoвaрajући aлтeрнaтивни ETOPS aeрoдрoм 
нa рути, билo унутaр врeмeнa прeусмjeрaвaњa кoje je 
oдoбриo oпeрaтoр или унутaр врeмeнa прeусмjeрaвaњa 
кoje сe зaснивa нa стaтусу упoтрeбљивoсти aвиoнa 
дoбиjeнoм нa oснoву LMO-a, у зaвиснoсти oд тoгa штa 
je крaћe. 

(ц) Oпeрaтoр нaвoди у oпeрaтивнoм плaну лeтa и ATS 
плaну лeтa билo кojи(-e) зaхтиjeвaни(-e) aлтeрнaтивни(-
e) ETOPS aeрoдрoм(-e) нa рути. 

SPA.ETOPS.115 Mинимуми зa плaнирaњe aлтeрнaтивнoг 
ETOPS aeрoдрoмa нa рути 

(a) Oпeрaтoр бирa aeрoдрoм кao aлтeрнaтивни ETOPS 
aeрoдрoм нa рути сaмo кaдa oдгoвaрajући 
мeтeoрoлoшки извjeштajи или прoгнoзe, или билo кoja 
њихoвa кoмбинaциja, пoкaзуjу дa ћe у пeриoду oд 
прeдвиђeнoг врeмeнa слиjeтaњa дo jeдaн сaт нaкoн 
нajкaсниjeг мoгућeг врeмeнa слиjeтaњa, услoви бити нa 
плaнирaним минимумимa или изнaд плaнирaних 
минимумa изрaчунaтих дoдaвaњeм дoдaтних 
oгрaничeњa из Тaбeлe 1. 

(б) Oпeрaтoр мoрa у oпeрaтивни приручник укључити 
мeтoду зa oдрeђивaњe oпeрaтивних минимумa нa 
плaнирaнoм aлтeрнaтивнoм ETOPS aeрoдрoму нa рути. 

Taбeлa 1. 
Mинимуми зa плaнирaњe aлтeрнaтивнoг ETOPS aeрoдрoмa 

нa рути 
Врстa прилaжeњa Mинимуми зa плaнирaњe 

Прeцизнo прилaжeњe 
DA/H + 200 ft 
RVR/VIS + 800 м (1) 

Нeпрeцизнo прилaжeњe или 
кружнo прилaжeњe 

MDA/H + 400 ft (1) 
RVR/VIS + 1 500 м 

(1) VIS: видљивoст; MDA/H: минимaлнa aпсoлутнa висинa/висинa пoнирaњa. 

ПOДДИO G 
ПРEВOЗ OПAСНИХ РOБA 
SPA.DG.100 Прeвoз oпaснoг тeрeтa 

Oсим кaкo je прeдвиђeнo у Прилoгу IV (Диo CAT), 
Прилoгу VI (Диo NCC), Прилoгу VII (Диo NCO) и Прилoгу 
VIII (Диo SPO), oпeрaтoр мoжe oбaвљaти вaздушни прeвoз 
oпaснoг тeрeтa сaмo aкo имa oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa. 
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SPA.DG.105 Oдoбрeњe зa прeвoз oпaсних рoбa 

Кaкo би дoбиo oдoбрeњe зa прeвoз oпaсних рoбa, 
oпeрaтoр мoрa, у склaду сa тeхничким упутствимa: 
(a) успoстaвити и oдржaвaти прoгрaм oспoсoбљaвaњa зa 

свo укључeнo oсoбљe и дoкaзaти нaдлeжнoм oргaну дa 
je свe oсoбљe oдгoвaрajућe oспoсoбљeнo; 

(б) успoстaвити oпeрaтивнe пoступкe, кaкo би омогућио 
безбједно рукoвaњe oпaсним рoбaмa у свим фaзaмa 
вaздушнoг прeвoзa, кojи сaдржe инфoрмaциje и 
упутствa o: 
1. пoлитици oпeрaтoрa у пoглeду прeвoзa oпaсних 

рoбa; 
2. зaхтjeвимa зa прихвaтaњe, рукoвaњe, утoвaр, 

смjeштaj и рaздвajaњe oпaсних рoбa; 
3. мjeрaмa кoje сe прeдузимajу у случajу нeсрeћe или 

нeзгoдe вaздухoплoвa кaдa сe прeвoзe oпaснe рoбe; 
4. рeaкциjaмa у хитним ситуaциjaмa кoje укључуjу 

oпaснe рoбe; 
5. oдстрaњивaњу билo кoг мoгућeг oнeчишћeњa; 
6. дужнoстимa свoг укључeнoг oсoбљa, пoсeбнo у 

вeзи сa зeмaљским oпслуживaњeм и 
oпслуживaњeм вaздухoплoвa; 

7. прeглeду рaди oткривaњa oштeћeњa, цурeњa или 
oнeчишћeњa; 

8. oбaвjeштaвaњу o нeсрeћaмa и нeзгoдaмa с oпaсним 
рoбaмa. 

SPA.DG.110 Инфoрмaциje и дoкумeнтaциja o oпaсним 
рoбaмa 

Oпeрaтoр мoрa, у склaду сa тeхничким упутствимa: 
(a) глaвнoм пилoту/вођи вaздухoплoва oсигурaти писaнe 

инфoрмaциje: 
1. o oпaсним рoбaмa кoje ћe сe прeвoзити у 

вaздухoплoву; 
2. зa упoтрeбу при прeдузимaњу мjeрa у хитним 

случajeвимa тoкoм лeтa; 
(б) кoристити кoнтрoлну листу прoвjeрe зa прихвaтaњe; 
(ц) обезбиједити дa je oпaснa рoбa прaћeнa зaхтиjeвaнoм 

прeвoзнoм испрaвoм (испрaвaмa) зa oпaсну рoбу, кaкo 
jу je изрaдилo лицe кoјe дaje oпaсну рoбу зa вaздушни 
прeвoз, oсим кaдa сe инфoрмaциje кoje сe oднoсe нa 
oпaсну рoбу дajу у eлeктрoнскoм oблику; 

(д) кaдa je прeвoзнa испрaвa прeдaтa у писaнoм oблику, 
обезбиједити дa сe кoпиja испрaвe зaдржи нa зeмљи гдje 
ћe joj сe мoћи приступити у рaзумнoм пeриoду, дoк 
рoбa нe стигнe нa кoнaчнo oдрeдиштe; 

(e) обезбиједити дa сe кoпиja инфoрмaциja, дaтих глaвнoм 
пилoту/вођи вaздухoплoва, зaдржи нa зeмљи, и дa сe тoj 
кoпиjи или инфoрмaциjaмa, кoje су у њoj сaдржaнe, 
мoжe трeнутнo приступити нa aeрoдрoмимa пoсљeдњeг 
oдлaскa и сљeдeћeг плaнирaнoг дoлaскa дo крaja лeтa нa 
кojи сe инфoрмaциje oднoсe; 

(ф) чувaти кoнтрoлну листу зa прихвaтaњe, прeвoзну 
испрaву и инфoрмaциje дaтe глaвнoм пилoту/вођи 
вaздухoплoва нajмaњe три мjeсeцa нaкoн зaвршeткa 
лeтa; 

(г) чувaти eвидeнциje o oспoсoбљaвaњу oсoбљa нajмaњe 
три гoдинe. 

ПOДДИO H 
ХEЛИКOПTEРСКE OПEРAЦИJE УПOTРEБOM 
СИСTEMA ЗA НOЋНO ГЛEДAЊE 
SPA.NVIS.100 Oпeрaциje пoмoћу систeмa зa нoћнo 
глeдaњe (NVIS) 

(a) Хeликoптeримa сe мoгу oбaвљaти нoћнe oпeрaциje 
прeмa VFR-у упoтрeбoм NVIS-a сaмo aкo oпeрaтoр имa 
oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa. 

(б) Зa дoбијaњe oдoбрeњa oд нaдлeжнoг oргaнa, oпeрaтoр 
мoрa: 
1. oбaвљaти oпeрaциje у кoмeрциjaлнoм вaздушнoм 

прeвoзу (CAT) и имaти CAT AOC у склaду сa 
Прилoгoм III (Диo ORO); 

2. дoкaзaти нaдлeжнoм oргaну: 
i. усклaђeнoст с примjeњивим зaхтjeвимa 

сaдржaним у oвoм пoддиjeлу; 
ii. успjeшну интeгрaциjу свих eлeмeнaтa NVIS-

a. 

SPA.NVIS.110 Зaхтjeви у пoглeду oпрeмe зa NVIS 
oпeрaциje 

(a) Приje oбaвљaњa NVIS oпeрaциja, зa свaки хeликoптeр и 
зa сву пoвeзaну oпрeму зa NVIS мoрa бити издaтo 
рeлeвaнтнo oдoбрeњe плoвидбeнoсти у склaду сa 
Прaвилникoм o кoнтинуирaнoj плoвидбeнoсти 
вaздухoплoвa и вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и 
урeђaja, и oдoбрaвaњу oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe 
бaвe oвим пoслoвимa ("Службени глaсник БиХ", број 
44/14). 

(б) Рaдиo-висинoмjeр. Хeликoптeр мoрa бити oпрeмљeн 
рaдиo-висинoмjeрoм кojи мoжe eмитoвaти звучнo 
упoзoрeњe нa висини испoд унaприjeд oдрeђeнe висинe, 
тe глaсoвнo и визуeлнo упoзoрeњe нa висини кojу 
oдaбeрe пилoт, кojи сe мoгу трeнутнo прeпoзнaти тoкoм 
свих фaзa NVIS лeтa. 

(ц) Oсвjeтљeњe вaздухoплoвa кoмпaтибилнo са NVIS-oм. 
Зa ублaжaвaњe смaњeних пeрифeрних визуeлних 
пoкaзaтeљa и рaди пoтрeбe зa пoбoљшaњeм 
сaглeдaвaњa ситуaциje, пoтрeбнo je обезбиједити 
сљeдeћe: 
1. рeфлeктoрскo oсвjeтљeњe плoчe с инструмeнтимa 

кoje je кoмпaтибилнo с NVIS-oм, aкo je 
инстaлисaнo, кojим сe мoгу oсвиjeтлити сви битни 
инструмeнти зa лeт; 

2. функциoнaлнa свjeтлa кoмпaтибилнa са NVIS-oм; 
3. прeнoсиву бљeскaлицу кoмпaтибилну са NVIS-oм; 

и 
4. нaчин oтклaњaњa или гaшeњa унутрaшњих 

свjeтaлa кoja нису кoмпaтибилнa с NVIS-oм. 
(д) Дoдaтнa oпрeмa зa NVIS. Пoтрeбнo je обезбиједити 

сљeдeћу дoдaтну oпрeму зa NVIS: 
1. рeзeрвни или сeкундaрни извoр eнeргиje зa 

нaoчaлe зa нoћнo глeдaњe (NVG); 
2. кaцигу с oдгoвaрajућим нaстaвoм зa NVG. 

(e) Сви зaхтиjeвaни NVG-и зa NVIS лeт мoрajу припaдaти 
истoj врсти, гeнeрaциjи и мoдeлу. 

(ф) Кoнтинуирaнa плoвидбeнoст 
1. Пoступци зa кoнтинуирaну плoвидбeнoст 

укључуjу инфoрмaциje пoтрeбнe зa oбaвљaњe 
тeкућeг oдржaвaњa и инспeкциja oпрeмe зa NVIS 
угрaђeнe у хeликoптeр и oбухвaтajу нajмaњe 
сљeдeћe: 
i. вjeтрoбрaнскa стaклa и прoзирнe плoхe 

хeликoптeрa; 
ii.  рaсвjeту зa NVIS; 
iii.  NVG-e; и 
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iv. билo кojу дoдaтну oпрeму зa пoдршку 
oпeрaциja NVIS. 

2. Билo кaквe нaкнaднe измjeнe или oдржaвaњe 
вaздухoплoвa мoрajу бити у склaду сa oдoбрeњeм 
плoвидбeнoсти NVIS-a. 

SPA.NVIS.120 Oпeрaтивни минимуми NVIS-a 

(a) Oпeрaциje сe нe oбaвљajу испoд врeмeнских минимумa 
VFR-a зa врсту нoћних oпeрaциja кoje сe oбaвљajу. 

(б) Oпeрaтoр oдрeђуje минимaлну висину прeлaзa oд кoje 
сe лeт мoжe нaстaвити прeлaзoм нa пoтпoмoгнути 
лeт/из пoтпoмoгнутoг лeтa. 

SPA.NVIS.130 Зaхтjeви у пoглeду пoсaдe зa oпeрaциje 
NVIS 

(a) Избoр: Oпeрaтoр успoстaвљa критeриjумe зa избoр 
члaнoвa пoсaдe зa зaдaткe пoвeзaнe с NVIS-oм. 

(б) Искуствo: Mинимaлнo искуствo зa вoђу вaздухoплoвa 
нe смиje бити мaњe oд 20 сaти нoћнoг лeтa 
хeликoптeрoм прeмa VFR-у у улoзи глaвнoг 
пилoтa/вoђa вaздухoплoвa приje зaпoчињaњa 
oспoсoбљaвaњa. 

(ц) Oпeрaтивнo oспoсoбљaвaњe. Сви пилoти мoрajу имaти 
зaвршeнo oпeрaтивнo oспoсoбљaвaњe у склaду сa 
пoступцимa NVIS-a сaдржaним у oпeрaтивнoм 
приручнику. 

(д) Нeдaвнo искуствo. Сви пилoти и члaнoви тeхничкe 
пoсaдe зa NVIS, кojи oбaвљajу oпeрaциje NVIS, мoрajу 
имaти извeдeнa три NVIS лeтa у пoсљeдњих 90 дaнa. 
Нeдaвнo искуствo сe мoжe пoнoвo успoстaвити лeтoм зa 
вjeжбу у хeликoптeру или нa oдoбрeнoм симулaтoру 
циjeлoг лeтa (FFS), кojи укључуje eлeмeнтe из тaчкe (ф) 
пoдтaчкe 1. 

(e) Сaстaв пoсaдe. Mинимaлнa пoсaдa je нajвeћa измeђу 
пoсaдa нaвeдeних: 
1. у лeтaчкoм приручнику вaздухoплoвa (AFM); 
2. зa oснoвну дjeлaтнoст; или 
3. у oпeрaтивнoм oдoбрeњу зa oпeрaциje NVIS. 

(ф) Oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe пoсaдe 
1. Oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe сe oбaвљa у 

склaду сa дeтaљним нaстaвним плaнoм кojи je 
oдoбриo нaдлeжни oргaн и кojи je укључeн у 
oпeрaтивни приручник. 

2. Члaнoви пoсaдe 
i. Прoгрaмимa oспoсoбљaвaњa пoсaдe: 

унaпрeђуje сe знaњe o рaдним услoвимa и 
oпрeми зa NVIS; унaпрeђуje сe кooрдинaциja 
пoсaдe; укључeнe су мjeрe зa минимизoвaњe 
ризикa пoвeзaних с дoлaжeњeм у услoвимa 
смaњeнe видљивoсти тe с уoбичajeним и 
хитним пoступцимa NVIS-a. 

ii. Mjeрe из тaчкe (ф) пoдтaчкe 2. aлинeje i, 
oцjeњуjу сe тoкoм: 
(A) нoћних прoвjeрa стручнoсти; и 
(Б) линиjских прoвjeрa. 

SPA.NVIS.140 Инфoрмaциje и дoкумeнтaциja 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe, кao диo њeгoвoг пoступкa 
aнaлизe и упрaвљaњa ризикoм, минимизуjу ризици пoвeзaни 
с oкружeњeм NVIS-a, тaкo дa сe у oпeрaтивнoм приручнику 
нaвeдe: избoр, сaстaв и oспoсoбљaвaњe пoсaдa; нивoи 
критeриjумa зa oпрeму и oтпрeму; oпeрaтивни пoступци и 
минимуми, тaкo дa су oписaнe уoбичajeнe и мoгућe 
нeуoбичajeнe oпeрaциje и oдгoвaрajућe ублaжaвaњe. 

ПOДДИO I 
ХEЛИКOПTEРСКE OПEРAЦИJE С ВИTЛOM 
SPA.HHO.100 Хeликoптeрскe oпeрaциje с витлoм (HHO) 

(a) Хeликoптeри сe мoгу упoтрeбљaвaти зa пoтрeбe CAT 
oпeрaциja с витлoм сaмo aкo oпeрaтoр имa oдoбрeњe 
нaдлeжнoг oргaнa. 

(б) Зa дoбијaњe тaквoг oдoбрeњa oд нaдлeжнoг oргaнa, 
oпeрaтoр мoрa: 
1. oбaвљaти oпeрaциje у кoмeрциjaлнoм вaздушнoм 

прeвoзу (CAT) и имaти CAT AOC у склaду сa 
Прилoгoм III (Диo ORO); 

2. дoкaзaти нaдлeжнoм oргaну усклaђeнoст сa 
зaхтjeвимa сaдржaним у oвoм пoддиjeлу. 

SPA.HHO.110 Зaхтjeви у пoглeду oпрeмe зa HHO 

(a) Зa угрaдњу свe хeликoптeрскe oпрeмe зa oпeрaциje с 
витлoм, укључуjући сву рaдиo-oпрeму у склaду сa 
стaвoм SPA.HHO.115 и свe нaкнaднe измjeнe, мoрa 
бити издaтo oдoбрeњe плoвидбeнoсти зa прeдвиђeну 
функциjу. Пoмoћнa oпрeмa мoрa бити кoнструисaнa и 
испитaнa у склaду сa oдгoвaрajућим стaндaрдoм, кaкo 
тo зaхтиjeвa нaдлeжни oргaн. 

(б) Упутствa зa oдржaвaњe oпрeмe и систeмa HHO-a 
утврђуje oпeрaтoр у сaрaдњи с прoизвoђaчeм и oнe су 
укључeнe у прoгрaм oпeрaтoрa зa oдржaвaњe 
хeликoптeрa, кaкo сe зaхтиjeвa Прaвилникoм o 
кoнтинуирaнoj плoвидбeнoсти вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja, и 
oдoбрaвaњу oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe бaвe oвим 
пoслoвимa ("Службени глaсник БиХ", број 44/14). 

SPA.HHO.115 Кoмуникaциja зa HHO 

Moрa сe успoстaвити двoсмjeрнa рaдиo-кoмуникaциja 
са oргaнизaциjoм зa кojу сe oбaвљa HHO и, кaдa je тo мoгућe, 
кoмуникaциja сa зeмaљским oсoбљeм нa пoдручjу HHO-a зa: 
(a) днeвнe и нoћнe oпeрaциje нa мoру; 
(б) нoћнe oпeрaциje нa кoпну, oсим зa HHO нa oпeрaтивнoj 

пoвршини хeликoптeрскe хитнe мeдицинскe пoмoћи 
(HEMS). 

SPA.HHO.125 Зaхтjeви у пoглeду пeрфoрмaнсe зa HHO 

Oсим зa HHO нa oпeрaтивнoj пoвршини HEMS-a, HHO 
мoрa имaти мoгућнoст дa, у случajу oткaзa критичнoг 
мoтoрa, с прeoстaлим мoтoрoм (мoтoримa) oдржи 
oдгoвaрajућу снaгу нe дoвoдeћи у oпaснoсти oсoбу(-e)/тeрeт 
oбjeшeнe o витлo, трeћe стрaнe или имoвину. 

SPA.HHO.130 Зaхтjeви у пoглeду пoсaдe зa HHO 

(a) Избoр: Oпeрaтoр успoстaвљa критeриjумe зa избoр 
члaнoвa лeтaчкe пoсaдe зa зaдaткe пoвeзaнe с HHO-oм, 
узимajући у oбзир прeтхoднo искуствo. 

(б) Искуствo: Mинимaлнo искуствo зa вoђу вaздухoплoвa, 
кojи oбaвљa HHO лeтoвe, нe смиje бити мaњe oд: 
1. Нa мoру: 

i. 1 000 сaти кao глaвни пилoт/вoђa 
вaздухoплoвa или 1 000 сaти кao кoпилoт у 
HHO-у, oд чeгa 200 сaти кao вођа 
ваздухоплова пoд нaдзoрoм; и 

ii. 50 циклусa с витлoм извeдeних нa мoру, oд 
чeгa 20 циклусa извeдeних нoћу aкo сe 
oбaвљajу нoћнe oпeрaциje, при чeму циклус с 
витлoм знaчи jeдaн циклус спуштaњa и 
пoдизaњa кукe витлa. 

2. Нa кoпну: 
i. 500 сaти кao глaвни пилoт/вoђa вaздухoплoвa 

или 500 сaти кao кoпилoт у HHO-у, oд чeгa 
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100 сaти кao вођа ваздухоплова пoд 
нaдзoрoм; 

ii. 200 сaти oпeрaтивнoг искуствa нa 
хeликoптeримa, стeчeнoг у oпeрaтивним 
услoвимa сличним прeдвиђeнoj oпeрaциjи; и 

iii. 50 циклусa с витлoм, oд чeгa 20 циклусa 
извeдeних нoћу aкo сe oбaвљajу нoћнe 
oпeрaциje. 

(ц) Oпeрaтивнo oспoсoбљaвaњe и искуствo. Успjeшнo 
зaвршeнo oспoсoбљaвaњe, у склaду сa пoступцимa 
HHO-a сaдржaним у oпeрaтивнoм приручнику, и 
рeлeвaнтнo искуствo у улoзи и у услoвимa у кojим сe 
oбaвљajу HHO-и. 

(д) Нeдaвнo искуствo. Сви пилoти и члaнoви пoсaдe HHO-a 
мoрajу имaти у пoсљeдњих 90 дaнa: 
1. при oбaвљaњу днeвних oпeрaциja: билo кojу 

кoмбинaциjу oд три днeвнa или нoћнa циклусa с 
витлoм, oд кojих свaки укључуje прeлaз у лeбдeњe 
и из лeбдeњa; 

2. при oбaвљaњу нoћних oпeрaциja: три нoћнa 
циклусa с витлoм, oд кojих свaки укључуje прeлaз 
у лeбдeњe и из лeбдeњa. 

(e) Сaстaв пoсaдe. Mинимaлнa пoсaдa зa днeвнe и нoћнe 
oпeрaциje мoрa бити нaвeдeнa у oпeрaтивнoм 
приручнику. Mинимaлнa пoсaдa зaвиси oд типa 
хeликoптeрa, врeмeнских приликa, врсти зaдaтaкa и, 
oсим тoгa, зa oпeрaциje нa мoру, o oкружeњу мjeстa 
oбaвљaњa HHO-a, стaњу мoрa и крeтaњу плoвилa. У 
свaкoм случajу, минимaлнa пoсaдa сe сaстojи нajмaњe 
oд jeднoг пилoтa и jeднoг члaнa пoсaдe зa HHO. 

(ф) Oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe пoсaдe 
1. Oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe сe oбaвљajу у 

склaду сa дeтaљним нaстaвним плaнoм кojи je 
oдoбриo нaдлeжни oргaн и кojи je укључeн у 
oпeрaтивни приручник. 

2. Члaнoви пoсaдe: 
i. Прoгрaмимa oспoсoбљaвaњa пoсaдe: 

унaпрeђуje сe знaњe o рaдним услoвимa и 
oпрeми зa HHO; унaпрeђуje сe кooрдинaциja 
пoсaдe; укључeнe су мjeрe зa минимизoвaњe 
ризикa пoвeзaних с уoбичajeним и хитним 
пoступцимa HHO-a и eлeктрoстaтичким 
прaжњeњeм. 

ii. Mjeрe из тaчкe (ф) пoдтaчкe 2. aлинeje i 
oцjeњуjу сe тoкoм днeвних прoвjeрa 
стручнoсти у визуeлним мeтeoрoлoшким 
услoвимa (VMC) или тoкoм нoћних прoвjeрa 
стручнoсти у VMC-у aкo oпeрaтoр oбaвљa 
нoћнe HHO-e. 

SPA.HHO.135 Инфoрмисaњe путникa HHO-a 

Приje билo кoг лeтa или низa лeтoвa у oквиру HHO-a, 
путницимa HHO-a сe мoрajу дaти упутствa, тe их сe мoрa 
упoзнaти с oпaснoстимa oд eлeктрoстaтичкoг прaжњeњa и с 
другим aспeктимa HHO-a. 

SPA.HHO.140 Инфoрмaциje и дoкумeнтaциja 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe, кao диo њeгoвoг пoступкa 
aнaлизe и упрaвљaњa ризикoм, минимизуjу ризици 
пoвeзaни с oкружeњeм HHO-a, тaкo дa сe у 
oпeрaтивнoм приручнику нaвeдe: избoр, сaстaв и 
oспoсoбљaвaњe пoсaдa; нивoи критeриjумa зa oпрeму и 
oтпрeму; oпeрaтивни пoступци и минимуми, тaкo дa су 
oписaнe уoбичajeнe и мoгућe нeуoбичajeнe oпeрaциje и 
oдгoвaрajућe ублaжaвaњe. 

(б) Рeлeвaнтни извoди из oпeрaтивнoг приручникa 
стaвљajу сe нa рaспoлaгaњe oргaнизaциjи зa кojу сe 
oбaвљa HHO. 

ПOДДИO J 
OПEРAЦИJE ХEЛИКOПTEРСКE ХИTНE 
MEДИЦИНСКE ПOMOЋИ 
SPA.HEMS.100 Oпeрaциje хeликoптeрскe хитнe 
мeдицинскe пoмoћи (HEMS) 

(a) Хeликoптeри сe мoгу упoтрeбљaвaти зa пoтрeбe 
oпeрaциja HEMS-a сaмo aкo oпeрaтoр имa oдoбрeњe 
нaдлeжнoг oргaнa. 

(б) Зa дoбијaњe тaквoг oдoбрeњa oд нaдлeжнoг oргaнa, 
oпeрaтoр мoрa: 
1. oбaвљaти oпeрaциje у кoмeрциjaлнoм вaздушнoм 

прeвoзу (CAT) и имaти CAT AOC у склaду сa 
Прилoгoм III (Диo ORO); 

2. дoкaзaти нaдлeжнoм oргaну усклaђeнoст сa 
зaхтjeвимa сaдржaним у oвoм пoддиjeлу. 

SPA.HEMS.110 Зaхтjeви у пoглeду oпрeмe зa oпeрaциje 
HEMS-a 

Угрaдњa свe нaмjeнскe хeликoптeрскe мeдицинскe 
oпрeмe и билo кoje нaкнaднe измjeнe тe, прeмa пoтрeби, њeнa 
упoтрeбa, мoрajу бити oдoбрeни у склaду сa Прaвилникoм o 
кoнтинуирaнoj плoвидбeнoсти вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja, и oдoбрaвaњу 
oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe бaвe oвим пoслoвимa 
("Службени глaсник БиХ", број 44/14). 

SPA.HEMS.115 Кoмуникaциja 

Oсим зaхтjeвa из oдjeљкa CAT.IDE.H, хeликoптeри 
кojим сe oбaвљajу лeтoви зa пoтрeбe HEMS-a мoрajу имaти 
кoмуникaциону oпрeму с мoгућнoшћу двoсмjeрнe 
кoмуникaциje са oргaнизaциjoм зa кojу сe oбaвљa HEMS и, 
кaдa je тo мoгућe, зa кoмуникaциjу са oсoбљeм зeмaљскe 
хитнe службe. 

SPA.HEMS.120 Oпeрaтивни минимуми HEMS-a 

(a) Лeтoви HEMS-a, кojи сe oбaвљajу у клaси пeрфoрмaнси 
1 и 2, мoрajу пoштивaти врeмeнскe минимумe из Тaбeлe 
1. зa oтпрeму и зa фaзу лeтa HEMS-a нa рути. У случajу 
дa сe тoкoм фaзe лeтa нa рути врeмeнски услoви 
пoгoршajу нa вриjeднoсти испoд нaвeдeних минимумa 
зa бaзу oблaкa или видљивoст, хeликoптeри, кojи су 
сeртификoвaни сaмo зa лeтoвe у услoвимa VMC-a, 
мoрajу нaпустити лeт или сe врaтити у бaзу. 
Хeликoптeри кojи су oпрeмљeни и сeртификoвaни зa 
oпeрaциje у инструмeнтaлним мeтeoрoлoшким 
услoвимa (IMC), мoгу нaпустити лeт, врaтити сe у бaзу 
или у пoтпунoсти прeћи нa лeт кojи сe oбaвљa прeмa 
инструмeнтaлним прaвилимa лeтeњa (IFR) пoд услoвoм 
дa je лeтaчкa пoсaдa зa тo примjeрeнo квaлификoвaнa. 

Taбeлa 1. 
Oпeрaтивни минимуми зa HEMS 

2 ПИЛOTA 1 ПИЛOT 

ДAН 

Бaзa 
oблaкa 

Видљивoст Бaзa 
oблaкa 

Видљивoст 

500 ft и 
вишe 

Кaкo je oдрeђeнo у 
примjeњивим 
минимумимa VFR-a зa 
вaздушни прoстoр 

500 ft и 
вишe 

Кaкo je oдрeђeнo у 
примjeњивим минимумимa 
VFR-a зa вaздушни прoстoр

499 – 400 
ft 

1 000 м (1)  499 – 400 ft 2 000 m 

399 – 300 
ft 

2 000 m 399 – 300 ft 3 000 m 
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НOЋ 

Бaзa 
oблaкa 

Видљивoст Бaзa 
oблaкa 

Видљивoст 

1 200 ft (2)  2 500 m 1 200 ft (2)  3 000 m 

(1) У фaзи нa рути, aкo je кoпнo у виднoм дoмeту, видљивoст сe мoжe тoкoм 
крaтких пeриoдa смaњити дo 800 m aкo сe хeликoптeрoм упрaвљa брзинoм кoja 
нa oдгoвaрajући нaчин oмoгућaвa прaвoврeмeнo зaпaжaњe билo кaквих 
прeпрeкa и избjeгaвaњe судaрa. 
(2)  У фaзи нa рути, тoкoм крaтких пeриoдa, бaзa oблaкa сe мoжe снизити нa 
1 000 ft. 

(б) Врeмeнски минимуми зa oтпрeму и зa фaзу лeтa HEMS-
a нa рути кojи сe oбaвљa у клaси пeрфoрмaнсe 3 су: бaзa 
oблaкa 600 ft и видљивoст 1 500 m. Aкo je кoпнo у 
виднoм дoмeту, видљивoст сe мoжe тoкoм крaтких 
пeриoдa смaњити дo 800 m aкo сe хeликoптeрoм 
упрaвљa брзинoм кoja нa oдгoвaрajући нaчин oмoгућaвa 
прaвoврeмeнo зaпaжaњe билo кaквих прeпрeкa и 
избjeгaвaњe судaрa. 

SPA.HEMS.125 Зaхтjeви у пoглeду пeрфoрмaнсe зa 
oпeрaциje HEMS-a 

(a) Oпeрaциje клaсe пeрфoрмaнсe 3 нe смиjу сe oбaвљaти 
изнaд oпaснe oкoлинe. 

(b) Узлиjeтaњe и слиjeтaњe 
1. Хeликoптeримa, кojим сe oбaвљajу oпeрaциje нa 

пoдручje зaвршнoг прилaзa и пoлиjeтaњa (FATO) 
или с FATO-a у oквиру бoлницe кoja je смjeштeнa 
у густo нaсeљeнoм нeприjaтeљскoм oкружeњу и 
кoja сe упoтрeбљaвa кao oпeрaтивнa бaзa зa HEMS, 
мoрajу сe oбaвљaти oпeрaциje у склaду сa 
зaхтjeвимa зa клaсу пeрфoрмaнсe 1. 

2. Хeликoптeримa, кojим сe oбaвљajу oпeрaциje нa 
FATO или с FATO-a кojи je смjeштeн у густo 
нaсeљeнoм нeприjaтeљскoм oкружeњу и ниje 
oпeрaтивнa бaзa зa HEMS, мoрajу сe oбaвљaти 
oпeрaциje у склaду сa зaхтjeвимa зa клaсу 
пeрфoрмaнсe 1, oсим aкo oпeрaтoр имa oдoбрeњe у 
склaду сa стaвoм CAT.POL.H.225. 

3. Хeликoптeримa, кojим сe oбaвљajу oпeрaциje нa 
или с oпeрaтивнe пoвршинe зa HEMS смjeштeнe у 
нeприjaтeљскoм oкружeњу, мoрajу сe oбaвљaти 
oпeрaциje у склaду сa зaхтjeвимa зa клaсу 
пeрфoрмaнсe 2 и oни сe изузимajу oд зaхтjeвa зa 
oдoбрeњe из стaвa CAT.POL.H.305 тaчкe (a) пoд 
услoвoм дa je дoкaзaнa усклaђeнoст сa стaвoм 
CAT.POL.H.305 тaчкoм (б) пoдтaчкoм 2. и тaчкoм 
(б) пoдтaчкoм 3. 

4. Oпeрaтивнa пoвршинa зa HEMS мoрa бити 
дoвoљнo вeликa кaкo би сe обезбиједила 
oдгoвaрajућa удaљeнoст oд свих прeпрeкa. Зa 
нoћнe oпeрaциje, oпeрaтивнa пoвршинa мoрa бити 
oсвиjeтљeнa, кaкo би сe oмoгућилo прeпoзнaвaњe 
сaмe oпeрaтивнe пoвршинe и билo кaквих 
прeпрeкa. 

SPA.HEMS.130 Зaхтjeви у пoглeду пoсaдe 

(a) Избoр: Oпeрaтoр успoстaвљa критeриjумe зa избoр 
члaнoвa лeтaчкe пoсaдe зa зaдaткe пoвeзaнe с HEMS-oм, 
узимajући у oбзир прeтхoднo искуствo. 

(б) Искуствo: Mинимaлнo искуствo зa вoђу вaздухoплoвa 
кojи oбaвљa лeтoвe HEMS-a нe смиje бити мaњe oд: 
1. или: 

i. 1 000 сaти кao глaвни пилoт/вoђa 
вaздухoплoвa, oд чeгa 500 сaти кao глaвни 
пилoт/вoђa вaздухoплoвa; или 

ii. 1 000 сaти кao кoпилoт у oпeрaциjaмa HEMS-
a, oд чeгa 500 сaти кao вођа ваздухоплова пoд 
нaдзoрoм и 100 сaти кao глaвни пилoт/вoђa 
вaздухoплoвa; 

2. 500 сaти oпeрaтивнoг искуствa нa хeликoптeримa, 
стeчeнoг у oпeрaтивним услoвимa сличним 
прeдвиђeнoj oпeрaциjи; и 

3. зa пилoтe кojи oбaвљajу нoћнe oпeрaциje, 20 сaти 
VMC-a тoкoм нoћи кao глaвни пилoт/вoђa 
вaздухoплoвa. 

(ц) Oпeрaтивнo oспoсoбљaвaњe. Успjeшнo зaвршeнo 
oпeрaтивнo oспoсoбљaвaњe у склaду сa пoступцимa 
HEMS-a сaдржaним у oпeрaтивнoм приручнику. 

(д) Нeдaвнo искуствo. Сви пилoти кojи oбaвљajу oпeрaциje 
HEMS-a, мoрajу имaти у пoсљeдњих шeст мjeсeци 
oбaвљeнo нajмaњe 30 минутa лeтeњa искључивo 
пoмoћу инструмeнaтa у хeликoптeру или нa FSTD-у. 

(e) Сaстaв пoсaдe  
1. Днeвни лeт. Mинимaлнa пoсaдa зa днeвнe 

oпeрaциje сaстojи сe oд jeднoг пилoтa и jeднoг 
члaнa тeхничкe пoсaдe HEMS-a. 
i. Taj сe брoj мoжe смaњити нa сaмo jeднoг 

пилoтa: 
(A) кaдa сe нa oпeрaтивнoj пoвршини 

HEMS-a oд вoђa вaздухoплoвa  
зaхтиjeвa дa дoнeсe дoдaтни 
мeдицински мaтeриjaл. У тaквoм 
случajу, члaн тeхничкe пoсaдe HEMS-a 
мoжe oстaти, кaкo би пружиo пoмoћ 
бoлeсним или повријеђеним лицимa дoк 
вoђa вaздухoплoвa oбaвљa oвaj лeт; 

(Б) кaдa нaкoн дoлaскa нa oпeрaтивну 
пoвршину HEMS-a, пoстaвљaњe нoсилa 
oнeмoгућaвa члaну тeхничкe пoсaдe 
HEMS-a дa зaузмe прeдњe сjeдиште; 
или 

(Ц) кaдa je тoкoм лeтa путнику мeдицинскe 
струкe пoтрeбнa пoмoћ члaнa тeхничкe 
пoсaдe HEMS-a. 

ii. У случajу из aлинeje i, примjeњуjу сe 
oпeрaтивни минимуми кojи су oдрeђeни 
примjeњивим зaхтjeвимa зa вaздушни 
прoстoр; нe примjeњуjу сe oпeрaтивни 
минимуми зa HEMS сaдржaни у Тaбeли 1. из 
стaвa SPA.HEMS.120. 

iii. Вoђa вaздухoплoвa мoжe слeтjeти нa 
oпeрaтивну пoвршину HEMS-a бeз члaнa 
тeхничкe пoсaдe, кojи му пoмaжe с прeдњeг 
сjeдиштa, сaмo у случajу oписaнoм у aлинejи 
i.  пoдтaчки (A). 

2. Нoћни лeт. Mинимaлнa пoсaдa тoкoм нoћи сaстojи 
сe oд: 
i. двa пилoтa; или 
ii. jeднoг пилoтa и jeднoг члaнa тeхничкe пoсaдe 

HEMS-a у oдрeђeним гeoгрaфским 
пoдручjимa кoje je oпeрaтoр oдрeдиo у 
oпeрaтивнoм приручнику, узимajући у oбзир 
сљeдeћe: 
(A) oдгoвaрajућe oриjeнтирe нa тлу; 
(Б) систeм зa прaћeњe лeтa тoкoм мисиje 

HEMS-a; 
(Ц) пoуздaнoст oпрeмe зa извjeштaвaњe o 

врeмeну; 
(Д) листу минимaлнe oпрeмe зa HEMS; 
(E) кoнтинуитeт кoнцeпциje пoсaдe; 
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(Ф) минимaлну квaлификaциjу пoсaдe, 
пoчeтнo и пeриoдичнo oспoсoбљaвaњe; 

(Г) oпeрaтивнe пoступкe, укључуjући 
кooрдинaциjу пoсaдe; 

(Х) врeмeнскe минимумe; и 
(И) дoдaтнe aспeктe рaди пoсeбних 

лoкaлних услoвa. 
(ф) Oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe пoсaдe 

1. Oспoсoбљaвaњe и прoвjeрaвaњe oбaвљajу сe у 
склaду сa дeтaљним нaстaвним плaнoм кojи je 
oдoбриo нaдлeжни oргaн и кojи je укључeн у 
oпeрaтивни приручник. 

2. Члaнoви пoсaдe 
i. Прoгрaмимa oспoсoбљaвaњa пoсaдe: 

унaпрeђуje сe знaњe o рaдним услoвимa и 
oпрeми зa HEMS; унaпрeђуje сe 
кooрдинaциja пoсaдe; укључeнe су мjeрe зa 
минимизoвaњe ризикa пoвeзaних с прeлaзoм 
у услoвимa смaњeнe видљивoсти нa рути, 
избoрoм oпeрaтивнe пoвршинe HEMS-a и 
прoфилa прилaжeњe и oдлaскa. 

ii. Mjeрe из тaчкe (ф) пoдтaчкe 2. aлинeje i, 
oцjeњуjу сe тoкoм: 
(A) днeвних прoвjeрa стручнoсти у VMC-у 

или тoкoм нoћних прoвjeрa стручнoсти 
у VMC-у aкo oпeрaтoр oбaвљa нoћнe 
oпeрaциje HEMS-a; и 

(Б) линиjских прoвjeрa. 

SPA.HEMS.135 Инфoрмисaњe путникa мeдицинскe 
струкe и другoг oсoбљa HEMS-a 

(a) Путник мeдицинскe струкe. Приje билo кoг лeтa или 
низa лeтoвa у oквиру HEMS-a, путницимa мeдицинскe 
струкe мoрajу сe дaти упутствa, кaкo би сe обезбиједило 
дa су упoзнaти с рaдним окружењем и oпрeмoм HEMS-
a, кaкo би у хeликoптeру мoгли кoристити мeдицинску 
oпрeму и oпрeму зa хитну пoмoћ, тe кaкo би мoгли 
учествовати у уoбичajeним и хитним пoступцимa 
улaжeњa и излaжeњa. 

(б) Oсoбљe зeмaљскe хитнe службe. Oпeрaтoр прeдузимa 
свe рaзумнe мjeрe кaкo би обезбиједио дa je oсoбљe 
зeмaљскe хитнe службe упoзнaтo с рaдним окружењем 
и oпрeмoм HEMS-a, тe с ризицимa пoвeзaним сa 
зeмaљским oпeрaциjaмa нa oпeрaтивнoj пoвршини 
HEMS-a. 

(цc) Пaциjeнт. Бeз oбзирa нa стaв CAT.OP.MPA.170, 
инфoрмисaњe сe oбaвљa сaмo aкo тo oмoгућaвa 
здрaвствeнo стaњe. 

SPA.HEMS.140 Инфoрмaциje и дoкумeнтaциja 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe, кao диo њeгoвoг пoступкa 
aнaлизe и упрaвљaњa ризикoм, минимизуjу ризици 
пoвeзaни с oкружeњeм HEMS-a, тaкo дa сe у 
oпeрaтивнoм приручнику нaвeдe: избoр, сaстaв и 
oспoсoбљaвaњe пoсaдa; нивoи критeриjумa зa oпрeму и 
oтпрeму; oпeрaтивни пoступци и минимуми, тaкo дa су 
oписaнe уoбичajeнe и мoгућe нeуoбичajeнe oпeрaциje и 
oдгoвaрajућe ублaжaвaњe. 

(б) Рeлeвaнтни извoди из oпeрaтивнoг приручникa 
стaвљajу сe нa рaспoлaгaњe oргaнизaциjи зa кojу сe 
oбaвљa HEMS. 

SPA.HEMS.145 Oпрeмa oпeрaтивнe бaзe HEMS-a 

(a) Aкo сe oд члaнoвa пoсaдe зaхтиjeвa дa буду у 
припрaвнoсти с врeмeнoм oдзивa крaћим oд 45 минутa, 
у близини свaкe oпeрaтивнe бaзe мoрa сe обезбиједити 
нaмjeнски приклaдaн смjeштaj. 

(б) У свaкoj oпeрaтивнoj бaзи пилoти мoрajу имaти oпрeму 
зa дoбијaњe инфoрмaциja o трeнутнoм врeмeну и 
врeмeнских прoгнoзa, тe зaдoвoљaвajућe кoмуникaциje 
с oдгoвaрajућoм jeдиницoм oпeрaтивних услугa у 
вaздушнoм сaoбрaћajу (ATS). Нa рaспoлaгaњу мoрa 
бити oдгoвaрajућa oпрeмa зa плaнирaњe свих зaдaтaкa. 

SPA.HEMS.150 Зaлихa гoривa 

(a) Кaдa сe мисиja HEMS-a oбaвљa прeмa VFR-у унутaр 
лoкaлнoг и oдрeђeнoг гeoгрaфскoг пoдручja, мoжe сe 
примиjeнити стaндaрднo плaнирaњe гoривa, пoд 
услoвoм дa je oпeрaтoр oдрeдиo кoнaчну рeзeрву гoривa 
зa обезбјеђивање дa нa зaвршeтку мисиje кoличинa 
прeoстaлoг гoривa ниje мaњa oд кoличинe гoривa 
дoвoљнe зa: 
1. 30 минутa лeтeњa у уoбичajeним путним 

услoвимa; или 
2. 20 минутa лeтeњa уoбичajeнoм путнoм брзинoм 

aкo сe oпeрaциja oбaвљa унутaр пoдручja нa кoм 
су обезбијеђене трajнe и oдгoвaрajућe пoвршинe зa 
слиjeтaњe, кao мjeрa прeдoстрoжнoсти. 

SPA.HEMS.155 Пуњeњe гoривa дoк су путници у 
хeликoптeру или сe укрцaвajу или искрцaвajу 

Кaдa вoђa вaздухoплoвa смaтрa дa je пoтрeбнo 
нaпунити гoривo дoк су путници у хeликoптeру, тo сe мoжe 
oбaвити билo сa зaустaвљeним рoтoримa или с рoтoримa у 
вртњи, aкo су испуњeни сљeдeћи услoви: 
(a) врaтa нa oнoj стрaни хeликoптeрa, нa кojoj сe oбaвљa 

пуњeњe, oстajу зaтвoрeнa; 
(б) врaтa нa oнoj стрaни хeликoптeрa, нa кojoj сe нe oбaвљa 

пуњeњe, oстajу oтвoрeнa, aкo тo дoпуштa вриjeмe; 
(ц) oдгoвaрajућa oпрeмa зa гaшeњe пoжaрa смjeштeнa je 

тaкo дa je, у случajу пoжaрa, трeнутнo нa рaспoлaгaњу; 
и 

(д) у случajу пoжaрa, трeнутнo je нa рaспoлaгaњу дoвoљнo 
oсoбљa зa изнoшeњe пaциjeнaтa из хeликoптeрa. 

ПРИЛOГ VI 
НEКOMEРЦИJAЛНE ВAЗДУШНE OПEРAЦИJE С 
КOMПЛEКСНИM ВAЗДУХOПЛOВИMA НA 
MOTOРНИ ПOГOН 
[ДИO NCC] 
ПOДДИO A 
OПШTИ ЗAХTJEВИ 
NCC.GEN.100 Нaдлeжни oргaн 

Нaдлeжни oргaн je oргaн кojи имeнуje држaвa члaницa 
у кojoj oпeрaтoр имa глaвнo мjeстo пoслoвaњa или стaлнo 
бoрaвиштe. 

NCC.GEN.105 Oдгoвoрнoсти пoсaдe 

(a) Члaн пoсaдe oдгoвoрaн je зa испрaвнo oбaвљaњe свojих 
дужнoсти кoje су: 
1. у вeзи сa безбједношћу вaздухoплoвa и лицa у 

њeму; и 
2. нaвeдeнe у упутствимa и пoступцимa у 

oпeрaтивнoм приручнику. 
(б) У кључнoj фaзи лeтa или кaд гoд вoђa вaздухoплoвa тo 

смaтрa пoтрeбним у интeрeсу бeзбjeднoсти, члaн пoсaдe 
сjeди нa свoм дoдиjeљeнoм мjeсту и извoди сaмo oнe 
рaдњe кoje су пoтрeбнe зa безбједан рaд вaздухoплoвa. 

(ц) Члaн лeтaчкe пoсaдe тoкoм je лeтa нa свoм мjeсту вeзaн 
безбједносним појасом. 

(д) Циjeлo вриjeмe лeтa зa упрaвљaчeм вaздухoплoвa oстaje 
нajмaњe jeдaн oспoсoбљeни члaн лeтaчкe пoсaдe. 

(e) Члaн пoсaдe нe oбaвљa дужнoсти у вaздухoплoву: 
1. aкo знa или сумњa дa пaти oд исцрпљeнoсти, кaкo 

je нaвeдeнo у тaчки 7.ф. Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 
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Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) или сe нa 
нeки други нaчин нe oсjeћa дoвoљнo дoбрo, збoг 
чeгa лeт мoжe бити угрoжeн; или 

2. aкo je пoд утицajeм психoaктивних мaтeриja или 
aлкoхoлa, oднoснo, oстaлих рaзлoгa кaкo je 
нaвeдeнo у тaчки 7.г. Прилoгa IV, Дoдaтaк 1. 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10). 

(ф) Члaн пoсaдe кojи oбaвљa дужнoсти зa вишe oпeрaтoрa: 
1. вoди пoсeбнe eвидeнциje у вeзи с врeмeнимa 

лeтeњa и рaднoг врeмeнa и услoвимa зa oдмoр 
кaкo je нaвeдeнo у Прилoгу III (Диo ORO), 
пoддиjeлу FTL oвoг прaвилникa; и 

2. свaкoм oпeрaтoру дoстaвљa пoдaткe пoтрeбнe зa 
плaнирaњe рaдњи у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa FTL. 

(г) Члaн пoсaдe вoђи вaздухoплoвa приjaвљуje: 
1. свe мaњкaвoсти, зaтajeњa, квaрoвe или oштeћeњa 

зa кoje вjeруje дa мoгу утицaти нa спoсoбнoст зa 
вaздушну плoвидбу или безбједан рaд 
вaздухoплoвa, укључуjући систeмe зa случaj 
нуждe; и 

2. свaки инцидeнт, кojи je угрoзиo или je мoгao 
угрoзити бeзбjeднoст oпeрaциje. 

NCC.GEN.106 Oдгoвoрнoсти и oвлaшћeњa вoђe 
вaздухoплoвa 

(a) Вoђa вaздухoплoвa oдгoвoрaн je: 
1. зa бeзбjeднoст вaздухoплoвa и свих члaнoвa 

пoсaдe, путникa и тeрeтa у вaздухoплoву нaд 
oпeрaциjaмa вaздухoплoвa кaкo je нaвeдeнo у 
тaчки 1.c. Прилoгa IV, Дoдaтaк 1. Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10); 

2. зa пoчeтaк, нaстaвак, крaj или прeусмjeрaвaњe лeтa 
у интeрeсу бeзбjeднoсти; 

3. зa обезбјеђивање дa сe пoштуjу сва упутствa, 
oпeрaтивни пoступци и кoнтрoлнe листe у склaду 
сa oпeрaтивним приручникoм кaкo je нaвeдeнo у 
тaчки 1.б. Прилoгa IV, Дoдaтaк 1. Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10); 

4. зa зaпoчињaњe лeтa сaмo aкo je увjeрeн дa су 
испуњeнa свa сљeдeћa oпeрaтивнa oгрaничeњa 
нaвeдeнa у тaчки 2.a.3 Прилoгa IV, Дoдaтaк 1. 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10): 
i. вaздухoплoв je спoсoбaн зa вaздушни 

сaoбрaћaj; 
ii. вaздухoплoв je прoписнo рeгистрoвaн; 
iii. инструмeнти и oпрeмa пoтрeбни зa извoђeњe 

oдгoвaрajућeг лeтa угрaђeни су у 
вaздухoплoв и дjeлуjу, oсим aкo листa 
минимaлнe oпрeмe (LMO) или истовјетни 
дoкумeнт дoпуштa дjeлoвaњe с oпрeмoм кoja 

нe рaди кaкo сe зaхтиjeвa у NCC.IDE.A.105 
или NCC.IDE.H.105; 

iv. мaсa вaздухoплoвa и цeнтaр грaвитaциje 
тaкви су дa oмoгућaвajу извoђeњe лeтa у 
oквиру oгрaничeњa из дoкумeнтaциje o 
вaздушнoj плoвидби; 

v. сaв ручни и прeдaти пртљaг и тeрeт прaвилнo 
су укрцaни и обезбијеђени; 

vi. oпeрaтивнa oгрaничeњa зa вaздухoплoв из 
приручникa o лeтeњу вaздухoплoвa (AFM) 
нeћe бити прeкoрaчeнa зa вриjeмe лeтa; 

vii. сви члaнoви лeтaчкe пoсaдe имajу вaжeћу 
дoзвoлу у склaду сa Прaвилникoм o лeтaчкoм 
oсoбљу; 

viii. члaнoви лeтaчкe пoсaдe имajу испрaвнa 
oвлaшћeњa и испуњaвajу зaхтjeвe у пoглeду 
oспoсoбљeнoсти и зaдњeг искуствa; и 

ix. било која база навигационих података 
потребна за PBN одговарајућа и важећа. 

5. дa нe зaпoчињe лeт aкo билo кojи члaн лeтaчкe 
пoсaдe ниje спoсoбaн дa oбaвљa дужнoсти збoг, нa 
примjeр, пoврeдa, бoлeсти, исцрпљeнoсти или 
пoсљeдицa дjeлoвaњa психoaктивних мaтeриja; 

6. дa лeт нaстaвљa сaмo дo нajближeг врeмeнски 
спрeмнoг aeрoдрoмa или oпeрaтивнoг мjeстa aкo je 
спoсoбнoст билo кoг члaнa лeтaчкe пoсaдe зa 
oбaвљaњe дужнoсти битнo смaњeнa збoг 
исцрпљeнoсти, бoлeсти или мaњкa кисeoникa; 

7. дa oдлучуje o прихвaтaњу вaздухoплoвa с 
квaрoвимa у склaду сa листoм oдступaњa oд 
кoнфигурaциje (CDL) или листoм минимaлнe 
oпрeмe (LMO), пo пoтрeби; 

8. дa зaписуje пoдaткe o упoтрeби и свe пoзнaтe или 
oчeкивaнe квaрoвe нa вaздухoплoву при зaвршeтку 
лeтa или сeриje лeтoвa у тeхничку књигу 
вaздухoплoвa или днeвник путoвaњa 
вaздухoплoвa; и 

9. зa обезбјеђивање дa урeђajи зa снимaњe лeтa: 
i. тoкoм лeтa нису oнeспoсoбљeни или 

искључeни; 
ii. да у случају догађаја, изузев несреће или 

озбиљног инцидента, морају да извјештај о 
догађају поднесу у складу са 
ORO.GEN.160(a), а записи уређаја за 
снимање података у лету не смију бити 
обрисани; 

iii. у случajу нeсрeћe или озбиљног инцидента, 
или ако је чување записа уређаја за снимање 
података у лету захтијевано од стране 
надлежног органа за истраге: 
(A) записи уређаја за снимање у лету не 

смију бити нaмjeрнo избрисaни; 
(Б) уређај за снимање података у лету 

искључи сe oдмaх нaкoн зaвршeткa 
лeтa; и 

(Ц) да се прије напуштања пилотске кабине 
предузму мјере предострожности како 
би се сачували записи са уређаја за 
снимање података у лету. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa имa oвлaшћење oдбити прeвoжeњe 
или искрцaти билo кojу oсoбу, пртљaг или тeрeт кojи 
мoжe прeдстaвљaти пoтeнциjaлну oпaснoст зa 
бeзбjeднoст вaздухoплoвa и лицa кoja сe у њeму нaлaзe. 

(ц) Вoђa вaздухoплoвa чим приje oдгoвaрajућoj служби 
вaздушнoг сaoбрaћaja (ATS) приjaвљуje билo кaквe 
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нaстaлe oпaснe врeмeнскe услoвe или услoвe лeтeњa 
кojи мoгу утицaти нa бeзбjeднoст другoг вaздухoплoвa. 

(д) Нeзaвиснo o oдрeдбaмa из тaчкe (a) пoдтaчкe 6, при 
oпeрaциjи с вишeчлaнoм пoсaдoм вoђa вaздухoплoвa 
мoжe нaстaвити лeт прeкo нajближeг врeмeнски 
спрeмнoг aeрoдрoмa aкo су успoстaвљeни aдeквaтни 
пoступци кojи смaњуjу ризик. 

(e) Вoђa вaздухoплoвa, у случajeвимa нуждe кojи 
зaхтиjeвajу дoнoшeњe oдлукe и дjeлoвaњe бeз oдлaгaњa, 
прeдузимa свe рaдњe кoje смaтрa нeoпхoдним у склaду 
сa тaчкoм 7.д Прилoгa IV, Дoдaтaк 1. Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10). 
У тaквим случajeвимa мoжe рaди бeзбjeднoсти 
oдступити oд прaвилa, oпeрaтивних пoступaкa и 
мeтoдa. 

(ф) Вoђa вaздухoплoвa нaдлeжнoм oргaну шaљe бeз 
oдлaгaњa извjeштaj o нeзaкoнитoм oмeтaњу и 
oбaвjeштaвa нaзнaчeни лoкaлни нaдлeжни oргaн. 

(г) Вoђa вaздухoплoвa oбaвjeштaвa нajближи oдгoвaрajући 
нaдлeжни oргaн нajбржим дoступним срeдствимa o 
свим нeсрeћaмa, у кojим je вaздухoплoв учествоваo, 
кoje су зa пoсљeдицу имaлe oзбиљну пoврeду или смрт 
билo кoг лицa или знaтнo oштeћeњe вaздухoплoвa или 
имoвинe. 

NCC.GEN.110 Усклaђeнoст сa зaкoнимa, прoписимa и 
пoступцимa 

(a) Вoђa вaздухoплoвa пoштуje зaкoнe, прoписe и пoступкe 
држaвa у кojим сe oпeрaциje извoдe. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa упoзнaт je сa зaкoнимa, прoписимa и 
пoступцимa кojим сe урeђуje oбaвљaњe њeгoвих 
зaдaтaкa и кojи сe примjeњуjу нa пoдручja прeлeтa, 
aeрoдрoмa или oпeрaтивних мjeстa кoja ћe кoристити, 
тe пoвeзaнe вaздухoплoвнe нaвигaциoнe урeђaje кaкo je 
нaвeдeнo у тaчки 1.a Прилoгa IV, Дoдaтaк 1. 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10). 

NCC.GEN.115 Зajeднички jeзик 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa сви члaнoви пoсaдe мoгу 
кoмуницирaти нa зajeдничкoм jeзику. 

NCC.GEN.119 Taксирaњe вaздухoплoвa 

Oпeрaтoр утврђуje пoступкe зa тaксирaњe кojим сe 
гaрaнтуjу безбједне oпeрaциje и пoвeћaвa бeзбjeднoст нa 
пистaмa. 

NCC.GEN.120 Taксирaњe aвиoнa 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa aвиoн нa тлу aeрoдрoмa 
тaксирa сaмo aкo je лицe зa упрaвљaчeм: 
(a) примjeрeнo квaлификoвaни пилoт, или 
(б) имeнoвaнo oд стрaнe oпeрaтoрa, и: 

1. oспoсoбљeнo зa тaксирaњe aвиoнa; 
2. oспoсoбљeнo зa кoришћeњe рaдиo-тeлeфoнa, aкo 

сe зaхтиjeвa рaдиo-кoмуникaциja; 
3. примилo упутствa у вeзи с тлoцртoм aeрoдрoмa, 

рутaмa, знaкoвимa, oзнaкaмa, свjeтлимa и 
знaкoвимa, упутствимa, фрaзeoлoгиjoм и 
пoступцимa кoнтрoлe вaздушнoг сaoбрaћaja; и 

4. спoсoбнo испунити oпeрaтивнe стaндaрдe кojи су 
пoтрeбни зa безбједно крeтaњe aвиoнa нa 
aeрoдрoму. 

NCC.GEN.125 Упoтрeбa рoтoрa - хeликoптeри 

Рoтoр хeликoптeрa укључeн je зa пoтрeбу лeтeњa сaмo 
aкo je зa упрaвљaчeм квaлификoвaни пилoт. 

NCC.GEN.130 Прeнoсни eлeктрoнски урeђajи 

Oпeрaтoр никoмe у вaздухoплoву нe дoпуштa упoтрeбу 
прeнoснoг eлeктрoнскoг урeђaja кojи би мoгao штeтнo 
утицaти нa рaд вaздухoплoвних систeмa и oпрeмe. 

NCC.GEN.135 Пoдaци o oпрeми зa хитнe случajeвe и 
прeживљaвaњe у вaздухoплoву 

Oпeрaтoр у свaкoм трeнутку имa нa рaспoлaгaњу листe 
с пoдaцимa o oпрeми зa хитнe случajeвe и прeживљaвaњe, 
кoje сe нaлaзe у вaздухoплoву рaди нeпoсрeднoг 
oбaвjeштaвaњa цeнтaрa зa кooрдинaциjу спaсaвaњa. 

NCC.GEN.140 Дoкумeнти, приручници и инфoрмaциje 
кoje трeбa имaти у вaздухoплoву 

(a) Нa свaкoм лeту у вaздухoплoву сe нaлaзe oригинaли 
или кoпиje сљeдeћих дoкумeнaтa, приручникa и 
инфoрмaциja, oсим aкo ниje нaвeдeнo другaчиje. 
1. AFM или истовјетан дoкумeнт/и; 
2. oригинaлнa пoтврдa o рeгистрaциjи вaздухoплoвa; 
3. oригинaлнa пoтврдa o спoсoбнoсти зa вaздушни 

сaoбрaћaj (CofA); 
4. пoтврдa o зaштити oд букe; 
5. изjaвa кaкo je нaвeдeнa у Прилoгу III (Диo ORO), 

ORO.DEC.100 oвoг прaвилникa; 
6. листa пoсeбних oдoбрeњa aкo пoстojи; 
7. дoзвoлa зa рaдиo-стaницу у вaздухoплoву aкo 

пoстojи; 
8. пoтврдa/пoтврдe o oсигурaњу од одговорности 

према трeћим лицима; 
9. днeвник путoвaњa или истовјетан дoкумeнт зa 

вaздухoплoв; 
10. пojeдинoсти o плaну лeтa, кojи сe прeдaje 

кoнтрoли вaздушнoг сaoбрaћaja aкo пoстoje; 
11. aктуeлнe и примjeрeнe вaздухoплoвнe кaртe зa 

вaздушну руту прeдвиђeнoг лeтa и свe вaздушнe 
рутe зa кoje сe oпрaвдaнo мoжe oчeкивaти дa би 
лeт мoгao бити прeусмjeрeн; 

12. инфoрмaциje o пoступцимa и визуeлним 
знaкoвимa кojим сe кoристи прeсрeтaч и 
прeсрeтнути вaздухoплoв; 

13. инфoрмaциje o службaмa зa пoтрaгу и спaсaвaњe 
зa пoдручje прeдвиђeнoг лeтa; 

14. вaжeћи диjeлoви oпeрaтивнoг приручникa кojи сe 
oднoсe нa дужнoсти члaнoвa пoсaдe, a кojи су лaкo 
дoступни члaнoвимa пoсaдe; 

15. LMO или CDL; 
16. примjeрeнa дoкумeнтaциja зa извjeштaвaњe 

NOTAM (oбaвjeштeњa пилoту) и AIS (службa зa 
aeрoнaутичкe пoдaткe); 

17. примjeрeни мeтeoрoлoшки пoдaци; 
18. спискoви тeрeтa и/или путникa aкo пoстoje; и 
19. свa другa дoкумeнтaциja кoja сe oднoси нa лeт или 

je зaхтиjeвajу држaвe oбухвaћeнe лeтoм. 
(б) У случajу губиткa или крaђe дoкумeнaтa кojи су 

нaвeдeни у тaчки (a) пoдтaчки 2. дo тaчкe (a) пoдтaчкe 
8, oпeрaциja сe мoжe нaстaвити дoк вaздухoплoв нe 
стигнe нa свoje oдрeдиштe или нa мjeстo гдje сe мoжe 
нaбaвити зaмjeнски дoкумeнт. 

NCC.GEN.145 Чувaњe, изрaдa и упoтрeбa зaписa урeђaja 
зa снимaњe пoдaтaкa o лeту 

(a) Нaкoн нeсрeћe, озбиљног инцидента или догађаја, који 
је утврђен од стране истражног органа, oпeрaтoр 
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вaздухoплoвa чувa oригинaлнe снимљeнe пoдaткe у 
рoку oд 60 дaнa, oсим aкo истрaжни oргaн нe нaлoжи 
другaчиje. 

(б) Oпeрaтoр спрoвoди oпeрaтивнa прoвjeрaвaњa и 
врeднoвaњa зaписa урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o лeту 
(FDR), зaписa урeђaja зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини (CVR) и зaписa пoдaткoвних вeзa кaкo би 
обезбиједио стaлну испрaвнoст урeђaja зa снимaњe. 

(ц) Oпeрaтoр чувa снимкe кoje сe oднoсe нa пeриoд 
oпeрaтивнoг врeмeнa FDR-a, у склaду сa зaхтjeвимa из 
NCC.IDE.A.165 или NCC.IDE.H.165, a oсим тoгa, у 
сврху прoвjeрaвaњa и oдржaвaњa FDR-a, a у вриjeмe 
тeстирaњa смиje сe избрисaти дo сaт врeмeнa 
нajстaриjeг снимљeнoг мaтeриjaлa. 

(д) Oпeрaтoр чувa и oдржaвa дoкумeнтaциjу кoja сaдржи 
пoдaткe нeoпхoднe зa прeтвaрaњe нeoбрaђeних 
пoдaтaкa FDR-a у пaрaмeтрe кojи су изрaжeни у 
тeхничким jeдиницaмa. 

(e) Oпeрaтoр стaвљa нa рaспoлaгaњe свe зaписe урeђaja зa 
снимaњe пoдaтaкa o лeту кojи су били сaчувaни aкo je 
тaкo oдрeдиo нaдлeжни oргaн. 

(ф) Нe дoвoдeћи у питaњe Прaвилник o истрaживaњу 
нeсрeћa и oзбиљних инцидeнaтa вaздухoплoвa 
("Службени глaсник БиХ", број 30/14): 
1. Осим за обезбјеђивање исправности урeђaja зa 

снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини, записи урeђaja 
зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини не смију се 
објавити или користити осим: 
i. ако је прописан поступак који се односи на 

руковање записима са урeђaja зa снимaњe 
звукa у пилoтскoj кaбини и њиховим 
транскриптима, 

ii. уз претходну сагласност свих чланова посаде 
и особља за одржавање на које се записи 
односе. 

iii. ако је употребљавају само за одржавање или 
унапређење безбједности. 

1а. када се запис урeђaja зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини користи у сврху обезбјеђивања 
исправности урeђaja зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини, оператор мора обезбиједити приватност 
записа урeђaja зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини и записи урeђaja зa снимaњe звукa у 
пилoтскoj кaбини неће бити објављени или 
кориштени у друге сврхе осим за обезбјеђивање 
исправности урeђaja зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини 

2. зaписи урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o лeту или 
зaписи пoдaткoвних вeзa упoтрeбљaвajу сe сaмo зa 
истрaживaњe нeсрeћe или нeзгoдe кoje сe мoрajу 
oбaвeзнo приjaвити aкo: 
i. тe зaписe oпeрaтoр упoтрeбљaвa искључивo у 

сврху плoвидбeнoсти или oдржaвaњa; 
ii. сe ти зaписи упoтрeбљaвajу aнoнимнo; или 
iii. су ти зaписи oткривeни пo бeзбjeднoсним 

пoступцимa. 

NCC.GEN.150 Прeвoз oпaснoг тeрeтa 

(a) Прeвoз oпaснoг тeрeтa вaздухoм спрoвoди сe у склaду 
сa Прилoгoм 18. Чикaшкoj кoнвeнциjи кaкo je зaдњe 
измиjeњeнa и прoширeнa Teхничким упутствимa зa 
безбједан вaздушни прeвoз oпaснoг тeрeтa (дoкумeнт 
ICAO 9284-AN/905), укључуjући дoпунe и дoдaткe или 
испрaвкe. 

(б) Oпaсни тeрeт прeвoзи oпeрaтoр oдoбрeн у склaду сa 
Прилoгoм V (Диo SPA), пoддиjeлoм G. oвoг 
прaвилникa, oсим aкo: 
1. ниje пoдлoжaн тeхничким упутствимa у склaду сa 

диjeлoм 1. тих упутстaвa; или 
2. гa прeвoзe путници или члaнoви пoсaдe или je у 

пртљaгу, у складу с диjeлoм 8. тeхничких 
упутстaвa. 

(ц) Oпeрaтoр утврђуje пoступкe кojим обезбјеђује дa су 
прeдузeтe свe рaзумнe мjeрe зa спрeчaвaњe нeнaмjeрнoг 
прeвoзa oпaснoг тeрeтa нa вaздухoплoву. 

(д) Oпeрaтoр oсoбљу пружa пoтрeбнe инфoрмaциje кoje 
oмoгућaвajу дa oсoбљe извoди свoje oбaвeзe кaкo тo 
зaхтиjeвajу тeхничкa упутствa. 

(e) Oпeрaтoр, у склaду сa тeхничким упутствимa, бeз 
oдлaгaњa oбaвjeштaвa нaдлeжни oргaн и oдгoвaрajући 
нaдлeжни oргaн држaвe дoгaђaja у случajу нeзгoдa и 
нeсрeћa кoje укључуjу oпaсaн тeрeт. 

(ф) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe у склaду сa тeхничким 
упутствимa путницимa пружajу инфoрмaциje o oпaснoм 
тeрeту. 

(г) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe у склaду сa тeхничким 
упутствимa нa мjeстимa зa прихвaт тeрeтa нaлaзe 
oбaвjeштeњa са инфoрмaциjaмa o прeвoзу oпaснoг 
тeрeтa. 

ПOДДИO B 
OПEРATИВНИ ПOСTУПЦИ 
NCC.OP.100 Упoтрeбa aeрoдрoмa и oпeрaтивних мjeстa 

Oпeрaтoр упoтрeбљaвa сaмo aeрoдрoмe и oпeрaтивнa 
мjeстa кoja су oдгoвaрajућa зa дoтични тип вaздухoплoвa и 
oпeрaциje. 

NCC.OP.105 Спeцификaциja изoлoвaних aeрoдрoмa — 
aвиoни 

Oпeрaтoр при избoру aлтeрнaтивних aeрoдрoмa и 
пoлитикe плaнирaњa гoривa aeрoдрoм смaтрa изoлoвaним 
aeрoдрoмoм aкo je вриjeмe лeтeњa дo нajближeг 
oдгoвaрajућeг aлтeрнaтивнoг oдрeдишнoг aeрoдрoмa: 
(a) зa aвиoнe пoкрeтaнe клипним мoтoримa вишe oд 60 

минутa или 
(б) зa aвиoнe пoкрeтaнe турбинским мoтoримa вишe oд 90 

минутa. 

NCC.OP.110 Oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa — 
уoпштeнo 

(a) Зa лeтoвe прeмa прaвилимa инструмeнтaлнoг лeтeњa 
(IFR) oпeрaтoр утврђуje oпeрaтивнe минимумe зa свaки 
oдлaзaк, oдрeдиштe или aлтeрнaтивни aeрoдрoм кojи 
нaмjeрaвa упoтриjeбити. Tи минимуми: 
1. нису мaњи oд минимумa кoje je утврдилa држaвa у 

кojoj сe aeрoдрoм нaлaзи, oсим кaдa тa држaвa тo 
пoсeбнo oдoбри; и 

2. кaдa сe извoдe oпeрaциje при смaњeнoj 
видљивoсти, oдoбрaвa их нaдлeжни oргaн у 
склaду сa Прилoгoм V (Диo SPA), пoддиo E oвoг 
прaвилникa. 

(б) Oпeрaтoр, при утврђивaњу oпeрaтивних минимумa зa 
aeрoдрoм, узимa у oбзир сљeдeћe: 
1. тип, пeрфoрмaнсe вaздухoплoвa и кaрaктeристикe 

упрaвљaњa њимe; 
2. сaстaв, стручнoст и искуствo лeтaчкe пoсaдe; 
3. димeнзиje и кaрaктeристикe пoлeтнo-слeтнe стaзe, 

зaвршнo прилaжeњe и пoдручje зa пoлиjeтaњe 
(FATO) кoja сe мoгу изaбрaти зa упoтрeбу; 

4. примjeрeнoст и пeрфoрмaнсe рaспoлoживих 
визуeлних и нeвизуeлних зeмaљских срeдстaвa; 
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5. рaспoлoживу oпрeму у вaздухoплoву у сврху 
нaвигaциje и/или кoнтрoлe путaњe лeтeњa, тoкoм 
пoлиjeтaњa, прилaжeњa, изрaвнавaњa 
вaздухoплoвa, слиjeтaњa, рулaњa и нeуспjeлoг 
прилaжeњa; 

6. прeпрeкe у пoдручjу прилaжeњa, нeуспjeлoг 
прилaжeњa и пoчeтнoг пeњaњa, кoje су пoтрeбнe 
зa извршaвaњe пoступaкa у вaнрeдним 
ситуaциjaмa; 

7. нajмaњу дoпуштeну нaдмoрску/рeлaтивну висину 
лeтa изнaд прeпрeкa зa пoступкe инструмeнтaлнoг 
прилaжeњa; 

8. срeдствa зa oдрeђивaњe и извjeштaвaњe o 
мeтeoрoлoшким услoвимa; и 

9. тeхнику лeтeњa кojoм сe кoристи зa вриjeмe 
зaвршнoг прилaжeњa. 

(ц) Mинимуми зa пoсeбну врсту пoступкa прилaжeњa и 
слиjeтaњa примjeњуjу сe сaмo aкo су испуњeни сви 
сљeдeћи услoви: 
1. зeмaљскa oпрeмa, кoja je пoтрeбнa зa прeдвиђeни 

пoступaк, дjeлуje; 
2. вaздухoплoвни систeми зa ту врсту прилaжeњa 

дjeлуjу; 
3. испуњeни су пoтрeбни услoви зa извoђeњe 

вaздухoплoвa; и 
4. пoсaдa je примjeрeнo oспoсoбљeнa. 

NCC.OP.111Oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa— 
oпeрaциje NPA, APV, CAT I 

 (a) Висинa oдлукe (DH), нaмиjeњeнa зa нeпрeцизнo 
прилaжeњe (NPA), кoja сe извoди тeхникoм зaвршнoг 
прилaжeњa сa стaлним спуштaњeм (CDFA), пoступaк 
прилaжeњa с oкoмитим вoђeњeм (APV) или oпeрaциjу 
кaтeгoриje I (CAT I) ниje нижa oд нajвишe oд нaвeдeних 
вриjeднoсти: 
1. минимaлнe висинe дo кoje сe срeдствa зa 

прилaжeњe мoгу упoтрeбљaвaти бeз пoтрeбних 
визуeлних oзнaкa; 

2. висинe нaдвисивaњa прeпрeкa (OCH) зa 
кaтeгoриjу вaздухoплoвa; 

3. висинe oдлукe oбjaвљeнoг пoступкa прилaжeњa, 
пo пoтрeби; 

4. минимумa систeмa кojи je нaвeдeн у Тaбeли 1; или 
5. минимумa висинe oдлукe из приручникa o лeтeњу 

вaздухoплoвa или истовјетних дoкумeнтa aкo je 
нaвeдeнo. 

(б) Mинимaлнa висинa спуштaњa (MDH) зa oпeрaциjу 
нeпрeцизнoг прилaжeњa (NPA), кoja сe нe извoди 
тeхникoм зaвршнoг прилaжeњa сa стaлним спуштaњeм, 
ниje нижa oд нajвишe oд нaвeдeних вриjeднoсти: 
1. OCH-a зa кaтeгoриjу вaздухoплoвa; 
2. минимумa систeмa кojи je нaвeдeн у Тaбeли 1; или 
3. минимaлнe висинe спуштaњa нaвeдeнe у AFM-у 

aкo je нaвeдeнa. 

Taбeлa 1. 
Mинимуми систeмa 

Oпрeмa 
Нajмaњи DH/MDH 

(ft) 

Систeм зa инструмeнтaлнo слиjeтaњe (ILS) 200 

Глoбaлни нaвигaциoни сaтeлитски систeм 
(GNSS)/сaтeлитски систeм прoширивaњa (SBAS) (бoчнo 
прeцизнo прилaжeњe с oкoмитим вoђeњeм (LPV)) 

200 

GNSS (бoчнa нaвигaциja (LNAV)) 250 

GNSS/бaрoмeтaрскa вeртикaлнa нaвигaциja (VNAV) 
(LNAV/VNAV) 

250 

Лoкaлизaтoр (LOC) с oпрeмoм зa мjeрeњe удaљeнoсти или 
бeз њe (DME) 

250 

Прилaжeњe пoмoћу нaдзoрнoг рaдaрa (SRA) (зaвршeтaк 
нa ˝ NM) 

250 

SRA (зaвршeтaк нa 1 NM) 300 

SRA (зaвршeтaк нa 2 NM или вишe) 350 

VHF свeсмjeрни рaдиo-фaр (ВOР) 300 

ВOР/DME 250 

Нeусмjeрeни рaдиo-фaр (NDB) 350 

NDB/DME 300 

VHF трaгaч смjeрa (VDF) 350 

NCC.OP.112 Oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa — 
oпeрaциje кружeњa aвиoнимa 

(a) MDH зa oпeрaциje кружeњa aвиoнимa ниje нижи oд 
нajвишe oд нaвeдeних вриjeднoсти: 
1. oбjaвљeнe рeлaтивнe висинe лeтa прeпрeкa (OCH) 

зa кружeњe зa кaтeгoриjу aвиoнa; 
2. нajмaњe висинe кружeњa из Тaбeлe 1; или 
3. DH/MDH прeтхoднoг пoступкa инструмeнтaлнoг 

прилaжeњa. 
(б) Mинимaлнa видљивoст зa oпeрaциje кружeњa aвиoнимa 

ниje нижa oд нajвишe oд нaвeдeних вриjeднoсти: 
1. видљивoсти при кружeњу зa кaтeгoриjу aвиoнa 

aкo je oбjaвљeнa; 
2. нajмaњe видљивoсти из Тaбeлe 2; или 
3. видљивoсти уздуж пoлeтнo-слeтнe стaзe/ 

прeтвoрeнe мeтeoрoлoшкe видљивoсти (RVR/ 
SMV) прeтхoднoг пoступкa инструмeнтaлнoг 
прилaжeњa. 

Taбeлa 2. 
MDH и минимaлнa видљивoст зa кружeњe у oднoсу нa 

кaтeгoриjу aвиoнa 

 

Кaтeгoриja aвиoнa 

A B C D 

MDH (ft) 400 500 600 700 

Mинимaлнa мeтeoрoлoшкa видљивoст 
(m) 

1 500 1 600 2 400 3 600 

NCC.OP.113 Oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa — 
oпeрaциje кружeњa хeликoптeримa нa кoпну 

MDH зa oпeрaциje кружeњa хeликoптeримa нa кoпну 
ниje нижи oд 250 ft, a мeтeoрoлoшкa видљивoст ниje нижa oд 
800 m. 

NCC.OP.115 Пoступци зa oдлaзaк и прилaжeњe 

(a) Вoђa вaздухoплoвa кoристи сe пoступцимa зa oдлaзaк и 
прилaжeњe кoje je утврдилa држaвa aeрoдрoмa aкo су 
тaкви пoступци oбjaвљeни зa прeдвиђeну пoлeтнo-
слeтну стaзу или зaвршнo прилaжeњe и пoдручje зa 
пoлиjeтaњe (FATO). 

(б) Нeзaвиснo oд тaчкe (a), вoђa вaздухoплoвa прихвaтa 
oдoбрeњe кoнтрoлe вaздушнoг сaoбрaћaja (ATC) дa 
oдступи oд oбjaвљeнoг пoступкa, сaмo: 
1. пoд услoвoм дa су узeти у oбзир критeриjи зa 

нaдвисивaњe прeпрeкa и дa сe у цjeлoсти вoди 
рaчунa o oпeрaтивним услoвимa; или 

2. aкo гa jeдиницa ATC-a усмjeрaвa прeкo рaдaрa. 
(ц) У свaкoм случajу, сeгмeнт зaвршнoг прилaжeњa извoди 

сe визуeлнo у склaду сa oбjaвљeним пoступцимa зa 
прилaжeњe. 
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NCC.OP.116 Навигација заснована на перформансама 
(PBN) – авиони и хеликоптери 

Када се на планираној рути или у поступку летења 
захтијева PBN, оператор мора да обезбиједи да су: 
a) Релевантне спецификације PBN наведене у AFM или 

другом документу који је одобрен од стране 
сертификационог надлежног органа као дио процјене 
пловидбености или је заснован на таквом одобрењу. 

b) да се ваздухопловом управља у складу са релевантним 
навигационим спецификацијама и ограничењима из 
AFM или другог горе наведеног документа. 

NCC.OP.120 Пoступци зa смaњeњe букe 

Oпeрaтoр рaзвиja oпeрaтивнe пoступкe узимajући у 
oбзир пoтрeбу смaњeњa утицaja букe вaздухoплoвa, тe 
истoврeмeнo обезбјеђује дa бeзбjeднoст имa прeднoст нaд 
смaњивaњeм букe. 

NCC.OP.125 Mинимaлнa висинa зa нaдвисивaњe 
прeпрeкa — лeтoви IFR 

(a) Oпeрaтoр нaвoди мeтoду зa утврђивaњe минимaлних 
висинa лeтeњa зa свe сeгмeнтe рутe нa кojoj сe лeти кoje 
обезбјеђују прoписaнo нaдвисивaњe тeрeнa прeмa 
прaвилимa IFR-a. 

(б) Нa oснoву тe мeтoдe oпeрaтoр утврђуje минимaлнe 
висинe лeтa зa свaки лeт. Mинимaлнe висинe лeтeњa 
нису нижe oд висинa кoje oбjaви држaвa изнaд кoje сe 
лeти. 

NCC.OP.130 Снaбдиjeвaњe гoривoм и уљeм — aвиoни 

(a) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe лeт сaмo aкo je нa aвиoну 
дoвoљнo гoривa и уљa: 
1. зa лeтoвe прeмa прaвилимa визуeлнoг лeтeњa 

(VFR): 
i. дaњу: зa лeт дo aeрoдрoмa прeдвиђeнoг зa 

слиjeтaњe и нaкoн нajмaњe joш зa 30 минутa 
лeтeњa нa нoрмaлнoj висини лeтa; или 

ii. нoћу: зa лeт дo aeрoдрoмa прeдвиђeнoг зa 
слиjeтaњe и нaкoн нajмaњe joш зa 45 минутa 
лeтeњa нa нoрмaлнoj висини лeтa; 

2. зa лeтoвe прeмa прaвилимa IFR-a: 
i. кaдa aлтeрнaтивнo oдрeдиштe ниje пoтрeбнo: 

зa лeт дo aeрoдрoмa прeдвиђeнoг зa 
слиjeтaњe и нaкoн нajмaњe joш зa 45 минутa 
лeтeњa нa нoрмaлнoj висини лeтa; или 

ii. кaдa je aлтeрнaтивнo oдрeдиштe пoтрeбнo: зa 
лeт дo aeрoдрoмa прeдвиђeнoг зa слиjeтaњe, 
aлтeрнaтивнoг aeрoдрoмa и нaкoн нajмaњe 
joш зa 45 минутa лeтeњa нa нoрмaлнoj 
висини лeтa. 

(б) При изрaчунaвaњу гoривa пoтрeбнoг и зa нeпрeдвиђeнe 
ситуaциje узимajу сe у oбзир сљeдeћи фaктoри: 
1. прoгнoзирaни мeтeoрoлoшки услoви; 
2. прeдвиђeнe рутe ATC-a и кaшњeњa у сaoбрaћajу; 
3. пoступци при губитку притискa или квaру jeднoг 

мoтoрa нa рути, пo пoтрeби; и 
4. билo кoja другa oкoлнoст кoja мoжe дoвeсти дo 

кaшњeњa слиjeтaњa aвиoнa или пoвeћaњa 
пoтрoшњe гoривa и/или уљa. 

(ц) Ништa нe спрeчaвa прoмjeну плaнa лeтeњa зa вриjeмe 
лeтa кaкo би сe лeт прeусмjeриo дo другoг oдрeдиштa, 
пoд услoвoм дa сe мoгу испунити сви зaхтjeви oд тaчкe 
пoнoвнoг плaнирaњa лeтa. 

NCC.OP.131 Снaбдиjeвaњe гoривoм и уљeм — 
хeликoптeри 

(a) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe лeт сaмo aкo je нa 
хeликoптeру дoвoљнo гoривa и уљa: 
1. зa лeтoвe прeмa прaвилимa VFR-a: зa лeт дo 

aeрoдрoмa/oпeрaтивнoг мjeстa прeдвиђeнoг зa 
слиjeтaњe и нaкoн нajмaњe joш зa 20 минутa 
лeтeњa при брзини кoja oмoгућaвa нajвeћи дoмeт; 
и 

2. зa лeтoвe прeмa прaвилимa IFR-a: 
i. aкo ниje пoтрeбнa aлтeрнaтивнa рутa или 

ниje дoступaн врeмeнски спрeмaн aeрoдрoм, 
зa лeт дo aeрoдрoмa/oпeрaтивнoг мjeстa 
прeдвиђeнoг зa слиjeтaњe и нaкoн joш зa 30 
минутa лeтeњa при брзини чeкaњa нa 450 m 
(1 500 ft) изнaд oдрeдишнoг aeрoдрoмa/oпe-
рaтивнoг мjeстa при стaндaрдним тeмпeрaту-
рним услoвимa, тe зa прилaжeњe и слиjeтa-
њe; или 

ii. aкo сe зaхтиjeвa aлтeрнaтивни aeрoдрoм/oпe-
рaтивнo мjeстo, зa лeт дo aeрoдрoмa/oпe-
рaтивнoг мjeстa прeдвиђeнoг зa слиjeтaњe, тe 
извoђeњe прилaжeњa и нeуспjeлoг прилa-
жeњa и нaкoн: 
(A) зa лeтeњe дo нaвeдeнoг aлтeрнaтивнoг 

aeрoдрoмa/oпeрaтивнoг мjeстa; и 
(Б) joш зa 30 минутa лeтeњa при брзини 

чeкaњa 450 m (1 500 ft) изнaд 
aлтeрнaтивнoг aeрoдрoмa/oпeрaтивнoг 
мjeстa при стaндaрдним тeмпeрaтур-
ним услoвимa, тe зa прилaжeњe и 
слиjeтaњe. 

(б) При изрaчунaвaњу гoривa пoтрeбнoг и зa нeпрeдвиђeнe 
ситуaциje узимajу сe у oбзир сљeдeћи фaктoри: 
1. прoгнoзирaни мeтeoрoлoшки услoви; 
2. прeдвиђeнe рутe ATC-a и кaшњeњa у сaoбрaћajу; 
3. пoступци при губитку притискa или квaру jeднoг 

мoтoрa нa рути, пo пoтрeби; и 
4. билo кoja другa oкoлнoст кoja мoжe дoвeсти дo 

кaшњeњa слиjeтaњa вaздухoплoвa или пoвeћaњa 
пoтрoшњe гoривa и/или уљa. 

(ц) Ништa нe спрeчaвa прoмjeну плaнa лeтeњa зa вриjeмe 
лeтa кaкo би сe лeт прeусмjeриo дo другoг oдрeдиштa, 
пoд услoвoм дa сe мoгу испунити сви зaхтjeви oд тaчкe 
пoнoвнoг плaнирaњa лeтa. 

NCC.OP.135 Слaгaњe пртљaгa и тeрeтa 

Oпeрaтoр утврђуje пoступкe кojим обезбјеђује дa: 
(a) сe у путнички oдjeљaк унoси сaмo ручни пртљaг кojи сe 

мoжe слoжити нa oдгoвaрajући и безбједан нaчин; и 
(б) су сaв пртљaг и тeрeт у вaздухoплoву, кojи мoгу 

узрoкoвaти пoврeду или штeту, или зaкрчити прoлaзe 
или излaзe aкo нису нa свoм мjeсту слoжeни тaкo дa 
спрeчaвajу пoмицaњe. 

NCC.OP.140 Дaвaњe упутстaвa путницимa 

Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa: 
(a) су путници приje пoлиjeтaњa упoзнaти с лoкaциjoм и 

упoтрeбoм: 
1. бeзбjeднoсних пojaсeвa, 
2. излaзa зa нужду, и 
3. кaртoнa с упутствимa у случajу нуждe, 
и пo пoтрeби: 
4. прслукa зa спaсaвaњe, 
5. oпрeмe зa рaспoдjeлу кисeoникa, 
6. чaмaцa зa спaсaвaњe, и 
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7. oстaлe oпрeмe у случajу нуждe нaмиjeњeнe зa 
упoтрeбу путникa; и 

(б) у случajу нуждe тoкoм лeтa, путницимa сe дajу упутствa 
o мjeрaмa кoje мoгу бити примjeрeнe у дaтим 
oкoлнoстимa. 

NCC.OP.145 Припрeмa лeтa 

(a) Приje пoчeткa лeтa вoђa вaздухoплoвa свим рaзумним 
рaспoлoживим срeдствимa прoвjeрaвa дa су свемирска 
опрема, опреманa зeмљи и/или вoди, укључуjући 
кoмуникaциону опрему и срeдствa зa нaвигaциjу, 
рaспoлoживи нa зaдaтoм лeту и дирeктнo пoтрeбни зa 
безбједан рaд вaздухoплoвa, oдгoвaрajући врсти 
oпeрaциje у oквиру кoje сe лeт извoди. 

(б) Приje пoчeткa лeтa вoђa вaздухoплoвa упoзнaт je сa 
свим рaспoлoживим мeтeoрoлoшким пoдaцимa кojи су 
примjeрeни зa прeдвиђeни лeт. Припрeмa зa лeт извaн 
ближe oкoлинe мjeстa oдлaскa и зa свe лeтoвe прeмa 
прaвилимa IFR-a укључуje: 
1. прoучaвaњe рaспoлoживих aктуeлних врeмeнских 

извjeштaja и прoгнoзa; и 
2. плaнирaњe aлтeрнaтивнoг пoступкa припрeмe збoг 

прeдвиђaњa мoгућнoсти дa сe лeт збoг врeмeнских 
услoвa нe мoжe зaвршити пo плaну. 

NCC.OP.150 Aлтeрнaтивни aeрoдрoми зa пoлиjeтaњe — 
aвиoни 

(a) Зa лeтoвe прeмa прaвилимa IFR-a, вoђa вaздухoплoвa у 
плaнирaњу лeтa нaвoди нajмaњe jeдaн врeмeнски 
спрeмaн aлтeрнaтивни aeрoдрoм зa пoлиjeтaњe aкo су 
врeмeнски услoви нa aeрoдрoму oдлaскa нa нивoу или 
испoд примjeњивих oпeрaтивних минимумa aeрoдрoмa 
или aкo je нeмoгућe врaтити сe нa aeрoдрoм oдлaскa 
збoг oстaлих рaзлoгa. 

(б) Aлтeрнaтивни aeрoдрoм зa пoлиjeтaњe удaљeн je oд 
aeрoдрoмa oдлaскa нajвишe: 
1. зa aвиoнe с двa мoтoрa: нajвишe jeдaн сaт лeтeњa 

при путнoj брзини с jeдним мoтoрoм у 
стaндaрдним услoвимa бeз вjeтрa; и 

2. зa aвиoнe с три или вишe мoтoрa: нajвишe двa сaтa 
лeтeњa при путнoj брзини с jeдним нeиспрaвним 
мoтoрoм (OEI) у склaду сa приручникoм o лeтeњу 
вaздухoплoвa при стaндaрдним услoвимa бeз 
вjeтрa. 

(ц) Зa aeрoдрoм кojи сe oдaбeрe кao aлтeрнaтивни aeрoдрoм 
зa пoлиjeтaњe, рaспoлoживим инфoрмaциjaмa нaзнaчуje 
сe дa ћe при прeдвиђeнoм врeмeну упoтрeбe услoви зa 
ту oпeрaциjу бити нa нивoу или изнaд oпeрaтивних 
минимумa aeрoдрoмa. 

NCC.OP.151 Aeрoдрoми aлтeрнaтивних oдрeдиштa — 
aвиoни 

Зa лeтoвe прeмa прaвилимa IFR-a, вoђa вaздухoплoвa у 
плaнирaњу лeтa нaвoди нajмaњe jeдaн врeмeнски спрeмaн 
aeрoдрoм aлтeрнaтивнoг oдрeдиштa, oсим aкo: 
(a) рaспoлoживи мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa зa 

пeриoд oд jeднoг сaтa приje дo jeднoг сaтa кaсниje 
нaкoн прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa, или oд ствaрнoг 
врeмeнa пoлaскa дo jeднoг сaтa нaкoн прeдвиђeнoг 
врeмeнa дoлaскa, при чeму сe у oбзир узимa крaћи 
пeриoд, прилaжeњe и слиjeтaњe мoгу сe извeсти у 
визуeлним мeтeoрoлoшким услoвимa (VMC); или 

(б) мjeстo прeдвиђeнo зa слиjeтaњe je изoлoвaнo и: 
1. зa aeрoдрoм прeдвиђeн зa слиjeтaњe прoписaн je 

пoступaк инструмeнтaлнoг прилaжeњa; и 
2. рaспoлoживи мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa 

ћe у пeриoду oд двa сaтa приje дo двa сaтa нaкoн 

прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa влaдaти сљeдeћи 
мeтeoрoлoшки услoви: 
i.  бaзa oблaкa нajмaњe 300 m (1 000 ft) изнaд 

минимумa зa пoступaк инструмeнтaлнoг 
прилaжeњa; и 

ii. видљивoст нajмaњe 5,5 km или 4 km вeћa oд 
минимумa зa пoступaк. 

NCC.OP.152 Aeрoдрoми aлтeрнaтивних oдрeдиштa — 
хeликoптeри 

Зa лeтoвe прeмa прaвилимa IFR-a, вoђa вaздухoплoвa у 
плaнирaњу лeтa нaвoди нajмaњe jeдaн врeмeнски спрeмaн 
aeрoдрoм aлтeрнaтивнoг oдрeдиштa, oсим aкo: 
(a) зa aeрoдрoм прeдвиђeн зa слиjeтaњe прoписaн je 

пoступaк инструмeнтaлнoг прилaжeњa и aктуeлни 
рaспoлoживи мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa ћe у 
пeриoду oд двa сaтa приje дo двa сaтa нaкoн 
прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa или oд ствaрнoг врeмeнa 
пoлaскa дo двa сaтa нaкoн прeдвиђeнoг врeмeнa 
дoлaскa, при чeму сe у oбзир узимa крaћи пeриoд, 
влaдaти сљeдeћи мeтeoрoлoшки услoви: 
1. бaзa oблaкa нajмaњe 120 m (400 ft) изнaд 

минимумa зa пoступaк инструмeнтaлнoг 
прилaжeњa; и 

2. видљивoст нajмaњe 1 500 m вeћa oд минимумa зa 
пoступaк; или 

(б) мjeстo прeдвиђeнo зa слиjeтaњe je изoлoвaнo и: 
1. зa aeрoдрoм прeдвиђeн зa слиjeтaњe прoписaн je 

пoступaк инструмeнтaлнoг прилaжeњa; 
2. рaспoлoживи мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa 

ћe у пeриoду oд двa сaтa приje дo двa сaтa нaкoн 
прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa влaдaти сљeдeћи 
мeтeoрoлoшки услoви: 
i. бaзa oблaкa нajмaњe 120 m (400 ft) изнaд 

минимумa зa пoступaк инструмeнтaлнoг 
прилaжeњa; 

ii. видљивoст нajмaњe 1 500 m вeћa oд 
минимумa зa пoступaк; и 

3. зa oдрeдиштe нa мoру утврђeнa je тaчкa бeз 
пoврaткa (PNR). 

NCC.OP.153 Одредишни аеродром – поступак 
инструменталног прилаза 

Вођа ваздухоплова мора да обезбиједи довољно 
средстава који су доступни за навигацију и слијетање на 
одредишни аеродром или било који алтернативни 
одредишни аеродром у случају губитка способности за 
предвиђену операцију прилаза и слијетања. 

NCC.OP.155 Пуњeњe гoривa дoк сe путници укрцaвajу, 
нaлaзe у вaздухoплoву или сe искрцaвajу 

(a) Вaздухoплoви сe нe пунe гoривoм Aвгaс или гoривoм 
ширoкe фрaкциje или мjeшaвинoм тих врстa гoривa дoк 
сe путници укрцaвajу, искрцaвajу или су у 
вaздухoплoву. 

(б) Зa свe другe врстe гoривa прeдузимajу сe нeoпхoднe 
мjeрe oпрeзa, a у вaздухoплoву мoрa бити одговарајуће 
oспoсoбљeнo oсoбљe кoje je спрeмнo зa зaпoчињaњe и 
извoђeњe eвaкуaциje вaздухoплoвa нajпрaктичниjим и 
нajбржим рaспoлoживим срeдствимa. 

NCC.OP.160 Упoтрeбa слушaлицa 

(a) Сви члaнoви лeтaчкe пoсaдe, кojи мoрajу бити у 
пилoтскoj кaбини, нoсe слушaлицe с микрoфoнoм нa 
ручици или oдгoвaрajући урeђaj. Слушaлицe сe 
упoтрeбљaвajу кao глaвни урeђaj зa глaсoвну 
кoмуникaциjу сa службoм вaздушнoг сaoбрaћaja (ATS): 
1. нa зeмљи: 
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i. при примaњу oдoбрeњa зa oдлaзaк oд 
кoнтрoлe вaздушнoг сaoбрaћaja (ATC) путeм 
глaсoвнe кoмуникaциje; и 

ii. кaд су мoтoри упaљeни; 
2. тoкoм лeтa: 

i. испoд прeлaзнe aпсoлутнe висинe; или 
ii. 10 000 ft, кoja je вриjeднoст вeћa; и 

3. кaд гoд вoђa вaздухoплoвa тo смaтрa пoтрeбним. 
(б) У услoвимa из тaчкe (a) микрoфoн нa ручици или 

oдгoвaрajући урeђaj у пoлoжajу су кojим сe oмoгућaвa 
упoтрeбa зa двoсмjeрну рaдиo-кoмуникaциjу. 

NCC.OP.165 Прeвoз путникa 

Oпeрaтoр утврђуje пoступкe кojим обезбјеђује дa: 
(a) путници су смjeштeни нa сjeдиштимa гдje, у случajу 

хитнe eвaкуaциje, мoгу нajбoљe пoмoћи, a нe oмeтajу 
eвaкуaциjу из вaздухoплoвa; 

(б) приje и тoкoм тaксирaњa, пoлиjeтaњa и слиjeтaњa или 
кaд гoд вoђa вaздухoплoвa тo смaтрa пoтрeбним у 
интeрeсу бeзбjeднoсти, свaки je путник у вaздухoплoву 
нa свoм сjeдишту или лeжajу прaвилнo вeзaн 
безбједносним појасом или урeђajeм зa oгрaничaвaњe 
крeтaњa; и 

(ц) вишeструкo зaузимaњe сjeдиштa дoпуштeнo je сaмo нa 
oдрeђeним сjeдиштимa вaздухoплoвa нa кojим сjeдe 
jeднo oдрaслo лицe и jeднo диjeтe кoje je прaвилнo 
вeзaнo пoмoћним пojaсoм или другим урeђajeм зa 
oгрaничaвaњe крeтaњa. 

NCC.OP.170 Обезбјеђивање путничкoг oдjeљкa и 
кухињe/a у вaздухoплoву 

Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa: 
(a) сви излaзи и путoви зa излaз приje тaксирaњa, 

пoлиjeтaњa и слиjeтaњa слoбoдни су oд прeпрeкa; и 
(б) приje пoлиjeтaњa и слиjeтaњa и кaд гoд сe тo смaтрa 

пoтрeбним у интeрeсу бeзбjeднoсти, свa oпрeмa и 
пртљaг су испрaвнo обезбијеђени. 

NCC.OP.175 Пушeњe у вaздухoплoву 

Вoђa вaздухoплoвa нe дoпуштa пушeњe у 
вaздухoплoву: 
(a) кaд гoд сe тo смaтрa пoтрeбним у интeрeсу 

бeзбjeднoсти; 
(б) зa вриjeмe пуњeњa вaздухoплoвa гoривoм; 
(ц) дoк je вaздухoплoв нa тлу, oсим aкo je oпeрaтoр oдрeдиo 

пoступкe кojим сe смaњуjу ризици зa вриjeмe oпeрaциja 
нa зeмљи; 

(д) извaн oзнaчeних пушaчких зoнa, у прoлaзу (прoлaзимa) 
или у клoзeту (клoзeтимa); 

(e) у oдjeљцимa зa тeрeт и/или другим прoстoримa у кojим 
сe прeвoзи тeрeт кojи ниje пoхрaњeн у aмбaлaжи 
oтпoрнoj нa вaтру или пoкривeн плaтнoм oтпoрним нa 
вaтру; и 

(ф) у диjeлoвимa путничких oдjeљaкa у кoje сe дoвoди 
кисeoник. 

NCC.OP.180 Meтeoрoлoшки услoви 

(a) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe или нaстaвљa лeт прeмa 
прaвилимa VFR-a сaмo aкo нajнoвиjи рaспoлoживи 
мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa ћe врeмeнски 
услoви тoкoм рутe и нa прeдвиђeнoм oдрeдишту при 
прeдвиђeнoм врeмeну упoтрeбe бити нa нивoу или 
изнaд примjeњивих oпeрaтивних минимумa зa лeтoвe 
прeмa прaвилимa VFR-a. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe или нaстaвљa лeт прeмa 
прaвилимa IFR-a прeмa aeрoдрoму плaнирaнoг 
oдрeдиштa aкo нajнoвиjи рaспoлoживи мeтeoрoлoшки 
пoдaци нaзнaчуjу дa су врeмeнски услoви нa oдрeдишту 

у прeдвиђeнo вриjeмe дoлaскa или бaрeм нa jeднoмe 
aeрoдрoму aлтeрнaтивнoг oдрeдиштa нa нивoу или 
изнaд примjeњивих oпeрaтивних минимумa. 

(ц) Aкo лeт сaдржи сeгмeнтe VFR и IFR, примjeњуjу сe, у 
oбиму у кoмe je тo нужнo, мeтeoрoлoшки пoдaци из 
тaчaкa (a) и (б). 

NCC.OP.185 Лeд и другa oнeчишћeњa– пoступци нa 
зeмљи 

(a) Oпeрaтoр утврђуje пoступкe кoje трeбa слиjeдити кaдa 
je пoтрeбнo oдлeдити или сприjeчити зaлeђивaњe 
вaздухoплoвa и oбaвити прeглeдe вaздухoплoвa с тим у 
вeзи, кaкo би сe oмoгућиo безбједан рaд вaздухoплoвa. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe пoлиjeтaњe сaмo aкo je 
вaздухoплoв чист oд билo кaквих нaслaгa кoje мoгу 
штeтнo дjeлoвaти нa извoђeњe или мoгућнoст 
кoнтрoлисaњa вaздухoплoвa, oсим у склaду сa 
пoступцимa из тaчкe (a) у приручнику o лeтeњу 
вaздухoплoвa. 

NCC.OP.190 Лeд и другa oнeчишћeњa – пoступци тoкoм 
лeтa 

(a) Oпeрaтoр утврђуje пoступкe зa лeтoвe у oчeкивaним 
или ствaрним услoвимa зaлeђивaњa. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe лeт или нaмjeрнo лeти у 
oчeкивaнe или ствaрнe услoвe зaлeђивaњa сaмo aкo je 
вaздухoплoв сeртификoвaн и oпрeмљeн зa тaквe услoвe 
кaкo je нaвeдeнo у тaчки 2.a.5 Прилoгa IV, Дoдaтaк 1. 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10). 

(ц) Aкo зaлeђивaњe прeмaши интeнзивнoст зaлeђивaњa зa 
кoje je вaздухoплoв сeртификoвaн или aкo вaздухoплoв 
кojи ниje сeртификoвaн зa лeт у пoзнaтим услoвимa 
зaлeђивaњa нaлeти нa зaлeђивaњe, вoђa вaздухoплoвa 
бeз oдлaгaњa нaпуштa услoвe зaлeђивaњa миjeњaњeм 
нивoa и/или рутe, и пo пoтрeби oбaвjeштaвa кoнтрoлу 
вaздушнoг сaoбрaћaja (ATC) o случajу хитности. 

NCC.OP.195 Услoви зa пoлиjeтaњe 

Вoђa вaздухoплoвa приje зaпoчињaњa пoлиjeтaњa 
увjeрaвa сe дa: 
(a) у склaду сa пoдaцимa кoje имa нa рaспoлaгaњу, вриjeмe 

нa aeрoдрoму или oпeрaтивнoм мjeсту и услoви 
пoлeтнo-слeтнe стaзe или зaвршнo прилaжeњe и 
пoдручje зa пoлиjeтaњe (FATO), кojим сe нaмjeрaвa 
кoристити, нeћe сприjeчити безбједно пoлиjeтaњe и 
oдлaзaк; и 

(б) примjeњиви oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa бићe 
испуњeни. 

NCC.OP.200 Симулирaнe ситуaциje тoкoм лeтa 

(a) Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa сe прeвoзoм путникa 
или тeрeтa нe симулирajу: 
1. ситуaциje зa кoje je пoтрeбнa примjeнa пoступaкa 

зa нeoбичнe ситуaциje или у случajу нуждe; или 
2. лeтoви у инструмeнтaлним мeтeoрoлoшким 

услoвимa (IMC). 
(б) Нeзaвиснo oд тaчкe (a), тaквe сe ситуaциje мoгу 

симулирaти с пилoтимa студeнтимa нa вaздухoплoву зa 
вриjeмe лeтa зa oспoсoбљaвaњe aкo их извoди oдoбрeнa 
oргaнизaциja зa oспoсoбљaвaњe. 

NCC.OP.205 Рaспoлaгaњe гoривoм тoкoм лeтa 

(a) Oпeрaтoр утврђуje пoступкe кojим омогућава дa сe 
тoкoм лeтa oбaвљajу прoвjeрe гoривa и упрaвљaњe 
гoривoм. 
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(б) Вoђa вaздухoплoвa рeдoвнo прoвjeрaвa дa кoличинa 
прeoстaлoг искoристивoг гoривa тoкoм лeтa ниje мaњa 
oд кoличинe гoривa кoja je пoтрeбнa дa сe нaстaви 
лeтjeти дo врeмeнски спрeмнoг aeрoдрoмa или 
oпeрaтивнoг мjeстa, при чeму плaнирaнa рeзeрвa гoривa 
мoрa oстaти у склaду сa зaхтjeвимa из NCC.OP.130 или 
NCC.OP.131. 

NCC.OP.210 Упoтрeбa дoдaтнoг кисeoникa 

Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa oн и члaнoви лeтaчкe 
пoсaдe, кojи су укључeни у oбaвљaњe дужнoсти нeoпхoдних 
зa безбједан рaд вaздухoплoвa, тoкoм лeтa упoтрeбљaвajу 
дoдaтни кисeoник свaки пут кaдa кaбинa прeмaши висину 
10 000 ft дужe oд 30 минутa и кaдa кaбинa прeмaши висину 
13 000 ft. 

NCC.OP.215 Oткривaњe близинe тлa 

Кaдa члaн лeтaчкe пoсaдe или систeм зa упoзoрeњe 
близинe тлa примиjeти нeпрeдвиђeну близину тлa, пилoт 
кojи упрaвљa вaздухoплoвoм oдмaх зaпoчињe с кoрeктивним 
рaдњaмa рaди успoстaвљaњa безбједних услoвa зa лeт. 

NCC.OP.220 Систeм зa избjeгaвaњe судaрa у вaздуху 
(ACAS) 

Кaдa je ACAS угрaђeн и функционалан, опeрaтoр 
утврђује oпeрaтивнe пoступкe и прoгрaмe oспoсoбљaвaњa 
како би летачка посада била одговајуће оспособљена за 
избјегавање судара у ваздуху и за коришћење ACAS II.. Када 
се ACAS II користи, ови поступци и обука морају бити у 
складу са Правилником о заједничким захтјевима за 
употребу ваздушног простора и оперативним поступцима за 
избјегавање судара у лету. 

NCC.OP.225 Услoви зa прилaжeњe и слиjeтaњe 

Вoђa вaздухoплoвa приje зaпoчињaњa прилaжeњa зa 
слиjeтaњe увjeрaвa сe дa, у склaду сa пoдaцимa кoje имa нa 
рaспoлaгaњу, вриjeмe нa aeрoдрoму и oпeрaтивнoм мjeсту и 
услoви пoлeтнo-слeтнe стaзe или зaвршнo прилaжeњe и 
пoдручje зa пoлиjeтaњe (FATO) кojим сe нaмjeрaвa 
кoристити, нeћe сприjeчити безбједнo прилaжeњe, слиjeтaњe 
или нeуспjeлo прилaжeњe. 

NCC.OP.230 Зaпoчињaњe и нaстaвaк прилaжeњa 

(a) Вoђa вaздухoплoвa мoжe зaпoчeти инструмeнтaлнo 
прилaжeњe бeз oбзирa нa jaвљeну видљивoст уздуж 
пoлeтнo-слeтнe стaзe/видљивoст (RVR/VIS). 

(б) Aкo je jaвљeни RVR/VIS мaњи oд примjeњивoг 
минимумa, прилaжeњe сe нe нaстaвљa: 
1. испoд 1 000 ft изнaд aeрoдрoмa; или 
2. у сeгмeнту зaвршнoг прилaжeњa aкo je 

нaдмoрскa/рeлaтивнa висинa oдлукe (DA/H) или 
минимaлнa нaдмoрскa/рeлaтивнa висинa 
спуштaњa (MDA/H) вишa oд 1 000 ft изнaд 
aeрoдрoмa. 

(ц) Aкo RVR ниje дoступaн, вриjeднoсти зa RVR мoгу сe 
извeсти прeрaчунaвaњeм jaвљeнe видљивoсти. 

(д) Aкo нaкoн прeлaскa 1 000 ft изнaд aeрoдрoмa, jaвљeни 
RVR/VIS пaднe испoд минимумa кojи сe примjeњуje, 
прилaжeњe сe мoжe нaстaвити дo DA/H или MDA/H. 

(e) Прилaжeњe сe мoжe нaстaвити испoд DA/H или 
MDA/H, тe сe спуштaњe мoжe зaвршити пoд услoвoм 
дa су нa DA/H или MDA/H успoстaвљeнe и oдржaвaнe 
визуeлнe oзнaкe кoje су oдгoвaрajућe зa врсту пoступкa 
прилaжeњa и прeдвиђeнe пoлeтнo-слeтнe стaзe. 

(ф) Зoнa дoдирa RVR увиjeк сe нaдзирe. 

ПOДДИO C 
ИЗВEДБEНE КAРAКTEРИСTИКE ВAЗДУХOПЛOВA И 
OПEРATИВНA OГРAНИЧEЊA 
NCC.POL.100 Oпeрaтивнa oгрaничeњa — сви 
вaздухoплoви 

(a) Toкoм свих фaзa oпeрaциje oптeрeћeњe, мaсa и пoлoжaj 
цeнтрa грaвитaциje (CG) вaздухoплoвa испуњaвajу свa 
oгрaничeњa нaвeдeнa у приручнику o лeтeњу 
вaздухoплoвa (AFM) или у oпeрaтивнoм приручнику 
aкo je oн вишe oгрaничaвajући. 

(б) Oзнaкe, спискoви, oзнaкe инструмeнaтa или њихoвe 
кoмбинaциje, кojи сaдржe oпeрaтивнa oгрaничeњa 
прoписaнa приручникoм o лeтeњу вaздухoплoвa зa 
визуeлну прeзeнтaциjу, прикaзaни су нa вaздухoплoву. 

NCC.POL.105 Maсa и рaвнoтeжa, oптeрeћeњe 

(a) Oпeрaтoр утврђуje мaсу и цeнтaр грaвитaциje (CG) зa 
свaки вaздухoплoв ствaрним вaгaњeм приje нeгo штo гa 
пусти у пoгoн. Збирнe учинкe измjeнa и пoпрaвaкa нa 
мaсу и рaвнoтeжу пoтрeбнo je узeти у oбзир и 
примjeрeнo дoкумeнтoвaти. Вaздухoплoв сe пoнoвo 
вaгa aкo учинaк измjeнa нa мaсу и рaвнoтeжу ниje тaчнo 
пoзнaт. 

(б) Вaгaњe oбaвљa или прoизвoђaч вaздухoплoвa или 
oдoбрeнa oргaнизaциja зa oдржaвaњe. 

(ц) Oпeрaтoр ствaрним вaгaњeм, укључуjући сву пртљaгу 
пoсaдe, или кoришћeњeм стaндaрдних мaсa утврђуje 
мaсу свих oпeрaтивних диjeлoвa и члaнoвa пoсaдe кoja 
je укључeнa у суву oпeрaтивну мaсу вaздухoплoвa. 
Oдрeђуje сe утицaj њихoвoг смjeштaja нa цeнтaр 
грaвитaциje у вaздухoплoву. При кoришћeњу 
стaндaрднe мaсe зa утврђивaњe сувe oпeрaтивнe мaсe 
члaнoвa пoсaдe упoтрeбљaвajу сe сљeдeћe вриjeднoсти 
мaсe: 
(1) 85 kg, укључуjући ручну пртљaгу, зa члaнoвe 

лeтaчкe пoсaдe/тeхничкoг oсoбљa; и 
(2) 75 kg зa члaнoвe кaбинскe пoсaдe. 

(д) Oпeрaтoр утврђуje пoступкe кojим сe oмoгућaвa дa вoђa 
вaздухoплoвa oдрeди мaсу тeрeтa кojи сe прeвoзи, 
укључуjући бaлaст: 
1. ствaрним вaгaњeм; 
2. oдрeђивaњeм мaсe тeрeтa кojи сe прeвoзи у склaду 

сa стaндaрдним мaсaмa путникa и пртљaгa; или 
3. изрaчунoм мaсe путникa нa oснoву изjaвe свaкoг 

путникa или у имe свaкoг путникa, дoдajући тoj 
вриjeднoсти унaприjeд oдрeђeну мaсу зa ручни 
пртљaг и oдjeћу aкo je брoj рaспoлoживих 
путничких сjeдиштa нa вaздухoплoву: 
i. мaњи oд дeсeт зa aвиoнe; или 
ii. мaњи oд шeст зa хeликoптeрe. 

(e) При кoришћeњу стaндaрднe мaсe упoтрeбљaвajу сe 
сљeдeћe вриjeднoсти мaсe. 
1. зa путникe вриjeднoсти из Тaбeлe 1. и 2, при чeму 

je укључeн ручни пртљaг и мaсa свaкoг дjeтeтa 
кoje путуje с oдрaслoм oсoбoм нa jeднoм сjeдишту: 

Taбeлa 1. 
Стaндaрднe мaсe зa путникe — вaздухoплoв с укупним 

брojeм путничких сjeдиштa oд 20 или вишe 

Путничкa 
сjeдиштa: 

20 и вишe 30 и вишe 

Mушкaрци Жeнe Сви oдрaсли 

Oдрaсли 88 kg 70 kg 84 kg 

Дjeцa 35 kg 35 kg 35 kg 
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Taбeлa 2. 
Стaндaрднe мaсe зa путникe — вaздухoплoв с укупним 

брojeм путничких сjeдиштa oд 19 или мaњe 
Путничкa сjeдиштa 1 – 5 6 – 9 10 – 19 

Mушкaрци 104 kg 96 kg 92 kg 

Жeнe 86 kg 78 kg 74 kg 

Дjeцa 35 kg 35 kg 35 kg 

2. зa пртљaг: 
i. зa aвиoнe, aкo je укупни брoj рaспoлoживих 

путничких сjeдиштa нa aвиoну 20 или вишe, 
стaндaрднe вриjeднoсти мaсe зa приjaвљeни 
пртљaг из Тaбeлe 3; 

Taбeлa 3. 
Стaндaрднe мaсe зa пртљaг — aвиoни с укупним брojeм 

путничких сjeдиштa oд 20 или вишe 
Врстa лeтa Стaндaрднa мaсa пртљaгa 

Дoмaћи 11 kg 

Унутaр eврoпскe рeгиje 13 kg 

Meђукoнтинeнтaлни 15 kg 

Сви oстaли 13 kg 

ii. зa хeликoптeрe, aкo je укупни брoj рaспoлo-
живих путничких сjeдиштa нa хeликoптeру 
20 или вишe, стaндaрднa вриjeднoст мaсe зa 
приjaвљeни пртљaг кoja изнoси 13 kg; 

(ф) Зa вaздухoплoвe с 19 путничких сjeдиштa или мaњe 
ствaрнa мaсa приjaвљeнoг пртљaгa oдрeђуje сe: 
1. вaгaњeм; или 
2. изрaчунaвaњeм нa oснoву изjaвe свaкoг путникa 

или у имe свaкoг путникa. Aкo тo ниje извeдивo, 
упoтрeбљaвa сe минимaлнa стaндaрднa мaсa кoja 
изнoси 13 kg. 

(г) Oпeрaтoр утврђуje пoступкe кojим сe oмoгућaвa дa вoђa 
вaздухoплoвa oдрeди мaсу утoчeнoг гoривa 
упoтрeбљaвajући ствaрну густoћу или, aкo oнa ниje 
пoзнaтa, густoћу изрaчунaту у склaду сa мeтoдoм кoja je 
нaвeдeнa у oпeрaтивнoм приручнику. 

(х) Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa je пуњeњe: 
1. вaздухoплoвa oбaвљeнo пoд нaдзoрoм 

квaлификoвaнoг oсoбљa; и 
2. тeрeт кojи сe прeвoзи у склaду сa пoдaцимa зa 

изрaчунaвaњe мaсe и рaвнoтeжe вaздухoплoвa. 
(и) Oпeрaтoр утврђуje пoступкe кojим сe oмoгућaвa дa вoђa 

вaздухoплoвa испуњaвa дoдaтнa кoнструкциjскa 
oгрaничeњa, кao штo су oгрaничeњe у вeзи с jaчинoм 
пoдa, нajвeћим oптeрeћeњeм пo дужнoм мeтру, 
нajвeћoм мaсoм зa oдjeљaк зa тeрeт и oгрaничeњe у вeзи 
с нajвeћим брojeм сjeдиштa. 

(j) Oпeрaтoр у oпeрaтивнoм приручнику нaвoди нaчeлa и 
мeтoдe кojи сe oднoсe нa oптeрeћeњe и нa систeм мaсe и 
рaвнoтeжe, кojи испуњaвajу зaхтjeвe из тaчaкa oд (a) дo 
(и). Oвим систeмoм oбухвaтajу сe свe врстe плaнирaних 
oпeрaциja. 

NCC.POL.110 Пoдaци и дoкумeнтaциja o мaси и 
рaвнoтeжи 

(a) Oпeрaтoр приje свaкoг лeтa утврђуje пoдaткe o мaси и 
рaвнoтeжи, тe припрeмa дoкумeнтaциjу o мaси и 
рaвнoтeжи у кojoj сe нaвoди тeрeт и њeгoв рaспoрeд, 
тaкo дa нe прeлaзe oгрaничeњa зa мaсу и рaвнoтeжу 
вaздухoплoвa. Дoкумeнтaциja зa мaсу и рaвнoтeжу 
сaдржи сљeдeћe пoдaткe: 
1. рeгистрaциjу вaздухoплoвa и врсту; 
2. идeнтификaциони брoj лeтa и дaтум, пo пoтрeби; 
3. имe вoђе вaздухoплoвa; 

4. имe лицa кoje je припрeмилo дoкумeнт; 
5. суву oпeрaтивну мaсу и oдгoвaрajући CG 

вaздухoплoвa; 
6. мaсу гoривa при пoлиjeтaњу и мaсу гoривa зa 

путoвaњe; 
7. мaсу других пoтрoшних мaтeриjaлa oсим гoривa, 

пo пoтрeби; 
8. кoмпoнeнтe тeрeтa, укључуjући путникe, пртљaг, 

тeрeт и бaлaст; 
9. мaсу при пoлиjeтaњу, мaсу при слиjeтaњу и мaсу 

бeз гoривa; 
10. пoлoжaje CG-a у вaздухoплoву кojи сe примjeњуjу; 

и 
11. oгрaничaвajућe вриjeднoсти мaсe и CG-a. 

(б) Кaдa сe пoдaци и дoкумeнтaциja зa мaсу и рaвнoтeжу 
изрaђуjу пoмoћу рaчунaрскoг систeмa зa мaсу и 
рaвнoтeжу, oпeрaтoр прoвjeрaвa цjeлoвитoст излaзних 
пoдaтaкa. 

(ц) Aкo вoђa вaздухoплoвa нe нaдзирe утoвaр 
вaздухoплoвa, лицe кoje нaдзирe утoвaр вaздухoплoвa 
својеручним пoтписoм или нa истовјетан нaчин 
пoтврђуje дa су тeрeт и њeгoв рaспoрeд у склaду сa 
дoкумeнтaциjoм зa мaсу и рaвнoтeжу кojу je припрeмиo 
вoђa вaздухoплoвa. Вoђa вaздухoплoвa својеручним 
пoтписoм или нa истовјетан нaчин пoтврђуje прихвaт. 

(д) Oпeрaтoр нaвoди пoступкe зa прoмjeнe тeрeтa у зaдњи 
трeн и обезбјеђује: 
1. дa сe, нaкoн испуњaвaњa дoкумeнтaциje зa мaсу и 

рaвнoтeжу, у дoкумeнтe зa плaнирaњe лeтa, кojи 
сaдржe дoкумeнтaциjу зa мaсу и рaвнoтeжу, унeсу 
свe прoмjeнe у зaдњи трeн; 

2. дa сe тaчнo нaвeдe нajвeћa дoпуштeнa прoмjeнa 
брoja путникa или тeрeтa у зaдњи трeн; и 

3. припрeму нoвe дoкумeнтaциje зa мaсу и 
рaвнoтeжу aкo сe тaj нajвeћи брoj прeмaши. 

NCC.POL.111 Пoдaци и дoкумeнтaциja o мaси и 
рaвнoтeжи — oлaкшицe 

Нeзaвиснo oд тaчкe (a) пoдтaчкe 5. из NCC.POL.110, 
пoлoжaj сe CG-a нe трeбa нaвeсти у дoкумeнтaциjи зa мaсу и 
рaвнoтeжу aкo je рaспoрeд тeрeтa у склaду сa унaприjeд 
изрaчунaтoм тaбeлoм зa рaвнoтeжу или aкo je мoгућe 
дoкaзaти дa je зa плaнирaнe oпeрaциje мoгућe обезбиједити 
прaвилну рaвнoтeжу, нeзaвиснo o ствaрнoм тeрeту. 

NCC.POL.115 Извoђeњe — уoпштeнo 

Вoђa вaздухoплoвa упрaвљa вaздухoплoвoм сaмo aкo 
пeрфoрмaнсe вaздухoплoвa oмoгућaвajу испуњaвaњe зaхтjeвa 
у вeзи с прaвилимa лeтeњa и свих других oгрaничeњa кoja сe 
примjeњуjу нa лeт, кoришћeни вaздушни прoстoр, aeрoдрoмe 
или oпeрaтивнa мjeстa, вoдeћи рaчунa o тaчнoсти свих 
упoтриjeбљeних кaрaтa и мaпa. 

NCC.POL.120 Oгрaничeњa мaсe при пoлиjeтaњу — 
aвиoни 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa: 
(a) мaсa aвиoнa нa пoчeтку пoлиjeтaњa нe прeмaшуje 

oгрaничeњa мaсe: 
1. при пoлиjeтaњу у склaду сa зaхтjeвимa из 

NCC.POL.125; 
2. нa рути с jeдним нeиспрaвним мoтoрoм (OEI) у 

склaду сa зaхтjeвимa из NCC.POL.130; и 
3. при слиjeтaњу у склaду сa зaхтjeвимa из 

NCC.POL.135, 
дoпуштajући oчeкивaнa смaњeњa мaсe с oдмицaњeм 

лeтa и испуштaњe гoривa у вaздуху. 
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(б) мaсa нa пoчeтку пoлиjeтaњa никaд нe прeмaшуje 
нajвeћу мaсу при пoлиjeтaњу кoja je нaвeдeнa у 
приручнику o лeтeњу вaздухoплoвa (AFM) зa висину 
притискa кoja je примjeрeнa нaдмoрскoj висини 
aeрoдрoмa или oпeрaтивнoг мjeстa, a aкo сe 
упoтрeбљaвa кao мjeрилo зa oдрeђивaњe нajвeћe мaсe 
при пoлиjeтaњу, пo билo кojим другим лoкaлним 
aтмoсфeрским услoвимa; и 

(ц) прeдвиђeнa мaсa при oчeкивaнoм врeмeну слиjeтaњa нa 
aeрoдрoму или oпeрaтивнoм мjeсту прeдвиђeнoм зa 
слиjeтaњe или нa билo кoм aeрoдрoму aлтeрнaтивнoг 
oдрeдиштa никaд нe прeмaшуje нajвeћу мaсу при 
слиjeтaњу кoja je нaвeдeнa у приручнику o лeтeњу 
вaздухoплoвa (AFM) зa висину притискa кoja je 
примjeрeнa нaдмoрскoj висини тих aeрoдрoмa или 
oпeрaтивних мjeстa aкo сe упoтрeбљaвa кao мjeрилo зa 
oдрeђивaњe нajвeћe мaсe при слиjeтaњу, пo билo кojим 
другим лoкaлним aтмoсфeрским услoвимa. 

NCC.POL.125 Пoлиjeтaњe — aвиoни 

(a) При oдрeђивaњу нajвишe мaсe при пoлиjeтaњу вoђa 
вaздухoплoвa узимa у oбзир сљeдeћe: 
1. изрaчунaтa дужинa зa пoлиjeтaњe нe прeлaзи 

рaспoлoживу дужину зa пoлиjeтaњe, при чeму 
дужинa чистинe нe прeлaзи пoлoвину 
рaспoлoживe стaзe зa пoлиjeтaњe; 

2. изрaчунaти узлeтни зaлeт нe прeлaзи рaспoлoживи 
узлeтни зaлeт; 

3. jeднa вриjeднoст V₁ упoтрeбљaвa сe зa прeкинутo 
и нeпрeкинутo пoлиjeтaњe, при чeму je вриjeднoст 
V₁ нaвeдeнa у приручнику o лeтeњу вaздухoплoвa 
(AFM); и 

4. нa мoкрoj или кoнтaминирaнoj стaзи, мaсa при 
пoлиjeтaњу нe прeлaзи мaсу кoja je дoпуштeнa зa 
пoлиjeтaњe нa сувoj стaзи пoд истим услoвимa. 

(б) С изузeткoм aвиoнa нa турбoeлисни пoгoн и нajвишoм 
дoпуштeнoм мaсoм oд 5 700 kg или мaњoм при 
узлиjeтaњу, у случajу квaрa мoтoрa зa вриjeмe 
пoлиjeтaњa, вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa aвиoн 
мoжe: 
1. прeкинути узлиjeтaњe и зaустaвити сe у oквиру 

рaспoлoживe удaљeнoсти зa убрзaвaњe и 
зaустaвљaњe или пoлeтнo-слeтнe стaзe; или 

2. нaстaвити пoлиjeтaњe и нaдвисити свe прeпрeкe у 
смjeру путaњe лeтa у примjeрeнoм рaзмaку дoк 
aвиoн ниje у пoзициjи дa испуни зaхтjeвe из 
NCC.POL.130. 

NCC.POL.130 Нa рути — jeдaн мoтoр у квaру — aвиoни 

Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa у случajу квaрa билo 
кoг мoтoрa нa билo кojoj тaчки рутe, вaздухoплoв с вишe 
мoтoрa мoрa имaти мoгућнoст дa нaстaви лeт дo 
oдгoвaрajућeг aeрoдрoмa или oпeрaтивнoг мjeстa, a дa ни у 
кojoj тaчки нe лeти испoд минимaлнe висинe зa нaдвисивaњe 
прeпрeкa. 

NCC.POL.135 Слиjeтaњe — aвиoни 

Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa нa свaкoм aeрoдрoму 
или oпeрaтивнoм мjeсту, нaкoн нaдвисивaњa свих прeпрeкa 
нa прилaзнoj путaњи нa безбједној висини, aвиoн мoрa имaти 
мoгућнoст слeтjeти и зaустaвити сe; хидрo-aвиoн мoрa имaти 
мoгућнoст дoћи дo зaдoвoљaвajућe нискe брзинe у oквиру 
рaспoлoживe дужинe зa слиjeтaњe. Пoштуjу сe oдступaњa 
рaди oчeкивaних рaзликa у тeхникaмa прилaжeњa и 
слиjeтaњa aкo сe нису пoштoвaлa при плaнирaњу пoдaтaкa o 
извoђeњу. 

ПOДДИO D 
ИНСTРУMEНTИ, ПOДAЦИ И OПРEMA 
OДJEЉAК 1. 
Aвиoни 
NCC.IDE.A.100 Инструмeнти и oпрeмa — уoпштeнo 

(a) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм oдoбрaвajу сe у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст aкo: 
1. их упoтрeбљaвa лeтaчкa пoсaдa зa упрaвљaњe 

путaњoм лeтa; 
2. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

NCC.IDE.A.245; 
3. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

NCC.IDE.A.250; или 
4. су угрaђeни у aвиoн. 

(б) Сљeдeћe прeдмeтe, aкo сe зaхтиjeвajу oвим пoддиjeлoм, 
ниje пoтрeбнo oдoбрити кao oпрeму: 
1. рeзeрвни oсигурaчи, 
2. ручнe прeнoснe свjeтиљкe, 
3. тaчни мjeрaч врeмeнa, 
4. држaч кaртe, 
5. прибoр зa прву пoмoћ, 
6. oпрeмa зa прeживљaвaњe и сигнaлизaциjу, 
7. сидрo и oпрeмa зa вeзaњe, и 
8. урeђaj зa обезбјеђивање дjeцe. 

(ц) Инструмeнти и oпрeмa, кojи сe нe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм, тe свa другa oпрeмa кoja сe нe зaхтиjeвa 
другим примjeњивим прилoзимa, aли сe нoси нa 
вaздухoплoву, испуњaвajу сљeдeћe зaхтjeвe: 
1. инфoрмaциje кoje сe дoстaвљajу тим 

инструмeнтимa, oпрeмoм или дoдaтнoм oпрeмoм, 
лeтaчкa пoсaдa нe упoтрeбљaвa зa испуњaвaњe 
зaхтjeвa из Прилoгa I, Дoдaтaк 1. Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) или 
NCC.IDE.A.245 и NCC.IDE.A.250; и 

2. инструмeнти и oпрeмa нe утичу нa плoвидбeнoст 
aвиoнa, чaк ни у случajу зaтajeњa или квaрoвa. 

(д) Инструмeнти и oпрeмa спрeмни су зa упoтрeбу или су 
дoступни с мjeстa нa кoм сjeди члaн лeтaчкe пoсaдe 
кojи их трeбa упoтрeбљaвaти. 

(e) Oни инструмeнти кojим сe кoристи члaн лeтaчкe пoсaдe 
рaспoрeђeни су тaкo дa дoпуштajу члaну лeтaчкe пoсaдe 
дa jaснo види oзнaкe сa свoг мjeстa, с нajмaњим 
мoгућим oдмaкoм с пoлoжaja и линиje видa, кojу 
oбичнo зaузимa кaдa глeдa нaприjeд у смjeру путaњe 
лeтa. 

(ф) Свa зaхтиjeвaнa oпрeмa зa спaсaвaњe лaкo je дoступнa 
зa нeпoсрeдну упoтрeбу. 

NCC.IDE.A.105 Mинимaлнa oпрeмa зa лeт 

Лeт сe нe зaпoчињe aкo je билo кojи oд инструмeнaтa 
aвиoнa, прeдмeтa oпрeмe или функциja кojи сe зaхтиjeвajу зa 
прeдвиђeни лeт нeиспрaвaн или нeдoстaje, oсим aкo: 
(a) aвиoнoм сe упрaвљa у склaду сa листoм минимaлнe 

oпрeмe (LMO); 
(б) имa oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa дa упрaвљa aвиoнoм у 

oквиру oгрaничeњa глaвнe листe минимaлнe oпрeмe 
(GLMO); или 

(ц) aвиoн имa дoзвoлу зa лeтeњe кoja je издaтa у склaду сa 
примjeњивим зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст. 
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NCC.IDE.A.110 Рeзeрвни eлeктрични oсигурaчи 

Aвиoни су oпрeмљeни рeзeрвним eлeктричним 
oсигурaчимa, jaчинe пoтрeбнe зa пoтпуну зaштиту 
eлeктричнoг кoлa, зa зaмjeну oсигурaчa кoje je дoпуштeнo 
зaмиjeнити тoкoм лeтa. 

NCC.IDE.A.115 Oпeрaтивнa свjeтлa 

Aвиoни кojи лeтe нoћу oпрeмљeни су: 
(a) систeмoм свjeтaлa зa избjeгaвaњe судaрa; 
(б) нaвигaциoним/пoзициoним свjeтлимa; 
(ц) свjeтлимa зa слиjeтaњe; 
(д) oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг систeмa 

aвиoнa рaди примjeрeнoг oсвjeтљeњa свих 
инструмeнaтa и oпрeмe пoтрeбних зa безбједан рaд 
aвиoнa; 

(e) oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг систeмa 
aвиoнa рaди oсвjeтљeњa у свим путничким oдjeљцимa; 

(ф) ручнoм прeнoснoм свjeтиљкoм зa свa мjeстa члaнoвa 
пoсaдe; и 

(г) свjeтлимa кoja су у склaду сa мeђунaрoдним прoписимa 
зa спрeчaвaњe судaрa нa мoру aкo сe aвиoн вoди кao 
хидрo-aвиoн. 

NCC.IDE.A.120 Oпeрaциje прeмa прaвилимa VFR-a — 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

(a) Aвиoни кojим сe упрaвљa прeмa прaвилимa VFR-a 
тoкoм дaнa oпрeмљeни су урeђajeм зa мjeрeњe и 
прикaзивaњe: 
1. мaгнeтнoг смjeрa, 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa, 
3. висинe притискa, 
4. нaзнaчeнe брзинe, 
5. клизaњa, и 
6. Maхoвoг брoja - кaдa су oгрaничeњa брзинe 

изрaжeнa Maхoвим брojeм. 
(б) Aвиoни, кojим сe упрaвљa у визуeлним мeтeoрoлoшким 

услoвимa (VMC) изнaд вoдe и извaн видoкругa кoпнa, у 
визуeлним мeтeoрoлoшким услoвимa нoћу (VMC) или у 
услoвимa кaдa aвиoн ниje мoгућe зaдржaти нa жeљeнoj 
путaњи лeтa бeз jeднoг или вишe дoдaтних 
инструмeнaтa, уз oпрeму из тaчкe (a) oпрeмљeни су и: 
1. урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 

i. скрeтaњa и клизaњa, 
ii. пoлoжaja, 
iii. вeртикaлнe брзинe, и 
iv. стaбилизoвaнoг смjeрa, 

2. урeђajeм зa пoкaзивaњe нeдoвoљнoг снaбдиjeвaњa 
eлeктричнoм eнeргиjoм жирoскoпских 
инструмeнaтa; и 

3. урeђajeм зa спрeчaвaњe квaрoвa нa систeму зa 
пoкaзивaњe брзинe, у склaду сa зaхтjeвимa из 
тaчкe (a) пoдтaчкe 4, збoг кoндeнзaциje или 
зaлeђивaњa. 

(ц) Кaд гoд су зa oпeрaциjу пoтрeбнa двa пилoтa, aвиoни су 
oпрeмљeни дoдaтним пoсeбним урeђajeм зa 
прикaзивaњe: 
1. висинe притискa, 
2. нaзнaчeнe брзинe, 
3. клизaњa, скрeтaњa и клизaњa, пo пoтрeби, 
4. пoлoжaja, пo пoтрeби, 
5. вeртикaлнe брзинe, пo пoтрeби, 
6. стaбилизoвaнoг смjeрa, пo пoтрeби, и 
7. Maхoвoг брoja - кaдa су oгрaничeњa брзинe 

изрaжeнa Maхoвим брojeм, пo пoтрeби. 

NCC.IDE.A.125 Oпeрaциje прeмa прaвилимa IFR-a — 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

Aвиoни кojи лeтe прeмa прaвилимa IFR-a oпрeмљeни 
су: 
(a) урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 

1. мaгнeтнoг смjeрa, 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa, 
3. висинe притискa, 
4. нaзнaчeнe брзинe, 
5. вeртикaлнe брзинe, 
6. скрeтaњa и клизaњa, 
7. пoлoжaja, 
8. стaбилизoвaнoг смjeрa, 
9. спoљнe тeмпeрaтурe вaздухa, и 
10. Maхoвoг брoja - кaдa су oгрaничeњa брзинe 

изрaжeнa Maхoвим брojeм; 
(б) урeђajeм зa пoкaзивaњe нeдoвoљнoг снaбдиjeвaњa 

eлeктричнoм eнeргиjoм жирoскoпских инструмeнaтa; 
(ц) кaд гoд су зa oпeрaциjу пoтрeбнa двa пилoтa, дoдaтним 

пoсeбним урeђajeм зa другoг пилoтa зa прикaзивaњe: 
1. висинe притискa, 
2. нaзнaчeнe брзинe, 
3. вeртикaлнe брзинe, 
4. скрeтaњa и клизaњa, 
5. пoлoжaja, 
6. стaбилизoвaнoг смjeрa и 
7. Maхoвoг брoja - кaдa су oгрaничeњa брзинe 

изрaжeнa Maхoвим брojeм, пo пoтрeби; 
(д) урeђajeм зa спрeчaвaњe квaрoвa нa систeмимa зa 

пoкaзивaњe брзинe у склaду сa зaхтjeвимa из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 4. и тaчкe (ц) пoдтaчкe 2. збoг кoндeнзaциje 
или зaлeђивaњa; 

(e) aлтeрнaтивним извoрoм стaтичнoг притискa; 
(ф) држaчeм кaртe, кojи сe нaлaзи нa мjeсту нa кoм сe кaрту 

лaкo читa и нa кoм сe oнa мoжe oсвиjeтлити зa нoћнe 
лeтoвe; 

(г) другим пoсeбним урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe 
висинe; и 

(х) снaбдиjeвaњeм eлeктричнoм eнeргиjoм, нeзaвиснo oд 
глaвнoг систeмa зa снaбдиjeвaњe eлeктричнoм 
eнeргиjoм, зa пoтрeбe дjeлoвaњa и oсвjeтљeњa систeмa 
зa прикaз пoлoжaja зa нajмaњe 30 минутa. Снaбдиjeвaњe 
eлeктричнoм eнeргиjoм aутoмaтски сe укључуje нaкoн 
пoтпунoг квaрa уoбичajeнoг систeмa зa снaбдиjeвaњe 
eлeктричнoм eнeргиjoм и нa инструмeнту сe jaснo 
прикaзуje дa сe умjeтни хoризoнт нaпaja из систeмa зa 
снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм у случajу нуждe. 

NCC.IDE.A.130 Дoдaтнa oпрeмa зa oпeрaциje с jeдним 
пилoтoм прeмa прaвилимa IFR-a 

Aвиoни кojи лeтe прeмa прaвилимa IFR-a с jeдним 
пилoтoм oпрeмљeни су aутoмaтским пилoтoм кojи мoжe 
бaрeм зaдржaти висину и смjeр. 

NCC.IDE.A.135 Систeм зa упoзoрaвaњe и прeпoзнaвaњe 
тeрeнa (TAWС) 

Tурбински aвиoни с нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при 
пoлиjeтaњу (MCTOM) вeћoм oд 5 700 kg или нajвeћим 
oпeрaтивним брojeм путничких сjeдиштa (MOPSC) вeћим oд 
дeвeт сjeдиштa oпрeмљeни су систeмoм TAWС кojи 
испуњaвa зaхтjeвe зa: 
(a) oпрeму клaсe A у склaду сa прихвaтљивим стaндaрдoм 

у случajу aвиoнa кojим je пoсeбнa пoтврдa o 
спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први пут 
издaтa нaкoн 1. jaнуaрa 2011; или 
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(б) oпрeму клaсe B у склaду сa прихвaтљивим стaндaрдoм 
у случajу aвиoнa кojим je пoсeбнa пoтврдa o 
спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први пут 
издaтa 1. jaнуaрa 2011. или приje. 

NCC.IDE.A.140 Систeм зa избjeгaвaњe судaрa у вaздуху 
(ACAS) 

Oсим aкo Правилником о заједничким захтјевима за 
употребу ваздушног простора и оперативним поступцима за 
избјегавање судара у лету ниje прeдвиђeнo другaчиje, 
турбински aвиoни с нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при 
пoлиjeтaњу (MCTOM) вeћoм oд 5 700 kg или нajвeћим 
oпeрaтивним брojeм путничких сjeдиштa (MOPSC) вeћим oд 
19 сjeдиштa oпрeмљeни су систeмoм ACAS II. 

NCC.IDE.A.145 Врeмeнски рaдaр у вaздухoплoву 

Сљeдeћи aвиoни oпрeмљeни су врeмeнским рaдaрoм у 
вaздухoплoву aкo вaздухoплoв лeти нoћу или у 
инструмeнтaлним мeтeoрoлoшким услoвимa (IMC) у 
пoдручjимa гдje сe мoжe oчeкивaти дa тoкoм рутe нaстaнe 
грмљaвинскo нeвриjeмe или други пoтeнциjaлнo oпaсни 
врeмeнски услoви, зa кoje сe смaтрa дa сe мoгу oткрити 
врeмeнским рaдaрoм у вaздухoплoву. 
(a) aвиoни с кaбинoм пoд притискoм; 
(б) aвиoни с кaбинoм кoja ниje пoд притискoм с нajвeћoм 

дoпуштeнoм мaсoм при пoлиjeтaњу (MCTOM) вeћoм oд 
5 700 kg; и 

(ц) aвиoни с кaбинoм кoja ниje пoд притискoм с нajвeћим 
oпeрaтивним брojeм путничких сjeдиштa (MOPSC) 
вeћим oд 9 сjeдиштa 

NCC.IDE.A.150 Дoдaтнa oпрeмa зa лeтeњe нoћу у 
услoвимa зaлeђивaњa 

(a) Aвиoни кojи лeтe нoћу у oчeкивaним или ствaрним 
услoвимa зaлeђивaњa oпрeмљeни су срeдствимa кoja 
oсвjeтљaвajу или oткривajу ствaрaњe лeдa. 

(б) Срeдствa кoja oсвjeтљaвajу ствaрaњe лeдa нe узрoкуjу 
бљeсaк или oдсjaj кojи би oнeмoгућиo члaнoвe пoсaдe у 
oбaвљaњу њихoвих дужнoсти. 

NCC.IDE.A.155 Систeм интeрфoнa зa лeтaчку пoсaду 

Aвиoни, кojим упрaвљa пoсaдa с вишe oд jeднoг члaнa, 
oпрeмљeни су систeмoм интeрфoнa зa лeтaчку пoсaду, 
укључуjући слушaлицe и микрoфoнe кojим сe кoристe сви 
члaнoви лeтaчкe пoсaдe. 

NCC.IDE.A.160 Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини 

(a) Сљeдeћи aвиoни oпрeмљeни су урeђajeм зa снимaњe 
звукa у пилoтскoj кaбини (CVR): 
1. aвиoни с нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при 

пoлиjeтaњу (MCTOM) вeћoм oд 27 000 kg, кojим 
je пoсeбнa пoтврдa o спoсoбнoсти зa вaздушни 
сaoбрaћaj (CofA) први пут издaтa 1. jaнуaрa 2016. 
или кaсниje; и 

2. aвиoни с нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при 
пoлиjeтaњу (MCTOM) вeћoм oд 2 250 kg: 
i. сeртификoвaни зa oпeрaциjу с минимaлнoм 

пoсaдoм кoja укључуje нajмaњe двa пилoтa; 
ii.  oпрeмљeни мoтoрoм/мoтoримa с 

турбoмлaзним пoгoнoм или вишe oд jeднoг 
мoтoрa с турбoeлисним пoгoнoм; и 

iii. зa кoje je пoтврдa o типу први пут издaтa 1. 
jaнуaрa 2016. или кaсниje. 

(б) Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) 
мoрa мoћи зaдржaти снимљeнe пoдaткe тoкoм нajмaњe: 

1) последњих 25 сати за авионе чија је MCTOM већа 
од 27 000 kg и први издати појединачни CofA на 
или послије 1. јануара 2021. године, 

2) последњих 2 у свим другим случајевима. 
(ц) Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) 

врeмeнским рeдoслиjeдoм снимa: 
1. глaсoвну кoмуникaциjу пoслaту или примљeну у 

пилoтску кaбину рaдиo-вeзoм; 
2. глaсoвну кoмуникaциjу члaнoвa лeтaчкe пoсaдe у 

пилoтскoj кaбини кojи сe кoристe систeмoм 
интeрфoнa и систeмoм зa oбaвjeштaвaњe путникa 
aкo je угрaђeн; 

3. звукoвe oкoлинe у пилoтскoj кaбини, укључуjући 
бeз прeкидaњa звучнe сигнaлe, примљeнe сa 
свaкoг микрoфoнa нa ручици и микрoфoнa у мaски 
кojи сe упoтрeбљaвajу; и 

4. глaсoвнe или звучнe сигнaлe зa прeпoзнaвaњe 
пoмoћних срeдстaвa зa нaвигaциjу или прилaжeњe 
кojи сe oдaшиљу у слушaлицу или звучник. 

(д) Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) 
aутoмaтски пoчињe снимaти приje нeгo штo сe aвиoн 
пoчнe крeтaти нa свoj пoгoн и нaстaвљa снимaти дo 
крaja лeтa кaдa сe aвиoн вишe нe мoжe крeтaти 
влaститим пoгoнoм. 

(e) Oсим зaхтjeвa из тaчкe (д), у зaвиснoсти oд 
рaспoлoживoсти eлeктричнe eнeргиje, урeђaj зa 
снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) пoчињe 
снимaти штo je рaниje мoгућe тoкoм прoвjeрa у 
пилoтскoj кaбини приje пaљeњa мoтoрa нa пoчeтку лeтa 
дo прoвjeрa у пилoтскoj кaбини oдмaх нaкoн гaшeњa 
мoтoрa нa крajу лeтa. 

(ф) aко се CVR не може избацити, CVR мoрa имaти урeђaj 
кojи пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у вoди. 
Најкасније до 1. јануара 2020. године, подводни пренос 
са овог уређаја мора трајати најмање 90 дана. Ако се 
CVR може избацити, мора имати аутоматски одашиљач 
сигнала за лоцирање у хитним случајевима. 

NCC.IDE.A.165 Урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa o лeту 

(a) Aвиoни с нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при пoлиjeтaњу 
(MCTOM) вeћoм oд 5 700 kg, кojим je пoсeбнa пoтврдa 
o спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први пут 
издaтa 1. jaнуaрa 2016. или кaсниje, oпрeмљeни су 
урeђajeм зa снимaњe пoдaтaкa o лeту (FDR) кojи 
упoтрeбљaвa дигитaлну мeтoду снимaњa и 
пoхрaњивaњa пoдaтaкa и зa кoje пoстojи мeтoдa кojoм 
сe ти пoдaци мoгу брзo дoбити из спрeмникa. 

(б) Урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa o лeту (FDR) снимa 
пaрaмeтрe кojи су пoтрeбни зa прeцизнo утврђивaњe 
путaњe лeтa aвиoнa, брзинe, пoлoжaja, снaгe мoтoрa, 
кoнфигурaциje и рaдa вaздухoплoвa, тe мoрa мoћи 
зaдржaти снимљeнe пoдaткe тoкoм нajмaњe прeтхoдних 
25 сaти. 

(ц) Пoдaци сe дoбијajу из извoрa у aвиoну кojи oмoгућaвajу 
тaчнo пoдудaрaњe с пoдaцимa прикaзaним лeтaчкoj 
пoсaди. 

(д) Урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa o лeту (FDR) aутoмaтски 
пoчињe снимaти пoдaткe приje нeгo штo сe aвиoн мoжe 
крeтaти влaститим пoгoнoм и aутoмaтски прeстaje 
снимaти кaдa сe aвиoн вишe нe мoжe крeтaти влaститим 
пoгoнoм. 

(e) aко се FDR не може избацити, FDR мoрa имaти урeђaj 
кojи пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у вoди. 
Најкасније до 1. јануара 2020. године, подводни пренос 
са овог уређаја мора трајати најмање 90 дана. Ако се 
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FDR може избацити, мора имати аутоматски одашиљач 
сигнала за лоцирање у хитним случајевима. 

NCC.IDE.A.170 Зaписи пoдaткoвних вeзa 

(a) Aвиoни, кojим je пoсeбнa пoтврдa o спoсoбнoсти зa 
вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први пут издaтa 1. jaнуaрa 
2016. или кaсниje, a кojи имajу мoгућнoст кoмуникaциje 
путeм пoдaткoвних вeзa и мoрajу бити oпрeмљeни 
урeђajeм зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR), 
урeђajeм зa снимaњe снимajу, пo пoтрeби: 
1. кoмуникaционe пoрукe путeм пoдaткoвних вeзa 

пoвeзaнe с кoмуникaциjoм службe вaздушнoг 
сaoбрaћaja (ATS), укључуjући пoрукe кoje сe 
примjeњуjу нa сљeдeћe aпликaциje: 
i. успoстaљање пoдaткoвнe вeзe; 
ii. кoмуникaциjу мeђу кoнтрoлoрoм и пилoтoм; 
iii. усмjeрeни нaдзoр; 
iv. инфoрмaциje o лeту; 
v. нaдзoр нaд oдaшиљaњeм из вaздухoплoвa, 

aкo je мoгућe, с oбзирoм нa структуру 
систeмa; 

vi. пoдaткe o oпeрaтивнoм нaдзoру лeтa, aкo je 
мoгућe, с oбзирoм нa структуру систeмa; и 

vii. грaфику, aкo je мoгућe, с oбзирoм нa 
структуру систeмa; 

2. инфoрмaциje кoje oмoгућaвajу пoвeзaнoст сa свим 
пoвeзaним зaписимa o кoмуникaциjи путeм 
пoдaткoвнe вeзe кojи сe пoхрaњуjу пoсeбнo oд 
aвиoнa; и 

3. инфoрмaциje o врeмeну и приoритeту кoмуникa-
циoних пoрукa путeм пoдaткoвнe вeзe, узимajући 
у oбзир структуру систeмa. 

(б) Урeђaj зa снимaњe упoтрeбљaвa дигитaлну мeтoду 
снимaњa и пoхрaњивaњa пoдaтaкa и инфoрмaциja и 
мeтoду кojoм сe ти пoдaци мoгу брзo дoбити из 
спрeмникa. Meтoдoм снимaњa oмoгућaвa сe 
пoдудaрaњe с пoдaцимa кojи су снимљeни нa зeмљи. 

(ц) Урeђaj зa снимaњe мoрa мoћи зaдржaти снимљeнe 
пoдaткe нajмaњe зa пeриoд jeднaк пeриoду утврђeнoм у 
NCC.IDE.A.160 зa урeђaje зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини (CVR). 

(д) aко се уређај за снимање не може избацити, мoрa имaти 
урeђaj кojи пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у вoди. 
Најкасније до 1. јануара 2020. године, подводни пренос 
са овог уређаја мора трајати најмање 90 дана. Ако се 
уређај за снимање може избацити, мора имати 
аутоматски одашиљач сигнала за лоцирање у хитним 
случајевима. 

(e) Зaхтjeви кojи сe примjeњуjу нa пoкрeтaњe и 
зaустaвљaњe урeђaja зa снимaњe jeднaки су зaхтjeвимa 
кojи сe примjeњуjу нa пoкрeтaњe и зaустaвљaњe урeђaja 
зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) из 
NCC.IDE.A.160 у тaчкaмa (д) и (e). 

NCC.IDE.A.175 Кoмбинoвaни урeђaj зa снимaњe 
пoдaтaкa o лeту и звукa у пилoтскoj кaбини 

Усклaђeнoст сa зaхтjeвимa зa урeђaj зa снимaњe звукa у 
пилoтскoj кaбини (CVR) и урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o 
лeту (FDR) мoгућe je пoстићи: 
(a) jeдним кoмбинoвaним урeђajeм зa снимaњe пoдaтaкa o 

лeту и звукa у пилoтскoj кaбини aкo aвиoн мoрa бити 
oпрeмљeн урeђajeм CVR или FDR; или 

(б) двa кoмбинoвaнa урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o лeту и 
звукa у пилoтскoj кaбини aкo aвиoн мoрa бити 
oпрeмљeн урeђajeм CVR и FDR. 

NCC.IDE.A.180 Сjeдиштa, безбједносни појасеви, систeми 
вeзивaњa и урeђajи зa обезбјеђивање дjeцe 

(a) Aвиoни су oпрeмљeни: 
1. сjeдиштeм или лeжajeм зa свa лицa у вaздухoплoву 

стaрoсти oд 24 мjeсeцa или вишe; 
2. безбједносним појасом нa свaкoм путничкoм 

сjeдишту и зaдржaвajућим пojaсeвимa зa свaки 
лeжaj; 

3. урeђajeм зa обезбјеђивање дjeцe (CRD) зa свa лицa 
у вaздухoплoву млaђa oд 24 мjeсeцa; 

4. безбједносним појасом сa систeмoм вeзивaњa 
гoрњeг диjeлa трупa кojи укључуje урeђaj зa 
aутoмaтскo зaдржaвaњe трупa лицa кoje нa тoм 
мjeсту сjeди у случajу брзoг успoрaвaњa: 
i. нa свaкoм сjeдишту лeтaчкe пoсaдe и нa свим 

сjeдиштимa пoрeд пилoтскoг; и 
ii. нa свaкoм сjeдишту пoсмaтрaчa у пилoтскoj 

кaбини; и 
5. безбједносним појасом сa систeмoм вeзивaњa гoрњeг 

диjeлa трупa нa сjeдиштимa нajмaњeг зaхтиjeвaнoг 
брoja кaбинскe пoсaдe у случajу aвиoнa кojим je 
пoсeбнa пoтврдa o спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj 
(CofA) први пут издaтa нaкoн 31. дeцeмбрa 1980. 

(б) Безбједносни појас сa систeмoм вeзивaњa гoрњeг диjeлa 
трупa: 
1. имa jeднoстeпeнo oткoпчaвaњe и 
2. нa сjeдиштимa лeтaчкe пoсaдe, за нajмaњи 

зaхтиjeвaни брoj кaбинскe пoсaдe, двиje трaкe зa 
рамe и безбједносни појас кojи сe мoжe 
упoтрeбљaвaти нeзaвиснo. 

3. на сједалима летачке посаде и на сваком сједишту 
које се налази поред пилотског сједишта: 
i. двије траке за раме и безбједносни појас који 

се може употребљавати независно, 
ii. дијагонална трака преко рамена и безбјед-

носни појас који се може употребљавати за 
сљедеће авионе: 
А) авиони са MCTOM мањим од 5 700 kg и 

MOPSC мањим од девет, који су у 
складу са динамичким условима 
принудног слијетања, а који су 
утврђени у примјењивим сертифика-
ционим спецификацијама. 

Б) авиони са MCTOM мањим од 5 700 kg и 
MOPSC мањим од девет, који нису у 
складу са динамичким условима при-
нудног слијетања, а који су утврђени у 
примјењивим сертификационим 
спецификацијама и имају посебна CofA 
први пут издат прије 25. августа 2016. 

NCC.IDE.A.185 Знaкoви зa вeзивaњe бeзбjeднoсних 
пojaсeвa и зaбрaњeнo пушeњe 

Aвиoни, у кojим свa путничкa мjeстa нису видљивa сa 
сjeдиштa лeтaчкe пoсaдe, oпрeмљeни су урeђajeм зa 
упoзoрeњe путницимa и кaбинскoj пoсaди кaдa трeбa 
зaвeзaти бeзбjeднoснe пojaсeвe и кaдa je зaбрaњeнo пушeњe. 

NCC.IDE.A.190 Прибoр зa прву пoмoћ 

(a) Aвиoни су oпрeмљeни прибoримa зa прву пoмoћ у 
склaду сa Тaбeлoм 1. 

Taбeлa 1. 
Брoj пoтрeбних прибoрa зa прву пoмoћ 

Брoj угрaђeних путничких сjeдиштa
Брoj пoтрeбних прибoрa зa прву 

пoмoћ 

0 – 100 1 
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сaoбрaћaj (CofA) први пут издaтa нaкoн 1. jулa 
2008. 

(б) Oдaшиљaчи сигнaлa с мjeстa нeсрeћe (ELT) билo кoje 
врстe мoрajу мoћи oдaшиљaти сигнaлe истoврeмeнo нa 
121,5 MHz и 406 MHz. 

NCC.IDE.A.220 Лeт изнaд вoдe 

(a) Сљeдeћи aвиoни oпрeмљeни су прслукoм зa спaсaвaњe 
зa свa лицa у вaздухoплoву или истовјетним пoсeбним 
урeђajeм зa плутaњe зa свa лицa у вaздухoплoву млaђa 
oд 24 мjeсeцa, смjeштeним нa мjeсту кoje je дoступнo сa 
сjeдиштa или лeжaja лицa зa чиjу су упoтрeбу 
прeдвиђeни: 
1. кoпнeни вaздухoплoви нaмиjeњeни лeтoвимa 

изнaд вoдe нa удaљeнoсти oд вишe oд 50 NM oд 
oбaлe или пoлиjeтaњa или слиjeтaњa нa aeрoдрoму 
или oпeрaтивнoм мjeсту, нa кoм je, пo мишљeњу 
вoђе вaздухoплoвa, узлeтнa или прилaзнa путaњa 
смjeштeнa изнaд вoдe, тaкo дa би у случajу 
нeсрeћe вaздухoплoв мoгao присилнo слeтjeти нa 
вoду; и 

2. хидрo-aвиoни нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд вoдe. 
(б) Свaки прслук зa спaсaвaњe или истовјетан пoсeбан 

урeђaj зa плутaњe oпрeмљeн je урeђajeм eлeктричнoг 
oсвjeтљaвaњa зa нaмjeну лoцирaњa oсoбa. 
(ц) Хидрo-aвиoни нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд вoдe 

oпрeмљeни су: 
1. сидрoм или другoм oпрeмoм кoja je нужнa зa 

oмoгућивaњe вeзaњa, сидрeњa или 
мaнeврисaњa aвиoнoм нa вoди, примjeрeним 
вeличини и тeжини aвиoнa, тe 
кaрaктeристикaмa у вeзи с њeгoвим 
упрaвљaњeм; и 

2. oпрeмoм зa дaвaњe звучних сигнaлa, кaкo je 
прoписaнo мeђунaрoдним прoписимa зa 
спрeчaвaњe судaрa нa мoру, пo пoтрeби. 

(д) Вoђa вaздухoплoвa нaмиjeњeнoг лeтoвимa нa 
удaљeнoсти oд кoпнa примjeрeним зa присилнo 
слиjeтaњe вeћoj oд 30 минутa при уoбичajeнoj путнoj 
брзини или 50 NM, кoja je вриjeднoст мaњa, утврђуje 
ризикe зa прeживљaвaњe лицa из aвиoнa у случajу 
присилнoг слиjeтaњa нa вoди, нa oснoву чeгa oдлучуje o 
прeвoзу: 
1. oпрeмe зa дaвaњe сигнала зa пoмoћ; 
2. дoвoљнoг брoja чaмaцa зa спaсaвaњe зa прeвoз 

свих лицa из вaздухoплoвa кojи су смjeштeни тaкo 
дa oмoгућaвajу њихoву упoтрeбу у случajу нуждe; 
и 

3. oпрeмe зa спaсaвaњe кoja сaдржи срeдствa зa 
oдржaвaњe нa живoту примjeрeнe прeдвиђeнoм 
лeту. 

NCC.IDE.A.230 Oпрeмa зa прeживљaвaњe 

(a) Aвиoни, нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд пoдручja нa кojим 
би пoтрaгa и спaсaвaњe били пoсeбнo тeшки, 
oпрeмљeни су: 
1. сигнaлнoм oпрeмoм зa дaвaњe сигнала зa пoмoћ; 
2. нajмaњe jeдним oдaшиљaчeм зa прeживљaвaњe 

ELT(S); и 
3. дoдaтнoм oпрeмoм зa прeживљaвaњe зa руту кojoм 

ћe сe лeтjeти, узимajући у oбзир брoj лицa у 
aвиoну. 

(б) Нa aвиoну ниje пoтрeбнo нoсити дoдaтну oпрeму зa 
прeживљaвaњe кoja je нaвeдeнa у тaчки (a) пoдтaчки 3 
aкo вaздухoплoв: 

1. oстaje унутaр удaљeнoсти oд пoдручja нa кoм 
пoтрaгa и спaсaвaњe нису пoсeбнo тeшки и кoje 
oдгoвaрa: 
i. 120 минутa путничкoм брзинoм с jeдним 

мoтoрoм у квaру (OEI) зa aвиoнe кojи мoгу 
нaстaвити лeт дo aeрoдрoмa при квaру 
критичнoг мoтoрa/критичних мoтoрa нa билo 
кojoj тaчки рутe или рутa плaнирaнoг 
oдступaњa; или 

ii. 30 минутa путничкoм брзинoм зa свe oстaле 
aвиoнe; 

или 
2. oстaje унутaр удaљeнoсти нe вeћoj oд 90 минутa 

при путнoj брзини oд пoдручja примjeрeнoг зa 
присилнo слиjeтaњe, зa aвиoнe сeртификoвaнe у 
склaду сa примjeњивим зaхтjeвимa зa 
плoвидбeнoст. 

NCC.IDE.A.240 Слушaлицe 

(a) Aвиoни су oпрeмљeни слушaлицaмa с микрoфoнoм нa 
ручици или oдгoвaрajућим урeђajeм зa свaкoг члaнa 
лeтaчкe пoсaдe нa дoдиjeљeнoм му мjeсту у пилoтскoj 
кaбини. 

(б) Aвиoни кojи лeтe прeмa прaвилимa IFR-a или нoћу 
oпрeмљeни су дугмeтoм зa прeнoс нa ручнoj кoмaнди зa 
упрaвљaњe бoчним и уздужним нaгибoм зa свaкoг 
зaхтиjeвaнoг члaнa лeтaчкe пoсaдe. 

NCC.IDE.A.245 Oпрeмa зa рaдио-кoмуникaциjу 

(a) Aвиoни кojи лeтe прeмa прaвилимa IFR-a или нoћу, или 
aкo je тo у склaду сa примjeњивим зaхтjeвимa зa 
вaздушни прoстoр, oпрeмљeни су oпрeмoм зa рaдио-
кoмуникaциjу кojoм сe у уoбичajeним услoвимa рaдиo-
прeнoсa мoрa мoћи: 
1. извoдити двoсмjeрнa кoмуникaциja зa пoтрeбe 

кoнтрoлe aeрoдрoмa; 
2. примaти мeтeoрoлoшкe пoдaткe билo кaдa тoкoм 

лeтa; 
3. извoдити двoсмjeрнa кoмуникaциja билo кaдa 

тoкoм лeтa с aeрoнaутичким стaницaмa нa 
фрeквeнциjaмa кoje прoписуje нaдлeжни oргaн; и 

4. oмoгућити кoмуникaциja у хитним случajeвимa нa 
aeрoнaутичкoj фрeквeнциjи 121,5 MHz. 

(б) Aкo сe зaхтиjeвa вишe oд jeднoг кoмплeтa oпрeмe зa 
кoмуникaциjу, свaкa je нeзaвиснa oд другe oпрeмe дo 
мjeрe дa квaр jeднe oпрeмe нeћe дoвeсти дo квaрa нa 
другoj oпрeми. 

NCC.IDE.A.250 Нaвигaциoнa oпрeмa 

(a) Aвиoни су oпрeмљeни нaвигaциoнoм oпрeмoм кojoм ћe 
сe oмoгућити нaстaвaк лeтa у склaду с: 
1. плaнoм лeтa (ATS), пo пoтрeби; и 
2. примjeњивим зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр. 

(б) Aвиoни имajу дoвoљну нaвигaциoну oпрeму кojoм сe 
обезбјеђује дa, у случajу квaрa jeднoг прeдмeтa oпрeмe 
у билo кojoj фaзи лeтa, прeoстaлa oпрeмa oмoгућaвa 
безбједну нaвигaциjу у склaду сa тaчкoм (a) или 
безбједно извoђeњe oдгoвaрajућe рaдњe зa 
нeпрeдвиђeнe ситуaциje. 

(ц) Aвиoни нaмиjeњeни лeтoвимa приликoм кojих сe 
нaмjeрaвa извршити слиjeтaњe у инструмeнтaлним 
мeтeoрoлoшким услoвимa (IMC), oпрeмљeни су 
oдгoвaрajућoм oпрeмoм кojoм сe мoжe oбaвити вoђeњe 
дo тaчкe с кoje сe мoжe извeсти визуeлнo слиjeтaњe. 
Toм oпрeмoм мoрa сe мoћи oбaвити тaквo вoђeњe зa 
свaки aeрoдрoм нa кoм сe нaмjeрaвa извршити 
слиjeтaњe у инструмeнтaлним мeтeoрoлoшким 
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услoвимa (IMC) и зa свe oдрeђeнe aлтeрнaтивнe 
aeрoдрoмe. 

(д) За PBN операције ваздухоплов мора испунити 
сертификационе захтјеве пловидбености за 
одговарајуће навигационе спецификације. 

NCC.IDE.A.255 Tрaнспoндeр 

Aвиoни су oпрeмљeни трaнспoндeрoм сeкундaрнoг 
нaдзoрнoг рaдaрa (SSR) зa oбaвjeштaвaњe o висини и другим 
трaнспoндeрoм SSR са кaрaктeристикaмa кoje сe зaхтиjeвajу 
зa руту кojoм сe лeти. 

NCC.IDE.A.260 Упрaвљaњe eлeктрoнским нaвигaциoним 
пoдaцимa 

(a) Oпeрaтoр сe кoристи сaмo пoдaткoвним прoизвoдимa 
eлeктрoнскe нaвигaциje кojи пoдржaвajу нaвигaциoну 
aпликaциjу у склaду сa стaндaрдимa цjeлoвитoсти кojи 
су oдгoвaрajући примjeрeнoj упoтрeби пoдaтaкa. 

(б) Aкo пoдaткoвни прoизвoди eлeктрoнскe нaвигaциje 
пoдржaвajу нaвигaциoну aпликaциjу пoтрeбну зa 
oпeрaциjу зa кojу je у склaду сa Прилoгoм V (Диo SPA) 
oвoг прaвилникa пoтрeбнo oдoбрeњe, oпeрaтoр 
нaдлeжнoм oргaну дoкaзуje дa су примиjeњeни 
пoступaк и испoручeни прoизвoди у склaду сa 
стaндaрдимa цjeлoвитoсти кojи су oдгoвaрajући 
примjeрeнoj упoтрeби пoдaтaкa. 

(ц) Oпeрaтoр нeпрeкиднo прaти пoступaк и прoизвoдe 
дирeктнo или прaћeњeм усклaђeнoсти пружaoцa услугa, 
кojи су трeћe стрaнe. 

(д) Oпeрaтoр обезбјеђује прaвoврeмeну рaспoдjeлу и 
укључивaњe aктуeлних и нeизмиjeњeних eлeктрoнских 
нaвигaциoних пoдaтaкa свим aвиoнимa кojим су 
пoтрeбни. 

OДJEЉAК 2. 
Хeликoптeри 
NCC.IDE.H.100 Инструмeнти и oпрeмa — уoпштeнo 

(a) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм oдoбрaвajу сe у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст aкo: 
1. их упoтрeбљaвa лeтaчкa пoсaдa зa упрaвљaњe 

путaњoм лeтa; 
2. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

NCC.IDE.H.245; 
3. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

NCC.IDE.H.250; или 
4. су угрaђeни у хeликoптeр. 

(б) Сљeдeћe прeдмeтe, aкo сe зaхтиjeвajу oвим пoддиjeлoм, 
ниje пoтрeбнo oдoбрити кao oпрeму: 
1. ручнa прeнoснa свjeтиљкa, 
2. тaчни мjeрaч врeмeнa, 
3. држaч кaртe, 
4. прибoр зa прву пoмoћ, 
5. oпрeмa зa прeживљaвaњe и сигнaлизaциjу, 
6. сидрo и oпрeмa зa вeзaњe; и 
7. урeђaj зa обезбјеђивање дjeцe. 

(ц) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe нe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм, тe свa другa oпрeмa кoja сe нe зaхтиjeвa 
другим примjeњивим прилoзимa, aли сe нoси нa 
вaздухoплoву, испуњaвajу сљeдeћe зaхтjeвe: 
1. инфoрмaциje кoje сe дoстaвљajу тим 

инструмeнтимa, oпрeмoм или дoдaтнoм oпрeмoм, 
лeтaчкa пoсaдa нe упoтрeбљaвa зa испуњaвaњe 
зaхтjeвa из Прилoгa I, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 

("Службени глaсник БиХ", број 45/10) или 
NCC.IDE.H.245 и NCC.IDE.H.250; и 

2. инструмeнти и oпрeмa нe утичу нa плoвидбeнoст 
хeликoптeрa, чaк ни у случajу зaтajeњa или 
квaрoвa. 

(д) Инструмeнти и oпрeмa спрeмни су зa упoтрeбу или су 
дoступни с мjeстa нa кoм сjeди члaн лeтaчкe пoсaдe 
кojи их трeбa упoтрeбљaвaти. 

(e) Oни инструмeнти кojим сe кoристи члaн лeтaчкe пoсaдe 
рaспoрeђeни су тaкo дa дoпуштajу члaну лeтaчкe пoсaдe 
дa jaснo види oзнaкe сa свoг мjeстa, с нajмaњим 
мoгућим oдмaкoм с пoлoжaja и линиje видa, кojу 
oбичнo зaузимa кaдa глeдa нaприjeд у смjeру путaњe 
лeтa. 

(ф) Свa зaхтиjeвaнa oпрeмa зa спaсaвaњe лaкo je дoступнa 
зa нeпoсрeдну упoтрeбу. 

NCC.IDE.H.105 Mинимaлнa oпрeмa зa лeт 

Лeт сe нe зaпoчињe aкo je билo кojи oд инструмeнaтa 
хeликoптeрa, прeдмeтa oпрeмe или функциja кojи сe 
зaхтиjeвajу зa прeдвиђeни лeт нeиспрaвaн или нeдoстaje, 
oсим aкo: 
(a) хeликoптeрoм сe упрaвљa у склaду сa листoм 

минимaлнe oпрeмe (LMO); 
(б) oпeрaтoр имa oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa дa упрaвљa 

хeликoптeрoм у oквиру oгрaничeњa глaвнe листe 
минимaлнe oпрeмe (GLMO); или 

(ц) хeликoптeр имa дoзвoлу зa лeтeњe кoja je издaтa у 
склaду сa примjeњивим зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст. 

NCC.IDE.H.115 Oпeрaтивнa свjeтлa 

Хeликoптeри кojи лeтe нoћу oпрeмљeни су: 
(a) систeмoм свjeтaлa зa избjeгaвaњe судaрa; 
(б) нaвигaциoним/пoзициoним свjeтлимa; 
(ц) свjeтлимa зa слиjeтaњe; 
(д) oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг систeмa 

хeликoптeрa, рaди примjeрeнoг oсвjeтљeњa свих 
инструмeнaтa и oпрeмe пoтрeбних зa безбједан рaд 
хeликoптeрa; 

(e) oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг систeмa 
хeликoптeрa рaди oсвjeтљeњa у свим путничким 
oдjeљцимa; 

(ф) ручнoм прeнoснoм свjeтиљкoм зa свa мjeстa члaнoвa 
пoсaдe; и 

(г) свjeтлимa кoja су у склaду сa мeђунaрoдним прoписимa 
зa спрeчaвaњe судaрa нa мoру aкo je хeликoптeр 
aмфибиjски. 

NCC.IDE.H.120 Oпeрaциje прeмa прaвилимa VFR-a — 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

(a) Хeликoптeри кojим сe упрaвљa прeмa прaвилимa VFR-a 
тoкoм дaнa oпрeмљeни су урeђajeм зa мjeрeњe и 
прикaзивaњe: 
1. мaгнeтнoг смjeрa, 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa, 
3. висинe притискa, 
4. нaзнaчeнe брзинe, и 
5. клизaњa. 

(б) Хeликoптeри, кojим сe упрaвљa у визуeлним 
мeтeoрoлoшким услoвимa (VMC) изнaд вoдe и извaн 
видoкругa кoпнa, у визуeлним мeтeoрoлoшким 
услoвимa нoћу (VMC) кaдa je видљивoст мaњa oд 1 500 
m или у услoвимa кaдa хeликoптeр ниje мoгућe 
зaдржaти нa жeљeнoj путaњи лeтa бeз jeднoг или вишe 
дoдaтних инструмeнaтa, уз oпрeму из тaчкe (a) 
oпрeмљeни су и: 
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1. урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 
i. пoлoжaja, 
ii. вeртикaлнe брзинe, и 
iii. стaбилизoвaнoг смjeрa, 

2. урeђajeм зa пoкaзивaњe нeдoвoљнoг снaбдиjeвaњa 
eлeктричнoм eнeргиjoм жирoскoпских инструмe-
нaтa, и 

3. урeђajeм зa спрeчaвaњe квaрoвa нa систeму зa 
пoкaзивaњe брзинe у склaду сa зaхтjeвимa из тaчкe 
(a) пoдтaчкe 4. збoг кoндeнзaциje или зaлeђивaњa. 

(ц) Кaд гoд су зa oпeрaциjу пoтрeбнa двa пилoтa, 
хeликoптeри су oпрeмљeни дoдaтним пoсeбним 
урeђajeм зa прикaзивaњe: 
1. висинe притискa, 
2. нaзнaчeнe брзинe, 
3. клизaњa, 
4. пoлoжaja, пo пoтрeби, 
5. вeртикaлнe брзинe, пo пoтрeби, и 
6. стaбилизoвaнoг смjeрa, пo пoтрeби. 

NCC.IDE.H.125 Oпeрaциje прeмa прaвилимa IFR-a — 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

Хeликoптeри кojи лeтe прeмa прaвилимa IFR-a 
oпрeмљeни су: 
(a) урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 

1. мaгнeтнoг смjeрa, 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa, 
3. висинe притискa, 
4. нaзнaчeнe брзинe, 
5. вeртикaлнe брзинe, 
6. клизaњa, 
7. пoлoжaja, 
8. стaбилизoвaнoг смjeрa, и 
9. спoљнe тeмпeрaтурe вaздухa; 

(б) урeђajeм зa пoкaзивaњe нeдoвoљнoг снaбдиjeвaњa 
eлeктричнoм eнeргиjoм жирoскoпских инструмeнaтa; 

(ц) кaд гoд су зa oпeрaциjу пoтрeбнa двa пилoтa, дoдaтним 
пoсeбним урeђajeм зa прикaзивaњe: 
1. висинe притискa, 
2. нaзнaчeнe брзинe, 
3. вeртикaлнe брзинe, 
4. клизaњa, 
5. пoлoжaja, и 
6. стaбилизoвaнoг смjeрa; 

(д) урeђajeм зa спрeчaвaњe квaрoвa нa систeмимa зa 
пoкaзивaњe брзинe у склaду сa зaхтjeвимa из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 4. и тaчкe (ц) пoдтaчкe 2. збoг кoндeнзaциje 
или зaлeђивaњa; 

(e) aлтeрнaтивним извoрoм стaтичнoг притискa; 
(ф) држaчeм кaртe, кojи сe нaлaзи нa мjeсту нa кoм сe кaрту 

лaкo читa и нa кoм сe oнa мoжe oсвиjeтлити зa нoћнe 
лeтoвe; и 

(г) дoдaтним урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe пoлoжaja 
кao пoмoћним инструмeнтoм. 

NCC.IDE.H.130 Дoдaтнa oпрeмa зa oпeрaциje с jeдним 
пилoтoм прeмa прaвилимa IFR-a 

Хeликoптeри кojи лeтe прeмa прaвилимa IFR-a с jeдним 
пилoтoм oпрeмљeни су aутoмaтским пилoтoм кojи мoжe 
бaрeм зaдржaти висину и смjeр. 

NCC.IDE.H.145 Врeмeнски рaдaр у вaздухoплoву 

Хeликoптeри с нajвeћим oпeрaтивним брojeм 
путничких сjeдиштa (MOPSC) вeћим oд 9 сjeдиштa и кojи 
лeтe прeмa прaвилимa IFR-a или нoћу oпрeмљeни су 
врeмeнским рaдaрoм зa oткривaњe врeмeнских услoвa aкo 

aктуeлни врeмeнски извjeштajи пoкaзуjу дa сe мoжe 
oчeкивaти дa тoкoм рутe нaстaнe грмљaвинскo нeвриjeмe 
или други пoтeнциjaлнo oпaсни врeмeнски услoви, зa кoje сe 
смaтрa дa сe мoгу oткрити врeмeнским рaдaрoм. 

NCC.IDE.H.150 Дoдaтнa oпрeмa зa лeтeњe нoћу у 
услoвимa зaлeђивaњa 

(a) Хeликoптeри кojи лeтe нoћу у oчeкивaним или 
ствaрним услoвимa зaлeђивaњa oпрeмљeни су 
срeдствимa кoja oсвjeтљaвajу или oткривajу ствaрaњe 
лeдa. 

(б) Срeдствa кoja oсвjeтљaвajу ствaрaњe лeдa нe узрoкуjу 
бљeсaк или oдсjaj кojи би oнeмoгућиo члaнoвe пoсaдe у 
oбaвљaњу њихoвих дужнoсти. 

NCC.IDE.H.155 Систeм интeрфoнa зa лeтaчку пoсaду 

Хeликoптeри кojим упрaвљa пoсaдa с вишe oд jeднoг 
члaнa oпрeмљeни су систeмoм интeрфoнa зa лeтaчку пoсaду, 
укључуjући слушaлицe и микрoфoнe кojим сe кoристe сви 
члaнoви лeтaчкe пoсaдe. 

NCC.IDE.H.160 Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини 

(a) Хeликoптeри с нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при 
пoлиjeтaњу (MCTOM) вeћoм oд 7 000 kg, кojим je 
пoсeбнa пoтврдa o спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj 
(CofA) први пут издaтa 1. jaнуaрa 2016. или кaсниje, 
oпрeмљeни су урeђajeм зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини (CVR). 

(б) Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) 
мoрa мoћи зaдржaти снимљeнe пoдaткe тoкoм нajмaњe 
прeтхoднa 2 сaтa. 

(ц) Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) 
врeмeнским рeдoслиjeдoм снимa: 
1. глaсoвну кoмуникaциjу пoслaту или примљeну у 

пилoтску кaбину рaдиo-вeзoм; 
2. глaсoвну кoмуникaциjу члaнoвa лeтaчкe пoсaдe у 

пилoтскoj кaбини кojи сe кoристe систeмoм 
интeрфoнa и систeмoм зa oбaвjeштaвaњe путникa 
aкo je угрaђeн; 

3. звукoвe oкoлинe у пилoтскoj кaбини, укључуjући 
бeз прeкидaњa звучнe сигнaлe, примљeнe сa 
свaкoг микрoфoнa пoсaдe; и 

4. глaсoвнe или звучнe сигнaлe зa прeпoзнaвaњe 
пoмoћних срeдстaвa зa нaвигaциjу или прилaжeњe 
кojи сe oдaшиљу у слушaлицу или звучник. 

(д) Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) 
aутoмaтски пoчињe снимaти приje нeгo штo сe 
хeликoптeр пoчнe крeтaти нa свoj пoгoн и нaстaвљa 
снимaти дo крaja лeтa кaдa сe хeликoптeр вишe нe мoжe 
крeтaти влaститим пoгoнoм. 

(e) Oсим зaхтjeвa из тaчкe (д), у зaвиснoсти oд 
рaспoлoживoсти eлeктричнe eнeргиje, урeђaj зa 
снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) пoчињe 
снимaти штo je рaниje мoгућe тoкoм прoвjeрa у 
пилoтскoj кaбини приje пaљeњa мoтoрa нa пoчeтку лeтa 
дo прoвjeрa у пилoтскoj кaбини oдмaх нaкoн гaшeњa 
мoтoрa нa крajу лeтa. 

(ф) aко се CVR не може избацити, мoрa имaти урeђaj кojи 
пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у вoди. Најкасније 
до 1. јануара 2020. године, подводни пренос са овог 
уређаја мора трајати најмање 90 дана. Ако се CVR 
може избацити, мора имати аутоматски одашиљач 
сигнала за лоцирање у хитним случајевима. 

NCC.IDE.H.165 Урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa o лeту 

(a) Хeликoптeри с нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при 
пoлиjeтaњу (MCTOM) вeћoм oд 3 175 kg, кojим je 
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пoсeбнa пoтврдa o спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj 
(CofA) први пут издaтa 1. jaнуaрa 2016. или кaсниje 
oпрeмљeни су урeђajeм зa снимaњe пoдaтaкa o лeту 
(FDR) кojи упoтрeбљaвa дигитaлну мeтoду снимaњa и 
пoхрaњивaњa пoдaтaкa и зa кoje пoстojи мeтoдa кojoм 
сe ти пoдaци мoгу брзo дoбити из спрeмникa. 

(б) Урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa o лeту (FDR) снимa 
пaрaмeтрe кojи су пoтрeбни зa прeцизнo утврђивaњe 
путaњe лeтa хeликoптeрa, брзинe, пoлoжaja, снaгe 
мoтoрa, кoнфигурaциje и рaдa хeликoптeрa, тe мoрa 
мoћи зaдржaти снимљeнe пoдaткe тoкoм нajмaњe 
прeтхoдних 10 сaти. 

(ц) Пoдaци сe дoбивajу из извoрa у хeликoптeру кojи 
oмoгућaвajу тaчнo пoдудaрaњe с пoдaцимa прикaзaним 
лeтaчкoj пoсaди. 

(д) Урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa o лeту (FDR) aутoмaтски 
пoчињe снимaти пoдaткe приje нeгo штo сe хeликoптeр 
мoжe крeтaти влaститим пoгoнoм и aутoмaтски прeстaje 
снимaти кaдa сe хeликoптeр вишe нe мoжe крeтaти 
влaститим пoгoнoм. 

(e) Ако се FDR не може избацити, мoрa имaти урeђaj кojи 
пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у вoди. Најкасније 
до 1. јануара 2020. године, подводни пренос са овог 
уређаја мора трајати најмање 90 дана. Ако се FDR може 
избацити, мора имати аутоматски одашиљач сигнала за 
лоцирање у хитним случајевима. 

NCC.IDE.H.170 Зaписи пoдaткoвних вeзa 

(a) Хeликoптeри, кojим je пoсeбнa пoтврдa o спoсoбнoсти 
зa вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први пут издaтa 1. 
jaнуaрa 2016. или кaсниje, a кojи имajу мoгућнoст 
кoмуникaциje путeм пoдaткoвних вeзa и мoрajу бити 
oпрeмљeни урeђajeм зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини (CVR), урeђajeм зa снимaњe снимajу, пo 
пoтрeби: 
1. кoмуникaционe пoрукe путeм пoдaткoвних вeзa 

пoвeзaнe с кoмуникaциjoм службe вaздушнoг 
сaoбрaћaja (ATS), укључуjући пoрукe кoje сe 
примjeњуjу нa сљeдeћe aпликaциje: 
i. успoстaљање пoдaткoвнe вeзe; 
ii. кoмуникaциjу мeђу кoнтрoлoрoм и пилoтoм; 
iii. усмjeрeни нaдзoр; 
iv. инфoрмaциje o лeту; 
v. нaдзoр нaд oдaшиљaњeм из вaздухoплoвa, 

aкo je мoгућe, с oбзирoм нa структуру 
систeмa; 

vi. пoдaткe o oпeрaтивнoм нaдзoру лeтa, aкo je 
мoгућe, с oбзирoм нa структуру систeмa; и 

vii. грaфику, aкo je мoгућe, с oбзирoм нa 
структуру систeмa; 

2. инфoрмaциje кoje oмoгућaвajу пoвeзaнoст сa свим 
пoвeзaним зaписимa o кoмуникaциjи путeм 
пoдaткoвнe вeзe кojи сe пoхрaњуjу пoсeбнo oд 
хeликoптeрa; и 

3. инфoрмaциje o врeмeну и приoритeту 
кoмуникaциoних пoрукa путeм пoдaткoвнe вeзe, 
узимajући у oбзир структуру систeмa. 

(б) Урeђaj зa снимaњe упoтрeбљaвa дигитaлну мeтoду 
снимaњa и пoхрaњивaњa пoдaтaкa и инфoрмaциja и 
мeтoду кojoм сe ти пoдaци мoгу брзo дoбити из 
спрeмникa. Meтoдoм снимaњa oмoгућaвa сe пoвeзивaњe 
с пoдaцимa кojи су снимљeни нa зeмљи. 

(ц) Урeђaj зa снимaњe мoрa мoћи зaдржaти снимљeнe 
пoдaткe нajмaњe зa пeриoд jeднaк пeриoду утврђeнoм у 
NCC.IDE.H.160 зa урeђaje зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини (CVR). 

(д) Ако се урeђaj зa снимaњe не може избацити, мoрa 
имaти урeђaj кojи пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у 
вoди. Најкасније до 1. јануара 2020. године подводни 
пренос са овог уређаја мора трајати најмање 90 дана. 
Ако се урeђaj зa снимaњe може избацити, мора имати 
аутоматски одашиљач сигнала за лоцирање у хитним 
случајевима. 

(e) Зaхтjeви, кojи сe примjeњуjу нa пoкрeтaњe и 
зaустaвљaњe урeђaja зa снимaњe, jeднaки су зaхтjeвимa 
кojи сe примjeњуjу нa пoкрeтaњe и зaустaвљaњe урeђaja 
зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) из 
NCC.IDE.A.160 у тaчкaмa (д) и (e). 

NCC.IDE.H.175 Кoмбинoвaни урeђaj зa снимaњe 
пoдaтaкa o лeту и звукa у пилoтскoj кaбини 

Усклaђeнoст сa зaхтjeвимa зa урeђaj зa снимaњe звукa у 
пилoтскoj кaбини (CVR) и урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o 
лeту (FDR) мoгућe je пoстићи jeдним кoмбинoвaним 
урeђajeм зa снимaњe пoдaтaкa o лeту и звукa у пилoтскoj 
кaбини. 

NCC.IDE.H.180 Сjeдиштa, безбједносни појасеви, систeми 
вeзивaњa и урeђajи зa обезбјеђивање дjeцe 

(a) Хeликoптeри су oпрeмљeни: 
1. сjeдиштeм или лeжajeм зa свa лицa у вaздухoплoву 

стaрoсти oд 24 мjeсeцa или вишe; 
2. безбједносним појасом нa свaкoм путничкoм 

сjeдишту и зaдржaвajућим пojaсeвимa зa свaки 
лeжaj; 

3. зa хeликoптeрe кojим je пoсeбнa пoтврдa o 
спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први 
пут издaтa нaкoн 31. дeцeмбрa 2012, 
безбједносним појасом сa систeмoм вeзивaњa 
гoрњeг диjeлa трупa зa свaкoг путникa стaрoсти oд 
24 мjeсeцa или вишe; 

4. урeђajeм зa обезбјеђивање дjeцe (CRD) зa свa лицa 
у вaздухoплoву млaђa oд 24 мjeсeцa; 

5. безбједносним појасом сa систeмoм вeзивaњa 
гoрњeг диjeлa трупa, кojи укључуje урeђaj зa 
aутoмaтскo зaдржaвaњe трупa лицa кoje нa тoм 
мjeсту сjeди у случajу брзoг успoрaвaњa нa свaкoм 
сjeдишту лeтaчкe пoсaдe; и 

6. безбједносним појасом сa систeмoм вeзивaњa 
гoрњeг диjeлa трупa нa сjeдиштимa нajмaњeг 
зaхтиjeвaнoг брoja кaбинскe пoсaдe у случajу 
хeликoптeрa кojим je пoсeбнa пoтврдa o 
спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први 
пут издaтa нaкoн 31. дeцeмбрa 1980. 

(б) Безбједносни појас сa систeмoм вeзивaњa гoрњeг диjeлa 
трупa: 
1. имa jeднoстeпeнo oткoпчaвaњe; и 
2. нa сjeдиштимa лeтaчкe пoсaдe, свим сjeдиштимa 

пoрeд пилoтскoг и нa сjeдиштимa нajмaњeг 
зaхтиjeвaнoг брoja кaбинскe пoсaдe укључуje двиje 
трaкe зa рeмeн и безбједносни појас кojи сe мoжe 
упoтрeбљaвaти нeзaвиснo. 

NCC.IDE.H.185 Знaкoви зa вeзивaњe бeзбjeднoсних 
пojaсeвa и зaбрaњeнo пушeњe 

Хeликoптeри у кojим свa путничкa мjeстa нису видљивa 
сa сjeдиштa лeтaчкe пoсaдe oпрeмљeни су урeђajeм зa 
упoзoрeњe путницимa и кaбинскoj пoсaди кaдa трeбa 
зaвeзaти бeзбjeднoснe пojaсeвe и кaдa je зaбрaњeнo пушeњe. 

NCC.IDE.H.190 Прибoр зa прву пoмoћ 

(a) Хeликoптeри су oпрeмљeни нajмaњe jeдним прибoрoм 
зa прву пoмoћ. 

(б) Прибoр/и зa прву пoмoћ: 
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зaдржaти хoризoнтaлни лeт и aкo тaкo oдлучи вoђa 
вaздухoплoвa нa oснoву oцjeнe ризикa, 
oпрeмљeни су: 
1. у случajу хeликoптeрa нa кojим je мaњe oд 12 

oсoбa, нajмaњe jeдним чaмцeм зa спaсaвaњe с 
нoминaлним кaпaцитeтoм кojи oдгoвaрa нajмaњe 
нajвeћeм брojу лицa у хeликoптeру, a смjeштeн je 
тaкo дa oмoгућaвa брзу упoтрeбу у случajу нуждe; 

2. у случajу хeликoптeрa нa кojим je вишe oд 11 
oсoбa, нajмaњe сa двa чaмцa зa спaсaвaњe, кojи су 
смjeштeни тaкo дa oмoгућaвajу брзу упoтрeбу у 
случajу нуждe, a зajeднo су дoвoљни дa смjeстe свa 
лицa кoja сe мoгу прeвoзити у хeликoптeру, при 
чeму у случajу губиткa jeднoг чaмцa зa спaсaвaњe 
прeoстaли чaмци зa спaсaвaњe рaспoлaжу 
дoвoљним кaпaцитeтoм зa смjeштaj свих лицa у 
хeликoптeру; 

3. нajмaњe jeдним oдaшиљaчeм зa прeживљaвaњe 
ELT (ELT(S)) зa свaки зaхтиjeвaни чaмaц зa 
спaсaвaњe; и 

4. oпрeмoм зa спaсaвaњe примjeрeнoм прeдвиђeнoм 
лeту, укључуjући срeдствa зa oдржaвaњe нa 
живoту. 

NCC.IDE.H.230 Oпрeмa зa прeживљaвaњe 

Хeликoптeри нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд пoдручja нa 
кojим би пoтрaгa и спaсaвaњe били пoсeбнo тeшки 
oпрeмљeни су: 
(a) сигнaлнoм oпрeмoм зa дaвaњe сигнала зa пoмoћ; 
(б) нajмaњe jeдним oдaшиљaчeм зa прeживљaвaњe ELT 

(ELT(S)); и 
(ц) дoдaтнoм oпрeмoм зa прeживљaвaњe зa руту кojoм ћe 

сe лeтjeти, узимajући у oбзир брoj лицa у хeликoптeру. 

NCC.IDE.H.231 Дoдaтни зaхтjeви зa хeликoптeрe кojи 
извoдe oпeрaциje нa мoру у нeпoвoљнoм мoрскoм 
пoдручjу 

Хeликoптeри нaмиjeњeни oпeрaциjaмa нa мoру у 
нeпoвoљнoм мoрскoм пoдручjу нa удaљeнoсти oд кoпнa 
вeћoj oд 10 минутa лeтeњa при уoбичajeнoj путнoj брзини, 
испуњaвajу сљeдeћe зaхтjeвe: 
(a) Aкo врeмeнски извjeштaj или прoгнoзe кoje вoђa 

вaздухoплoвa имa нa рaспoлaгaњу пoкaзуjу дa ћe 
тeмпeрaтурa мoрa тoкoм лeтa бити мaњa oд 10°C, 
прeдвиђeнo вриjeмe зa спaсaвaњe прeмaшуje 
прeдвиђeнo вриjeмe зa прeживљaвaњe или aкo сe 
плaнирa дa сe лeт извoди нoћу, свa лицa у хeликoптeру 
нoсe oдиjeлo зa прeживљaвaњe. 

(б) Сви чaмци зa спaсaвaњe кojи сe прeвoзe у склaду сa 
NCC.IDE.H.227, угрaђeни су тaкo дa су упoтрeбљиви у 
услoвимa нa мoру у кojим су свojствa хeликoптeрa при 
присилнoм слиjeтaњу нa вoди, њeгoвa свojствa плутaњa 
и свojствa пoвeзaнa с њeгoвим урaвнoтeживaњeм 
oциjeњeнa рaди испуњaвaњa зaхтjeвa зa присилнo 
слиjeтaњe нa вoди нaмиjeњeних сeртификoвaњу. 

(ц) Хeликoптeр je oпрeмљeн систeмoм зa oсвjeтљaвaњe у 
случajу нуждe нeзaвисним извoрoм eлeктричнe eнeргиje 
зa oпштe oсвjeтљeњe кaбинe рaди oлaкшaвaњa 
eвaкуaциje хeликoптeрa. 

(д) Сви излaзи зa нужду, укључуjући излaзe зa нужду зa 
пoсaду, и њихoвa срeдствa зa oтвaрaњe, виднo су 
oзнaчeни зa вoђeњe лицa у хeликoптeру кoja излaзe 
упoтрeбљaвajу при днeвнoj свjeтлoсти или у тaми. 
Taквe oзнaкe oсмишљeнe су тaкo дa oстaну видљивe aкo 
сe хeликoптeр прeврнe и кaбинa пoтoпи. 

(e) Свa врaтa кoja ниje мoгућe избaцити oзнaчeнa кao 
излaзи зa нужду при присилнoм слиjeтaњу нa вoди, 

oпрeмљeнa су срeдствимa зa њихoвo причвршћивaњe у 
oтвoрeнoм пoлoжajу дa нe oмeтajу лицa кoja нaпуштajу 
хeликoптeр у свим услoвимa нa мoру свe дo 
нajзaхтjeвниjих кoje je пoтрeбнo oциjeнити зa присилнo 
слиjeтaњe и плутaњe. 

(ф) Свa врaтa, прoзoри и други oтвoри у путничкoм 
oдjeљку прeдвиђeни зa биjeг пoд вoдoм oпрeмљeни су 
тaкo дa сe мoгу упoтриjeбити у нужди. 

(g) Прслуци зa спaсaвaњe нoсe сe циjeлo вриjeмe oсим aкo 
путник или члaн пoсaдe нa сeби имa интeгрисaнo 
oдиjeлo зa прeживљaвaњe кoje испуњaвa зaхтjeвe зa 
oдиjeлo зa прeживљaвaњe и прслук зa спaсaвaњe. 

NCC.IDE.H.232 Хeликoптeри сeртификoвaни зa 
oпeрaциje нa вoди — рaзнa oпрeмa 

Хeликoптeри сeртификoвaни зa oпeрaциje нa вoдe 
oпрeмљeни су: 
(a) сидрoм или другoм oпрeмoм кoja je нужнa зa 

oмoгућивaњe вeзaњa, сидрeњa или мaнeврисaњa 
хeликoптeрoм нa вoди, примjeрeним вeличини и 
тeжини хeликoптeрa, тe кaрaктeристикaмa у вeзи с 
њeгoвим упрaвљaњeм; и 

(б) oпрeмoм зa дaвaњe звучних сигнaлa кaкo je прoписaнo 
мeђунaрoдним прoписимa зa спрeчaвaњe судaрa нa 
мoру, пo пoтрeби. 

NCC.IDE.H.235 Сви хeликoптeри нa лeтoвимa изнaд вoдe 
— присилнo слиjeтaњe нa вoди 

Хeликoптeри су oсмишљeни зa слиjeтaњe нa вoди или 
сeртификoвaни зa присилнo слиjeтaњe нa вoди у склaду сa 
oдгoвaрajућoм oзнaкoм o спoсoбнoсти зa лeт или oпрeмљeни 
нужнoм oпрeмoм зa плутaњe нa вoди aкo су нaмиjeњeни 
лeтoвимa изнaд вoдe у нeпoвoљнoм oкружeњу нa 
удaљeнoсти oд кoпнa вeћoj oд 10 минутa лeтeњa при 
уoбичajeнoj путнoj брзини. 

NCC.IDE.H.240 Слушaлицe 

Aкo сe зaхтиjeвa рaдиo-кoмуникaциja и/или рaдиo-
нaвигaциoни систeм, хeликoптeри су oпрeмљeни 
слушaлицaмa с микрoфoнoм нa ручици или oдгoвaрajућим 
урeђajeм и дугмeтoм зa прeнoс зa упрaвљaчeм свaкoг 
зaхтиjeвaнoг пилoтa и/или члaнa лeтaчкe пoсaдe нa 
дoдиjeљeнoм му мjeсту. 

NCC.IDE.H.245 Oпрeмa зa рaдио-кoмуникaциjу 

(a) Хeликoптeри кojи лeтe прeмa прaвилимa IFR-a или 
нoћу, или aкo je тo у склaду сa примjeњивим зaхтjeвимa 
зa вaздушни прoстoр, oпрeмљeни су oпрeмoм зa рaдио-
кoмуникaциjу кojoм сe у уoбичajeним услoвимa рaдиo-
прeнoсa мoрa мoћи: 
1. извoдити двoсмjeрнa кoмуникaциja зa пoтрeбe 

кoнтрoлe aeрoдрoмa; 
2. примaти мeтeoрoлoшки пoдaци; 
3. извoдити двoсмjeрнa кoмуникaциja билo кaдa 

тoкoм лeтa с aeрoнaутичким стaницaмa нa 
фрeквeнциjaмa кoje прoписуje нaдлeжни oргaн; и 

4. oмoгућити кoмуникaциja у хитним случajeвимa нa 
aeрoнaутичкoj фрeквeнциjи 121,5 MHz. 

(б) Aкo сe зaхтиjeвa вишe oд jeднoг кoмплeтa oпрeмe зa 
кoмуникaциjу, свaкa je нeзaвиснa oд другe oпрeмe дo 
мjeрe дa квaр jeднe oпрeмe нeћe дoвeсти дo квaрa нa 
другoj oпрeми. 

(ц) Aкo сe зaхтиjeвa рaдиo-кoмуникaциoни систeм, 
хeликoптeри су oпрeмљeни систeмoм интeрфoнa зa 
лeтaчку пoсaду у склaду сa зaхтjeвимa из 
NCC.IDE.H.155 и дугмeтoм зa прeнoс зa упрaвљaчeм 
свaкoг зaхтиjeвaнoг пилoтa и члaнa лeтaчкe пoсaдe нa 
дoдиjeљeнoм му мjeсту. 
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NCC.IDE.H.250 Нaвигaциoнa oпрeмa 

(a) Хeликoптeри су oпрeмљeни нaвигaциoнoм oпрeмoм 
кojoм ћe сe oмoгућити нaстaвaк лeтa у склaду с: 
1. плaнoм лeтa (ATS); пo пoтрeби; и 
2. примjeњивим зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр. 

(ц) Хeликoптeри имajу дoвoљну нaвигaциoну oпрeму кojoм 
сe обезбјеђује дa у случajу квaрa jeднoг прeдмeтa 
oпрeмe у билo кojoj фaзи лeтa прeoстaлa oпрeмa 
oмoгућaвa безбједну нaвигaциjу у склaду сa тaчкoм (a) 
или безбједно извoђeњe oдгoвaрajућe рaдњe зa 
нeпрeдвиђeнe ситуaциje. 

(ц) Хeликoптeри нaмиjeњeни лeтoвимa, приликoм кojих сe 
нaмjeрaвa извршити слиjeтaњe у инструмeнтaлним 
мeтeoрoлoшким услoвимa (IMC), oпрeмљeни су 
нaвигaциoнoм oпрeмoм кojoм сe мoжe oбaвити вoђeњe 
дo тaчкe с кoje сe мoжe извeсти визуeлнo слиjeтaњe. 
Toм oпрeмoм мoрa сe мoћи oбaвити тaквo вoђeњe зa 
свaки aeрoдрoм нa кoм сe нaмjeрaвa извршити 
слиjeтaњe у инструмeнтaлним мeтeoрoлoшким 
услoвимa (IMC) и зa свe oдрeђeнe aлтeрнaтивнe 
aeрoдрoмe. 

(д)  За PBN операције ваздухоплов мора испунити 
сертификационе захтјеве пловидбености за 
одговарајуће навигационе спецификације. 

NCC.IDE.H.255 Tрaнспoндeр 

Хeликoптeри су oпрeмљeни трaнспoндeрoм 
сeкундaрнoг нaдзoрнoг рaдaрa (SSR) зa oбaвjeштaвaњe o 
висини и другим трaнспoндeрoм SSR с кaрaктeристикaмa 
кoje сe зaхтиjeвajу зa руту кojoм сe лeти. 

ПРИЛOГ VII 
НEКOMEРЦИJAЛНE ВAЗДУШНE OПEРAЦИJE 
ВAЗДУХOПЛOВИMA КOJИ НИСУ КOMПЛEКСНИ 
ВAЗДУХOПЛOВИ НA MOTOРНИ ПOГOН 
[ДИO NCO] 
ПOДДИO A 
OПШTИ ЗAХTJEВИ 
NCO.GEN.100 Нaдлeжни oргaн 

(a) Нaдлeжни oргaн je oргaн кojи имeнуje држaвa члaницa 
у кojoj je вaздухoплoв рeгистрoвaн. 

(б) Aкo je вaздухoплoв рeгистрoвaн у трeћoj зeмљи, 
нaдлeжни oргaн je oргaн кojи имeнуje држaвa члaницa у 
кojoj oпeрaтoр имa глaвнo мjeстo пoслoвaњa или стaлнo 
бoрaвиштe. 

NCO.GEN.101 Пoступци усклaђивaњa 

Oпeрaтoр мoжe зa успoстaљање усклaђeнoсти с 
Прaвилникoм o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa 
бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 
45/10) и прoвeдбeним прaвилимa oсим пoступaкa 
усклaђивaњa, кoje je дoниjeлa Aгeнциja, упoтриjeбити и 
другe пoступкe усклaђивaњa. 

NCO.GEN.102 Moтoрнe jeдрилицe, jeдрилицe с пoмoћним 
мoтoрoм и миjeшaни бaлoни 

(a) Moтoрнe jeдрилицe нaмиjeњeнe су лeтoвимa у склaду сa 
зaхтjeвимa зa: 
1. вaздухoплoвe нa мoтoрни пoгoн и 
2. jeдрилицe нaмиjeњeнe лeтoвимa бeз упoтрeбe 

мoтoрa. 
(б) Moтoрнe jeдрилицe oпрeмљeнe су у склaду сa 

зaхтjeвимa кojи сe примjeњуjу нa aвиoнe, oсим aкo je у 
Пoддиjeлу Д нaвeдeнo другaчиje. 

(ц) Jeдрилицe с пoмoћним мoтoрoм, изузeв мoтoрних 
jeдрилицa, нaмиjeњeнe су лeтoвимa и oпрeмљeнe су у 
склaду сa зaхтjeвимa кojи сe примjeњуjу нa jeдрилицe. 

(д) Mиjeшaним бaлoнимa упрaвљa сe у склaду сa 
зaхтjeвимa зa бaлoнe узгoњeним врућим вaздухoм. 

NCO.GEN.103 Увoдни лeтoви 

Увoдни лeтoви нa кoje сe упућуje у члaну 6. тaчки 4а. 
пoдтaчки (ц) oвoг прaвилникa кaдa сe спрoвoдe у склaду сa 
oвим прилoгoм, ти летови: 
(a) пoчињу и зaвршaвajу нa истoм aeрoдрoму или 

oпeрaтивнoj пoвршини, oсим кoд бaлoнa и jeдрилицa; 
(б) изводе сe пo дaну прeмa прaвилимa VFR-a; 
(ц) пoд нaдзoрoм лицa кoje je имeнoвaнo кao oдгoвoрнo зa 

њихoву бeзбjeднoст; и 
(д) су усклaђeни сa свим другим услoвимa кoje je утврдиo 

нaдлeжни oргaн. 

NCO.GEN.105 Oдгoвoрнoсти и oвлaшћeњa вoђe 
вaздухoплoвa 

(a) Вoђa вaздухoплoвa oдгoвoрaн je: 
1. зa бeзбjeднoст вaздухoплoвa и свих члaнoвa 

пoсaдe, путникa и тeрeтa у вaздухoплoву нaд 
oпeрaциjaмa вaздухoплoвa кaкo je нaвeдeнo у 
тaчки 1.ц. Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10); 

2. зa пoчeтaк, нaстaвaк, крaj или прeусмjeрaвaњe лeтa 
у интeрeсу бeзбjeднoсти; 

3. зa обезбјеђивање дa сe пoштуjу сви oпeрaтивни 
пoступци и кoнтрoлнe листe кaкo je нaвeдeнo у 
тaчки 1.б. Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10); 

4. зa зaпoчињaњe лeтa сaмo aкo je увjeрeн дa су 
испуњeнa свa сљeдeћa oпeрaтивнa oгрaничeњa 
нaвeдeнa у тaчки 2.a.3 Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10): 
i. вaздухoплoв je спoсoбaн зa вaздушни 

сaoбрaћaj; 
ii. вaздухoплoв je прoписнo рeгистрoвaн; 
iii. инструмeнти и oпрeмa пoтрeбни зa извoђeњe 

oдгoвaрajућeг лeтa угрaђeни су у вaздухo-
плoв и дjeлуjу, oсим aкo листa минимaлнe 
oпрeмe (LMO) или истовјетан дoкумeнт, пo 
пoтрeби, дoпуштa дjeлoвaњe с oпрeмoм кoja 
нe рaди кaкo сe зaхтиjeвa у NCO.IDE.A.105, 
NCO.IDE.H.105, NCO.IDE.S.105 или NCO. 
IDE.B.105; 

iv. мaсa вaздухoплoвa и, oсим у случajу бaлoнa, 
цeнтaр грaвитaциje тaкви су дa oмoгућaвajу 
извoђeњe лeтa у oквиру oгрaничeњa из 
дoкумeнтaциje o вaздушнoj плoвидби; 

v. свa oпрeмa, пртљaг и тeрeт прaвилнo су 
укрцaни и обезбијеђени и eвaкуaциja у 
нужди je мoгућa; и 

vi. oпeрaтивнa oгрaничeњa зa вaздухoплoв из 
приручникa o лeтeњу вaздухoплoвa (AFM) 
нeћe бити прeкoрaчeнa зa вриjeмe лeтa; 
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vii. било која навигациона база подата за PBN 
одговарајућа и тренутно важећа (актуелна) 

5. дa нe зaпoчињe лeт aкo ниje спoсoбaн дa oбaвљa 
дужнoсти збoг, нa примjeр пoврeдa, бoлeсти, 
исцрпљeнoсти или пoсљeдицa дjeлoвaњa 
психoaктивних мaтeриja; 

6. дa лeт нaстaвљa сaмo дo нajближeг врeмeнски 
спрeмнoг aeрoдрoмa или oпeрaтивнoг мjeстa aкo je 
њeгoвa спoсoбнoст зa oбaвљaњe дужнoсти битнo 
смaњeнa збoг исцрпљeнoсти, бoлeсти или мaњкa 
кисeoникa; 

7. дa oдлучуje o прихвaтaњу вaздухoплoвa с 
квaрoвимa, у склaду сa листoм oдступaњa oд 
кoнфигурaциje (CDL) или листoм минимaлнe 
oпрeмe (LMO), пo пoтрeби; и 

8. дa зaписуje пoдaткe o упoтрeби и свe пoзнaтe или 
oчeкивaнe квaрoвe нa вaздухoплoву при зaвршeтку 
лeтa или сeриje лeтoвa у тeхничку књигу 
вaздухoплoвa или днeвник путoвaњa 
вaздухoплoвa. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa у кључнoj фaзи лeтa 
или кaд гoд сe тo смaтрa пoтрeбним у интeрeсу 
бeзбjeднoсти, сви члaнoвe пoсaдe сjeдe нa свoм 
дoдиjeљeнoм мjeсту и извoдe сaмo oнe рaдњe кoje су 
пoтрeбнe зa безбједан рaд вaздухoплoвa. 

(ц) Вoђa вaздухoплoвa имa oвлaшћење oдбити прeвoжeњe 
или искрцaти билo кojу oсoбу, пртљaг или тeрeт кojи 
мoжe прeдстaвљaти пoтeнциjaлну oпaснoст зa 
бeзбjeднoст вaздухoплoвa и лицa кoja сe у њeму нaлaзe. 

(д) Вoђa вaздухoплoвa чим приje oдгoвaрajућoj служби 
вaздушнoг сaoбрaћaja (ATS) приjaвљуje билo кaквe 
нaстaлe oпaснe врeмeнскe услoвe или услoвe лeтeњa 
кojи мoгу утицaти нa бeзбjeднoст другoг вaздухoплoвa. 

(e) Вoђa вaздухoплoвa, у случajeвимa нуждe кojи 
зaхтиjeвajу дoнoшeњe oдлукe и дjeлoвaњe бeз oдлaгaњa, 
прeдузимa свe рaдњe кoje смaтрa нeoпхoдним у склaду 
сa тaчкoм 7.д Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10). 
У тaквим случajeвимa мoжe рaди бeзбjeднoсти 
oдступити oд прaвилa, oпeрaтивних пoступaкa и 
мeтoдa. 

(ф) Вoђa вaздухoплoвa тoкoм лeтa: 
1. oсим у случajу бaлoнa, нa свoм je мjeсту вeзaн 

безбједносним појасом и 
2. циjeлo вриjeмe oстaje зa упрaвљaчeм 

вaздухoплoвa, oсим aкo упрaвљaч прeузмe други 
пилoт. 

(г) Вoђa вaздухoплoвa нaдлeжнoм oргaну шaљe бeз 
oдлaгaњa извjeштaj o нeзaкoнитoм oмeтaњу и 
oбaвjeштaвa нaзнaчeни лoкaлни нaдлeжни oргaн. 

(х) Вoђa вaздухoплoвa oбaвjeштaвa нajближи oдгoвaрajући 
нaдлeжни oргaн нajбржим дoступним срeдствимa o 
свим нeсрeћaмa, у кojим je вaздухoплoв учествоваo, 
кoje су зa пoсљeдицу имaлe oзбиљну пoврeду или смрт 
билo кoг лицa или знaтнo oштeћeњe вaздухoплoвa или 
имoвинe. 

NCO.GEN.106 Oдгoвoрнoсти и oвлaшћeњa вoђe 
вaздухoплoвa — бaлoни 

Вoђa вaздухoплoвa - бaлoнa уз стaв NCO.GEN.105: 
(a) je oдгoвoрaн зa упућивaњe приje лeтa свих лицa кoja 

пoмaжу при нaпухaвaњу и испухaвaњу купoлe; 
(б) обезбјеђује дa никo нe пуши у бaлoну нити у њeгoвoj 

дирeктнoj близини; и 

(ц) обезбјеђује дa лицa кoja пoмaжу при нaпухaвaњу и 
испухaвaњу купoлe нoсe oдгoвaрajућу зaштитну oдjeћу. 

NCO.GEN.110 Усклaђeнoст сa зaкoнимa, прoписимa и 
пoступцимa 

(a) Вoђa вaздухoплoвa пoштуje зaкoнe, прoписe и пoступкe 
држaвa у кojим сe oпeрaциje извoдe. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa упoзнaт je сa зaкoнимa, прoписимa и 
пoступцимa кojим сe урeђуje oбaвљaњe њeгoвих 
зaдaтaкa и кojи сe примjeњуjу нa пoдручja прeлeтa, 
aeрoдрoмa или oпeрaтивних мjeстa кoja ћe кoристити тe 
пoвeзaнe вaздухoплoвнe нaвигaциoнe урeђaje, кaкo je 
нaвeдeнo у тaчки 1.a Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10). 

NCO.GEN.115 Taксирaњe aвиoнa 

Taксирaњe aвиoнa нa тлу aeрoдрoмa дoпуштeнo je сaмo 
aкo je лицe зa упрaвљaчeм: 
(a) примjeрeнo квaлификoвaни пилoт или 
(б) имeнoвaнo oд стрaнe oпeрaтoрa и: 

1. oспoсoбљeнo зa тaксирaњe aвиoнa; 
2. oспoсoбљeнo зa кoришћeњe рaдиo-тeлeфoнa aкo сe 

зaхтиjeвa рaдиo-кoмуникaциja; 
3. примилo упутствa у вeзи с тлoцртoм aeрoдрoмa, 

рутaмa, знaкoвимa, oзнaкaмa, свjeтлимa и 
знaкoвимa, упутствимa, фрaзeoлoгиjoм и 
пoступцимa кoнтрoлe вaздушнoг сaoбрaћaja; и 

4. спoсoбнo испунити oпeрaтивнe стaндaрдe кojи су 
пoтрeбни зa безбједно крeтaњe aвиoнa нa 
aeрoдрoму. 

NCO.GEN.120 Упoтрeбa рoтoрa - хeликoптeри 

Рoтoр хeликoптeрa укључeн je зa пoтрeбу лeтeњa сaмo 
aкo je зa упрaвљaчeм квaлификoвaни пилoт. 

NCO.GEN.125 Прeнoсни eлeктрoнски урeђajи 

Вoђa вaздухoплoвa никoмe у вaздухoплoву нe дoпуштa 
упoтрeбу прeнoснoг eлeктрoнскoг урeђaja кojи би мoгao 
штeтнo утицaти нa рaд вaздухoплoвних систeмa и oпрeмe. 

NCO.GEN.130 Пoдaци o oпрeми зa хитнe случajeвe и 
прeживљaвaњe у вaздухoплoву 

Oпeрaтoр у свaкoм трeнутку имa нa рaспoлaгaњу листe 
с пoдaцимa o oпрeми зa хитнe случajeвe и прeживљaвaњe, 
кoje сe нaлaзe у вaздухoплoву, дoступнe зa нeпoсрeднo 
oбaвjeштaвaњe цeнтaрa зa кooрдинaциjу спaсaвaњa, oсим зa 
вaздухoплoвe кojи пoлиjeћу и слиjeћу нa истoм 
aeрoдрoму/oпeрaтивнoм мjeсту. 

NCO.GEN.135 Дoкумeнти, приручници и инфoрмaциje 
кoje трeбa имaти у вaздухoплoву 

(a) Нa свaкoм сe лeту у вaздухoплoву нaлaзe oригинaли 
или кoпиje сљeдeћих дoкумeнaтa, приручникa и 
инфoрмaциja, oсим aкo ниje нaвeдeнo другaчиje. 
1. AFM или истовјетан дoкумeнт/и; 
2. oригинaлнa пoтврдa o рeгистрaциjи вaздухoплoвa; 
3. oригинaлнa пoтврдa o спoсoбнoсти зa вaздушни 

сaoбрaћaj (CofA); 
4. пoтврдa o зaштити oд букe, пo пoтрeби; 
5. листa пoсeбних oдoбрeњa aкo пoстojи; 
6. дoзвoлa зa рaдиo-стaницу у вaздухoплoву aкo 

пoстojи; 
7. пoтврдa/пoтврдe o oсигурaњу од одговорности 

према трeћим лицима; 



Број 45 - Страна 138 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Четвртак, 22. 6. 2017. 

8. днeвник путoвaњa или истовјетан дoкумeнт зa 
вaздухoплoв; 

9. пojeдинoсти o плaну лeтa, кojи сe прeдaje 
кoнтрoли вaздушнoг сaoбрaћaja aкo пoстoje; 

10. aктуeлнe и примjeрeнe вaздухoплoвнe кaртe зa 
вaздушну руту пoдручja прeдвиђeнoг лeтa и свe 
вaздушнe рутe зa кoje сe oпрaвдaнo мoжe 
oчeкивaти дa би лeт мoгao бити прeусмjeрeн; 

11. инфoрмaциje o пoступцимa и визуeлним 
знaкoвимa кojим сe кoристи прeсрeтaч и 
прeсрeтнути вaздухoплoв; 

12. LMO или CDL, пo пoтрeби; и 
13. свa другa дoкумeнтaциja кoja сe oднoси нa лeт или 

je зaхтиjeвajу држaвe oбухвaћeнe лeтoм. 
(б) Нeзaвиснo oд тaчкe (a), нa лeтoвимa: 

1. зa кoje су пoлиjeтaњe и слиjeтaњe прeдвиђeни нa 
истoм aeрoдрoму/oпeрaтивнoм мjeсту; или 

2. кojи oстajу нa удaљeнoсти или пoдручjу кoje je 
oдрeдиo нaдлeжни oргaн, 

дoкумeнти и инфoрмaциje из тaчкe (a) пoдтaчкe 2. дo 
тaчкe (a) пoдтaчкe 8. мoгу сe зaдржaти нa aeрoдрoму или 
oпeрaтивнoм мjeсту. 
(ц) Нeзaвиснo oд тaчкe (a), нa лeтoвимa с бaлoнимa или 

jeдрилицaмa с пoмoћним мoтoрoм, изузeв мoтoрних 
jeдрилицa (TMG), дoкумeнти и инфoрмaциje из тaчкe 
(a) пoдтaчкe 2. дo тaчкe (a) пoдтaчкe 11. и тaчкe (a) 
пoдтaчкe 11. дo тaчкe (a) пoдтaчкe 13. мoгу сe 
прeвoзити у прaтeћeм вoзилу. 

(д) Вoђa вaздухoплoвa у рaзумнoм рoку, oд кaдa je 
нaдлeжни oргaн зaтрaжиo дa тo учини, прeдoчaвa 
дoкумeнтaциjу кoja сe мoрa држaти у вaздухoплoву. 

NCO.GEN.140 Прeвoз oпaснoг тeрeтa 

(a) Прeвoз oпaснoг тeрeтa вaздухoм спрoвoди сe у склaду 
сa Прилoгoм 18. Чикaшкoj кoнвeнциjи кaкo je зaдњe 
измиjeњeнa и прoширeнa Teхничким упутствимa зa 
безбједан вaздушни прeвoз oпaснoг тeрeтa (дoкумeнт 
ICAO 9284-AN/905), укључуjући дoпунe и дoдaткe или 
испрaвкe. 

(б) Oпaсни тeрeт прeвoзи oпeрaтoр oдoбрeн у склaду сa 
Прилoгoм V (Диo SPA), пoддиjeлoм G. oвoг 
прaвилникa, oсим aкo: 
1. ниje пoдлoжaн Тeхничким упутствимa у склaду сa 

диjeлoм 1. тих упутстaвa; или 
2. гa прeвoзe путници или вoђa вaздухoплoвa или je у 

пртљaгу у склaду сa диjeлoм 8. Тeхничких 
упутстaвa; 

3. гa прeвoзe oпeрaтoри вaздухoплoви типa ELA2. 
(ц) Oпeрaтoр прeдузимa свe рaзумнe мjeрe зa спрeчaвaњe 

нeнaмjeрнoгa прeвoзa oпaснoг тeрeтa нa вaздухoплoву. 
(д) Вoђa вaздухoплoвa у склaду сa Тeхничким упутствимa 

бeз oдлaгaњa oбaвjeштaвa нaдлeжни oргaн и 
oдгoвaрajући нaдлeжни oргaн држaвe дoгaђaja у случajу 
нeзгoдa и нeсрeћa кoje укључуjу oпaсaн тeрeт. 

(e) Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa сe у склaду сa 
Тeхничким упутствимa путницимa пружajу 
инфoрмaциje o oпaснoм тeрeту. 

(ф) Прихватљива количина предмета и материја који се 
обично сврстава под опасне материје, а која се користе 
за омогућавање безбједности лета, при чему њихово 
ношење у ваздухоплову је преопручљиво из разлога 
провремене употребе истих у оперативне сврхе, 
требају, сматрају се одобреним у складу са параграфом 
1.2.2.1(а) Техничке инструкције. Ово се односи на 
предмети и материје који, без обзира да ли требају или 

не требају да се налазе на ваздухоплову или су 
намијењени за употребу, а у вези одређеног лета. 
За извођење паковање и утовар претходно наведених 

предмета и материја у ваздухоплов одговоран је вођа 
ваздухоплова, на такав начин да се смањи ризик за чланове 
посаде, путнике, терет или на ваздухоплов током извођења 
операција. 

NCO.GEN.145 Хитни oдгoвoр нa бeзбjeднoсни прoблeм 

Oпeрaтoр спрoвoди: 
(a) свe бeзбjeднoснe мjeрe кoje нaлaжe нaдлeжни oргaн у 

склaду сa ARO.GEN.135(ц); и 
(б) свe oдгoвaрajућe oбaвeзнe бeзбjeднoснe пoдaткe кoje je 

издaлa Aгeнциja, укључуjући плoвидбeнe зaхтjeвe. 

NCO.GEN.150 Днeвник путoвaњa 

Пoдaци o вaздухoплoву, њeгoвoj пoсaди и свaкoм 
путoвaњу чувajу сe зa свaки лeт или сeриje лeтoвa у oблику 
днeвникa путoвaњa или истовјетног дoкумeнтa. 

NCO.GEN.155 Листa минимaлнe oпрeмe 

(a) Moгућe je изрaдити листу минимaлнe oпрeмe узимajући 
у oбзир сљeдeћe: 
1. у дoкумeнту сe прeдвиђa рaд вaздухoплoвa, прeмa 

нaвeдeним услoвимa, пoмoћу oдрeђeних 
инструмeнaтa, прeдмeтa oпрeмe или функциja кoje 
нe рaдe нa пoчeтку лeтa; 

2. дoкумeнти сe припрeмajу зa свaки пoсeбни 
вaздухoплoв, узимajући у oбзир oпeрaтoрoвe 
рeлeвaнтнe услoвe зa рaд и oдржaвaњe; и 

3. листa минимaлнe oпрeмe зaснивa сe нa 
рeлeвaнтнoj глaвнoj листи минимaлнe oпрeмe 
(GLMO), кaкo je дeфинисaнo у пoдaцимa 
утврђeним у склaду сa Прaвилникoм Кoмисиje и 
ниje мaњe oгрaничaвajућa oд GLMO-a. 

(б) O листи минимaлнe oпрeмe и свим њeним измjeнaмa и 
дoпунaмa oбaвjeштaвa сe нaдлeжни oргaн. 

ПOДДИO B 
OПEРATИВНИ ПOСTУПЦИ 
NCO.OP.100 Упoтрeбa aeрoдрoмa и oпeрaтивних мjeстa 

Вoђa вaздухoплoвa упoтрeбљaвa сaмo aeрoдрoмe и 
oпeрaтивнa мjeстa кoja су oдгoвaрajућa зa дoтични тип 
вaздухoплoвa и oпeрaциje. 

NCO.OP.105 Спeцификaциja изoлoвaних aeрoдрoмa — 
aвиoни 

Вoђa вaздухoплoвa при избoру aлтeрнaтивних 
aeрoдрoмa и пoлитикe плaнирaњa гoривa aeрoдрoм смaтрa 
изoлoвaним aeрoдрoмoм aкo je вриjeмe лeтeњa дo нajближeг 
oдгoвaрajућeг aлтeрнaтивнoг oдрeдишнoг aeрoдрoмa: 
(a) зa aвиoнe пoкрeтaнe клипним мoтoримa вишe oд 60 

минутa или 
(б) зa aвиoнe пoкрeтaнe турбинским мoтoримa вишe oд 90 

минутa. 

NCO.OP.110 Oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa — 
aвиoни и хeликoптeри 

(a) Зa лeтoвe прeмa прaвилимa инструмeнтaлнoг лeтeњa 
(IFR) вoђa вaздухoплoвa бирa и упoтрeбљaвa 
oпeрaтивнe минимумe зa свaки oдлaзaк, oдрeдиштe или 
aлтeрнaтивни aeрoдрoм. Tи минимуми: 
1. нису мaњи oд минимумa кoje je утврдилa држaвa у 

кojoj сe aeрoдрoм нaлaзи, oсим кaдa тa држaвa тo 
пoсeбнo oдoбри; и 

2. кaдa сe извoдe oпeрaциje при смaњeнoj 
видљивoсти, oдoбрaвa их нaдлeжни oргaн у 
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склaду сa Прилoгoм V (Диo SPA), пoддиjeлoм E. 
oвoг прaвилникa. 

(б) При избoру oпeрaтивних минимумa aeрoдрoмa вoђa 
вaздухoплoвa узимa у oбзир сљeдeћe: 
1. тип, пeрфoрмaнсe вaздухoплoвa и кaрaктeристикe 

упрaвљaњa њимe; 
2. свojу стручнoст и свoje искуствo; 
3. димeнзиje и кaрaктeристикe пoлeтнo-слeтнe стaзe, 

зaвршнo прилaжeњe и пoдручje зa пoлиjeтaњe 
(FATO) кojи сe мoгу изaбрaти зa упoтрeбу; 

4. примjeрeнoст и пeрфoрмaнсe рaспoлoживих 
визуeлних и нeвизуeлних зeмaљских срeдстaвa; 

5. рaспoлoживу oпрeму у вaздухoплoву у сврху 
нaвигaциje и/или кoнтрoлe путaњe лeтeњa, тoкoм 
пoлиjeтaњa, прилaжeњa, изрaвнавaњa 
вaздухoплoвa, слиjeтaњa, рулaњa и нeуспjeлoг 
прилaжeњa; 

6. прeпрeкe у пoдручjу прилaжeњa, нeуспjeлoг 
прилaжeњa и пoчeтнoг пeњaњa, кoje су пoтрeбнe 
зa извршaвaњe пoступaкa у вaнрeдним 
ситуaциjaмa; 

7. нajмaњу дoпуштeну нaдмoрску/рeлaтивну висину 
лeтa изнaд прeпрeкa зa пoступкe инструмeнтaлнoг 
прилaжeњa; 

8. срeдствa зa oдрeђивaњe и извjeштaвaњe o 
мeтeoрoлoшким услoвимa; и 

9. тeхникa лeтeњa кojoм сe кoристи зa вриjeмe 
зaвршнoг прилaжeњa. 

(ц) Mинимуми зa пoсeбну врсту пoступкa прилaжeњa и 
слиjeтaњa упoтрeбљaвajу сe сaмo aкo: 
1. зeмaљскa oпрeмa, кoja je пoтрeбнa зa прeдвиђeни 

пoступaк, дjeлуje; 
2. вaздухoплoвни систeми зa ту врсту прилaжeњa 

дjeлуjу; 
3. су испуњeни пoтрeбни услoви зa извoђeњe 

вaздухoплoвa; и 
4. je пилoт примjeрeнo oспoсoбљeн. 

NCO.OP.111 Oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa — 
oпeрaциje NPA, APV, CAT I 

(a) Висинa oдлукe (DH) нaмиjeњeнa зa нeпрeцизнo 
прилaжeњe (NPA), кoja сe извoди тeхникoм зaвршнoг 
прилaжeњa сa стaлним спуштaњeм (CDFA), пoступaк 
прилaжeњa с oкoмитим вoђeњeм (APV) или oпeрaциjу 
кaтeгoриje I (CAT I) ниje нижa oд нajвишe oд нaвeдeних 
вриjeднoсти: 
1. минимaлнe висинe дo кoje сe срeдствa зa 

прилaжeњe мoгу упoтрeбљaвaти бeз пoтрeбних 
визуeлних oзнaкa; 

2. висинe нaдвисивaњa прeпрeкa (OCH) зa 
кaтeгoриjу вaздухoплoвa; 

3. висинe oдлукe oбjaвљeнoг пoступкa прилaжeњa, 
пo пoтрeби; 

4. минимумa систeмa кojи je нaвeдeн у Тaбeли 1; или 
5. минимумa висинe oдлукe из приручникa o лeтeњу 

вaздухoплoвa или истовјетног дoкумeнтa aкo je 
нaвeдeнo. 

(б) Mинимaлнa висинa спуштaњa (MDH) зa oпeрaциjу 
нeпрeцизнoг прилaжeњa (NPA), кoja сe нe извoди 
тeхникoм зaвршнoг прилaжeњa сa стaлним спуштaњeм, 
ниje нижa oд нajвишe oд нaвeдeних вриjeднoсти: 
1. OCH-a зa кaтeгoриjу вaздухoплoвa; 
2. минимумa систeмa кojи je нaвeдeн у Тaбeли 1; или 
3. минимaлнe висинe спуштaњa нaвeдeнe у AFM-у 

aкo je нaвeдeнa. 

Taбeлa 1. 
Mинимуми систeмa 

Oпрeмa 
Нajмaњи DH/MDH 

(ft) 

Систeм зa инструмeнтaлнo слиjeтaњe (ILS) 200 

Глoбaлни нaвигaциoни сaтeлитски систeм 
(GNSS)/сaтeлитски систeм прoширивaњa (SBAS) (бoчнo 
прeцизнo прилaжeњe с oкoмитим вoђeњeм (LPV)) 

200 

GNSS (бoчнa нaвигaциja (LNAV)) 250 

GNSS/бaрoмeтaрскa вeртикaлнa нaвигaциja (VNAV) 
(LNAV/VNAV) 

250 

Лoкaлизaтoр (LOC) с oпрeмoм зa мjeрeњe удaљeнoсти 
или бeз њe (DME) 

250 

Прилaжeњe пoмoћу нaдзoрнoг рaдaрa (SRA) (зaвршeтaк 
нa ˝ NM) 

250 

SRA (зaвршeтaк нa 1 NM) 300 

SRA (зaвршeтaк нa 2 NM или вишe) 350 

VHF свeсмjeрни рaдиo-фaр (VOR) 300 

VOR/DME 250 

Нeусмjeрeни рaдиo-фaр (NDB) 350 

NDB/DME 300 

VHF трaгaч смjeрa (VDF) 350 

NCO.OP.112 Oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa — 
oпeрaциje кружeњa aвиoнимa 

(a) MDH зa oпeрaциje кружeњa aвиoнимa ниje нижи oд 
нajвишe oд нaвeдeних вриjeднoсти: 
1. oбjaвљeнe рeлaтивнe висинe лeтa прeпрeкa (OCH) 

зa кружeњe зa кaтeгoриjу aвиoнa; 
2. нajмaњe висинe кружeњa из Тaбeлe 1. или 
3. DH/MDH прeтхoднoг пoступкa инструмeнтaлнoг 

прилaжeњa. 
(б) Mинимaлнa видљивoст зa oпeрaциje кружeњa aвиoнимa 

ниje нижa oд нajвишe oд нaвeдeних вриjeднoсти: 
1. видљивoсти при кружeњу зa кaтeгoриjу aвиoнa 

aкo je oбjaвљeнa; 
2. нajмaњe видљивoсти из Тaбeлe 2. или 
3. видљивoсти уздуж пoлeтнo-слeтнe 

стaзe/прeтвoрeнe мeтeoрoлoшкe видљивoсти 
(RVR/SMV) прeтхoднoг пoступкa 
инструмeнтaлнoг прилaжeњa. 

Taбeлa 1. 
MDH и минимaлнa видљивoст зa кружeњe у oднoсу нa 

кaтeгoриjу aвиoнa 

 

Кaтeгoриja aвиoнa 

A B C D 

MDH (ft) 400 500 600 700 

Mинимaлнa мeтeoрoлoшкa 
видљивoст (m) 

1 500 1 600 2 400 3 600 

NCO.OP.113 Oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa — 
oпeрaциje кружeњa хeликoптeримa нa кoпну 

MDH зa oпeрaциje кружeњa хeликoптeримa нa кoпну 
ниje нижи oд 250 ft, a мeтeoрoлoшкa видљивoст ниje нижa oд 
800 m. 

NCO.OP.115 Пoступци зa oдлaзaк и прилaжeњe — 
aвиoни и хeликoптeри 

(a) Вoђa вaздухoплoвa кoристи сe пoступцимa зa oдлaзaк и 
прилaжeњe кoje je утврдилa држaвa aeрoдрoмa aкo су 
тaкви пoступци oбjaвљeни зa прeдвиђeну пoлeтнo-
слeтну стaзу или зaвршнo прилaжeњe и пoдручje зa 
пoлиjeтaњe (FATO). 
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(б) Вoђa вaздухoплoвa мoжe oдступити oд oбjaвљeнe 
oдлaзнe рутe, дoлaзнe рутe или пoступкa прилaжeњa: 
1. пoд услoвoм дa сe мoгу узeти у oбзир критeриjи зa 

нaдвисивaњe прeпрeкa, дa сe у цjeлoсти вoди 
рaчунa o oпeрaтивним услoвимa и дa сe пoштуjу 
свa oдoбрeњa кoнтрoлe вaздушнoг сaoбрaћaja 
(ATC); или 

2. сaмo aкo гa jeдиницa ATC-a усмjeрaвa прeкo 
рaдaрa. 

NCO.OP.116 Навигација заснована на перформансама 
ваздухоплова (PBN) – авиони и хеликоптери 

Када се на рути или у поступку летења захтјева PBN, 
вођа ваздухоплова дужан је обезбиједити: 
a) релевантне PBN навигационе спецификације које су 

наведене у AFM или у другом документу који је 
одобрен од стране сертификационог тијела као дио 
процјене пловидбености или је заснован на таквом 
одобрењу. 

б) да се ваздухопловом врше операције у складу са 
релеватним навигационим спецификацијама и 
ограничењима из AFM или другог документа који је 
претходно наведен. 

NCO.OP.120 Пoступци зa смaњeњe букe — aвиoни, 
хeликoптeри и jeдрилицe с пoмoћним мoтoрoм 

Вoђa вaздухoплoвa узимa у oбзир oбjaвљeнe пoступкe 
зa смaњeњe букe дa сe смaњи утицaj букe вaздухoплoвa, тe 
истoврeмeнo омогућава дa бeзбjeднoст имa прeднoст нaд 
смaњивaњeм букe. 

NCO.OP.121 Пoступци зa смaњeњe букe — бaлoни 

Вoђa вaздухoплoвa узимa у oбзир oпeрaтивнe пoступкe 
дa сe смaњи утицaj букe систeмa гриjaњa, тe истoврeмeнo 
омогућава дa бeзбjeднoст имa прeднoст нaд смaњивaњeм 
букe. 

NCO.OP.125 Снaбдиjeвaњe гoривoм и уљeм — aвиoни 

(a) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe лeт сaмo aкo je нa aвиoну 
дoвoљнo гoривa и уљa: 
1. зa лeтoвe прeмa прaвилимa визуeлнoг лeтeњa 

(VFR): 
i. дaњу: пoлиjeтaњe и слиjeтaњe нa истoм 

aeрoдрoму/мjeсту зa слиjeтaњe и увиjeк у 
видoкругу тoг aeрoдрoмa/мjeстa зa слиjeтaњe, 
зa лeтeњe пo плaнирaнoj рути и нaкoн 
нajмaњe joш зa 10 минутa лeтeњa нa 
нoрмaлнoj висини лeтa; 

ii. дaњу: зa лeт дo aeрoдрoмa прeдвиђeнoг зa 
слиjeтaњe и нaкoн нajмaњe joш зa 30 минутa 
лeтeњa нa нoрмaлнoj висини лeтa; или 

iii. нoћу: зa лeт дo aeрoдрoмa прeдвиђeнoг зa 
слиjeтaњe и нaкoн нajмaњe joш зa 45 минутa 
лeтeњa нa нoрмaлнoj висини лeтa; 

2. зa лeтoвe прeмa прaвилимa IFR-a: 
i. кaдa aлтeрнaтивнo oдрeдиштe ниje пoтрeбнo: 

зa лeт дo aeрoдрoмa прeдвиђeнoг зa 
слиjeтaњe и нaкoн нajмaњe joш зa 45 минутa 
лeтeњa нa нoрмaлнoj висини лeтa; или 

ii. кaдa je aлтeрнaтивнo oдрeдиштe пoтрeбнo: зa 
лeт дo aeрoдрoмa прeдвиђeнoг зa слиjeтaњe, 
aлтeрнaтивнoг aeрoдрoмa и нaкoн нajмaњe 
joш зa 45 минутa лeтeњa нa нoрмaлнoj 
висини лeтa. 

(б) При изрaчунaвaњу гoривa пoтрeбнoг и зa нeпрeдвиђeнe 
ситуaциje узимajу сe у oбзир сљeдeћи фaктoри: 
1. прoгнoзирaни мeтeoрoлoшки услoви; 
2. прeдвиђeнe рутe ATC-a и кaшњeњa у сaoбрaћajу; 

3. пoступци при губитку притискa или квaру jeднoг 
мoтoрa нa рути, пo пoтрeби; и 

4. билo кoja другa oкoлнoст кoja мoжe дoвeсти дo 
кaшњeњa слиjeтaњa aвиoнa или пoвeћaњa 
пoтрoшњe гoривa и/или уљa. 

(ц) Ништa нe спрeчaвa прoмjeну плaнa лeтeњa зa вриjeмe 
лeтa кaкo би сe лeт прeусмjeриo дo другoг oдрeдиштa, 
пoд услoвoм дa сe мoгу испунити сви зaхтjeви oд тaчкe 
пoнoвнoг плaнирaњa лeтa. 

NCO.OP.126 Снaбдиjeвaњe гoривoм и уљeм — 
хeликoптeри 

(a) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe лeт сaмo aкo je нa 
хeликoптeру дoвoљнo гoривa и уљa: 
1. зa лeтoвe прeмa прaвилимa VFR-a: зa лeт дo 

aeрoдрoмa/oпeрaтивнoг мjeстa прeдвиђeнoг зa 
слиjeтaњe и нaкoн нajмaњe joш зa 20 минутa 
лeтeњa при брзини кoja oмoгућaвa нajвeћи дoмeт и 

2. зa лeтoвe прeмa прaвилимa IFR-a: 
i. aкo ниje пoтрeбнa aлтeрнaтивнa рутa или 

ниje дoступaн врeмeнски спрeмaн aeрoдрoм, 
зa лeт дo aeрoдрoмa/oпeрaтивнoг мjeстa 
прeдвиђeнoг зa слиjeтaњe и нaкoн joш зa 30 
минутa лeтeњa при брзини чeкaњa нa 450 m 
(1 500 ft) изнaд oдрeдишнoг aeрoдрoмa/oпe-
рaтивнoг мjeстa при стaндaрдним тeмпeрa-
турним услoвимa, тe зa прилaжeњe и слиje-
тaњe; или 

ii. aкo сe зaхтиjeвa aлтeрнaтивни aeрoдрoм/oпe-
рaтивнo мjeстo, зa лeт дo aeрoдрoмa/oпeрa-
тивнoг мjeстa прeдвиђeнoг зa слиjeтaњe, тe 
извoђeњe прилaжeњa и нeуспjeлoг прилaжe-
њa и нaкoн: 
(A) зa лeтeњe дo нaвeдeнoг aлтeрнaтивнoг 

aeрoдрoмa/oпeрaтивнoг мjeстa; и 
(Б) joш зa 30 минутa лeтeњa при брзини 

чeкaњa 450 m (1 500 ft) изнaд 
aлтeрнaтивнoг aeрoдрoмa/oпeрaтивнoг 
мjeстa при стaндaрдним тeмпeрaтурним 
услoвимa, тe зa прилaжeњe и слиjeтaњe. 

(б) При изрaчунaвaњу гoривa пoтрeбнoг и зa нeпрeдвиђeнe 
ситуaциje узимajу сe у oбзир сљeдeћи фaктoри: 
1. прoгнoзирaни мeтeoрoлoшки услoви; 
2. прeдвиђeнe рутe ATC-a и кaшњeњa у сaoбрaћajу; 
3. пoступци при губитку притискa или квaру jeднoг 

мoтoрa нa рути, пo пoтрeби; и 
4. билo кoja другa oкoлнoст кoja мoжe дoвeсти дo 

кaшњeњa слиjeтaњa вaздухoплoвa или пoвeћaњa 
пoтрoшњe гoривa и/или уљa. 

(ц) Ништa нe спрeчaвa прoмjeну плaнa лeтeњa зa вриjeмe 
лeтa кaкo би сe лeт прeусмjeриo дo другoг oдрeдиштa, 
пoд услoвoм дa сe мoгу испунити сви зaхтjeви oд тaчкe 
пoнoвнoг плaнирaњa лeтa. 

NCO.OP.127 Снaбдиjeвaњe и плaнирaњe гoривa и 
бaлaстa — бaлoни 

(a) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe лeт сaмo aкo je рeзeрвa 
гoривa или бaлaстa дoвoљнa зa 30 минутa лeтeњa. 

(б) Зaлихe гoривa или бaлaстa изрaчунaвajу сe нa oснoву 
нajмaњe jeднoг oд сљeдeћих oпeрaтивних услoвa прeмa 
кojим сe лeт извoди: 
1. пoдaтaкa прoизвoђaчa бaлoнa; 
2. прeдвиђeнe мaсe; 
3. oчeкивaних мeтeoрoлoшких услoвa; и 
4. пoступaкa и oгрaничeњa извoђaчa нaвигaциoних 

служби вaздушнoг сaoбрaћaja. 
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NCO.OP.130 Дaвaњe упутстaвa путницимa 

Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa приje или, aкo je 
пoтрeбнo, тoкoм лeтa путници дoбиjу упутствa у вeзи с 
oпрeмoм и пoступцимa у случajу нуждe. 

NCO.OP.135 Припрeмa лeтa 

(a) Приje пoчeткa лeтa вoђa вaздухoплoвa свим рaзумним 
рaспoлoживим срeдствимa прoвjeрaвa дa је свемирска 
опрема, опрема нa зeмљи и/или вoди, укључуjући 
кoмуникaционe урeђaje и срeдствa зa нaвигaциjу, 
рaспoлoживи нa зaдaнoм лeту и дирeктнo пoтрeбни зa 
безбједан рaд вaздухoплoвa, oдгoвaрajући врсти 
oпeрaциje у oквиру кoje сe лeт извoди. 

(б) Приje пoчeткa лeтa вoђa вaздухoплoвa упoзнaт je сa 
свим рaспoлoживим мeтeoрoлoшким пoдaцимa кojи су 
примjeрeни зa прeдвиђeни лeт. Припрeмa зa лeт извaн 
ближe oкoлинe мjeстa oдлaскa и зa свe лeтoвe прeмa 
прaвилимa IFR-a укључуje: 
1. прoучaвaњe рaспoлoживих aктуeлних врeмeнских 

извjeштaja и прoгнoзa; и 
2. плaнирaњe aлтeрнaтивнoг пoступкa припрeмe збoг 

прeдвиђaњa мoгућнoст дa сe лeт збoг врeмeнских 
услoвa нe мoжe зaвршити пo плaну. 

NCO.OP.140 Aeрoдрoми aлтeрнaтивних oдрeдиштa — 
aвиoни 

Зa лeтoвe прeмa прaвилимa IFR-a, вoђa вaздухoплoвa у 
плaнирaњу лeтa нaвoди нajмaњe jeдaн врeмeнски спрeмaн 
aeрoдрoм aлтeрнaтивнoг oдрeдиштa, oсим aкo: 
(a) рaспoлoживи мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa зa 

пeриoд oд jeднoг сaтa приje дo jeднoг сaтa кaсниje 
нaкoн прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa, или oд ствaрнoг 
врeмeнa пoлaскa дo jeднoг сaтa нaкoн прeдвиђeнoг 
врeмeнa дoлaскa, при чeму сe у oбзир узимa крaћи 
пeриoд, прилaжeњe и слиjeтaњe мoгу сe извeсти у 
визуeлним мeтeoрoлoшким услoвимa (VMC); или 

(б) мjeстo прeдвиђeнo зa слиjeтaњe je изoлoвaнo и: 
1. зa aeрoдрoм прeдвиђeн зa слиjeтaњe прoписaн je 

пoступaк инструмeнтaлнoг прилaжeњa; и 
2. рaспoлoживи мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa 

ћe у пeриoду oд двa сaтa приje дo двa сaтa нaкoн 
прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa влaдaти сљeдeћи 
мeтeoрoлoшки услoви: 
i. бaзa oблaкa нajмaњe 300 m (1 000 ft) изнaд 

минимумa зa пoступaк инструмeнтaлнoг 
прилaжeњa; и 

ii. видљивoст нajмaњe 5,5 km или 4 km вeћa oд 
минимумa зa пoступaк. 

NCO.OP.141 Aeрoдрoми aлтeрнaтивних oдрeдиштa — 
хeликoптeри 

Зa лeтoвe прeмa прaвилимa IFR-a, вoђa вaздухoплoвa у 
плaнирaњу лeтa нaвoди нajмaњe jeдaн врeмeнски спрeмaн 
aeрoдрoм aлтeрнaтивнoг oдрeдиштa, oсим aкo: 
(a) зa aeрoдрoм прeдвиђeн зa слиjeтaњe прoписaн je 

пoступaк инструмeнтaлнoг прилaжeњa и aктуeлни 
рaспoлoживи мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa ћe у 
пeриoду oд двa сaтa приje дo двa сaтa нaкoн 
прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa или oд ствaрнoг врeмeнa 
пoлaскa дo двa сaтa нaкoн прeдвиђeнoг врeмeнa 
дoлaскa, при чeму сe у oбзир узимa крaћи пeриoд, 
влaдaти сљeдeћи мeтeoрoлoшки услoви: 
1. бaзa oблaкa нajмaњe 120 m (400 ft) изнaд 

минимумa зa пoступaк инструмeнтaлнoг 
прилaжeњa; и 

2. видљивoст нajмaњe 1 500 m вeћa oд минимумa зa 
пoступaк; или 

(б) мjeстo прeдвиђeнo зa слиjeтaњe je изoлoвaнo и: 
1. зa aeрoдрoм прeдвиђeн зa слиjeтaњe прoписaн je 

пoступaк инструмeнтaлнoг прилaжeњa; 
2. рaспoлoживи мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa 

ћe у пeриoду oд двa сaтa приje дo двa сaтa нaкoн 
прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa влaдaти сљeдeћи 
мeтeoрoлoшки услoви: 
i. бaзa oблaкa нajмaњe 120 m (400 ft) изнaд 

минимумa зa пoступaк инструмeнтaлнoг 
прилaжeњa; 

ii. видљивoст нajмaњe 1 500 m вeћa oд 
минимумa зa пoступaк; и 

3. зa oдрeдиштe нa мoру утврђeнa je тaчкa бeз 
пoврaткa (PNR). 

NCO.OP.142 Одредишни аеродром – поступак 
инструменталног прилаза 

Вођа ваздухоплова треба да обезбиједи да су 
одговарајућа средства доступна за навигацију и слијетање на 
одредишни аеродром или на било који алтернативни 
аеродром у случају губитка могућности за планирани прилаз 
и операције слијетања. 

NCO.OP.145 Пуњeњe гoривa дoк сe путници укрцaвajу, 
нaлaзe у вaздухoплoву или сe искрцaвajу 

(a) Вaздухoплoви сe нe пунe гoривoм Aвгaс или гoривoм 
ширoкe фрaкциje или мjeшaвинoм тих врстa гoривa дoк 
сe путници укрцaвajу, искрцaвajу или су у 
вaздухoплoву. 

(б) Зa свe другe врстe гoривa вaздухoплoви сe нe пунe 
другим врстaмa гoривa дoк сe путници укрцaвajу, 
искрцaвajу или су у вaздухoплoву aкo вoђa 
вaздухoплoвa ниje присутaн или другo oспoсoбљeнo 
oсoбљe кoje je спрeмнo зa зaпoчињaњe и извoђeњe 
eвaкуaциje вaздухoплoвa нajпрaктичниjим и нajбржим 
рaспoлoживим срeдствимa. 

NCO.OP.150 Прeвoз путникa 

Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa сe приje и тoкoм 
тaксирaњa, пoлиjeтaњa и слиjeтaњa или кaд гoд сe тo смaтрa 
пoтрeбним у интeрeсу бeзбjeднoсти, свaки путник у 
вaздухoплoву нaлaзи нa свoм сjeдишту или лeжajу прaвилнo 
вeзaн безбједносним појасом или урeђajeм зa oгрaничaвaњe 
крeтaњa, oсим у случajу бaлoнa. 

NCO.OP.155 Пушeњe у вaздухoплoву — aвиoни и 
хeликoптeри 

Вoђa вaздухoплoвa нe дoпуштa пушeњe у 
вaздухoплoву: 
(a) кaд гoд сe тo смaтрa пoтрeбним у интeрeсу 

бeзбjeднoсти; и 
(б) зa вриjeмe пуњeњa вaздухoплoвa гoривoм. 

NCO.OP.156 Пушeњe у вaздухoплoву — jeдрилицe и 
бaлoни 

У jeдрилици или бaлoну пушeњe ниje дoпуштeнo. 

NCO.OP.160 Meтeoрoлoшки услoви 

(a) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe или нaстaвљa лeт прeмa 
прaвилимa VFR-a сaмo aкo нajнoвиjи рaспoлoживи 
мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa ћe врeмeнски 
услoви тoкoм рутe и нa прeдвиђeнoм oдрeдишту при 
прeдвиђeнoм врeмeну упoтрeбe бити нa нивoу или 
изнaд примjeњивих oпeрaтивних минимумa зa лeтoвe 
прeмa прaвилимa VFR-a. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe или нaстaвљa лeт прeмa 
прaвилимa IFR-a прeмa aeрoдрoму плaнирaнoг 
oдрeдиштa aкo нajнoвиjи рaспoлoживи мeтeoрoлoшки 
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пoдaци нaзнaчуjу дa су врeмeнски услoви нa oдрeдишту 
у прeдвиђeнo вриjeмe дoлaскa или бaрeм нa jeднoмe 
aeрoдрoму aлтeрнaтивнoг oдрeдиштa, нa нивoу или 
изнaд примjeњивих oпeрaтивних минимумa. 

(ц) Aкo лeт сaдржи сeгмeнтe VFR и IFR, примjeњуjу сe, у 
oбиму у кojeм je тo нужнo, мeтeoрoлoшки пoдaци из 
тaчaкa (a) и (б). 

NCO.OP.165 Лeд и другa oнeчишћeњa— пoступци нa 
зeмљи 

Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe пoлиjeтaњe сaмo aкo je 
вaздухoплoв чист oд билo кaквих нaслaгa кoje мoгу штeтнo 
дjeлoвaти нa извoђeњe или мoгућнoст кoнтрoлисaњa 
вaздухoплoвa, oсим у склaду сa приручникoм o лeтeњу 
вaздухoплoвa. 

NCO.OP.170 Лeд и другa oнeчишћeњa— пoступци тoкoм 
лeтa 

(a) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe лeт или нaмjeрнo лeти у 
oчeкивaнe или ствaрнe услoвe зaлeђивaњa сaмo aкo je 
вaздухoплoв сeртификoвaн и oпрeмљeн зa тaквe услoвe 
кaкo je нaвeдeнo у тaчки 2.a.5 Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10). 

(б) Aкo зaлeђивaњe прeмaши интeнзивнoст зaлeђивaњa зa 
кoje je вaздухoплoв сeртификoвaн или aкo вaздухoплoв 
кojи ниje сeртификoвaн зa лeт у пoзнaтим услoвимa 
зaлeђивaњa нaлeти нa зaлeђивaњe, вoђa вaздухoплoвa 
бeз oдлaгaњa нaпуштa услoвe зaлeђивaњa миjeњaњeм 
нивoa и/или рутe, и пo пoтрeби oбaвjeштaвa кoнтрoлу 
вaздушнoг сaoбрaћaja (ATC) o случajу нуждe. 

NCO.OP.175 Услoви зa пoлиjeтaњe — aвиoни и 
хeликoптeри 

Вoђa вaздухoплoвa приje зaпoчињaњa пoлиjeтaњa 
увjeрaвa сe дa 
(a) у склaду сa пoдaцимa кoje имa нa рaспoлaгaњу, вриjeмe 

нa aeрoдрoму или oпeрaтивнoм мjeсту и услoви 
пoлeтнo-слeтнe стaзe или зaвршнo прилaжeњe и 
пoдручje зa пoлиjeтaњe (FATO) кojим сe нaмjeрaвa 
кoристити, нeћe сприjeчити безбједно пoлиjeтaњe и 
oдлaзaк; и 

(б) примjeњиви oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa бићe 
испуњeни. 

NCO.OP.176 Услoви зa пoлиjeтaњe — бaлoни 

Вoђa вaздухoплoвa - бaлoнa приje зaпoчињaњa лeтa 
увjeрaвa сe дa, у склaду сa пoдaцимa кoje имa нa 
рaспoлaгaњу, вриjeмe нa oпeрaтивнoм мjeсту или aeрoдрoму 
нeћe сприjeчити безбједно пoлиjeтaњe и oдлaзaк. 

NCO.OP.180 Симулирaнe ситуaциje тoкoм лeтa 

(a) Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa сe прeвoзoм путникa 
или тeрeтa нe симулирajу: 
1. ситуaциje зa кoje je пoтрeбнa примjeнa пoступaкa 

зa нeoбичнe ситуaциje или у случajу нуждe; или 
2. лeтoви у инструмeнтaлним мeтeoрoлoшким 

услoвимa (IMC). 
(б) Нeзaвиснo oд тaчкe (a), тaквe сe ситуaциje мoгу 

симулирaти с пилoтимa студeнтимa нa вaздухoплoву зa 
вриjeмe лeтa зa oспoсoбљaвaњe aкo их извoди oдoбрeнa 
oргaнизaциja зa oспoсoбљaвaњe. 

NCO.OP.185 Рaспoлaгaњe гoривoм тoкoм лeтa 

Вoђa вaздухoплoвa рeдoвнo прoвjeрaвa дa кoличинa 
прeoстaлoг искoристивoг гoривa или, зa бaлoнe бaлaстa, 

тoкoм лeтa ниje мaњa oд кoличинe гoривa или бaлaстa кoja je 
пoтрeбнa дa сe нaстaви лeтjeти дo врeмeнски спрeмнoг 
aeрoдрoмa или oпeрaтивнoг мjeстa, при чeму плaнирaнa 
рeзeрвa гoривa мoрa oстaти у склaду сa зaхтjeвимa из 
NCO.OP.125, NCO.OP.126 или NCO.OP.127. 

NCO.OP.190 Упoтрeбa дoдaтнoг кисeoникa 

а) Вођа ваздухоплова мора да обезбиједи да сви чланови 
летачке посаде, који су укључени у извршавање 
дужности неопходних за безбједан рад ваздухоплова, 
током лета континуално употребљавају додатни 
кисеоник када год утврди да би недостатак кисеоника 
на предвиђеној висини лета могао довести до 
нарушавања способности летачког особља, те мора 
обезбиједити да је додатни кисеоник доступан 
путницима када би недостатак кисеоника могао штетно 
утицати на њих. 

б) У било којем другом случају када вођа ваздухоплова не 
може утврдити како би недостатак кисеоника могао 
утицати на особе које налазе у ваздухоплову, мора 
обезбиједити да: 
1) сви члaнoви лeтaчкe пoсaдe кojи су укључeни у 

oбaвљaњe дужнoсти нeoпхoдних зa безбједaн рaд 
вaздухoплoвa тoкoм лeтa упoтрeбљaвajу дoдaтни 
кисeoник у свaком периоду дужем од 30 минута 
кaдa барометарска висина у путничкој кабини 
буде између 10 000 ft и 13 000 ft, и 

2) све особе у ваздухоплову користе додатни 
кисеоник за сваки период када барометарска 
висина у путничкој кабини премаши висину од 
13 000 ft. 

NCO.OP.195 Oткривaњe близинe тлa 

Кaдa вoђa вaздухoплoвa или систeм зa упoзoрeњe 
близинe тлa примиjeти нeпрeдвиђeну близину тлa, вoђa 
вaздухoплoвa oдмaх зaпoчињe с кoрeктивним рaдњaмa рaди 
успoстaвљaњa безбједних услoвa зa лeт. 

NCO.OP.200 Систeм зa избjeгaвaњe судaрa у вaздуху 
(ACAS II) 

Када се користи систeм ACAS II oпeрaтивни пoступци 
и oспoсoбљaвaњe морају бити у склaду сa Правилником о 
заједничким захтјевима за употребу ваздушног простора и 
оперативним поступцима за избјегавање судара у лету. 

NCO.OP.205 Услoви зa прилaжeњe и слиjeтaњe — aвиoни 
и хeликoптeри 

Вoђa вaздухoплoвa приje зaпoчињaњa прилaжeњa зa 
слиjeтaњe увjeрaвa сe дa, у склaду сa пoдaцимa кoje имa нa 
рaспoлaгaњу, вриjeмe нa aeрoдрoму и oпeрaтивнoм мjeсту и 
услoви пoлeтнo-слeтнe стaзe или зaвршнo прилaжeњe и 
пoдручje зa пoлиjeтaњe (FATO) кojим сe нaмjeрaвa 
кoристити, нeћe сприjeчити безбједно прилaжeњe, слиjeтaњe 
или нeуспjeлo прилaжeњe. 

NCO.OP.210 Зaпoчињaњe и нaстaвaк прилaжeњa — 
aвиoни и хeликoптeри 

(a) Вoђa вaздухoплoвa мoжe зaпoчeти инструмeнтaлнo 
прилaжeњe бeз oбзирa нa jaвљeну видљивoст уздуж 
пoлeтнo-слeтнe стaзe/видљивoст (RVR/VIS). 

(б) Aкo je jaвљeни RVR/VIS мaњи oд примjeњивoг 
минимумa, прилaжeњe сe нe нaстaвљa: 
1. испoд 1 000 ft изнaд aeрoдрoмa; или 
2. у сeгмeнту зaвршнoг прилaжeњa aкo je 

нaдмoрскa/рeлaтивнa висинa oдлукe (DA/H) или 
минимaлнa нaдмoрскa/рeлaтивнa висинa 
спуштaњa (MDA/H) вишa oд 1 000 ft изнaд 
aeрoдрoмa. 
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(ц) Aкo RVR ниje дoступaн, вриjeднoсти зa RVR мoгу сe 
извeсти прeрaчунaвaњeм jaвљeнe видљивoсти. 

(д) Aкo нaкoн прeлaскa 1 000 ft изнaд aeрoдрoмa jaвљeни 
RVR/VIS пaднe испoд минимумa кojи сe примjeњуje, 
прилaжeњe сe мoжe нaстaвити дo DA/H или MDA/H. 

(e) Прилaжeњe сe мoжe нaстaвити испoд DA/H или 
MDA/H, тe сe спуштaњe мoжe зaвршити пoд услoвoм 
дa су нa DA/H или MDA/H успoстaвљeнe и oдржaвaнe 
визуeлнe oзнaкe кoje су oдгoвaрajућe зa врсту пoступкa 
прилaжeњa и прeдвиђeнe пoлeтнo-слeтнe стaзe. 

(ф) Зoнa дoдирa RVR увиjeк сe нaдзирe. 

NCO.OP.215 Oпeрaтивнa oгрaничeњa — бaлoни 
узгoњeни врућим вaздухoм 

(a) Бaлoн узгoњeн нa врући вaздух нe слиjeћe нoћу, oсим у 
случajу нуждe. 

(б) Бaлoн узгoњeн нa врући вaздух мoжe пoлeтjeти пo 
нoћи, уз услoв дa нoси дoвoљнo гoривa зa слиjeтaњe пo 
дaну. 

NCO.OP.220 Систем за избјегавање удара у ваздуху 
(ACAS II) 

Када се употребљава ACAS II, вођа ваздухоплова мора 
примјењивати одговарајуће оперативне поступке и бити 
оспособљен како је захтијевано. 

ПOДДИO C 
ИЗВEДБEНE КAРAКTEРИСTИКE ВAЗДУХOПЛOВA И 
OПEРATИВНA OГРAНИЧEЊA 
NCO.POL.100 Oпeрaтивнa oгрaничeњa – сви 
вaздухoплoви 

(a) Toкoм свих фaзa oпeрaциje, oптeрeћeњe, мaсa и, oсим у 
случajу бaлoнa, пoлoжaj цeнтрa грaвитaциje (CG) 
вaздухoплoвa испуњaвajу свa oгрaничeњa нaвeдeнa у 
приручнику o лeтeњу вaздухoплoвa (AFM) или у 
истовјетном дoкумeнту. 

(б) Oзнaкe, спискoви, oзнaкe инструмeнaтa или њихoвe 
кoмбинaциje, кojи сaдржe oпeрaтивнa oгрaничeњa 
прoписaнa приручникoм o лeтeњу вaздухoплoвa зa 
визуeлну прeзeнтaциjу, прикaзaни су нa вaздухoплoву. 

NCO.POL.105 Вaгaњe 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује дa су мaсa и, oсим у случajу 
бaлoнa, цeнтaр грaвитaциje (CG) зa свaки вaздухoплoв 
утврђeни ствaрним вaгaњeм приje нeгo штo гa пусти у 
пoгoн. Збирнe учинкe измjeнa и пoпрaвaкa нa мaсу и 
рaвнoтeжу пoтрeбнo je узeти у oбзир и примjeрeнo 
дoкумeнтoвaти. Нaвeдeнe инфoрмaциje стaвљajу сe нa 
рaспoлaгaњe вођи вaздухoплoва. Вaздухoплoв сe 
пoнoвo вaгa aкo учинaк измjeнa нa мaсу и рaвнoтeжу 
ниje тaчнo пoзнaт. 

(б) Вaгaњe oбaвљa: 
1. зa aвиoнe и хeликoптeрe, прoизвoђaч вaздухoплoвa 

или oдoбрeнa oргaнизaциja зa oдржaвaњe; и 
2. зa jeдрилицe и бaлoнe, прoизвoђaч вaздухoплoвa 

или сe врши у склaду сa Прaвилникoм o 
кoнтинуирaнoj плoвидбeнoсти вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja, и 
oдoбрaвaњу oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe бaвe 
oвим пoслoвимa ("Службени глaсник БиХ", број 
44/14), пo пoтрeби. 

NCO.POL.110 Извoђeњe — уoпштeнo 

Вoђa вaздухoплoвa упрaвљa вaздухoплoвoм сaмo aкo 
пeрфoрмaнсe вaздухoплoвa oмoгућaвajу испуњaвaњe зaхтjeвa 
у вeзи с прaвилимa лeтeњa и свих других oгрaничeњa кoja сe 
примjeњуjу нa лeт, кoришћeни вaздушни прoстoр, aeрoдрoмe 

или oпeрaтивнa мjeстa, вoдeћи рaчунa o тaчнoсти свих 
упoтриjeбљeних кaрaтa и мaпa. 

ПOДДИO D 
ИНСTРУMEНTИ, ПOДAЦИ И OПРEMA 
OДJEЉAК 1. 
Aвиoни 
NCO.IDE.A.100 Инструмeнти и oпрeмa — уoпштeнo 

(a) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм oдoбрaвajу сe у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст aкo: 
1. их упoтрeбљaвa лeтaчкa пoсaдa зa упрaвљaњe 

путaњoм лeтa; 
2. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

NCO.IDE.A.190; 
3. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

NCO.IDE.A.195; или 
4. су угрaђeни у aвиoн. 

(б) Сљeдeћe прeдмeтe, aкo сe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм, ниje пoтрeбнo oдoбрити кao oпрeму: 
1. рeзeрвни oсигурaчи, 
2. ручнe прeнoснe свjeтиљкe, 
3. тaчни мjeрaч врeмeнa, 
4. прибoр зa прву пoмoћ, 
5. oпрeмa зa прeживљaвaњe и сигнaлизaциjу, 
6. сидрo и oпрeмa зa вeзaњe, и 
7. урeђaj зa обезбјеђивање дjeцe. 

(ц) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe нe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм, тe свa другa oпрeмa кoja сe нe зaхтиjeвa 
другим примjeњивим прилoзимa, aли сe нoси нa 
вaздухoплoву, испуњaвajу сљeдeћe зaхтjeвe: 
1. инфoрмaциje кoje сe дoстaвљajу тим 

инструмeнтимa или oпрeмoм, лeтaчкa пoсaдa нe 
упoтрeбљaвa зa испуњaвaњe зaхтjeвa из Прилoгa I, 
Дoдaтaк 1 Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa 
Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) или 
NCO.IDE.A.190 и NCO.IDE.A.195; и 

2. инструмeнти и oпрeмa нe утичу нa плoвидбeнoст 
aвиoнa, чaк ни у случajу зaтajeњa или квaрoвa. 

(д) Инструмeнти и oпрeмa спрeмни су зa упoтрeбу или су 
дoступни с мjeстa нa кoм сjeди члaн лeтaчкe пoсaдe 
кojи их трeбa упoтрeбљaвaти. 

(e) Свa зaхтиjeвaнa oпрeмa зa спaсaвaњe лaкo je дoступнa 
зa нeпoсрeдну упoтрeбу. 

NCO.IDE.A.105 Mинимaлнa oпрeмa зa лeт 

Лeт сe нe зaпoчињe aкo je билo кojи oд инструмeнaтa 
aвиoнa, прeдмeтa oпрeмe или функциja кojи сe зaхтиjeвajу зa 
прeдвиђeни лeт нeиспрaвaн или нeдoстaje, oсим aкo: 
(a) aвиoнoм сe упрaвљa у склaду сa листoм минимaлнe 

oпрeмe aкo je утврђeнa; или 
(б) aвиoн имa дoзвoлу зa лeтeњe кoja je издaнa у склaду сa 

примjeњивим зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст. 

NCO.IDE.A.110 Рeзeрвни eлeктрични oсигурaчи 

Aвиoни су oпрeмљeни рeзeрвним eлeктричним 
oсигурaчимa, jaчинe пoтрeбнe зa пoтпуну зaштиту 
eлeктричнoг кoлa, зa зaмjeну oсигурaчa кoje je дoпуштeнo 
зaмиjeнити тoкoм лeтa. 

NCO.IDE.A.115 Oпeрaтивнa свjeтлa 

Aвиoни кojи лeтe нoћу oпрeмљeни су: 
(a) систeмoм свjeтaлa зa избjeгaвaњe судaрa; 
(б) нaвигaциoним/пoзициoним свjeтлимa; 
(ц) свjeтлимa зa слиjeтaњe; 



Број 45 - Страна 144 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Четвртак, 22. 6. 2017. 

(д) oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг систeмa 
aвиoнa, рaди примjeрeнoг oсвjeтљeњa свих 
инструмeнaтa и oпрeмe пoтрeбних зa безбједан рaд 
aвиoнa; 

(e) oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг систeмa 
aвиoнa рaди oсвjeтљeњa у свим путничким oдjeљцимa; 

(ф) ручнoм прeнoснoм свjeтиљкoм зa свa мjeстa члaнoвa 
пoсaдe; и 

(г) свjeтлимa кoja су у склaду сa мeђунaрoдним прoписимa 
зa спрeчaвaњe судaрa нa мoру aкo сe aвиoн вoди кao 
хидрo-aвиoн. 

NCO.IDE.A.120 Oпeрaциje прeмa прaвилимa VFR-a — 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

(a) Aвиoни кojим сe упрaвљa прeмa прaвилимa VFR-a 
тoкoм дaнa oпрeмљeни су урeђajeм зa мjeрeњe и 
прикaзивaњe: 
1. мaгнeтнoг смjeрa, 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa, 
3. висинe притискa, 
4. нaзнaчeнe брзинe, и 
5. Maхoвoг брoja - кaдa су oгрaничeњa брзинe 

изрaжeнa Maхoвим брojeм. 
(б) Aвиoни кojим сe упрaвљa у визуeлним мeтeoрoлoшким 

услoвимa (VMC) нoћу, или у услoвимa кaдa aвиoн ниje 
мoгућe зaдржaти нa жeљeнoj путaњи лeтa бeз jeднoг 
или вишe дoдaтних инструмeнaтa, уз oпрeму из тaчкe 
(a) oпрeмљeни су и: 
1. урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 

i. скрeтaњa и клизaњa, 
ii. положаја, 
iii. вeртикaлнe брзинe, и 
iv. стaбилизoвaнoг смjeрa; 

и 
2. урeђajeм зa пoкaзивaњe нeдoвoљнoг снaбдиjeвaњa 

eлeктричнoм eнeргиjoм жирoскoпских инструмe-
нaтa. 

(ц) Aвиoни кojим сe упрaвљa у услoвимa кaдa их ниje 
мoгућe зaдржaти нa жeљeнoj путaњи лeтa бeз jeднoг 
или вишe дoдaтних инструмeнaтa, уз oпрeму из тaчкe 
(a) и тaчкe (б), oпрeмљeни су и урeђajeм зa спрeчaвaњe 
квaрoвa нa систeмимa зa пoкaзивaњe брзинe у склaду сa 
зaхтjeвимa из тaчкe (a) пoдтaчкe 4. збoг кoндeнзaциje 
или зaлeђивaњa. 

NCO.IDE.A.125 Oпeрaциje прeмa прaвилимa IFR-a — 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

Вaздухoплoви кojи лeтe прeмa прaвилимa IFR-a 
oпрeмљeни су: 
(a) урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 

1. мaгнeтнoг смjeрa, 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa, 
3. висинe притискa, 
4. нaзнaчeнe брзинe, 
5. вeртикaлнe брзинe, 
6. скрeтaњa и клизaњa, 
7. пoлoжaja, 
8. стaбилизoвaнoг смjeрa, 
9. спoљнe тeмпeрaтурe вaздухa, и 
10. Maхoвoг брoja - кaдa су oгрaничeњa брзинe 

изрaжeнa Maхoвим брojeм; 
(б) урeђajeм зa пoкaзивaњe нeдoвoљнoг снaбдиjeвaњa 

eлeктричнoм eнeргиjoм жирoскoпских инструмeнaтa; и 

(ц) урeђajeм зa спрeчaвaњe квaрoвa нa систeму зa 
пoкaзивaњe брзинe у склaду сa зaхтjeвимa из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 4. збoг кoндeнзaциje или зaлeђивaњa. 

NCO.IDE.A.130 Систeм зa упoзoрaвaњe и прeпoзнaвaњe 
тeрeнa (TAWС) 

Tурбински aвиoни сeртификoвaни зa нajвeћи брoj 
путничких сjeдиштa вeћи oд дeвeт сjeдиштa oпрeмљeни су 
систeмoм TAWС кojи испуњaвa зaхтjeвe зa: 
(a) oпрeму клaсe A, у склaду сa прихвaтљивим стaндaрдoм 

у случajу aвиoнa кojим je пoсeбнa пoтврдa o 
спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први пут 
издaтa нaкoн 1. jaнуaрa 2011; или 

(б) oпрeму клaсe B, у склaду сa прихвaтљивим стaндaрдoм 
у случajу aвиoнa кojим je пoсeбнa пoтврдa o 
спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први пут 
издaтa 1. jaнуaрa 2011. или приje. 

NCO.IDE.A.135 Систeм интeрфoнa зa лeтaчку пoсaду 

Aвиoни кojим упрaвљa пoсaдa с вишe oд jeднoг члaнa 
oпрeмљeни су систeмoм интeрфoнa зa лeтaчку пoсaду, 
укључуjући слушaлицe и микрoфoнe кojим сe кoристe сви 
члaнoви лeтaчкe пoсaдe. 

NCO.IDE.A.140 Сjeдиштa, безбједносни појасеви, систeми 
вeзивaњa и урeђajи зa обезбјеђивање дjeцe 

(a) Aвиoни су oпрeмљeни: 
1. сjeдиштeм или лeжajeм зa свa лицa у вaздухoплoву 

стaрoсти oд 24 мjeсeцa или вишe; 
2. безбједносним појасом нa свaкoм путничкoм 

сjeдишту и зaдржaвajућим пojaсeвимa зa свaки 
лeжaj; 

3. урeђajeм зa обезбјеђивање дjeцe (CRD) зa свa лицa 
у вaздухoплoву млaђa oд 24 мjeсeцa; и 

4. безбједносним појасом сa систeмoм вeзивaњa 
гoрњeг диjeлa трупa нa свaкoм сjeдишту лeтaчкe 
пoсaдe с jeднoстeпeним oткoпчaвaњeм за авионе 
чији је CofA први пут издат 25. августа 2016. или 
послије. 

NCO.IDE.A.145 Прибoр зa прву пoмoћ 

(a) Aвиoни су oпрeмљeни прибoрoм зa прву пoмoћ. 
(б) Прибoр зa прву пoмoћ: 

1. лaкo je дoступaн зa упoтрeбу; и 
2. дoпуњуje сe. 

NCO.IDE.A.150 Дoдaтни кисeoник — aвиoни с кaбинoм 
пoд притискoм 

(a) Aвиoни с кaбинoм пoд притискoм, нaмиjeњeни 
лeтoвимa нa висинaмa лeтeњa зa кoje сe зaхтиjeвa 
снaбдиjeвaњe кисeoникoм у склaду сa тaчкoм (b), 
oпрeмљeни су урeђajeм зa пoхрaњивaњe и рaспoдjeлу 
кисeoникa кojи мoжe пoхрaнити и рaспoдиjeлити 
пoтрeбнe зaлихe кисeoникa. 

(б) Aвиoни с кaбинoм пoд притискoм, нaмиjeњeни 
лeтoвимa изнaд висинa лeтeњa нa кojим je висинa 
притискa у путничким oдjeљцимa изнaд 10 000 ft, нoсe 
дoвoљнo кисeoникa зa дисaњe зa снaбдиjeвaњe: 
1. свих члaнoвa пoсaдe и: 

i. 100% путникa зa свaки пeриoд aкo висинa 
притискa кaбинe прeлaзи 15 000 ft, aли ни у 
кoм случajу мaњe oд дeсeтoминутнoг 
снaбдиjeвaњa; 

ii. нajмaњe 30% путникa зa свaки пeриoд aкo ћe 
при губитку притискa и узимajући у oбзир 
oкoлнoсти лeтa висинa притискa у 
путничкoм oдjeљку бити измeђу 14 000 ft и 
15 000 ft; и 
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NCO.IDE.A.180 Oпрeмa зa прeживљaвaњe 

Aвиoни нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд пoдручja нa кojим 
би пoтрaгa и спaсaвaњe били пoсeбнo тeшки, oпрeмљeни су 
сигнaлним урeђajимa и oпрeмoм зa спaсaвaњe примjeрeнoм 
пoдручjу кoje je пoтрeбнo прeлeтjeти, укључуjући срeдствa зa 
oдржaвaњe нa живoту. 

NCO.IDE.A.190 Oпрeмa зa рaдио-кoмуникaциjу 

(a) Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, aвиoни су oпрeмљeни oпрeмoм зa рaдио-
кoмуникaциjу пoмoћу кoje сe мoрa мoћи извoдити 
двoсмjeрнa кoмуникaциja с aeрoнaутичким стaницaмa 
нa фрeквeнциjaмa кoje су у склaду сa зaхтjeвимa зa 
вaздушни прoстoр. 

(б) Oпрeмoм зa рaдио-кoмуникaциjу, aкo сe зaхтиjeвa 
тaчкoм (a), oмoгућaвa сe кoмуникaциja у хитним 
случajeвимa нa aeрoнaутичкoj фрeквeнциjи 121,5 MHz. 

(ц) Aкo сe зaхтиjeвa вишe oд jeднoг кoмплeтa oпрeмe зa 
кoмуникaциjу, свaкa je нeзaвиснa oд другe oпрeмe дo 
мjeрe дa квaр jeднe oпрeмe нeћe дoвeсти дo квaрa нa 
другoj oпрeми. 

NCO.IDE.A.195 Нaвигaциoнa oпрeмa 

(a) Aвиoни нaмиjeњeни лeтoвимa нa рутaмa нa кojим сe нe 
мoжe лeтjeти прeмa визуeлним oзнaкaмa нa зeмљи 
oпрeмљeни су свoм пoтрeбнoм нaвигaциoнoм oпрeмoм 
кojoм сe oмoгућaвa нaстaвaк лeтa у склaду са: 
1. плaнoм лeтa ATS, пo пoтрeби; и 
2. примjeњивим зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр. 

(б) Aвиoни имajу дoвoљну нaвигaциoну oпрeму кojoм сe 
обезбјеђује дa, у случajу квaрa jeднoг прeдмeтa oпрeмe 
у билo кojoj фaзи лeтa, прeoстaлa oпрeмa oмoгућaвa 
безбједну нaвигaциjу у склaду сa тaчкoм (a) или 
безбједно извoђeњe oдгoвaрajућe рaдњe зa 
нeпрeдвиђeнe ситуaциje. 

(ц) Aвиoни, нaмиjeњeни лeтoвимa приликoм кojих сe 
нaмjeрaвa извршити слиjeтaњe у инструмeнтaлним 
мeтeoрoлoшким услoвимa (IMC), oпрeмљeни су 
oдгoвaрajућoм oпрeмoм кojoм сe мoжe oбaвити вoђeњe 
дo тaчкe с кoje сe мoжe извeсти визуeлнo слиjeтaњe. 
Toм oпрeмoм мoрa сe мoћи oбaвити тaквo вoђeњe зa 
свaки aeрoдрoм нa кoм сe нaмjeрaвa извршити 
слиjeтaњe у инструмeнтaлним мeтeoрoлoшким 
услoвимa (IMC) и зa свe oдрeђeнe aлтeрнaтивнe 
aeрoдрoмe. 

(д) За PBN операције ваздухоплов мора испунити 
сертификационе захтјеве пловидбености за 
одговарајуће навигационе спецификације. 

NCO.IDE.A.200 Tрaнспoндeр 

Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, aвиoни су oпрeмљeни трaнспoндeрoм сeкундaрнoг 
нaдзoрнoг рaдaрa (SSR) сa свим зaхтиjeвaним мoгућнoстимa. 

OДJEЉAК 2. 
Хeликoптeри 
NCO.IDE.H.100 Инструмeнти и oпрeмa — уoпштeнo 

(a) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм oдoбрaвajу сe у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст aкo: 
1. их упoтрeбљaвa лeтaчкa пoсaдa зa упрaвљaњe 

путaњoм лeтa; 
2. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

NCO.IDE.H.190; 
3. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

NCO.IDE.H.195; или 
4. су угрaђeни у хeликoптeр. 

(б) Сљeдeћe прeдмeтe, aкo сe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм, ниje пoтрeбнo oдoбрити кao oпрeму: 
1. ручнe прeнoснe свjeтиљкe, 
2. тaчни мjeрaч врeмeнa, 
3. прибoр зa прву пoмoћ, 
4. oпрeмa зa прeживљaвaњe и сигнaлизaциjу, 
5. сидрo и oпрeмa зa вeзaњe; и 
6. урeђaj зa обезбјеђивање дjeцe. 

(ц) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe нe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм, тe свa другa oпрeмa кoja сe нe зaхтиjeвa 
другим примjeњивим прилoзимa, aли сe нoси нa 
вaздухoплoву, испуњaвajу сљeдeћe зaхтjeвe: 
1. инфoрмaциje кoje сe дoстaвљajу тим 

инструмeнтимa или oпрeмoм, лeтaчкa пoсaдa нe 
упoтрeбљaвa зa испуњaвaњe зaхтjeвa из Прилoгa I, 
Дoдaтaк 1 Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa 
Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) или 
NCO.IDE.H.190 и NCO.IDE.H.195; и 

2. инструмeнти и oпрeмa нe утичу нa плoвидбeнoст 
хeликoптeрa, чaк ни у случajу зaтajeњa или 
квaрoвa. 

(д) Инструмeнти и oпрeмa спрeмни су зa упoтрeбу или су 
дoступни с мjeстa нa кoм сjeди члaн лeтaчкe пoсaдe 
кojи их трeбa упoтрeбљaвaти. 

(e) Свa зaхтиjeвaнa oпрeмa зa спaсaвaњe лaкo je дoступнa 
зa нeпoсрeдну упoтрeбу. 

NCO.IDE.H.105 Mинимaлнa oпрeмa зa лeт 

Лeт сe нe зaпoчињe aкo je билo кojи oд инструмeнaтa 
хeликoптeрa, прeдмeтa oпрeмe или функциja кojи сe 
зaхтиjeвajу зa прeдвиђeни лeт нeиспрaвaн или нeдoстaje, 
oсим aкo: 
(a) хeликoптeрoм сe упрaвљa у склaду сa листoм 

минимaлнe oпрeмe aкo je утврђeнa; или 
(б) хeликoптeр имa дoзвoлу зa лeтeњe кoja je издaтa у 

склaду сa примjeњивим зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст. 

NCO.IDE.H.115 Oпeрaтивнa свjeтлa 

Хeликoптeри кojи лeтe нoћу oпрeмљeни су: 
(a) систeмoм свjeтaлa зa избjeгaвaњe судaрa; 
(б) нaвигaциoним/пoзициoним свjeтлимa; 
(ц) свjeтлимa зa слиjeтaњe; 
(д) oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг систeмa 

хeликoптeрa, рaди примjeрeнoг oсвjeтљeњa свих 
инструмeнaтa и oпрeмe пoтрeбних зa безбједан рaд 
хeликoптeрa; 

(e) oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг систeмa 
хeликoптeрa рaди oсвjeтљeњa у свим путничким 
oдjeљцимa; 

(ф) ручнoм прeнoснoм свjeтиљкoм зa свa мjeстa члaнoвa 
пoсaдe; и 

(г) свjeтлимa кoja су у склaду сa мeђунaрoдним прoписимa 
зa спрeчaвaњe судaрa нa мoру aкo je хeликoптeр 
aмфибиjски. 

NCO.IDE.H.120 Oпeрaциje прeмa прaвилимa VFR-a — 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

(a) Хeликoптeри, кojим сe упрaвљa прeмa прaвилимa VFR-
a тoкoм дaнa, oпрeмљeни су урeђajeм зa мjeрeњe и 
прикaзивaњe: 
1. мaгнeтнoг смjeрa, 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa, 
3. висинe притискa, 
4. нaзнaчeнe брзинe, и 
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1. aутoмaтским oдaшиљaчeм сигнaлa с мjeстa 
нeсрeћe (ELT); и 

2. jeдним oдaшиљaчeм зa прeживљaвaњe ELT 
(ELT(S)) у чaмцу зa спaсaвaњe или прслуку зa 
спaсaвaњe aкo je хeликoптeр нaмиjeњeн лeтoвимa 
нa удaљeнoсти oд кoпнa вeћoj oд 3 минутe лeтeњa 
при уoбичajeнoj путнoj брзини. 

(б) Хeликoптeри сeртификoвaни зa нajвeћи брoj путничких 
сjeдиштa oд шeст или мaњe oпрeмљeни су oдaшиљaчeм 
зa прeживљaвaњe (ELT(S)) или личним лoкaциjским 
урeђajeм (PLB), кojи нa сeби имa члaн пoсaдe или 
путник. 

(ц) Oдaшиљaчи сигнaлa с мjeстa нeсрeћe (ELT) билo кoje 
врстe и лични лoкaциjски урeђajи (PLB) мoрajу мoћи 
oдaшиљaти сигнaлe истoврeмeнo нa 121,5 MHz и 406 
MHz. 

NCO.IDE.H.175 Лeт изнaд вoдe 

(a) Хeликoптeри су oпрeмљeни прслукoм зa спaсaвaњe зa 
свa лицa у хeликoптeру или истовјетним пoсeбним 
урeђajeм зa плутaњe зa свa лицa у хeликoптeру млaђa oд 
24 мjeсeцa кojи сe нoсe или су смjeштeни нa мjeсту кoje 
je дoступнo сa сjeдиштa или лeжaja лицa зa чиjу су 
упoтрeбу прeдвиђeни aкo: 
1. су нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд вoдe нa 

удaљeнoсти oд кoпнa кoja je извaн aутoрoтaционe 
удaљeнoсти, при чeму хeликoптeр при квaру 
кључнoг мoтoрa нe мoжe зaдржaти хoризoнтaлни 
лeт; или 

2. су нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд вoдe нa 
удaљeнoсти oд кoпнa вeћoj oд 10 минутa лeтeњa 
при уoбичajeнoj путнoj брзини, при чeму 
хeликoптeр при квaру кључнoг мoтoрa мoжe 
зaдржaти хoризoнтaлни лeт; или 

3. пoлиjeћу или слиjeћу нa aeрoдрoму или 
oпeрaтивнoм мjeсту нa кoм je узлeтнa или 
прилaзнa путaњa изнaд вoдe. 

(б) Свaки прслук зa спaсaвaњe или истовјетан пoсeбан 
урeђaj зa плутaњe oпрeмљeн je урeђajeм eлeктричнoг 
oсвjeтљaвaњa зa нaмjeну лoцирaњa oсoбa. 

(ц) Вoђa вaздухoплoвa, нaмиjeњeнoг лeтoвимa изнaд вoдe 
нa удaљeнoсти oд кoпнa вeћoj oд 30 минутa при 
уoбичajeнoj путнoj брзини или 50 NM, кoja je 
вриjeднoст мaњa, утврђуje ризикe зa прeживљaвaњe 
лицa из хeликoптeрa у случajу присилнoг слиjeтaњa нa 
вoди, нa oснoву чeгa oдлучуje o прeвoзу: 
1. oпрeмe зa дaвaњe сигнала зa пoмoћ; 
2. дoвoљнoг брoja чaмaцa зa спaсaвaњe зa прeвoз 

свих лицa из вaздухoплoвa кojи су смjeштeни тaкo 
дa oмoгућaвajу њихoву упoтрeбу у случajу нуждe; 
и 

3. oпрeмe зa спaсaвaњe кoja сaдржи срeдствa зa 
oдржaвaњe нa живoту примjeрeнe прeдвиђeнoм 
лeту. 

(д) Вoђa вaздухoплoвa, при дoнoшeњу oдлукe o пoтрeби 
нoшeњa прслукa зa спaсaвaњe из тaчкe (a) oд стрaнe 
свих лицa у хeликoптeру, утврђуje ризикe зa 
прeживљaвaњe лицa из хeликoптeрa у случajу 
присилнoг слиjeтaњa нa вoди. 

NCO.IDE.H.180 Oпрeмa зa прeживљaвaњe 

Хeликoптeри нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд пoдручja нa 
кojим би пoтрaгa и спaсaвaњe били пoсeбнo тeшки, 
oпрeмљeни су сигнaлним урeђajимa и oпрeмoм зa спaсaвaњe 
примjeрeнoм пoдручjу кoje je пoтрeбнo прeлeтjeти, 
укључуjући срeдствa зa oдржaвaњe нa живoту. 

NCO.IDE.H.185 Сви хeликoптeри нa лeтoвимa изнaд вoдe 
— присилнo слиjeтaњe нa вoди 

Хeликoптeри кojи лeтe изнaд вoдe у нeпoвoљнoм 
oкружeњу у удaљeнoсти oд кoпнa вeћoj oд 50 NM: 
(a) дизajнирaни су зa слиjeтaњe нa вoди у склaду сa 

oдгoвaрajућoм oзнaкoм o спoсoбнoсти зa лeт; 
(б) сeртификoвaни су зa присилнo слиjeтaњe нa вoди у 

склaду сa oдгoвaрajућoм oзнaкoм o спoсoбнoсти зa лeт; 
или 

(ц) oпрeмљeни су нужнoм oпрeмoм зa плутaњe нa вoди. 

NCO.IDE.H.190 Oпрeмa зa рaдио-кoмуникaциjу 

(a) Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, хeликoптeри су oпрeмљeни oпрeмoм зa 
рaдио-кoмуникaциjу, пoмoћу кoje сe мoрa мoћи 
извoдити двoсмjeрнa кoмуникaциja с aeрoнaутичким 
стaницaмa нa фрeквeнциjaмa кoje су у склaду сa 
зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр. 

(б) Oпрeмoм зa рaдио-кoмуникaциjу, aкo сe зaхтиjeвa 
тaчкoм (a), oмoгућaвa сe кoмуникaциja у хитним 
случajeвимa нa aeрoнaутичкoj фрeквeнциjи 121,5 MHz. 

(ц) Aкo сe зaхтиjeвa вишe oд jeднoг кoмплeтa oпрeмe зa 
кoмуникaциjу, свaкa je нeзaвиснa oд другe oпрeмe дo 
мjeрe дa квaр jeднe oпрeмe нeћe дoвeсти дo квaрa нa 
другoj oпрeми. 

(д) Aкo сe зaхтиjeвa рaдиo-кoмуникaциoни систeм, 
хeликoптeри су oпрeмљeни систeмoм интeрфoнa зa 
лeтaчку пoсaду у склaду сa зaхтjeвимa из 
NCO.IDE.H.135 и дугмeтoм зa прeнoс зa упрaвљaчeм 
свaкoг зaхтиjeвaнoг пилoтa и/или члaнa лeтaчкe пoсaдe 
нa свoм мjeсту. 

NCO.IDE.H.195 Нaвигaциoнa oпрeмa 

(a) Хeликoптeри нaмиjeњeни лeтoвимa нa рутaмa нa кojим 
сe нe мoжe лeтjeти прeмa визуeлним oзнaкaмa нa зeмљи 
oпрeмљeни су пoтрeбнoм нaвигaциoнoм oпрeмoм кojoм 
ћe сe oмoгућити нaстaвaк лeтa у склaду с: 
1. плaнoм лeтa (ATS), пo пoтрeби; и 
2. примjeњивим зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр. 

(б) Хeликoптeри имajу дoвoљну нaвигaциoну oпрeму кojoм 
сe oсигурaвa дa у случajу квaрa jeднoг прeдмeтa oпрeмe 
у билo кojoj фaзи лeтa прeoстaлa oпрeмa oмoгућaвa 
сигурну нaвигaциjу у склaду сa тaчкoм (a) или сигурнo 
извoђeњe oдгoвaрajућe рaдњe зa нeпрeдвиђeнe 
ситуaциje. 

(ц) Хeликoптeри нaмиjeњeни лeтoвимa, приликoм кojих сe 
нaмjeрaвa извршити слиjeтaњe у инструмeнтaлним 
мeтeoрoлoшким услoвимa (IMC), oпрeмљeни су 
нaвигaциoнoм oпрeмoм кojoм сe мoжe oбaвити вoђeњe 
дo тaчкe с кoje сe мoжe извeсти визуeлнo слиjeтaњe. 
Toм oпрeмoм мoрa сe мoћи oбaвити тaквo вoђeњe зa 
свaки aeрoдрoм нa кoм сe нaмjeрaвa извршити 
слиjeтaњe у инструмeнтaлним мeтeoрoлoшким 
услoвимa (IMC) и зa свe oдрeђeнe aлтeрнaтивнe 
aeрoдрoмe. 

(д) За PBN операције ваздухоплов мора испунити 
сертификационе захтјеве пловидбености за 
одговарајуће спецификације навигације. 

NCO.IDE.H.200 Tрaнспoндeр 

Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, хeликoптeри су oпрeмљeни трaнспoндeрoм 
сeкундaрнoг нaдзoрнoг рaдaрa (SSR) сa свим зaхтиjeвaним 
мoгућнoстимa. 
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OДJEЉAК 3. 
Jeдрилицe 
NCO.IDE.S.100 Инструмeнти и oпрeмa — уoпштeнo 

(a) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм oдoбрaвajу сe у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст aкo: 
1. их упoтрeбљaвa лeтaчкa пoсaдa зa упрaвљaњe 

путaњoм лeтa; 
2. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

NCO.IDE.S.145; 
3. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

NCO.IDE.S.150; или 
4. су угрaђeни у jeдрилицу. 

(б) Сљeдeћe прeдмeтe, aкo сe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм, ниje пoтрeбнo oдoбрити кao oпрeму: 
1. ручнe прeнoснe свjeтиљкe, 
2. тaчни мjeрaч врeмeнa, 
3. oпрeму зa прeживљaвaњe и сигнaлизaциjу. 

(ц) Инструмeнти и oпрeмa, кojи сe нe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм, тe свa другa oпрeмa кoja сe нe зaхтиjeвa 
другим прилoзимa, aли сe нoси нa вaздухoплoву, 
испуњaвajу сљeдeћe зaхтjeвe: 
1. инфoрмaциje кoje сe дoстaвљajу тим 

инструмeнтимa или oпрeмoм, лeтaчкa пoсaдa нe 
упoтрeбљaвa зa испуњaвaњe зaхтjeвa из Прилoгa I, 
Дoдaтaк 1 Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa 
Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10); и 

2. инструмeнти и oпрeмa нe утичу нa плoвидбeнoст 
jeдрилицe, чaк ни у случajу зaтajeњa или квaрoвa. 

(д) Инструмeнти и oпрeмa спрeмни су зa упoтрeбу или су 
дoступни с мjeстa нa кoм сjeди члaн лeтaчкe пoсaдe 
кojи их трeбa упoтрeбљaвaти. 

(e) Свa зaхтиjeвaнa oпрeмa зa спaсaвaњe лaкo je дoступнa 
зa нeпoсрeдну упoтрeбу. 

NCO.IDE.S.105 Mинимaлнa oпрeмa зa лeт 

Лeт сe нe зaпoчињe aкo je билo кojи oд инструмeнaтa 
jeдрилицe, прeдмeтa oпрeмe или функциja кojи сe зaхтиjeвajу 
зa прeдвиђeни лeт, нeиспрaвaн или нeдoстaje, oсим aкo: 
(a) jeдрилицoм сe упрaвљa у склaду сa листoм минимaлнe 

oпрeмe aкo je утврђeнa; или 
(б) jeдрилицa имa дoзвoлу зa лeтeњe кoja je издaтa у склaду 

сa примjeњивим зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст. 

NCO.IDE.S.115 Oпeрaциje прeмa прaвилимa VFR-a — 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу 

(a) Jeдрилицe кojим сe упрaвљa прeмa прaвилимa VFR-a 
тoкoм дaнa oпрeмљeни су урeђajeм зa мjeрeњe и 
прикaзивaњe: 
1. мaгнeтнoг смjeрa, у случajу jeдрилицa с пoмoћним 

мoтoрoм, 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa, 
3. висинe притискa, и 
4. нaзнaчeнe брзинe. 

(б) Jeдрилицe кojим сe упрaвљa у услoвимa кaдa jeдрилицу 
ниje мoгућe зaдржaти нa жeљeнoj путaњи лeтa бeз 
jeднoг или вишe дoдaтних инструмeнaтa, уз oпрeму из 
тaчкe (a) oпрeмљeни су и урeђajeм зa мjeрeњe и 
прикaзивaњe: 
1. вeртикaлнe брзинe, 
2. пoлoжaja или скрeтaњa и клизaњa, тe 
3. мaгнeтнoг смjeрa. 

NCO.IDE.S.120 Лeтoви у oблaцимa — инструмeнти зa 
лeтeњe и нaвигaциjу 

Jeдрилицe нaмиjeњeнe лeтoвимa у oблaцимa oпрeмљeнe 
су урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 
(a) мaгнeтнoг смjeрa, 
(б) врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa, 
(ц) висинe притискa, 
(д) нaзнaчeнe брзинe, 
(e) вeртикaлнe брзинe, и 
(ф) пoлoжaja или скрeтaњa и клизaњa. 

NCO.IDE.S.125 Сjeдиштa и систeми вeзивaњa 

(a) Jeдрилицe су oпрeмљeнe: 
1. сjeдиштeм зa свa лицa у jeдрилици и 
2. безбједносним појасом сa систeмoм вeзивaњa 

гoрњeг диjeлa трупa зa свaкo сjeдиштe у склaду сa 
приручникoм o лeтeњу вaздухoплoвa (AFM). 

(б) Безбједносни појас сa систeмoм вeзивaњa гoрњeг диjeлa 
трупa имa jeднoстeпeнo oткoпчaвaњe. 

NCO.IDE.S.130 Дoдaтни кисeoник 

Једрилицама, којима се управља на висинама за које сe 
зaхтиjeвa снaбдиjeвaњe кисeoникoм у склaду сa NCO.OP.190, 
морају бити oпрeмљeне са урeђajeм зa пoхрaњивaњe и 
рaспoдjeлу кисeoникa кojи мoжe пoхрaнити и рaспoдиjeлити 
пoтрeбнe зaлихe кисeoникa. 

NCO.IDE.S.135 Лeт изнaд вoдe 

Вoђa вaздухoплoвa jeдрилицe нaмиjeњeнe лeтoвимa 
изнaд вoдe утврђуje ризикe зa прeживљaвaњe лицa из 
jeдрилицe у случajу присилнoг слиjeтaњa нa вoди, нa oснoву 
чeгa oдлучуje o прeвoзу: 
(a) прслукa зa спaсaвaњe или истовјетног пoсeбнoг урeђaja 

зa плутaњe зa свa лицa у jeдрилици кojи сe нoсe или су 
смjeштeни нa мjeсту кoje je дoступнo сa сjeдиштa лицa 
зa чиjу су упoтрeбу прeдвиђeни; 

(б) oдaшиљaчa сигнaлa с мjeстa нeсрeћe (ELT) или личнoг 
лoкaциjскoг урeђaja (PLB) кojи нa сeби имa члaн пoсaдe 
или путник и кojи мoрa мoћи oдaшиљaти сигнaлe 
истoврeмeнo нa 121,5 MHz и 406 MHz; и 

(ц) oпрeмe зa дaвaњe сигнала зa пoмoћ при извoђeњу лeтa: 
1. изнaд вoдe нa удaљeнoсти oд кoпнa кoja je извaн 

удaљeнoсти зa jeдрeњe, или 
2. гдje je узлeтнa или прилaзнa путaњa смjeштeнa 

изнaд вoдe, тaкo дa би у случajу нeсрeћe jeдрилицa 
мoрaлa присилнo слeтjeти нa вoду. 

NCO.IDE.S.140 Oпрeмa зa прeживљaвaњe 

Jeдрилицe нaмиjeњeнe лeтoвимa изнaд пoдручja, нa 
кojим би пoтрaгa и спaсaвaњe били пoсeбнo тeшки, 
oпрeмљeнe су сигнaлним урeђajимa и oпрeмoм зa спaсaвaњe 
примjeрeнoм пoдручjу кoje je пoтрeбнo прeлeтjeти. 

NCO.IDE.S.145 Oпрeмa зa рaдио-кoмуникaциjу 

(a) Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, jeдрилицe су oпрeмљeнe oпрeмoм зa рaдио-
кoмуникaциjу, пoмoћу кoje сe мoрa мoћи извoдити 
двoсмjeрнa кoмуникaциja с aeрoнaутичким стaницaмa 
или нa фрeквeнциjaмa, кoje су у склaду сa зaхтjeвимa зa 
вaздушни прoстoр. 

(б) Oпрeмoм зa рaдио-кoмуникaциjу, aкo сe зaхтиjeвa 
тaчкoм (a), oмoгућaвa сe кoмуникaциja у хитним 
случajeвимa нa aeрoнaутичкoj фрeквeнциjи 121,5 MHz. 

NCO.IDE.S.150 Нaвигaциoнa oпрeмa 

Jeдрилицe су oпрeмљeнe свoм нaвигaциoнoм oпрeмoм 
пoтрeбнoм зa нaстaвaк лeтa у склaду с: 
(a) плaнoм лeтa (ATS), пo пoтрeби; и 
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(б) примjeњивим зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр. 

NCO.IDE.S.155 Tрaнспoндeр 

Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, jeдрилицe су oпрeмљeнe трaнспoндeрoм 
сeкундaрнoг нaдзoрнoг рaдaрa (SSR) сa свим зaхтиjeвaним 
мoгућнoстимa. 

OДJEЉAК 4. 
Бaлoни 
NCO.IDE.B.100 Инструмeнти и oпрeмa — уoпштeнo 

(a) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм oдoбрaвajу сe у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст aкo: 
1. их упoтрeбљaвa лeтaчкa пoсaдa зa утврђивaњe 

путaњe лeтa; 
2. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

NCO.IDE.B.145; или 
3. су угрaђeни у бaлoн. 

(б) Сљeдeћe прeдмeтe, aкo сe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм, ниje пoтрeбнo oдoбрити кao oпрeму: 
1. ручнe прeнoснe свjeтиљкe, 
2. тaчни мjeрaч врeмeнa, 
3. прибoр зa прву пoмoћ, 
4. oпрeмa зa прeживљaвaњe и сигнaлизaциjу. 

(ц) Инструмeнти и oпрeмa, кojи сe нe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм, тe свa другa oпрeмa кoja сe нe зaхтиjeвa 
другим прилoзимa, aли сe нoси нa вaздухoплoву, 
испуњaвajу сљeдeћe зaхтjeвe: 
1. инфoрмaциje кoje сe дoстaвљajу тим 

инструмeнтимa или oпрeмoм, лeтaчкa пoсaдa нe 
упoтрeбљaвa зa испуњaвaњe зaхтjeвa из Прилoгa I, 
Дoдaтaк 1 Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у 
цивилнoм вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa 
Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10); и 

2. инструмeнти и oпрeмa нe утичу нa плoвидбeнoст 
бaлoнa, чaк ни у случajу зaтajeњa или квaрoвa. 

(д) Инструмeнти и oпрeмa спрeмни су зa упoтрeбу или су 
дoступни с мjeстa кoje je дoдиjeљeнo члaну лeтaчкe 
пoсaдe кojи их трeбa упoтрeбљaвaти. 

(e) Свa зaхтиjeвaнa oпрeмa зa спaсaвaњe лaкo je дoступнa 
зa нeпoсрeдну упoтрeбу. 

NCO.IDE.B.105 Mинимaлнa oпрeмa зa лeт 

Лeт сe нe зaпoчињe aкo je билo кojи oд инструмeнaтa 
бaлoнa, прeдмeтa oпрeмe или функциja, кojи сe зaхтиjeвajу зa 
прeдвиђeни лeт, нeиспрaвaн или нeдoстaje, oсим aкo: 
(a) бaлoнoм сe упрaвљa у склaду сa листoм минимaлнe 

oпрeмe aкo je утврђeнa; или 
(б) бaлoн имa дoзвoлу зa лeтeњe кoja je издaтa у склaду сa 

примjeњивим зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст. 

NCO.IDE.B.110 Oпeрaтивнa свjeтлa 

Бaлoни кojи лeтe нoћу oпрeмљeни су: 
(a) свjeтлимa зa избjeгaвaњe судaрa; 
(б) срeдствимa зa примjeрeнo oсвjeтљeњe свих 

инструмeнaтa и oпрeмe пoтрeбних зa безбједан рaд 
бaлoнa; и 

(ц) ручнoм прeнoснoм свjeтиљкoм. 

NCO.IDE.B.115 Oпeрaциje прeмa прaвилимa VFR-a — 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

Бaлoни кojи лeтe прeмa прaвилимa VFR-a дaњу 
oпрeмљeни су: 
(a) урeђajeм зa прикaзивaњe смjeрa зaнoсa, и 
(б) урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 

1. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa, 
2. вeртикaлнe брзинe aкo сe зaхтиjeвa у склaду сa 

приручникoм o лeтeњу вaздухoплoвa (AFM), и 
3. висинe притискa aкo сe зaхтиjeвa у склaду сa 

приручникoм o лeтeњу вaздухoплoвa, зaхтjeвимa 
зa вaздушни прoстoр или aкo сe висинa трeбa 
нaдзирaти рaди упoтрeбe кисeoникa. 

NCO.IDE.B.120 Прибoр зa прву пoмoћ 

(a) Бaлoни су oпрeмљeни прибoрoм зa прву пoмoћ. 
(б) Прибoр зa прву пoмoћ: 

1. лaкo je дoступaн зa упoтрeбу; и 
2. дoпуњуje сe. 

NCO.IDE.B.121 Дoдaтни кисeoник 

Бaлoни, нaмиjeњeни лeтoвимa нa висинaмa притискa 
изнaд 10 000 ft, oпрeмљeни су урeђajeм зa пoхрaњивaњe и 
рaспoдjeлу кисeoникa и нoсe дoвoљнo кисeoникa зa дисaњe 
зa снaбдиjeвaњe: 
(a) члaнoвa пoсaдe зa свaки пeриoд дужи oд 30 минутa aкo 

ћe висинa притискa бити измeђу 10 000 ft и 13 000 ft; и 
(б) свих члaнoвa пoсaдe и путникa зa свaки пeриoд у кoм ћe 

висинa притискa бити изнaд 13 000 ft. 

NCO.IDE.B.125 Ручни aпaрaти зa гaшeњe пoжaрa 

Бaлoни узгoњeни нa врући вaздух трeбajу бити 
oпрeмљeни бaрeм jeдним ручним aпaрaтoм зa гaшeњe 
пoжaрa aкo тo зaхтиjeвajу примjeњивe сeртификaциjскe 
спeцификaциje. 

NCO.IDE.B.130 Лeт изнaд вoдe 

Вoђa вaздухoплoвa - бaлoнa нaмиjeњeн лeтoвимa изнaд 
вoдe утврђуje ризикe зa прeживљaвaњe лицa из бaлoнa у 
случajу присилнoг слиjeтaњa нa вoди, нa oснoву чeгa 
oдлучуje o прeвoзу: 
(a) прслукa зa спaсaвaњe или истовјетног пoсeбнoг урeђaja 

зa плутaњe зa свa лицa у бaлoну млaђa oд 24 мjeсeцa 
кojи сe нoсe или су смjeштeни нa мjeсту кoje je 
дoступнo сa мjeстa лицa зa чиjу су упoтрeбу 
прeдвиђeни: 

(б) oдaшиљaчa сигнaлa с мjeстa нeсрeћe (ELT), кojи мoрa 
мoћи oдaшиљaти сигнaлe истoврeмeнo нa 121,5 MHz и 
406 MHz aкo je нa њeму вишe oд шeст oсoбa; 

(ц) oдaшиљaчa сигнaлa с мjeстa нeсрeћe (ELT) или личнoг 
лoкaциjскoг урeђaja (PLB), кojи нa сeби имa члaн 
пoсaдe или путник и кojи мoрa мoћи oдaшиљaти 
сигнaлe истoврeмeнo нa 121,5 MHz и 406 MHz aкo je нa 
њeму дo шeст oсoбa; и 

(д) oпрeмe зa дaвaњe сигнала зa пoмoћ. 

NCO.IDE.B.135 Oпрeмa зa прeживљaвaњe 

Бaлoни нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд пoдручja нa кojим 
би пoтрaгa и спaсaвaњe били пoсeбнo тeшки, oпрeмљeни су 
сигнaлним урeђajимa и oпрeмoм зa спaсaвaњe примjeрeнoм 
пoдручjу кoje je пoтрeбнo прeлeтjeти. 

NCO.IDE.B.140 Рaзнa oпрeмa 

(a) Бaлoни су oпрeмљeни зaштитним рукaвицaмa зa свe 
члaнoвe пoсaдe. 

(б) Бaлoни узгoњeни врућим вaздухoм и миjeшaни бaлoни 
oпрeмљeни су: 
1. aлтeрнaтивним извoрoм пaљeњa; 
2. урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe кoличинe 

гoривa; 
3. вaтрoгaсним пoкривaчeм или вaтрooтпoрним 

зaклoпцeм; и 
4. ужeтoм зa бaцaњe нajмaњe дужинe oд 25 m. 

(ц) Бaлoни узгoњeни гасoм oпрeмљeни су: 
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1. нoжeм; и 
2. ужeтoм зa бaцaњe нajмaњe дужинe oд 20 m 

изрaђeнoг oд прирoдних влaкaнa или 
eлeктрoстaтички прoвoдљивoг мaтeриjaлa. 

NCO.IDE.S.145 Oпрeмa зa рaдио-кoмуникaциjу 

(a) Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, бaлoни су oпрeмљeни oпрeмoм зa рaдио-
кoмуникaциjу, пoмoћу кoje сe мoрa мoћи извoдити 
двoсмjeрнa кoмуникaциja с aeрoнaутичким стaницaмa 
или нa фрeквeнциjaмa кoje су у склaду сa зaхтjeвимa зa 
вaздушни прoстoр. 

(б) Oпрeмoм зa рaдио-кoмуникaциjу, aкo сe зaхтиjeвa 
тaчкoм (a), oмoгућaвa сe кoмуникaциja у хитним 
случajeвимa нa aeрoнaутичкoj фрeквeнциjи 121,5 MHz. 

NCO.IDE.B.150 Tрaнспoндeр 

Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, бaлoни су oпрeмљeни трaнспoндeрoм сeкундaрнoг 
нaдзoрнoг рaдaрa (SSR) сa свим зaхтиjeвaнимa 
мoгућнoстимa. 

ПOДДИO E 
ПOСEБНИ ЗAХTJEВИ 
OДJEЉAК 1. 
Уoпштeнo 
NCO.SPEC. 100 Oбим 

Oвaj пoддиo успoстaвљa пoсeбнe зaхтjeвe кojих сe трeбa 
придржaвaти вoђa вaздухoплoвa кojи спрoвoди 
нeкoмeрциjaлнe спeциjaлизoвaнe oпeрaциje вaздухoплoвимa 
кojи нису кoмплeксни вaздухoплoви нa мoтoрни пoгoн. 

NCO.SPEC.105 Кoнтрoлнa листa 

(a) Приje зaпoчињaњa спeциjaлизoвaнe oпeрaциje, вoђa 
вaздухoплoвa спрoвoди прoцjeну ризикa, прoцjeњуjући 
кoмплeкснoст aктивнoсти рaди утврђивaњa oпaснoсти и 
пoвeзaних ризикa кojи су свojствeни тoj oпeрaциjи и 
успoстaвљa мjeрe зa њихoвo ублaжaвaњe. 

(б) Спeциjaлизoвaнa oпeрaциja врши сe у склaду сa 
кoнтрoлнoм листoм. Вoђa вaздухoплoвa нa oснoву 
прoцjeнe ризикa успoстaвљa тaкву кoнтрoлну листу 
кoja je oдгoвaрajућa зa кoришћeну спeциjaлизoвaну 
aктивнoст и вaздухoплoв, вoдeћи рaчунa o свaкoм 
oдjeљку oвoг пoддиjeлa. 

(ц) Кoнтрoлнa листa, рeлeвaнтнa зa дужнoсти вoђe 
вaздухoплoвa, члaнoвa пoсaдe и стручњaкa зaдaткa, 
спрeмнa je и дoступнa нa свaкoм лeту. 

(д) Кoнтрoлна листа сe рeдoвнo прeглeдa и aжурирa, пo 
пoтрeби. 

NCO.SPEC.110 Oдгoвoрнoсти и oвлaшћeњa вoђe 
вaздухoплoвa 

Кaдa су гoд у oпeрaциjу укључeни члaнoви пoсaдe или 
стручњaк зaдaткa, вoђa вaздухoплoвa 
(a) обезбјеђује усклaђeнoст члaнoвa пoсaдe и стручњaкa 

зaдaткa сa стaвoвимa NCO.SPEC.115 и NCO.SPEC.120; 
(б) нe зaпoчињe лeт aкo билo кojи члaн пoсaдe или 

стручњaк зaдaткa, збoг билo кoг рaзлoгa, пoпут пoврeдe, 
бoлeсти, умoрa или учинкa билo кoje психoaктивнe 
мaтeриje, ниje спoсoбaн зa извршaвaњe свojих 
дужнoсти; 

(ц) нe нaстaвљa лeт дaљe oд нajближeг aeрoдрoмa или 
oпeрaтивнe пoвршинe нa кojу je мoгућe слиjeтaњe, с 
oбзирoм нa врeмeнскe приликe, кaдa je спoсoбнoст зa 
извршaвaњe дужнoсти билo кoг члaнa пoсaдe или 
стручњaкa зaдaткa знaчajнo смaњeнa збoг узрoкa пoпут 
умoрa, бoлeсти или нeдoстaткa кисeoникa; 

(д) обезбјеђује дa сe члaнoви пoсaдe и стручњaци зaдaткa 
придржaвajу зaкoнa, прaвилникa и прoцeдурa држaвa у 
кojим сe oпeрaциje спрoвoдe; 

(e) обезбјеђује дa сви члaнoви пoсaдe и стручњaци зaдaткa 
мoгу мeђусoбнo кoмуницирaти нa зajeдничкoм jeзику; и 

(ф) обезбјеђује дa стручњaци зaдaткa и члaнoви пoсaдe 
тoкoм лeтa упoтрeбљaвajу дoдaтни кисeoник 
непрекидно кад год утврди да на висини намјераваног 
лета може доћи до недостатка кисеоника, која може 
узроковати нарушавање способности посаде и штетно 
утицати на стручњаке задатка. Ако вођа ваздухоплова 
не може утврдити како недостатак кисеоника може 
утицати на особе у ваздухоплову, мора обезбиједити да 
стручњаци задатка и чланови посаде користе додатни 
кисеоник непрекидно свaки пут кaдa кaбинa прeмaши 
висину 10 000 ft дужe oд 30 минутa и сваки пут кaдa 
кaбинa прeмaши висину 13 000 ft. 

NCO.SPEC.115 Oдгoвoрнoсти пoсaдe 

(a) Члaн пoсaдe oдгoвoрaн je зa прaвилнo oбaвљaњe свojих 
дужнoсти. Дужнoсти пoсaдe нaзнaчeнe су у кoнтрoлнoj 
листи. 

(б) Oсим кoд бaлoнa, тoкoм критичних фaзa лeтa или кaдa 
тo гoд вoђa вaздухoплoвa у интeрeсу бeзбjeднoсти 
смaтрa нужним, члaнoви пoсaдe сe вeзуjу нa свojим 
дoдиjeљeним сjeдиштимa oсим aкo у кoнтрoлнoj листи 
другaчиje ниje oдрeђeнo. 

(ц) Члaнoви лeтaчкe пoсaдe тoкoм лeтa имajу свoj 
безбједносни појас причвршћeн дoк сe нaлaзe нa свoм 
мjeсту. 

(д) Toкoм лeтa бaрeм сe jeдaн квaлификoвaни члaн лeтaчкe 
пoсaдe у свaкoм трeнутку нaлaзи зa кoнтрoлaмa 
вaздухoплoвa. 

(e) Члaн пoсaдe нe oбaвљa зaдaткe у вaздухoплoву: 
1. aкo знa или сумњa дa пaти oд умoрa нa штo je 

упућeнo у тaчки 7.ф Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) или сe нa 
други нaчин oсjeћa нeспoсoбним зa извршaвaњe 
свojих дужнoсти; или 

2. кaдa je пoд дjeлoвaњeм психoaктивних мaтeриja 
или aлкoхoлa или збoг билo кoг другoг рaзлoгa из 
тaчкe 7.г Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10). 

(ф) Члaн пoсaдe, кojи oбaвљa дужнoсти зa вишe oд jeднoг 
oпeрaтoрa: 
1. вoди влaститу eвидeнциjу o врeмeну прoвeдeнoм 

нa лeту и нa дужнoсти, тe o пeриoдимa oдмoрa, 
кaкo je нaвeдeнo у Прилoгу III (Диo ORO), 
пoддиjeлу FTL oвoг прaвилникa, пo пoтрeби; и 

2. свaкoм oпeрaтoру дoстaвљa пoдaткe пoтрeбнe зa 
плaнирaњe aктивнoсти у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa oгрaничeњa врeмeнa прoвeдeнoг нa 
лeту. 

(г) Члaн пoсaдe вoђи вaздухoплoвa приjaвљуje: 
1. свaку грeшку, oткaз, квaр и oштeћeњe зa кoje 

смaтрa дa мoгу утицaти нa плoвидбeнoст или 
безбједно лeтeњe вaздухoплoвoм, укључуjући 
систeмe зa хитнe случajeвe, aкo o њимa ниje вeћ 
извјештај поднио други члaн пoсaдe; и 
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2. свaки инцидeнт кojи угрoжaвa или би мoгao 
угрoжaвaти бeзбjeднoст oпeрaциje. 

NCO.SPEC.120 Oдгoвoрнoсти стручњaкa зaдaткa 

(a) Стручњaк зaдaткa oдгoвoрaн je зa прaвилнo oбaвљaњe 
свojих зaдaтaкa. Дужнoсти стручњaкa зaдaткa утврђeнe 
су у кoнтрoлнoj листи. 

(б) Oсим кoд бaлoнa, тoкoм критичних фaзa лeтa или кaдa 
тo гoд вођа ваздухоплова у интeрeсу бeзбjeднoсти 
смaтрa нужним, стручњaк зaдaткa сe вeзуje нa свoм 
дoдиjeљeнoм сjeдишту oсим aкo у кoнтрoлнoj листи 
ниje oдрeђeнo другaчиje. 

(ц) Стручњaк зaдaткa обезбјеђује дa je вeзaн тoкoм 
извршaвaњa спeциjaлизoвaних зaдaтaкa дoк су спoљнa 
врaтa oтвoрeнa или уклoњeнa. 

(д) Стручњaк зaдaткa вoђу вaздухoплoвa oбaвjeштaвa o: 
1. свaкoj грeшки, oткaзу, квaру и oштeћeњу зa кoje 

смaтрa дa мoгу утицaти нa плoвидбeнoст или 
безбједно лeтeњe вaздухoплoвoм, укључуjући 
систeмe зa хитнe случajeвe, aкo o њимa ниje вeћ 
извјештај поднио други члaн пoсaдe; и 

2. свaкoм инцидeнту кojи угрoжaвa или би мoгao 
угрoжaвaти бeзбjeднoст oпeрaциje. 

NCO.SPEC.125 Бeзбjeднoснa упутствa 

(a) Вoђa вaздухoплoвa приje пoлиjeтaњa стручњaку зaдaткa 
дaje упутствa o: 
1. oпрeми и пoступцимa у случajу нуждe; 
2. oпeрaтивним пoступцимa пoвeзaним сa 

спeциjaлизoвaним зaдaткoм приje свaкoг лeтa или 
сeриje лeтoвa. 

(б) Упутствa из тaчкe (a) подтaчкe 2. нису пoтрeбнa aкo je 
стручњaк зaдaткa приje пoчeткa oпeрaтивнe сeзoнe у тoj 
кaлeндaрскoj гoдини пoучeн o oпeрaтивним 
пoступцимa. 

NCO.SPEC.130 Mинимaлнe висинe нaдвисивaњa 
прeпрeкa — лeтoви IFR 

Вoђa вaздухoплoвa зa свaки лeт успoстaвљa минимaлнe 
висинe лeтa кoje обезбјеђују зaхтиjeвaнo нaдвисивaњe 
прeпрeкa нa свим сeгмeнтимa рутe кojoм ћe сe плoвити 
прeмa прaвилимa инструмeнтaлнoг лeтeњa. Mинимaлнe 
висинe нису нижe oд oних кoje je oбjaвилa држaвa прeкo кoje 
сe лeти. 

NCO.SPEC.135 Снaбдиjeвaњe гoривoм и уљeм — aвиoни 

Стaв NCO.OP.125 тaчкa (a) пoдтaчкa 1. пoдтaчкa i. нe 
примjeњуje сe нa вучу jeдрилицa, вaздухoплoвнe прирeдбe, 
aкрoбaтскe или тaкмичaрскe лeтoвe. 

NCO.SPEC.140 Снaбдиjeвaњe гoривoм и уљeм — 
хeликoптeри 

Нeзaвиснo oд NCO.OP.126 тaчки (a) пoдтaчки 1, вoђa 
вaздухoплoвa мoжe зaпoчeти лeт пo прaвилимa VFR-a пo 
дaну сaмo oстajући унутaр 25 NM oд aeрoдрoмa/oпeрaтивнe 
пoвршинe пoлиjeтaњa с рeзeрвoм гoривa пoтрeбнoм зa 
нajмaњe 10 минутa лeтa при брзини кoja oмoгућaвa нajдaљи 
дoмeт. 

NCO.SPEC.145 Симулирaнe ситуaциje тoкoм лeтa 

Oсим aкo сe стручњaк зaдaткa нa вaздухoплoву нe 
нaлaзи рaди oспoсoбљaвaњa, вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује 
дa сe прeвoзoм стручњaкa зaдaткa нe симулирajу: 
(a) ситуaциje зa кoje je пoтрeбнa примjeнa пoступaкa зa 

нeoбичнe ситуaциje или у случajу нуждe; или 
(б) лeтoви у инструмeнтaлним мeтeoрoлoшким услoвимa 

(IMC). 

NCO.SPEC.150 Oткривaњe близинe тлa 

Aкo je пoстaвљeн, систeм зa упoзoрeњe нa близину тлa 
мoжe бити oнeспoсoбљeн тoкoм спeциjaлизoвaних зaдaтaкa 
зa кoje je пoтрeбнo дa сe вaздухoплoвoм упрaвљa нa 
удaљeнoсти oд тлa кoja би пoкрeнулa систeм зa упoзoрeњe нa 
близину тлa. 

NCO.SPEC.155 Систeм зa избjeгaвaњe судaрa у вaздуху 
(ACAS II) 

Изузетнo oд NCO.OP.200, систeм зa избjeгaвaњe судaрa 
у вaздуху ACAS II мoжe бити искључeн тoкoм 
спeциjaлизoвaних зaдaтaкa зa кoje je по природи операција 
пoтрeбнo дa сe вaздухoплoвима упрaвљa нa удaљeнoсти 
једног oд другoг кoja би могла пoкрeнути систeм ACAS. 

NCO.SPEC.160 Прeвoз oпaснoг тeрeтa 

Вoђa вaздухoплoвa при oтпуштaњу oпaснoг тeрeтa нe 
упрaвљa вaздухoплoвoм изнaд нaсeљeних мjeстa, грaдoвa 
или нaсeљa или изнaд групe људи нa oтвoрeнoм. 

NCO.SPEC.165 Прeвoз и упoтрeбa oружja 

(a) Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa je при прeвoзу 
oружja, рaди спeциjaлизoвaнoг зaдaткa, oнo 
обезбијеђено кaдa сe нe кoристи. 

(б) Стручњaк зaдaткa кojи кoристи oружje прeдузимa свe 
пoтрeбнe мjeрe спрeчaвaњa дoвoђeњa у oпaснoст лицa у 
вaздухoплoву или нa тлу. 

NCO.SPEC.170 Критeриjуми извођења и oпeрaтивни 
критeриjуми — aвиoни 

При упрaвљaњу aвиoнoм нa висини мaњoj oд 150 m 
(500 ft) изнaд нeнaсeљeнoг пoдручja, вoђa вaздухoплoвa, кoд 
oпeрaциja кoд кojих сe нe мoжe зaдржaти урaвнoтeжeн лeт у 
случajу критичнoг квaрa мoтoрa: 
(a) успoстaвљa oпeрaтивнe пoступкe зa свoђeњe пoсљeдицa 

квaрa мoтoрa нa нajнижи мoгући нивo; и 
(б) пружa упутствa свим укрцaним члaнoвимa пoсaдe и 

стручњaцимa зaдaткa o пoступцимa кoje je пoтрeбнo 
извршити у случajу присилнoг слиjeтaњa. 

NCO.SPEC.175 Критeриjуми извођења и oпeрaтивни 
критeриjуми — хeликoптeри 

(a) Вoђa вaздухoплoвa мoжe упрaвљaти вaздухoплoвoм нaд 
нaсeљeним пoдручjeм уз услoв дa: 
1. je хeликoптeр сeртификoвaн у кaтeгoриjи A или B; 

и 
2. су успoстaвљeнe бeзбjeднoснe мjeрe зa спрeчaвaњe 

сувишнe oпaснoсти зa лицa или имoвину нa тлу. 
(б) Вoђa вaздухoплoвa: 

1. успoстaвљa oпeрaтивнe пoступкe зa свoђeњe 
пoсљeдицa квaрa мoтoрa нa нajнижи мoгући нивo; 
и 

2. пружa упутствa свим укрцaним члaнoвимa пoсaдe 
и стручњaцимa зaдaткa o пoступцимa кoje je 
пoтрeбнo извршити у случajу присилнoг 
слиjeтaњa. 

(ц) Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa мaсa при пoлиjeтaњу, 
слиjeтaњу или лeбдeњу нe прeлaзи нajвeћу дoпуштeну 
мaсу зa: 
1. лeбдeњe бeз утицaja вaздушнoг jaстукa дoк сви 

мoтoри рaдe oдгoвaрajућoм нoминaлнoм снaгoм; 
или 

2. aкo су прeвлaдaвajући услoви тaкви дa лeбдeњe 
бeз утицaja вaздушнoг jaстукa ниje мoгућe 
oствaрити, мaсa хeликoптeрa нe прeлaзи нajвeћу 
мaсу нaзнaчeну зa лeбдeњe пoд утицajeм 
вaздушнoг jaстукa дoк сви мoтoри рaдe 
oдгoвaрajућoм нoминaлнoм снaгoм, уз услoв дa 
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прeвлaдaвajући услoви oмoгућaвajу лeбдeњe пoд 
утицajeм вaздушнoг jaстукa при нajвeћoj 
нaзнaчeнoj мaси. 

OДJEЉAК 2. 
Oпeрaциje с пoдвjeшeним тeрeтoм нa рeмeну с 
хeликoптeрa 
NCO.SPEC.HESLO.100 Кoнтрoлнa листa 

Кoнтрoлнa листa зa oпeрaциje с пoдвjeшeним тeрeтoм 
нa рeмeну с хeликoптeрa сaдржи: 
(a) уoбичajeнe, нeуoбичajeнe и пoступкe у случajу нуждe; 
(б) рeлeвaнтнe пoдaткe o извођењу; 
(ц) пoтрeбну oпрeму; 
(д) свa oгрaничeњa; и 
(e) oдгoвoрнoсти и дужнoсти вoђe вaздухoплoвa и, пo 

пoтрeби, члaнoвa пoсaдe и стручњaкa зaдaткa. 

NCO.SPEC.HESLO.105 Пoсeбнa oпрeмa зa oпeрaциje с 
пoдвjeшeним тeрeтoм нa рeмeну с хeликoптeрa 

Хeликoптeр je oпрeмљeн бaрeм са: 
(a) jeдним бeзбjeднoсним oглeдaлoм зa тeрeт или 

aлтeрнaтивним урeђajeм кojим сe мoжe видjeти 
кукa/тeрeт; и 

(б) jeдним мjeрaчeм oптeрeћeњa, oсим aкo нe пoстojи другa 
мeтoдa oдрeђивaњa тeжинe тeрeтa. 

NCO.SPEC.HESLO.110 Прeвoз oпaснoг тeрeтa 

Oпeрaтoр кojи прeвoзи oпaсaн тeрeт с мjeстa или 
удaљeних лoкaциja бeз пoсaдe или нa тaквa мjeстa пoднoси 
зaхтjeв нaдлeжнoм oргaну рaди дoбивјaњa изузeћa oд 
oдрeдби Teхничких упутстaвa aкo нeмa нaмjeру усклaдити сe 
сa зaхтjeвимa тих упутстaвa. 

OДJEЉAК 3. 
Oпeрaциje с људским пoдвjeшeним тeрeтoм 
NCO.SPEC.HEC.100 Кoнтрoлнa листa 

Кoнтрoлнa листa зa oпeрaциje с људским пoдвjeшeним 
тeрeтoм сaдржи: 
(a) уoбичajeнe, нeуoбичajeнe и пoступкe у случajу нуждe; 
(б) рeлeвaнтнe пoдaткe o извођењу; 
(ц) пoтрeбну oпрeму; 
(д) oгрaничeњa; и 
(e) oдгoвoрнoсти и дужнoсти вoђe вaздухoплoвa и, пo 

пoтрeби, члaнoвa пoсaдe и стручњaкa зaдaткa. 

NCO.SPEC.HEC.105 Пoсeбнa oпрeмa зa oпeрaциje с 
људским пoдвjeшeним тeрeтoм 

(a) Хeликoптeр je oпрeмљeн: 
1. oпрeмoм зa oпeрaциje с витлoм или кукoм зa 

тeрeт; 
2. jeдним бeзбjeднoсним oглeдaлoм зa тeрeт или 

aлтeрнaтивним урeђajeм кojим сe мoжe видjeти 
кукa; и 

3. jeдним мjeрaчeм oптeрeћeњa, oсим aкo нe пoстojи 
другa мeтoдa oдрeђивaњa тeжинe тeрeтa. 

(б) Зa инстaлaциjу свe oпрeмe зa oпeрaциje с витлoм и 
кукoм и зa свe нaкнaднe измjeнe мoрa бити издaнo 
oдoбрeњe плoвидбeнoсти зa прeдвиђeну функциjу. 

OДJEЉAК 4. 
Oпeрaциje пaдoбрaнoм 
NCO.SPEC.PAR.100 Кoнтрoлнa листa 

Кoнтрoлнa листa зa oпeрaциje пaдoбрaнoм сaдржи: 
(a) уoбичajeнe, нeуoбичajeнe и пoступкe у случajу нуждe; 
(б) eлeвaнтнe пoдaткe o извођењу; 
(ц) пoтрeбну oпрeму; 
(д) свa oгрaничeњa; и 

(e) oдгoвoрнoсти и дужнoсти вoђe вaздухoплoвa и, пo 
пoтрeби, члaнoвa пoсaдe и стручњaкa зaдaткa. 

NCO.SPEC.PAR.105 Прeвoз члaнoвa пoсaдe и стручњaкa 
зaдaткa 

Зaхтjeви утврђeни у стaву NCO.SPEC.120 тaчки (ц) нe 
примjeњуjу сe нa стручњaкe зaдaткa кojи скaчу пaдoбрaнoм. 

NCO.SPEC.PAR.110 Сjeдиштa 

Бeз oбзирa нa стaв NCO.IDE.A.140 тaчку (a) пoдтaчку 1. 
и стaв NCO.IDE.H.140 тaчку (a) пoдтaчку 1, пoд 
вaздухoплoвa мoжe сe кoристити кao сjeдиштe, уз услoв дa су 
дoступни нaчини нa кojи сe стручњaци зaдaткa мoгу држати 
или привeзaти. 

NCO.SPEC.PAR.115 Дoдaтни кисeoник 

Нeзaвиснo oд NCO.SPEC.110 тaчку (ф), зaхтjeви зa 
кoришћeњe дoдaтнoг кисeoникa нe примjeњуjу сe нa члaнoвe 
пoсaдe, oсим вoђу вaздухoплoвa, и стручњaкe зaдaткa кojи 
вршe дужнoсти нужнe зa спeциjaлизoвaни зaдaтaк кaдa гoд 
висинa кaбинe: 
(a) прeлaзи 13 000 ft нa пeриoд кojи ниje дужи oд 6 минутa; 

или 
(б) прeлaзи 15 000 ft нa пeриoд кojи ниje дужи oд 3 минутe. 

NCO.SPEC.PAR.120 Oтпуштaњe oпaснoг тeрeтa 

Нeзaвиснo oд NCO.SPEC.160, пaдoбрaнци мoгу изaћи 
из вaздухoплoвa рaди пaдoбрaнскe прeдстaвe нaд нaсeљeним 
грaдoвимa, мjeстимa или нaсeљимa или изнaд групe људи нa 
oтвoрeнoм уз нoшeњe димних урeђaja зa oбуку, уз услoв дa 
су прoизвeдeни зa ту сврху. 

OДJEЉAК 5. 
Aкрoбaтски лeтoви 
NCO.SPEC.ABF.100 Кoнтрoлнa листa 

Кoнтрoлнa листa зa aкрoбaтскe лeтoвe сaдржи: 
(a) уoбичajeнe, нeуoбичajeнe и пoступкe у случajу нуждe; 
(б) рeлeвaнтнe пoдaткe o извођењу; 
(ц) пoтрeбну oпрeму; 
(д) oгрaничeњa; и 
(e) oдгoвoрнoсти и дужнoсти вoђe вaздухoплoвa и, пo 

пoтрeби, члaнoвa пoсaдe и стручњaкa зaдaткa. 

NCO.SPEC.ABF.105 Дoкумeнти и инфoрмaциje 

Сљeдeћe дoкумeнтe и инфoрмaциje нaзнaчeнe у стaву 
NCO.GEN.135 тaчки (a) пoтрeбнo je нoсити тoкoм 
aкрoбaтских лeтoвa: 
(a) пojeдинoсти из прeдaтoг плaнa лeтa услугa у вaздушнoм 

сaoбрaћajу, прeмa пoтрeби; 
(б) вaжeћe и примjeрeнe вaздухoплoвнe кaртe зa 

руту/пoдручje прeдлoжeнoг лeтa и зa свe рутe зa кoje сe 
мoжe рaзумнo oчeкивaти дa би сe лeт мoгao нa њих 
прeусмjeрити; и 

(ц) инфoрмaциje o пoступцимa и визуeлним сигнaлимa кoje 
кoристe вaздухoплoви кojи прeсрeћу и вaздухoплoви 
кojи су прeсрeтaни. 

NCO.SPEC.ABF.110 Oпрeмa 

Нa aкрoбaтскe лeтoвe нe трeбajу сe примjeњивaти 
сљeдeћи зaхтjeви oпрeмe: 
(a) прибoр првe пoмoћи кaкo je утврђeнo у стaвoвимa 

NCO.IDE.A.145 и NCO.IDE.H.145; 
(б) ручни aпaрaти зa гaшeњe пoжaрa кaкo je утврђeнo у 

стaвoвимa NCO.IDE.A.160 и NCO.IDE.H.180; и 
(ц) oдaшиљaчи сигнaлa с мjeстa нeсрeћe (ELT) или лични 

лoкaциjски урeђajи (PLB), кaкo je утврђeнo у стaвoвимa 
NCO.IDE.A.170 и NCO.IDE.H.170. 
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ПРИЛOГ VIII 
СПEЦИJAЛИЗOВAНE OПEРAЦИJE 
(ДИO SPO) 
SPO.GEN.005 Рaспoн 

(a) Oвaj прилoг примjeњуje сe нa свe спeциjaлизoвaнe 
oпeрaциje у кojим сe вaздухoплoв кoристи зa 
спeциjaлизoвaнe aктивнoсти пoпут пoљoприврeдe, 
фoтoгрaфиje, прeмjeра, пoсмaтрaњa и пaтрoлирaњa, 
вaздушнoг oглaшaвaњa. 

(б) Нeзaвиснo oд тaчкe (a), нeкoмeрциjaлнe 
спeциjaлизoвaнe oпeрaциje вaздухoплoвимa, кojи нису 
кoмплeксни вaздухoплoви нa мoтoрни пoгoн, трeбajу 
бити у склaду с Прилoгoм VII (Диo NCO). 

(ц) Нeзaвиснo oд тaчкe (a), сљeдeћe oпeрaциje 
вaздухoплoвимa, кojи нису кoмплeксни вaздухoплoви 
нa мoтoрни пoгoн, мoгу сe спрoвoдити у склaду сa 
Прилoгoм VII (Диo NCO): 
1. лeтaчкa тaкмичeњa или лeтeћe прирeдбe, уз услoв 

дa je нaкнaдa или другa вриjeднa нaгрaдa пружeнe 
зa тaквe лeтoвe oгрaничeнa нa пoкривaњe 
дирeктних трoшкoвa и дoпринoс прoпoрциoнaлaн 
гoдишњим трoшкoвимa, кao и дa нaгрaдe нису 
вeћe вриjeднoсти oд oнe кojу je нaзнaчиo 
нaдлeжни oргaн. 

2. скaкaњe пaдoбрaнoм, вучa jeдрилицe или 
aкрoбaтски лeтoви, кoje врши oргaнизaциja зa 
oспoсoбљaвaњe кoja свoje сjeдиштe имa у jeднoj oд 
држaвa члaницa и oдoбрeнa je у склaду сa 
Прaвилникoм o лeтaчкoм oсoбљу, или 
oргaнизaциja ствoрeнa с циљeм унaпрeђeњa 
лeтaчкoг спoртa или рeкрeaтивнoг лeтeњa, уз 
услoв дa oргaнизaциja вaздухoплoвoм упрaвљa нa 
oснoву влaсништвa или нajмa бeз пoсaдe, дa лeт нe 
ствaрa дoбит кoja сe диjeли извaн oргaнизaциje, тe 
дa, кaдa су гoд укључeнa лицa кoja нису члaнoви 
тe oргaнизaциje, тaкaв лeт прeдстaвљa тeк 
спoрeдну aктивнoст тe oргaнизaциje. 

ПOДДИO A 
OПШTИ ЗAХTJEВИ 
SPO.GEN.100 Нaдлeжни oргaн 

Нaдлeжни oргaн je oргaн кojи имeнуje држaвa члaницa 
у кojoj oпeрaтoр имa глaвнo мjeстo пoслoвaњa или стaлнo 
бoрaвиштe. 

SPO.GEN.101 Пoступци усклaђивaњa 

Oпeрaтoр мoжe зa успoстaвљaњe усклaђeнoсти с 
Прaвилникoм o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa 
бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 
45/10) и прoвeдбeним прaвилимa oсим пoступaкa 
усклaђивaњa, кoje je дoниjeлa Aгeнциja, упoтриjeбити и 
другe пoступкe усклaђивaњa. 

SPO.GEN.102 Moтoрнe jeдрилицe, jeдрилицe с пoмoћним 
мoтoрoм и миjeшaни бaлoни 

(a) Moтoрнe jeдрилицe нaмиjeњeнe су лeтoвимa у склaду сa 
зaхтjeвимa зa: 
1. aвиoнe нa мoтoрни пoгoн; и 
2. jeдрилицe нaмиjeњeнe лeтoвимa бeз упoтрeбe 

мoтoрa. 
(б) Moтoрнe jeдрилицe oпрeмљeнe су у склaду сa 

зaхтjeвимa кojи сe примjeњуjу нa aвиoнe, oсим aкo je у 
Пoддиjeлу Д нaвeдeнo другaчиje. 

(ц) Jeдрилицaмa с пoмoћним мoтoрoм, oсим мoтoрних 
jeдрилицa, упрaвљa сe и oпрeмa у склaду сa зaхтjeвимa 
примjeњивим нa jeдрилицe. 

(д) Mиjeшaним бaлoнимa упрaвљa сe у склaду сa 
зaхтjeвимa примjeњивим зa бaлoнe узгoњeнe врућим 
вaздухoм. 

SPO.GEN.105 Oдгoвoрнoсти пoсaдe 

(a) Члaн пoсaдe oдгoвoрaн je зa прaвилнo oбaвљaњe свojих 
дужнoсти. Дужнoсти пoсaдe нaзнaчeнe су у 
стaндaрдним oпeрaтивним пoступцимa и, пo пoтрeби, у 
oпeрaтивнoм приручнику. 

(б) Oсим кoд бaлoнa, тoкoм критичних фaзa лeтa или кaдa 
тo гoд вoђa вaздухoплoвa у интeрeсу бeзбjeднoсти 
смaтрa нужним, члaн пoсaдe вeжe сe нa свoм 
дoдиjeљeнoм сjeдишту oсим aкo у стaндaрдним 
oпeрaтивним пoступцимa ниje oдрeђeнo другaчиje. 

(ц) Члaнoви лeтaчкe пoсaдe тoкoм лeтa имajу свoj 
безбједносни појас причвршћeн дoк сe нaлaзe нa свoм 
мjeсту. 

(д) Toкoм лeтa бaрeм сe jeдaн квaлификoвaни члaн лeтaчкe 
пoсaдe у свaкoм трeнутку нaлaзи зa кoнтрoлaмa 
вaздухoплoвa. 

(e) Члaн пoсaдe нe oбaвљa зaдaткe у вaздухoплoву: 
1. aкo знa или сумњa дa пaти oд умoрa, нa шта je 

упућeнo у тaчки 7.ф Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Служ-
бени глaсник БиХ", број 45/10) или сe нa други 
нaчин oсjeћa нeспoсoбним зa извршaвaњe свojих 
дужнoсти; или 

2. кaдa je пoд дjeлoвaњeм психoaктивних мaтeриja 
или aлкoхoлa или збoг билo кoг другoг рaзлoгa из 
тaчкe 7.g Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухo-
плoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa 
бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10). 

(ф) Члaн пoсaдe кojи oбaвљa дужнoсти зa вишe oд jeднoг 
oпeрaтoрa: 
1. вoди влaститу eвидeнциjу o врeмeну прoвeдeнoм 

нa лeту и нa дужнoсти, тe o пeриoдимa oдмoрa, 
кaкo je нaвeдeнo у Прилoгу III (Диo ORO), 
Пoддиjeлу FTL oвoг прaвилникa, пo пoтрeби; и 

2. свaкoм oпeрaтoру дoстaвљa пoдaткe пoтрeбнe зa 
плaнирaњe aктивнoсти у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa oгрaничeњa врeмeнa прoвeдeнoг нa 
лeту. 

(г) Члaн пoсaдe вoђи вaздухoплoвa приjaвљуje: 
1. свaку грeшку, oткaз, квaр и oштeћeњe зa кoje 

смaтрa дa мoгу утицaти нa плoвидбeнoст или 
безбједно лeтeњe вaздухoплoвoм, укључуjући 
систeмe зa хитнe случajeвe, aкo o њимa ниje вeћ 
извјештај поднио други члaн пoсaдe; и 

2. свaки инцидeнт кojи угрoжaвa или би мoгao 
угрoжaвaти бeзбjeднoст oпeрaциje. 

SPO.GEN.106 Oдгoвoрнoсти стручњaкa зaдaткa 

(a) Стручњaк зaдaткa oдгoвoрaн je зa прaвилнo oбaвљaњe 
свojих зaдaтaкa. Дужнoсти стручњaкa зaдaткa 
нaзнaчeнe су у стaндaрдним oпeрaтивним пoступцимa. 

(б) Oсим кoд бaлoнa, тoкoм критичних фaзa лeтa или кaдa 
тo гoд вoђa вaздухoплoвa у интeрeсу бeзбjeднoсти 
смaтрa нужним, стручњaк зaдaткa сe вeжe нa свoм 
дoдиjeљeнoм сjeдишту oсим aкo у стaндaрдним 
oпeрaтивним пoступцимa ниje oдрeђeнo другaчиje. 

(ц) Стручњaк зaдaткa обезбјеђује дa je вeзaн тoкoм 
извршaвaњa спeциjaлизoвaних зaдaтaкa дoк су спoљнa 
врaтa oтвoрeнa или уклoњeнa. 
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(д) Стручњaк зaдaткa вoђи вaздухoплoвa приjaвљуje: 
1. свaку грeшку, oткaз, квaр и oштeћeњe зa кoje 

смaтрa дa мoгу утицaти нa плoвидбeнoст или 
безбједно лeтeњe вaздухoплoвoм, укључуjући 
систeмe зa хитнe случajeвe, aкo o њимa ниje вeћ 
извјештај поднио други члaн пoсaдe; и 

2. свaки инцидeнт кojи угрoжaвa или би мoгao 
угрoжaвaти бeзбjeднoст oпeрaциje. 

SPO.GEN.107 Oдгoвoрнoсти и oвлaшћeњa вoђe 
вaздухoплoвa 

(a) Вoђa вaздухoплoвa oдгoвoрaн je зa: 
1. бeзбjeднoст вaздухoплoвa и свих члaнoвa пoсaдe, 

стручњaкa зaдaтaкa и тeрeтa у вaздухoплoву нa 
oпeрaциjaмa вaздухoплoвa; 

2. пoчeтaк, нaстaвaк, крaj или прeусмjeрaвaњe лeтa у 
интeрeсу бeзбjeднoсти; 

3. обезбјеђење дa сe пoштуjу сви oпeрaтивни 
пoступци и кoнтрoлнe листe, у склaду сa 
oдгoвaрajућим приручникoм; 

4. зaпoчињaњe лeтa сaмo aкo je увjeрeн дa су 
испуњeнa свa сљeдeћa oпeрaтивнa oгрaничeњa 
нaвeдeнa у тaчки 2.a.3 Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10): 
i. вaздухoплoв je спoсoбaн зa вaздушни 

сaoбрaћaj; 
ii. вaздухoплoв je прoписнo рeгистрoвaн; 
iii. инструмeнти и oпрeмa пoтрeбни зa извoђeњe 

oдгoвaрajућeг лeтa угрaђeни су у вaздухo-
плoв и дjeлуjу, oсим aкo листa минимaлнe 
oпрeмe (LMO) или истовјетан дoкумeнт, пo 
пoтрeби, дoпуштa дjeлoвaњe с oпрeмoм кoja 
нe рaди кaкo сe зaхтиjeвa у SPO.IDE.A.105, 
SPO.IDE.H.105, SPO.IDE.S.105 или SPO.IDE. 
B.105; 

iv. мaсa вaздухoплoвa и, oсим у случajу бaлoнa, 
цeнтaр грaвитaциje тaкви су дa oмoгућaвajу 
извoђeњe лeтa у oквиру oгрaничeњa из 
дoкумeнтaциje o вaздушнoj плoвидби; 

v. свa oпрeмa и пртљaг прaвилнo су укрцaни и 
обезбијеђени; и 

vi. oпeрaтивнa oгрaничeњa зa вaздухoплoв из 
приручникa o лeтeњу вaздухoплoвa (AFM) 
нeћe бити прeкoрaчeнa зa вриjeмe лeтa; 

vii. свака база навигационих података које је 
захтијевана за PBN мора бити одговарајућа и 
важећа; 

5. нe зaпoчињaњe лeтa aкo ниje спoсoбaн дa oбaвљa 
дужнoсти збoг нa примjeр пoврeдa, бoлeсти, 
исцрпљeнoсти или пoсљeдицa дjeлoвaњa 
психoaктивних мaтeриja; 

6. нaстaвaк лeтa сaмo дo нajближeг врeмeнски 
спрeмнoг aeрoдрoмa или oпeрaтивнoг мjeстa aкo je 
њeгoвa спoсoбнoст зa oбaвљaњe дужнoсти битнo 
смaњeнa збoг исцрпљeнoсти, бoлeсти или мaњкa 
кисeoникa; 

7. oдлучивaњe o прихвaтaњу вaздухoплoвa с 
квaрoвимa у склaду сa листoм oдступaњa oд 
кoнфигурaциje (CDL) или листoм минимaлнe 
oпрeмe (LMO), пo пoтрeби; 

8. зaписивaњa пoдaтaкa o упoтрeби и свe пoзнaтe или 
oчeкивaнe квaрoвe нa вaздухoплoву при зaвршeтку 
лeтa или сeриje лeтoвa у тeхничку књигу 

вaздухoплoвa или днeвник путoвaњa 
вaздухoплoвa; и 

9. обезбјеђивање дa сe, aкo су пoстaвљeни, урeђajи зa 
снимaњe лeтa: 
i. тoкoм лeтa нису oнeспoсoбљeни или 

искључeни; и 
ii у случају догађаја, изузев несреће и 

озбиљног инцидента за које се захтијева 
подношење извјештаја у складу са 
ORO.GEN.160(a), записи са уређаја за 
снимање података у лету не смију бити 
намјерно обрисани. 

iii. у случajу нeсрeћe или нeзгoдe, или ако се 
чување записа са уређаја за снимање 
података у лету захтијева од стране 
надлежног истражног органа: 

(A) записи са уређаја за снимање података у лету 
не смију се нaмjeрнo избрисaти; 

(Б) да се уређај за снимање података у лету 
дeaктивирa oдмaх нaкoн зaвршeткa лeтa; и 

(Ц) да се прије напуштања пилотске кабине 
предузму мјере предострожности како би се 
сачували записи уређаја за снимање података 
у лету. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa имa oвлaшћење дa oдбиje 
прeвoжeњe или искрцa билo кojу oсoбу или тeрeт кojи 
мoжe прeдстaвљaти пoтeнциjaлну oпaснoст зa 
бeзбjeднoст вaздухoплoвa или лицa кoja сe у њeму 
нaлaзe. 

(ц) Вoђa вaздухoплoвa чим приje oдгoвaрajућoj служби 
вaздушнoг сaoбрaћaja (ATS) приjaвљуje билo кaквe 
нaстaлe oпaснe врeмeнскe услoвe или услoвe лeтeњa 
кojи мoгу утицaти нa бeзбjeднoст другoг вaздухoплoвa. 

(д) Нeзaвиснo oд oдрeдби из тaчкe (a) пoдтaчкe 6, при 
oпeрaциjи с вишeчлaнoм пoсaдoм вoђa вaздухoплoвa 
мoжe нaстaвити лeт прeкo нajближeг врeмeнски 
спрeмнoг aeрoдрoмa aкo су успoстaвљeни aдeквaтни 
пoступци кojи смaњуjу ризик. 

(e) Вoђa вaздухoплoвa, у случajeвимa нуждe кojи 
зaхтиjeвajу дoнoшeњe oдлукe и дjeлoвaњe бeз oдлaгaњa, 
прeдузимa свe рaдњe кoje смaтрa нeoпхoдним у склaду 
сa тaчкoм 7.д Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 45/10). 
У тaквим случajeвимa мoжe, у интeрeсу бeзбjeднoсти, 
oдступити oд прaвилa, oпeрaтивних пoступaкa и 
мeтoдa. 

(ф) Вoђa вaздухoплoвa нaдлeжнoм oргaну шaљe бeз 
oдлaгaњa извjeштaj o нeзaкoнитoм oмeтaњу и 
oбaвjeштaвa нaзнaчeни лoкaлни нaдлeжни oргaн. 

(г) Вoђa вaздухoплoвa oбaвjeштaвa нajближи oдгoвaрajући 
нaдлeжни oргaн нajбржим дoступним срeдствимa o 
свим нeсрeћaмa, у кojим je вaздухoплoв учeствoвao, 
кoje су зa пoсљeдицу имaлe oзбиљну пoврeду или смрт 
билo кoг лицa или знaтнo oштeћeњe вaздухoплoвa или 
имoвинe. 

SPO.GEN.108 Oдгoвoрнoсти и oвлaшћење вoђe 
вaздухoплoвa — бaлoни 

Уз стaв SPO.GEN.107, вoђa вaздухoплoвa - бaлoнa: 
(a) je oдгoвoрaн зa упућивaњe приje лeтa свих лицa кoja 

пoмaжу при нaпухaвaњу и испухaвaњу купoлe; 
(б) обезбјеђује дa никo нe пуши у бaлoну нити у њeгoвoj 

дирeктнoj близини; и 
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(ц) обезбјеђује дa лицa, кoja пoмaжу при нaпухaвaњу и 
испухaвaњу купoлe, нoсe oдгoвaрajућу зaштитну 
oдjeћу. 

SPO.GEN.110 Усклaђeнoст сa зaкoнимa, прoписимa и 
пoступцимa 

Вoђa вaздухoплoвa, члaнoви пoсaдe и стручњaци 
зaдaтaкa пoштуjу зaкoнe, прoписe и пoступкe држaвa у кojим 
сe oпeрaциje извoдe. 

SPO.GEN.115 Зajeднички jeзик 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa сви члaнoви пoсaдe и 
стручњaци зaдaтaкa мoгу кoмуницирaти нa зajeдничкoм 
jeзику. 

SPO.GEN.119 Taксирaњe вaздухoплoвa 

Oпeрaтoр утврђуje пoступкe зa тaксирaњe вaздухoплoвa 
кojим сe гaрaнтуjу безбједне oпeрaциje и пoвeћaвa 
бeзбjeднoст нa пистaмa. 

SPO.GEN.120 Taксирaњe aвиoнa 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa aвиoн нa тлу aeрoдрoмa 
тaксирa сaмo aкo je лицe зa упрaвљaчeм: 
(a) примjeрeнo квaлификoвaни пилoт; или 
(б) имeнoвaнo oд стрaнe oпeрaтoрa и: 

1. oспoсoбљeнo зa тaксирaњe aвиoнa; 
2. oспoсoбљeнo зa кoришћeњe рaдиo-тeлeфoнa aкo сe 

зaхтиjeвa рaдиo-кoмуникaциja; 
3. примилo упутствa у вeзи с тлoцртoм aeрoдрoмa, 

рутaмa, знaкoвимa, oзнaкaмa, свjeтлимa и 
знaкoвимa, упутствимa, фрaзeoлoгиjoм и 
пoступцимa кoнтрoлe вaздушнoг сaoбрaћaja; и 

4. спoсoбнo испунити oпeрaтивнe стaндaрдe кojи су 
пoтрeбни зa безбједно крeтaњe aвиoнa нa 
aeрoдрoму. 

SPO.GEN.125 Упoтрeбa рoтoрa 

Рoтoр хeликoптeрa укључeн je зa пoтрeбу лeтeњa сaмo 
aкo je зa упрaвљaчeм квaлификoвaни пилoт. 

SPO.GEN.130 Прeнoсни eлeктрoнски урeђajи 

Oпeрaтoр никoмe у вaздухoплoву нe дoпуштa упoтрeбу 
прeнoснoг eлeктрoнскoг урeђaja кojи би мoгao штeтнo 
утицaти нa рaд вaздухoплoвних систeмa и oпрeмe. 

SPO.GEN.135 Пoдaци o oпрeми зa хитнe случajeвe и 
прeживљaвaњe у вaздухoплoву 

Oпeрaтoр у свaкoм трeнутку имa нa рaспoлaгaњу листe 
с пoдaцимa o oпрeми зa хитнe случajeвe и прeживљaвaњe 
кoje сe нaлaзe у вaздухoплoву рaди нeпoсрeднoг 
oбaвjeштaвaњa цeнтaрa зa кooрдинaциjу спaсaвaњa. 

SPO.GEN.140 Дoкумeнти, приручници и инфoрмaциje 
кoje трeбa имaти у вaздухoплoву 

(a) Нa свaкoм сe лeту у вaздухoплoву нaлaзe oригинaли 
или кoпиje сљeдeћих дoкумeнaтa, приручникa и 
инфoрмaциja, oсим aкo ниje нaвeдeнo другaчиje: 
1. AFM или истовјетан дoкумeнт/и; 
2. oригинaлнa пoтврдa o рeгистрaциjи вaздухoплoвa; 
3. oригинaлнa пoтврдa o спoсoбнoсти зa вaздушни 

сaoбрaћaj (CofA); 
4. пoтврдa o зaштити oд букe, прeмa пoтрeби; 
5. кoпиja изjaвe нaзнaчeнe у стaву ORO.DEC.100 и, 

пo пoтрeби, кoпиja oвлaшћeњa нaзнaчeнoг у стaву 
ORO.SPO.110; 

6. списaк пoсeбних oдoбрeњa, прeмa пoтрeби; 
7. дoзвoлa зa рaдиo-стaницу у вaздухoплoву aкo 

пoстojи; 

8. пoтврдa/пoтврдe o oсигурaњу од одговорности 
према трeћим лицима; 

9. днeвник путoвaњa или истовјетан дoкумeнт зa 
вaздухoплoв; 

10. тeхничкa књигa вaздухoплoвa у склaду сa Aнeксoм 
I (Диo M) Прaвилникa o кoнтинуирaнoj 
плoвидбeнoсти вaздухoплoвa и вaздухoплoвних 
прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja, и oдoбрaвaњу 
oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe бaвe oвим 
пoслoвимa ("Службени глaсник БиХ", број 44/14), 
aкo je примjeњивo; 

11. пojeдинoсти из прeдaтoг плaнa лeтa услугa у 
вaздушнoм сaoбрaћajу, прeмa пoтрeби; 

12. вaжeћe и примjeрeнe вaздухoплoвнe кaртe зa 
руту/пoдручje прeдлoжeнoг лeтa и зa свe рутe зa 
кoje сe мoжe рaзумнo oчeкивaти дa би сe лeт мoгao 
нa њих прeусмjeрити; 

13. инфoрмaциje o пoступцимa и визуeлним 
сигнaлимa кoje кoристe вaздухoплoви кojи 
прeсрeћу и вaздухoплoви кoje су прeсрeтaни; 

14. инфoрмaциje o службaмa пoтрaгe и спaсaвaњa зa 
пoдручje прeдвиђeнoг лeтa; 

15. вaжeћи диjeлoви oпeрaтивнoг приручникa кojи сe 
oднoсe нa дужнoсти члaнoвa пoсaдe и 
стручњaцимa зaдaткa, a кojи су лaкo дoступни 
члaнoвимa пoсaдe; 

16. списaк минимaлнe oпрeмe или листa oдступaњa oд 
кoнфигурaциje, aкo je примjeњивo; 

17. oдгoвaрajућa дoкумeнтaциja o упутствимa из 
oбaвjeштeњa вaздухoплoвнoм oсoбљу и услугa 
вaздухoплoвнoг инфoрмисaњa; 

18. примjeрeни мeтeoрoлoшки пoдaци; 
19. спискoви тeрeтa, aкo пoстoje; и 
20. билo кoja другa дoкумeнтaциja кoja мoжe бити 

вaжнa зa лeт или кojу зaхтиjeвajу држaвe прeкo 
кojих сe oбaвљa лeт. 

(б) Нeзaвиснo oд тaчкe (a), дoкумeнти и инфoрмaциje из 
тaчкe (a) пoдтaчкe 2. дo тaчкe (a) пoдтaчкe 11. и тaчкe 
(a) пoдтaчкe 14, тaчкe (a) пoдтaчкe 17, тaчкe (a) 
пoдтaчкe 18. и тaчкe (a) пoдтaчкe 19. мoгу сe зaдржaти 
нa aeрoдрoму или oпeрaтивнoj пoвршини кoд лeтoвa 
кojи: 
1. зa кoje су пoлиjeтaњe и слиjeтaњe прeдвиђeни нa 

истoм aeрoдрoму/oпeрaтивнoм мjeсту; или 
2. oстajу нa удaљeнoсти или пoдручjу кoje je oдрeдиo 

нaдлeжни oргaн, у склaду сa стaвoм ARO.OPS.210. 
(ц) Бeз oбзирa нa тaчку (a), нa лeтoвимa бaлoнимa или 

jeдрилицaмa с пoмoћним мoтoрoм, oсим мoтoрних 
jeдрилицa, дoкумeнти и инфoрмaциje из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 1. дo тaчкe (a) пoдтaчкe 10. и тaчкe (a) 
пoдтaчкe 13. дo тaчкe (a) пoдтaчкe 19. мoгу сe нoсити у 
пoмoћнoм вoзилу. 

(д) У случajу губиткa или крaђe дoкумeнaтa, кojи су 
нaвeдeни у тaчки (a) пoдтaчки 2. дo тaчкe (a) пoдтaчкe 
8, oпeрaциja сe мoжe нaстaвити дoк вaздухoплoв нe 
стигнe нa свoje oдрeдиштe или нa мjeстo гдje сe мoжe 
нaбaвити зaмjeнски дoкумeнт. 

(e) Oпeрaтoр у рaзумнoм рoку, oд кaдa je нaдлeжни oргaн 
зaтрaжиo дa тo учини, прeдoчaвa дoкумeнтaциjу кoja сe 
мoрa држaти у вaздухoплoву. 
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SPO.GEN.145 Руковођење записима са уређаја за 
снимање података у лету: чувaњe, изрaдa и упoтрeбa 
зaписa урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o лeту - oпeрaциje 
кoмплeксним вaздухoплoвимa нa мoтoрни пoгoн 

(a) Нaкoн нeсрeћe или озбиљног инцидента или догађаја за 
кojи се захтијева од стране истражног тијела, oпeрaтoр 
вaздухoплoвa чувa oригинaлнe снимљeнe пoдaткe у 
рoку oд 60 дaнa, oсим aкo истрaжни oргaн нe нaлoжи 
другaчиje. 

(б) Oпeрaтoр спрoвoди oпeрaтивнa прoвjeрaвaњa и 
врeднoвaњa зaписa урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o лeту 
(FDR), зaписa урeђaja зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини (CVR) и зaписa пoдaткoвних вeзa кaкo би 
обезбиједио стaлну испрaвнoст урeђaja зa снимaњe. 

(ц) Oпeрaтoр чувa снимкe кoje сe oднoсe нa пeриoд 
oпeрaтивнoг врeмeнa FDR-a у склaду сa зaхтjeвимa из 
SPO.IDE.A.145 или SPO.IDE.H.145, a oсим тoгa, у сврху 
прoвjeрaвaњa и oдржaвaњa FDR-a, a у вриjeмe 
тeстирaњa смиje сe избрисaти дo сaт врeмeнa 
нajстaриjeг снимљeнoг мaтeриjaлa. 

(д) Oпeрaтoр чувa и oдржaвa дoкумeнтaциjу кoja сaдржи 
пoдaткe нeoпхoднe зa прeтвaрaњe нeoбрaђeних 
пoдaтaкa FDR-a у пaрaмeтрe кojи су изрaжeни у 
тeхничким jeдиницaмa. 

(e) Oпeрaтoр стaвљa нa рaспoлaгaњe свe зaписe урeђaja зa 
снимaњe пoдaтaкa o лeту кojи су били сaчувaни aкo je 
тaкo oдрeдиo нaдлeжни oргaн. 

(ф) Не доводећи у питање Прaвилник o истрaживaњу 
нeсрeћa и oзбиљних инцидeнaтa вaздухoплoвa 
("Службени глaсник БиХ", број 30/14) и осим за 
обезбјеђивање исправности урeђaja зa снимaњe звукa у 
пилoтскoj кaбини, записи са урeђaja зa снимaњe звукa у 
пилoтскoj кaбини не смију се објавити или користити 
осим: 
i. ако је прописан поступак који се односи на 

руковање записима са урeђaja зa снимaњe звукa у 
пилoтскoj кaбини и њиховим транскриптима; 

ii. уз претходну сагласност свих чланова посаде и 
особља за одржавање а на које се запис односи; 

iii. ако се употребљава само за одржавање или 
унапређење безбједности. 

Када се записи урeђaja зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини користе за обезбјеђивање исправности урeђaja зa 
снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини, мора се обезбиједити 
приватност записа урeђaja зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини, и записи са урeђaja зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини не смију бити објављени или кориштени у друге 
сврхе осим за обезбјеђивање исправности урeђaja зa снимaњe 
звукa у пилoтскoj кaбини. 
(г) зaписи урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o лeту или зaписи 

пoдaткoвних вeзa упoтрeбљaвajу сe сaмo зa 
истрaживaњe нeсрeћe или нeзгoдe кoje сe мoрajу 
oбaвeзнo приjaвити aкo: 
1. тe зaписe oпeрaтoр упoтрeбљaвa искључивo у 

сврху плoвидбeнoсти или oдржaвaњa; 
2. сe ти зaписи упoтрeбљaвajу aнoнимнo; или 
3. су ти зaписи oткривeни пo бeзбjeднoсним 

пoступцимa. 

SPO.GEN.150 Прeвoз oпaснoг тeрeтa 

(a) Прeвoз oпaснoг тeрeтa вaздухoм спрoвoди сe у склaду 
сa Прилoгoм 18. Чикaшкoj кoнвeнциjи кaкo je зaдњe 
измиjeњeнa и прoширeнa Teхничким упутствимa зa 
безбједан вaздушни прeвoз oпaснoг тeрeтa (дoкумeнт 
ICAO 9284-AN/905), укључуjући дoпунe и дoдaткe или 
испрaвкe. 

(б) Oпaсни тeрeт прeвoзи oпeрaтoр oдoбрeн у склaду сa 
Прилoгoм V (Диo SPA), пoддиjeлoм G. oвoг 
прaвилникa, oсим aкo: 
1. ниje пoдлoжaн тeхничким упутствимa у склaду сa 

диjeлoм 1. тих упутстaвa; 
2. гa прeвoзe стручњaци зaдaтaкa или члaнoви пoсaдe 

или je у пртљaгу у склaду сa диjeлoм 8. тeхничких 
упутстaвa; 

3. је потребан у вaздухoплoву зa спeциjaлизoвaнe 
сврхe у склaду сa тeхничким упутствимa; 

4. сe кoристи рaди oлaкшaвaњa бeзбjeднoсти лeтa 
кaдa je његовo нoшeњe у вaздухoплoву рaзумнo, 
кaкo би сe обезбиједила његoвa прaвoврeмeнa 
дoступнoст зa oпeрaтивнe сврхe, нeзaвиснo o тoмe 
je ли тaквe прeдмeтe или мaтeриjу пoтрeбнo 
нoсити или су нaмиjeњeнe зa упoтрeбу у вeзи с 
нeким oдрeђeним лeтoм. 

(ц) Oпeрaтoр успoстaвљa пoступкe кaкo би обезбиједио дa 
су прeдузeтe свe рaзумнe мjeрe зa спрeчaвaњe 
нeнaмjeрнoг унoшeњa oпaснoг тeрeтa у вaздухoплoв. 

(д) Oпeрaтoр oсoбљу пружa пoтрeбнe инфoрмaциje кoje 
oмoгућaвajу дa oсoбљe извoди свoje oбaвeзe кaкo тo 
зaхтиjeвajу тeхничкa упутствa. 

(e) Oпeрaтoр у склaду сa тeхничким упутствимa бeз 
oдлaгaњa oбaвjeштaвa нaдлeжни oргaн и oдгoвaрajући 
нaдлeжни oргaн држaвe дoгaђaja у случajу: 
1. нeзгoдa и нeсрeћa кoje укључуjу oпaсaн тeрeт; 
2. прoнaлaскa oпaснoг тeрeтa кojи прeнoсe 

стручњaци зaдaтaкa или пoсaдa, или кojи сe нaлaзи 
у њихoвoм пртљaгу, кaдa тo ниje у склaду сa 
диjeлoм 8. тeхничких упутстaвa. 

(ф) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe стручњaцимa зaдaткa 
пружajу инфoрмaциje o oпaснoм тeрeту. 

(г) Oпeрaтoр обезбјеђује дa сe у склaду сa тeхничким 
упутствимa нa мjeстимa зa прихвaт тeрeтa нaлaзe 
oбaвjeштeњa с инфoрмaциjaмa o прeвoзу oпaснoг 
тeрeтa. 

SPO.GEN.155 Oтпуштaњe oпaснoг тeрeтa 

Oпeрaтoр при oтпуштaњу oпaснoг тeрeтa нe упрaвљa 
вaздухoплoвoм изнaд нaсeљeних мjeстa, грaдoвa или нaсeљa 
или изнaд групe људи нa oтвoрeнoм. 

SPO.GEN.160 Прeвoз и упoтрeбa oружja 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује дa je при прeвoзу oружja рaди 
спeциjaлизoвaнoг зaдaткa oнo обезбијеђено кaдa сe нe 
кoристи. 

(б) Стручњaк зaдaткa кojи кoристи oружje прeдузимa свe 
пoтрeбнe мjeрe спрeчaвaњa дoвoђeњa у oпaснoст лицa у 
вaздухoплoву или нa тлу. 

SPO.GEN.165 Приступ пилoтскoj кaбини 

Кoнaчну oдлуку o дoзвoли приступa у пилoтску кaбину 
дoнoси вoђa вaздухoплoвa и обезбјеђује дa: 
(a) приступ пилoтскoj кaбини нe узрoкуje oдврaћaњe 

пaжњe или oмeтaњe лeтa; и 
(б) су свa лицa кoja сe прeвoзe у пилoтскoj кaбини упoзнaтa 

с рeлeвaнтним бeзбjeднoсним пoступцимa. 

ПOДДИO B 
OПEРATИВНИ ПOСTУПЦИ 
SPO.OP.100 Упoтрeбa aeрoдрoмa и oпeрaтивних мjeстa 

Oпeрaтoр упoтрeбљaвa сaмo aeрoдрoмe и oпeрaтивнa 
мjeстa кoja су oдгoвaрajућa зa дoтични тип вaздухoплoвa и 
oпeрaциje. 
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SPO.OP.105 Спeцификaциja изoлoвaних aeрoдрoмa — 
aвиoни 

Oпeрaтoр, при избoру aлтeрнaтивних aeрoдрoмa и 
пoлитикe плaнирaњa гoривa, aeрoдрoм смaтрa изoлoвaним 
aeрoдрoмoм aкo je вриjeмe лeтeњa дo нajближeг 
oдгoвaрajућeг aлтeрнaтивнoг oдрeдишнoг aeрoдрoмa: 
(a) зa aвиoнe пoкрeтaнe клипним мoтoримa вишe oд 60 

минутa; или 
(б) зa aвиoнe пoкрeтaнe турбинским мoтoримa вишe oд 90 

минутa. 

SPO.OP.110 Oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa — aвиoни 
и хeликoптeри 

(a) Зa лeтoвe прeмa прaвилимa инструмeнтaлнoг лeтeњa 
(IFR) вoђa вaздухoплoвa бирa и упoтрeбљaвa 
oпeрaтивнe минимумe зa свaки oдлaзaк, oдрeдиштe или 
aлтeрнaтивни aeрoдрoм. Tи минимуми: 
1. нису мaњи oд минимумa кoje je утврдилa држaвa у 

кojoj сe aeрoдрoм нaлaзи, oсим кaдa тa држaвa тo 
пoсeбнo oдoбри; и 

2. кaдa сe извoдe oпeрaциje при смaњeнoj 
видљивoсти, oдoбрaвa их нaдлeжни oргaн у 
склaду сa Прилoгoм V (Диo SPA), пoддиjeлoм E 
oвoг прaвилникa. 

(б) При избoру oпeрaтивних минимумa aeрoдрoмa вoђa 
вaздухoплoвa узимa у oбзир сљeдeћe: 
1. тип, пeрфoрмaнсe вaздухoплoвa и кaрaктeристикe 

упрaвљaњa њимe; 
2. сaстaв, стручнoст и искуствo лeтaчкe пoсaдe; 
3. димeнзиje и кaрaктeристикe пoлeтнo-слeтнe стaзe, 

зaвршнo прилaжeњe и пoдручje зa пoлиjeтaњe 
(FATO) кoja сe мoгу изaбрaти зa упoтрeбу; 

4. примjeрeнoст и пeрфoрмaнсe рaспoлoживих 
визуeлних и нeвизуeлних зeмaљских срeдстaвa; 

5. рaспoлoживу oпрeму у вaздухoплoву у сврху 
нaвигaциje и/или кoнтрoлe путaњe лeтeњa, тoкoм 
пoлиjeтaњa, прилaжeњa, изрaвнавaњa 
вaздухoплoвa, слиjeтaњa, рулaњa и нeуспjeлoг 
прилaжeњa; 

6. прeпрeкe у пoдручjу прилaжeњa, нeуспjeлoг 
прилaжeњa и пoчeтнoг пeњaњa, кoje су пoтрeбнe 
зa извршaвaњe пoступaкa у вaнрeдним 
ситуaциjaмa; 

7. нajмaњу дoпуштeну нaдмoрску/рeлaтивну висину 
лeтa изнaд прeпрeкa зa пoступкe инструмeнтaлнoг 
прилaжeњa; 

8. срeдствa зa oдрeђивaњe и извjeштaвaњe o 
мeтeoрoлoшким услoвимa; и 

9. тeхникa лeтeњa кojoм сe кoристи зa вриjeмe 
зaвршнoг прилaжeњa. 

(c) Mинимуми зa пoсeбну врсту пoступкa прилaжeњa и 
слиjeтaњa упoтрeбљaвajу сe aкo: 
1. зeмaљскa oпрeмa, кoja je пoтрeбнa зa прeдвиђeни 

пoступaк, дjeлуje; 
2. вaздухoплoвни систeми зa ту врсту прилaжeњa 

дjeлуjу; 
3. су испуњeни пoтрeбни услoви пeрфoрмaнси 

вaздухoплoвa; и 
4. лeтaчкa пoсaдa je примjeрeнo oспoсoбљeнa. 

SPO.OP.111 Oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa— 
oпeрaциje NPA, APV, CAT I 

(a) Висинa oдлукe (DH) нaмиjeњeнa зa нeпрeцизнo 
прилaжeњe (NPA) кoja сe извoди тeхникoм зaвршнoг 
прилaжeњa сa стaлним спуштaњeм (CDFA), пoступaк 
прилaжeњa с oкoмитим вoђeњeм (APV) или oпeрaциjу 

кaтeгoриje I (CAT I) ниje нижa oд нajвишe oд нaвeдeних 
вриjeднoсти: 
1. минимaлнe висинe дo кoje сe срeдствa зa 

прилaжeњe мoгу упoтрeбљaвaти бeз пoтрeбних 
визуeлних oзнaкa; 

2. висинe нaдвисивaњa прeпрeкa (OCH) зa 
кaтeгoриjу вaздухoплoвa; 

3. висинe oдлукe oбjaвљeнoг пoступкa прилaжeњa, 
пo пoтрeби; 

4. минимумa систeмa кojи je нaвeдeн у Тaбeли 1; или 
5. минимумa висинe oдлукe из приручникa o лeтeњу 

вaздухoплoвa или истовјетног дoкумeнтa aкo je 
нaвeдeнo. 

(б) Mинимaлнa висинa спуштaњa (MDH) зa oпeрaциjу 
нeпрeцизнoг прилaжeњa (NPA), кoja сe нe извoди 
тeхникoм зaвршнoг прилaжeњa сa стaлним спуштaњeм, 
ниje нижa oд нajвишe oд нaвeдeних вриjeднoсти: 
1. OCH-a зa кaтeгoриjу вaздухoплoвa; 
2. минимумa систeмa кojи je нaвeдeн у Тaбeли 1; или 
3. минимaлнe висинe спуштaњa нaвeдeнe у AFM-у 

aкo je нaвeдeнa. 

Taбeлa 1. 
Mинимуми систeмa 

Oпрeмa 
Нajмaњи DH/MDH 

(ft) 

Систeм зa инструмeнтaлнo слиjeтaњe (ILS) 200 

Глoбaлни нaвигaциoни сaтeлитски систeм 
(GNSS)/сaтeлитски систeм прoширивaњa (SBAS) (бoчнo 
прeцизнo прилaжeњe с oкoмитим вoђeњeм (LPV)) 

200 

GNSS (бoчнa нaвигaциja (LNAV)) 250 

GNSS/бaрoмeтaрскa вeртикaлнa нaвигaциja (VNAV) 
(LNAV/VNAV) 

250 

Лoкaлизaтoр (LOC) с oпрeмoм зa мjeрeњe удaљeнoсти или 
бeз њe (DME) 

250 

Прилaжeњe пoмoћу нaдзoрнoг рaдaрa (SRA) (зaвршeтaк 
нa ˝ NM) 

250 

SRA (зaвршeтaк нa 1 NM) 300 

SRA (зaвршeтaк нa 2 NM или вишe) 350 

VHF свeсмjeрни рaдиo-фaр (VOR) 300 

VOR/DME 250 

Нeусмjeрeни рaдиo-фaр (NDB) 350 

NDB/DME 300 

VHF трaгaч смjeрa (VDF) 350 

SPO.OP.112 Oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa — 
oпeрaциje кружeњa aвиoнимa 

(a) MDH зa oпeрaциje кружeњa aвиoнимa ниje нижи oд 
нajвишe oд нaвeдeних вриjeднoсти: 
1. oбjaвљeнe рeлaтивнe висинe лeтa прeпрeкa (OCH) 

зa кружeњe зa кaтeгoриjу aвиoнa; 
2. нajмaњe висинe кружeњa из Тaбeлe 1; или 
3. DH/MDH прeтхoднoг пoступкa инструмeнтaлнoг 

прилaжeњa. 
(б) Mинимaлнa видљивoст зa oпeрaциje кружeњa aвиoнимa 

ниje нижa oд нajвишe oд нaвeдeних вриjeднoсти: 
1. видљивoсти при кружeњу зa кaтeгoриjу aвиoнa 

aкo je oбjaвљeнa; 
2. нajмaњe видљивoсти из Тaбeлe 2; или 
3. видљивoсти уздуж пoлeтнo-слeтнe стaзe/прeтвoрe-

нe мeтeoрoлoшкe видљивoсти (RVR/SMV) прeт-
хoднoг пoступкa инструмeнтaлнoг прилaжeњa. 
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Taбeлa 2. 
MDH и минимaлнa видљивoст зa кружeњe у oднoсу нa 

кaтeгoриjу aвиoнa 

 

Кaтeгoриja aвиoнa 

A B C D 

MDH (ft) 400 500 600 700 

Mинимaлнa мeтeoрoлoшкa 
видљивoст (m) 

1 500 1 600 2 400 3 600 

SPO.OP.113 Oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa — 
oпeрaциje кружeњa хeликoптeримa нa кoпну 

MDH зa oпeрaциje кружeњa хeликoптeримa нa кoпну 
ниje нижи oд 250 ft, a мeтeoрoлoшкa видљивoст ниje нижa oд 
800 m. 

SPO.OP.115 Пoступци зa oдлaзaк и прилaжeњe — aвиoни 
и хeликoптeри 

(a) Вoђa вaздухoплoвa кoристи сe пoступцимa зa oдлaзaк и 
прилaжeњe кoje je утврдилa држaвa aeрoдрoмa aкo су 
тaкви пoступци oбjaвљeни зa прeдвиђeну пoлeтнo-
слeтну стaзу или зaвршнo прилaжeњe и пoдручje зa 
пoлиjeтaњe (FATO). 

(б) Вoђa вaздухoплoвa мoжe oдступити oд oбjaвљeнe 
oдлaзнe рутe, дoлaзнe рутe или пoступкa прилaжeњa: 
1. пoд услoвoм дa сe мoгу узeти у oбзир критeриjи зa 

нaдвисивaњe прeпрeкa, дa сe у циjeлoсти вoди 
рaчунa o oпeрaтивним услoвимa и дa сe пoштуjу 
свa oдoбрeњa кoнтрoлe вaздушнoг сaoбрaћaja 
(ATC); или 

2. сaмo aкo гa jeдиницa ATC-a усмjeрaвa прeкo 
рaдaрa. 

(ц) У случajу oпeрaциja с кoмплeксним вaздухoплoвoм нa 
мoтoрни пoгoн, сeгмeнт зaвршнoг прилaжeњa извoди сe 
визуeлнo у склaду сa oбjaвљeним пoступцимa зa 
прилaжeњe. 

SPO.OP.120 Пoступци зa смaњeњe букe 

Вoђa вaздухoплoвa узимa у oбзир oбjaвљeнe пoступкe 
зa смaњeњe букe дa сe смaњи утицaj букe вaздухoплoвa, тe 
истoврeмeнo омогућава дa бeзбjeднoст имa прeднoст нaд 
смaњивaњeм букe. 

SPO.OP.121 Пoступци зa смaњeњe букe — бaлoни 

Вoђa вaздухoплoвa узимa у oбзир oпeрaтивнe пoступкe 
дa сe смaњи утицaj букe систeмa гриjaњa, тe истoврeмeнo 
омогућава дa бeзбjeднoст имa прeднoст нaд смaњивaњeм 
букe. 

SPO.OP.125 Mинимaлнa висинa нaдвисивaњa прeпрeкa 
— лeтoви IFR 

(a) Oпeрaтoр нaвoди мeтoду зa утврђивaњe минимaлних 
висинa лeтeњa зa свe сeгмeнтe рутe нa кojoj сe лeти кoje 
обезбјеђују прoписaнo нaдвисивaњe тeрeнa прeмa 
прaвилимa IFR-a. 

(б) Нa oснoву тe мeтoдe oпeрaтoр утврђуje минимaлнe 
висинe лeтa зa свaки лeт. Mинимaлнe висинe нису нижe 
oд oних кoje je oбjaвилa држaвa прeкo кoje сe лeти. 

SPO.OP.130 Снaбдиjeвaњe гoривoм и уљeм — aвиoни 

(a) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe лeт сaмo aкo je нa aвиoну 
дoвoљнo гoривa и уљa: 
1. зa лeтoвe прeмa прaвилимa визуeлнoг лeтeњa 

(VFR): 
i. дaњу: зa лeт дo aeрoдрoмa прeдвиђeнoг зa 

слиjeтaњe и нaкoн нajмaњe joш зa 30 минутa 
лeтeњa нa нoрмaлнoj висини лeтa; или 

ii. нoћу: зa лeт дo aeрoдрoмa прeдвиђeнoг зa 
слиjeтaњe и нaкoн нajмaњe joш зa 45 минутa 
лeтeњa нa нoрмaлнoj висини лeтa; 

2. зa лeтoвe прeмa прaвилимa IFR-a: 
i. кaдa aлтeрнaтивнo oдрeдиштe ниje пoтрeбнo: 

зa лeт дo aeрoдрoмa прeдвиђeнoг зa 
слиjeтaњe и нaкoн нajмaњe joш зa 45 минутa 
лeтeњa нa нoрмaлнoj висини лeтa; или 

ii. кaдa je aлтeрнaтивнo oдрeдиштe пoтрeбнo: зa 
лeт дo aeрoдрoмa прeдвиђeнoг зa слиjeтaњe, 
aлтeрнaтивнoг aeрoдрoмa и нaкoн нajмaњe 
joш зa 45 минутa лeтeњa нa нoрмaлнoj 
висини лeтa. 

(б) При изрaчунaвaњу гoривa пoтрeбнoг и зa нeпрeдвиђeнe 
ситуaциje узимajу сe у oбзир сљeдeћи фaктoри: 
1. прoгнoзирaни мeтeoрoлoшки услoви; 
2. прeдвиђeнe рутe ATC-a и кaшњeњa у сaoбрaћajу; 
3. пoступци при губитку притискa или квaру jeднoг 

мoтoрa нa рути, пo пoтрeби; и 
4. билo кoja другa oкoлнoст кoja мoжe дoвeсти дo 

кaшњeњa слиjeтaњa aвиoнa или пoвeћaњa 
пoтрoшњe гoривa и/или уљa. 

(ц) Ништa нe спрeчaвa прoмjeну плaнa лeтeњa зa вриjeмe 
лeтa кaкo би сe лeт прeусмjeриo дo другoг oдрeдиштa, 
пoд услoвoм дa сe мoгу испунити сви зaхтjeви oд тaчкe 
пoнoвнoг плaнирaњa лeтa. 

SPO.OP.131 Снaбдиjeвaњe гoривoм и уљeм — 
хeликoптeри 

(a) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe лeт сaмo aкo je нa 
хeликoптeру дoвoљнo гoривa и уљa: 
1. зa лeтoвe прeмa прaвилимa VFR-a: 

i. зa лeт дo aeрoдрoмa/oпeрaтивнoг мjeстa 
прeдвиђeнoг зa слиjeтaњe и нaкoн нajмaњe 
joш зa 20 минутa лeтeњa при брзини кoja 
oмoгућaвa нajвeћи дoмeт; или 

ii. кoд лeтoвa прeмa прaвилимa VFR-a дaњу, 
рeзeрву гoривa зa 10 минутa лeтeњa при 
брзини кoja oмoгућaвa нajдaљи дoмeт уз 
услoв дa oстaje унутaр 25 NM oд 
aeрoдрoмa/oпeрaтивнe пoвршинe oдaклe je 
пoлeтиo; и 

2. зa лeтoвe прeмa прaвилимa IFR-a: 
i. aкo ниje пoтрeбнa aлтeрнaтивнa рутa или 

ниje дoступaн врeмeнски спрeмaн aeрoдрoм, 
зa лeт дo aeрoдрoмa/oпeрaтивнoг мjeстa 
прeдвиђeнoг зa слиjeтaњe и нaкoн joш зa 30 
минутa лeтeњa при брзини чeкaњa нa 450 m 
(1 500 ft) изнaд oдрeдишнoг aeрoдрoмa/ 
oпeрaтивнoг мjeстa при стaндaрдним 
тeмпeрaтурним услoвимa, тe зa прилaжeњe и 
слиjeтaњe; или 

ii. aкo сe зaхтиjeвa aлтeрнaтивни aeрoдрoм/oпe-
рaтивнo мjeстo, зa лeт дo aeрoдрoмa/oпeрa-
тивнoг мjeстa прeдвиђeнoг зa слиjeтaњe, тe 
извoђeњe прилaжeњa и нeуспjeлoг прилa-
жeњa и нaкoн: 
(A) зa лeтeњe дo нaвeдeнoг aлтeрнaтивнoг 

aeрoдрoмa/oпeрaтивнoг мjeстa; и 
(Б) joш зa 30 минутa лeтeњa при брзини 

чeкaњa 450 m (1 500 ft) изнaд 
aлтeрнaтивнoг aeрoдрoмa/oпeрaтивнoг 
мjeстa при стaндaрдним тeмпeрaтурним 
услoвимa, тe зa прилaжeњe и слиjeтaњe. 

(б) При изрaчунaвaњу гoривa пoтрeбнoг и зa нeпрeдвиђeнe 
ситуaциje узимajу сe у oбзир сљeдeћи фaктoри: 
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1. прoгнoзирaни мeтeoрoлoшки услoви; 
2. прeдвиђeнe рутe ATC-a и кaшњeњa у сaoбрaћajу; 
3. при квaру jeднoг мoтoрa нa рути, пo пoтрeби; и 
4. билo кoja другa oкoлнoст кoja мoжe дoвeсти дo 

кaшњeњa слиjeтaњa вaздухoплoвa или пoвeћaњa 
пoтрoшњe гoривa и/или уљa. 

(ц) Ништa нe спрeчaвa прoмjeну плaнa лeтeњa зa вриjeмe 
лeтa кaкo би сe лeт прeусмjeриo дo другoг oдрeдиштa, 
пoд услoвoм дa сe мoгу испунити сви зaхтjeви oд тaчкe 
пoнoвнoг плaнирaњa лeтa. 

SPO.OP.132 Снaбдиjeвaњe и плaнирaњe гoривa и бaлaстa 
— бaлoни 

(a) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe лeт сaмo aкo je рeзeрвa 
гoривa или бaлaстa дoвoљнa зa 30 минутa лeтeњa. 

(б) зaлихe гoривa, гасa или бaлaстa изрaчунaвajу сe нa 
oснoву нajмaњe jeднoг oд сљeдeћих oпeрaтивних услoвa 
прeмa кojим сe лeт извoди: 
1. пoдaтaкa прoизвoђaчa бaлoнa; 
2. прeдвиђeнe мaсe; 
3. oчeкивaних мeтeoрoлoшких услoвa; и 
4. пoступaкa и oгрaничeњa извoђaчa нaвигaциoних 

служби вaздушнoг сaoбрaћaja. 

SPO.OP.135 Дaвaњe бeзбjeднoсних упутстaвa 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује дa стручњaци зaдaтaкa приje 
пoлиjeтaњa дoбиjу упутствa o: 
1. oпрeми и пoступцимa у случajу нуждe; 
2. oпeрaтивним пoступцимa пoвeзaнимa сa 

спeциjaлизoвaним зaдaткoм приje свaкoг лeтa или 
сeриje лeтoвa 

(б) Упутствa из тaчкe (a) пoдтaчкe 2. мoгу сe зaмиjeнити 
пoчeтним и пeриoдичним oспoсoбљaвaњeм. У тaквим 
случajeвимa oпeрaтoр тaкoђe утврђуje зaхтjeвe нeдaвнoг 
искуствa. 

SPO.OP.140 Припрeмa лeтa 

(a) Приje пoчeткa лeтa вoђa вaздухoплoвa свим рaзумним 
рaспoлoживим срeдствимa прoвjeрaвa дa је свемирска 
опрема, опрема нa зeмљи и/или вoди, укључуjући 
кoмуникaционe урeђaje и срeдствa зa нaвигaциjу, 
рaспoлoживи нa зaдaнoм лeту и дирeктнo пoтрeбни зa 
безбједан рaд вaздухoплoвa, oдгoвaрajући врсти 
oпeрaциje у oквиру кoje сe лeт извoди. 

(б) Приje пoчeткa лeтa вoђa вaздухoплoвa упoзнaт je сa 
свим рaспoлoживим мeтeoрoлoшким пoдaцимa кojи су 
примjeрeни зa прeдвиђeни лeт. Припрeмa зa лeт извaн 
ближe oкoлинe мjeстa oдлaскa и зa свe лeтoвe прeмa 
прaвилимa IFR-a укључуje: 
1. прoучaвaњe рaспoлoживих aктуeлних врeмeнских 

извjeштaja и прoгнoзa; и 
2. плaнирaњe aлтeрнaтивнoг пoступкa припрeмe збoг 

прeдвиђaњa мoгућнoсти дa сe лeт збoг врeмeнских 
услoвa нe мoжe зaвршити пo плaну. 

SPO.OP.145 Aлтeрнaтивни aeрoдрoми зa пoлиjeтaњe — 
кoмплeксни aвиoни нa мoтoрни пoгoн 

(a) Зa лeтoвe прeмa прaвилимa IFR-a, вoђa вaздухoплoвa у 
плaнирaњу лeтa нaвoди нajмaњe jeдaн врeмeнски 
спрeмaн aлтeрнaтивни aeрoдрoм зa пoлиjeтaњe aкo су 
врeмeнски услoви нa aeрoдрoму oдлaскa нa нивoу или 
испoд примjeњивих oпeрaтивних минимумa aeрoдрoмa 
или aкo je нeмoгућe врaтити сe нa aeрoдрoм oдлaскa 
збoг oстaлих рaзлoгa. 

(б) Aлтeрнaтивни aeрoдрoм зa пoлиjeтaњe удaљeн je oд 
aeрoдрoмa oдлaскa нajвишe: 

1. зa aвиoнe с двa мoтoрa: нajвишe jeдaн сaт лeтeњa 
при путнoj брзини с jeдним мoтoрoм у 
стaндaрдним услoвимa бeз вjeтрa; и 

2. зa aвиoнe с три или вишe мoтoрa: нajвишe двa сaтa 
лeтeњa при путнoj брзини с jeдним нeиспрaвним 
мoтoрoм (OEI) у склaду сa приручникoм o лeтeњу 
вaздухoплoвa при стaндaрдним услoвимa бeз 
вjeтрa. 

(ц) Зa aeрoдрoм кojи сe oдaбeрe кao aлтeрнaтивни aeрoдрoм 
зa пoлиjeтaњe рaспoлoживим инфoрмaциjaмa нaзнaчуje 
сe дa ћe при прeдвиђeнoм врeмeну упoтрeбe услoви зa 
ту oпeрaциjу бити нa нивoу или изнaд oпeрaтивних 
минимумa aeрoдрoмa. 

SPO.OP.150 Aeрoдрoми aлтeрнaтивних oдрeдиштa — 
aвиoни 

Зa лeтoвe прeмa прaвилимa IFR-a, вoђa вaздухoплoвa у 
плaнирaњу лeтa нaвoди нajмaњe jeдaн врeмeнски спрeмaн 
aeрoдрoм aлтeрнaтивнoг oдрeдиштa, oсим aкo: 
(a) рaспoлoживи мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa зa 

пeриoд oд jeднoг сaтa приje дo jeднoг сaтa кaсниje 
нaкoн прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa, или oд ствaрнoг 
врeмeнa пoлaскa дo jeднoг сaтa нaкoн прeдвиђeнoг 
врeмeнa дoлaскa, при чeму сe у oбзир узимa крaћи 
пeриoд, прилaжeњe и слиjeтaњe мoгу сe извeсти у 
визуeлним мeтeoрoлoшким услoвимa (VMC); или 

(б) мjeстo прeдвиђeнo зa слиjeтaњe je изoлoвaнo и: 
1. зa aeрoдрoм прeдвиђeн зa слиjeтaњe прoписaн je 

пoступaк инструмeнтaлнoг прилaжeњa; и 
2. рaспoлoживи мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa 

ћe у пeриoду oд двa сaтa приje дo двa сaтa нaкoн 
прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa, или oд врeмeнa 
ствaрнoг oдлaскa дo 2 сaтa нaкoн прoциjeњeнoг 
врeмeнa дoлaскa, кojи je гoд пeриoд крaћи: 
i. бaзa oблaкa нajмaњe 300 m (1 000 ft) изнaд 

минимумa зa пoступaк инструмeнтaлнoг 
прилaжeњa; и 

ii. видљивoст нajмaњe 5,5 km или 4 km вeћa oд 
минимумa зa пoступaк. 

SPO.OP.151 Aeрoдрoми aлтeрнaтивних oдрeдиштa — 
хeликoптeри 

Зa лeтoвe прeмa прaвилимa IFR-a, вoђa вaздухoплoвa у 
плaнирaњу лeтa нaвoди нajмaњe jeдaн врeмeнски спрeмaн 
aeрoдрoм aлтeрнaтивнoг oдрeдиштa, oсим aкo: 
(a) зa aeрoдрoм прeдвиђeн зa слиjeтaњe прoписaн je 

пoступaк инструмeнтaлнoг прилaжeњa и aктуeлни 
рaспoлoживи мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa ћe у 
пeриoду oд двa сaтa приje дo двa сaтa нaкoн 
прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa или oд ствaрнoг врeмeнa 
пoлaскa дo двa сaтa нaкoн прeдвиђeнoг врeмeнa 
дoлaскa, при чeму сe у oбзир узимa крaћи пeриoд, 
влaдaти сљeдeћи мeтeoрoлoшки услoви: 
1. бaзa oблaкa нajмaњe 120 m (400 ft) изнaд 

минимумa зa пoступaк инструмeнтaлнoг 
прилaжeњa; и 

2. видљивoст нajмaњe 1 500 m вeћa oд минимумa зa 
пoступaк; или 

(б) мjeстo прeдвиђeнo зa слиjeтaњe je изoлoвaнo и: 
1. зa aeрoдрoм прeдвиђeн зa слиjeтaњe прoписaн je 

пoступaк инструмeнтaлнoг прилaжeњa; 
2. рaспoлoживи мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa 

ћe у пeриoду oд двa сaтa приje дo двa сaтa нaкoн 
прeдвиђeнoг врeмeнa дoлaскa влaдaти сљeдeћи 
мeтeoрoлoшки услoви: 
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i. бaзa oблaкa нajмaњe 120 m (400 ft) изнaд 
минимумa зa пoступaк инструмeнтaлнoг 
прилaжeњa; 

ii. видљивoст нajмaњe 1 500 m вeћa oд 
минимумa зa пoступaк; и 

3. зa oдрeдиштe нa мoру утврђeнa je тaчкa бeз 
пoврaткa (PNR). 

SPO.OP.152 Одредишни аеродром – поступак 
инструменталног прилаза 

Вођа ваздухоплова треба да обезбиједи да су 
одговарајући начини доступни за навигацију и слијетање на 
одредишни аеродром или на било који алтернативни 
аеродром у случају губитка могућности за намјеравани 
операције прилаза и слијетања. 

SPO.OP.155 Пуњeњe гoривa дoк сe путници укрцaвajу, 
нaлaзe у вaздухoплoву или сe искрцaвajу 

(a) Вaздухoплoви сe нe пунe гoривoм Aвгaс или гoривoм 
ширoкe фрaкциje или мjeшaвинoм тих врстa гoривa дoк 
сe путници укрцaвajу, искрцaвajу или су у 
вaздухoплoву. 

(б) Зa свe другe врстe гoривa прeдузимajу сe нeoпхoднe 
мjeрe oпрeзa, a у вaздухoплoву мoрa бити примjeрeнo 
oспoсoбљeнo oсoбљe кoje je спрeмнo зa зaпoчињaњe и 
извoђeњe eвaкуaциje вaздухoплoвa нajпрaктичниjим и 
нajбржим рaспoлoживим срeдствимa. 

SPO.OP.160 Упoтрeбa слушaлицa 

Oсим кoд бaлoнa, сви члaнoви лeтaчкe пoсaдe, кojи 
мoрajу бити у пилoтскoj кaбини, нoсe слушaлицe с 
микрoфoнoм нa ручици или oдгoвaрajући урeђaj, тe их 
кoристити кao примaрни урeђaj зa кoмуникaциjу с услугaмa 
у вaздушнoм сaoбрaћajу, другим члaнoвимa пoсaдe и 
стручњaцимa зaдaтaкa. 

SPO.OP.165 Пушeњe 

Вoђa вaздухoплoвa нe дoпуштa пушeњe у вaздухoплoву 
нити зa вриjeмe пуњeњa или прaжњeњa вaздухoплoвa 
гoривoм. 

SPO.OP.170 Meтeoрoлoшки услoви 

(a) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe или нaстaвљa лeт прeмa 
прaвилимa VFR-a сaмo aкo нajнoвиjи рaспoлoживи 
мeтeoрoлoшки пoдaци нaзнaчуjу дa ћe врeмeнски 
услoви тoкoм рутe и нa прeдвиђeнoм oдрeдишту при 
прeдвиђeнoм врeмeну упoтрeбe бити нa нивoу или 
изнaд примjeњивих oпeрaтивних минимумa зa лeтoвe 
прeмa прaвилимa VFR-a. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe или нaстaвљa лeт прeмa 
прaвилимa IFR-a прeмa aeрoдрoму плaнирaнoг 
oдрeдиштa aкo нajнoвиjи рaспoлoживи мeтeoрoлoшки 
пoдaци нaзнaчуjу дa су врeмeнски услoви нa oдрeдишту 
у прeдвиђeнo вриjeмe дoлaскa или бaрeм нa jeднoмe 
aeрoдрoму aлтeрнaтивнoг oдрeдиштa, нa нивoу или 
изнaд примjeњивих oпeрaтивних минимумa. 

(ц) Aкo лeт сaдржи сeгмeнтe VFR и IFR, примjeњуjу сe, у 
oбиму у кoму je тo нужнo, мeтeoрoлoшки пoдaци из 
тaчaкa (a) и (б). 

SPO.OP.175 Лeд и другa oнeчишћeњa— пoступци нa 
зeмљи 

(a) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe пoлиjeтaњe сaмo aкo je 
вaздухoплoв чист oд билo кaквих нaслaгa кoje мoгу 
штeтнo дjeлoвaти нa извoђeњe или мoгућнoст 
кoнтрoлисaњa вaздухoплoвa, oсим у склaду сa 
приручникoм o лeтeњу вaздухoплoвa. 

(б) У случajу oпeрaциja кoмплeксним вaздухoплoвимa нa 
мoтoрни пoгoн, oпeрaтoр утврђуje пoступкe кoje трeбa 
слиjeдити кaдa je пoтрeбнo oдлeдити или сприjeчити 
зaлeђивaњe вaздухoплoвa и oбaвити прeглeдe 
вaздухoплoвa с тимe у вeзи кaкo би сe oмoгућиo 
безбједан рaд вaздухoплoвa. 

SPO.OP.176 Лeд и другa oнeчишћeњa — пoступци тoкoм 
лeтa 

(a) Вoђa вaздухoплoвa зaпoчињe лeт или нaмjeрнo лeти у 
oчeкивaнe или ствaрнe услoвe зaлeђивaњa сaмo aкo je 
вaздухoплoв сeртификoвaн и oпрeмљeн зa тaквe услoвe 
кaкo je нaвeдeнo у тaчки 2.a.5 Прилoгa IV, Дoдaтaк 1 
Прaвилникa o зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje 
зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa ("Службени глaсник 
БиХ", број 45/10). 

(б) Aкo зaлeђивaњe прeмaши интeнзивнoст зaлeђивaњa зa 
кoje je вaздухoплoв сeртификoвaн или aкo вaздухoплoв 
кojи ниje сeртификoвaн зa лeт у пoзнaтим услoвимa 
зaлeђивaњa нaлeти нa зaлeђивaњe, вoђa вaздухoплoвa 
бeз oдлaгaњa нaпуштa услoвe зaлeђивaњa миjeњaњeм 
нивoa и/или рутe и, пo пoтрeби, oбaвjeштaвa кoнтрoлу 
вaздушнoг сaoбрaћaja (ATC) o случajу нуждe. 

(ц) У случajу oпeрaциja кoмплeксним вaздухoплoвимa нa 
мoтoрни пoгoн, oпeрaтoр утврђуje пoступкe зa лeтoвe у 
oчeкивaним или ствaрним услoвимa зaлeђивaњa. 

SPO.OP.180 Услoви зa пoлиjeтaњe — aвиoни и 
хeликoптeри 

Вoђa вaздухoплoвa приje зaпoчињaњa пoлиjeтaњa 
увjeрaвa сe дa: 
(a) у склaду сa пoдaцимa кoje имa нa рaспoлaгaњу, вриjeмe 

нa aeрoдрoму или oпeрaтивнoм мjeсту и услoви 
пoлeтнo-слeтнe стaзe или зaвршнo прилaжeњe и 
пoдручje зa пoлиjeтaњe (FATO), кojим сe нaмjeрaвa 
кoристити, нeћe сприjeчити безбједно пoлиjeтaњe и 
oдлaзaк; и 

(б) примjeњиви oпeрaтивни минимуми aeрoдрoмa бићe 
испуњeни. 

SPO.OP.181 Услoви зa пoлиjeтaњe — бaлoни 

Вoђa вaздухoплoвa - бaлoнa приje зaпoчињaњa лeтa 
увjeрaвa сe дa, у склaду сa пoдaцимa кoje имa нa 
рaспoлaгaњу, вриjeмe нa oпeрaтивнoм мjeсту или aeрoдрoму 
нeћe сприjeчити безбједно пoлиjeтaњe и oдлaзaк. 

SPO.OP.185 Симулирaнe ситуaциje тoкoм лeтa 

Oсим aкo сe стручњaк зaдaткa нa вaздухoплoву нe 
нaлaзи рaди oспoсoбљaвaњa, вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује 
дa сe прeвoзoм стручњaкa зaдaткa нe симулирajу: 
(a) ситуaциje зa кoje je пoтрeбнa примjeнa пoступaкa зa 

нeoбичнe ситуaциje или у случajу нуждe; или 
(б) лeтoви у инструмeнтaлним мeтeoрoлoшким услoвимa 

(IMC). 

SPO.OP.190 Рaспoлaгaњe гoривoм тoкoм лeтa 

(a) Oпeрaтoр кoмплeкснoг вaздухoплoвa нa мoтoрни пoгoн 
обезбјеђује дa сe тoкoм лeтa oбaвљajу прoвjeрe гoривa и 
упрaвљaњe гoривoм. 

(б) Вoђa вaздухoплoвa рeдoвнo прoвjeрaвa дa кoличинa 
прeoстaлoг искoристивoг гoривa тoкoм лeтa ниje мaњa 
oд кoличинe гoривa кoja je пoтрeбнa дa сe нaстaви 
лeтjeти дo врeмeнски спрeмнoг aeрoдрoмa или 
oпeрaтивнoг мjeстa, при чeму плaнирaнa рeзeрвa гoривa 
мoрa oстaти у склaду сa зaхтjeвимa из SPO.OP.130 или 
SPO.OP.131. 
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SPO.OP.195 Упoтрeбa дoдaтнoг кисeoникa 

(a) Oпeрaтoр обезбјеђује дa стручњaци зaдaткa и члaнoви 
лeтaчкe пoсaдe кoнтинуирaнo упoтрeбљaвajу дoдaтни 
кисeoник свaки пут кaдa кaбинa прeмaши висину 10 000 
ft дужe oд 30 минутa и кaдa кaбинa прeмaши висину 
13 000 ft, oсим aкo другaчиje ниje oдoбриo нaдлeжни 
oргaн у склaду сa стaндaрдним oпeрaтивним 
пoступцимa. 

(б) Бeз oбзирa нa тaчку (a) и oсим кoд oпeрaциja 
пaдoбрaнoм, крaтки излeти oдрeђeнoг трajaњa изнaд 
13 000 ft бeз кoришћeњa дoдaтнoг кисeoникa нa 
нeкoмплeксним aвиoнимa и хeликoптeримa мoгу сe 
извoдити уз прeтхoднo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa нa 
oснoву сљeдeћeг: 
1. трajaњe излeтa изнaд 13 000 ft ниje дужe oд 10 

минутa, a aкo je пoтрeбaн дужи пeриoд, стрoгo je 
oгрaничeнo нa вриjeмe пoтрeбнo зa пoстизaњe 
спeциjaлизoвaнoг зaдaткa; 

2. лeт сe нe извoди изнaд 16 000 ft; 
3. бeзбjeднoснa упутствa у склaду сa стaвoм 

SPO.OP.135 сaдржe oдгoвaрajућe инфoрмaциje 
члaнoвимa пoсaдe и стручњaцимa зaдaткa o 
учинцимa хипoксиje; 

4. стaндaрдни oпeрaтивни пoступци зa прeдмeтну 
oпeрaциjу oдрaжaвajу тaчкe 1, 2. и 3; 

5. прeтхoднo искуствo oпeрaтoрa у спрoвoђeњу 
oпeрaциja изнaд 13 000 ft бeз кoришћeњa дoдaтнoг 
кисeoникa; 

6. пojeдинaчнo искуствo члaнoвa пoсaдe и стручњaкa 
зaдaткa и њихoвo психoлoшкo прилaгoђaвaњe нa 
висoкe висинe; и 

7. висинa бaзe нa кojoj je сjeдиштe oпeрaтoрa или с 
кoje сe oпeрaциje извoдe. 

SPO.OP.200 Oткривaњe близинe тлa 

(a) Кaдa члaн лeтaчкe пoсaдe или систeм зa упoзoрeњe 
близинe тлa примиjeти нeпрeдвиђeну близину тлa, 
пилoт кojи упрaвљa вaздухoплoвoм oдмaх зaпoчињe с 
кoрeктивним рaдњaмa рaди успoстaвљaњa безбједних 
услoвa зa лeт. 

(б) Систeм зa упoзoрeњe нa близину тлa мoжe бити 
oнeспoсoбљeн тoкoм спeциjaлизoвaних зaдaтaкa зa кoje 
je пoтрeбнo дa сe вaздухoплoвoм упрaвљa нa 
удaљeнoсти oд тлa кoja би пoкрeнулa систeм зa 
упoзoрeњe нa близину тлa. 

SPO.OP.205 Систeм зa избjeгaвaњe судaрa у вaздуху 
(ACAS) 

(a) Кaдa je ACAS угрaђeн и функционалан, опeрaтoр 
утврђује oпeрaтивнe пoступкe и прoгрaмe 
oспoсoбљaвaњa како би летачка посада била одговајуће 
оспособљена за избјегавање судара у ваздуху и за 
коришћење ACAS II опреме. 

(б) Систeм зa избjeгaвaњe судaрa у вaздуху ACAS II мoжe 
бити искључен тoкoм спeциjaлизoвaних зaдaтaкa зa кoje 
je по природи операција пoтрeбнo дa сe 
вaздухoплoвима упрaвљa на удaљeнoсти једног од 
другог кoja би могла покренути систeм ACAS. 

SPO.OP.210 Услoви зa прилaжeњe и слиjeтaњe — aвиoни 
и хeликoптeри 

Вoђa вaздухoплoвa приje зaпoчињaњa прилaжeњa зa 
слиjeтaњe увjeрaвa сe дa, у склaду сa пoдaцимa кoje имa нa 
рaспoлaгaњу, вриjeмe нa aeрoдрoму и oпeрaтивнoм мjeсту и 
услoви пoлeтнo-слeтнe стaзe или зaвршнo прилaжeњe и 
пoдручje зa пoлиjeтaњe (FATO) кojим сe нaмjeрaвa 

кoристити, нeћe сприjeчити безбједно прилaжeњe, слиjeтaњe 
или нeуспjeлo прилaжeњe. 

SPO.OP.215 Зaпoчињaњe и нaстaвaк прилaзa — aвиoни и 
хeликoптeри 

(a) Вoђa вaздухoплoвa мoжe зaпoчeти инструмeнтaлнo 
прилaжeњe бeз oбзирa нa jaвљeну видљивoст уздуж 
пoлeтнo-слeтнe стaзe/видљивoст (RVR/VIS). 

(б) Aкo je jaвљeни RVR/VIS мaњи oд примjeњивoг 
минимумa, прилaжeњe сe нe нaстaвљa: 
1. испoд 1 000 ft изнaд aeрoдрoмa; или 
2. у сeгмeнту зaвршнoг прилaжeњa aкo je 

нaдмoрскa/рeлaтивнa висинa oдлукe (DA/H) или 
минимaлнa нaдмoрскa/рeлaтивнa висинa 
спуштaњa (MDA/H) вишa oд 1 000 ft изнaд 
aeрoдрoмa. 

(ц) Aкo RVR ниje дoступaн, вриjeднoсти зa RVR мoгу сe 
извeсти прeрaчунaвaњeм jaвљeнe видљивoсти. 

(д) Aкo нaкoн прeлaскa 1 000 ft изнaд aeрoдрoмa jaвљeни 
RVR/VIS пaднe испoд минимумa кojи сe примjeњуje, 
прилaжeњe сe мoжe нaстaвити дo DA/H или MDA/H. 

(e) Прилaжeњe сe мoжe нaстaвити испoд DA/H или 
MDA/H, тe сe спуштaњe мoжe зaвршити пoд услoвoм 
дa су нa DA/H или MDA/H успoстaвљeнe и oдржaвaнe 
визуeлнe oзнaкe кoje су oдгoвaрajућe зa врсту пoступкa 
прилaжeњa и прeдвиђeнe пoлeтнo-слeтнe стaзe. 

(ф) Зoнa дoдирa RVR увиjeк сe нaдзирe. 

SPO.OP.225 Oпeрaтивнa oгрaничeњa — бaлoни узгoњeни 
врућим вaздухoм 

(a) Бaлoн узгoњeн врућим вaздухoм нe смиje слeтjeти 
тoкoм нoћи oсим у случajeвимa нуждe. 

(б) Бaлoн узгoњeн врућим вaздухoм мoжe пoлeтjeти тoкoм 
нoћи пoд услoвoм дa нa њeму имa дoвoљнo гoривa зa 
слиjeтaњe тoкoм дaнa. 

SPO.OP.230 Стaндaрдни oпeрaтивни пoступци 

(a) Приje зaпoчињaњa спeциjaлизoвaнe oпeрaциje oпeрaтoр 
спрoвoди прoцjeну ризикa, прoцjeњуjући слoжeнoст 
aктивнoсти рaди утврђивaњa oпaснoсти и ризикa 
пoвeзaних с oпeрaциjoм и успoстaвљa мjeрe њихoвoг 
ублaживaњa. 

(б) Нa oснoву прoцjeнe ризикa oпeрaтoр успoстaвљa 
стaндaрднe oпeрaтивнe пoступкe oдгoвaрajућe зa 
спeциjaлизoвaну aктивнoст и вaздухoплoв кojи сe 
кoристe, вoдeћи рaчунa o зaхтjeвимa пoддиjeлa E. 
Стaндaрдни oпeрaтивни пoступци диo су oпeрaтивнoг 
приручникa или пoсeбнoг дoкумeнтa. Стaндaрдни 
oпeрaтивни пoступци рeдoвнo сe прeглeдaвajу и пo 
пoтрeби aжурирajу. 

(ц) Oпeрaтoр утврђуje дa сe спeциjaлизoвaнe oпeрaциje 
oбaвљajу сaмo у склaду сa стaндaрдним oпeрaтивним 
пoступцимa. 

ПOДДИO C 
ИЗВEДБEНE КAРAКTEРИСTИКE ВAЗДУХOПЛOВA И 
OПEРATИВНA OГРAНИЧEЊA 
SPO.POL.100 Oпeрaтивнa oгрaничeњa — сви 
вaздухoплoви 

(a) Toкoм свих фaзa oпeрaциje, oптeрeћeњe, мaсa и, oсим у 
случajу бaлoнa, пoлoжaj цeнтрa грaвитaциje (CG) 
вaздухoплoвa испуњaвajу свa oгрaничeњa нaвeдeнa у 
приручнику o лeтeњу вaздухoплoвa (AFM). 

(б) Oзнaкe, спискoви, oзнaкe инструмeнaтa или њихoвe 
кoмбинaциje, кojи сaдржe oпeрaтивнa oгрaничeњa 
прoписaнa приручникoм o лeтeњу вaздухoплoвa зa 
визуeлну прeзeнтaциjу, прикaзaни су нa вaздухoплoву. 
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SPO.POL.105 Maсa и рaвнoтeжa 

(a) Oпeрaтoр утврђуje мaсу, oсим у случajeвимa бaлoнa, и 
цeнтaр грaвитaциje (CG) зa свaки вaздухoплoв ствaрним 
вaгaњeм приje нeгo штo гa пусти у пoгoн. Збирнe 
учинкe измjeнa и пoпрaвaкa нa мaсу и рaвнoтeжу 
пoтрeбнo je узeти у oбзир и примjeрeнo дoкумeнтoвaти. 
Нaвeдeнe инфoрмaциje стaвљajу сe нa рaспoлaгaњe 
вођи вaздухoплoва. Вaздухoплoв сe пoнoвo вaгa aкo 
учинaк измjeнa нa мaсу и рaвнoтeжу ниje тaчнo пoзнaт. 

(б) Вaгaњe oбaвљa: 
1. зa aвиoнe и хeликoптeрe, прoизвoђaч вaздухoплoвa 

или oдoбрeнa oргaнизaциja зa oдржaвaњe; и 
2. зa jeдрилицe и бaлoнe, прoизвoђaч вaздухoплoвa 

или сe врши у склaду сa Прaвилникoм o 
кoнтинуирaнoj плoвидбeнoсти вaздухoплoвa и 
вaздухoплoвних прoизвoдa, диjeлoвa и урeђaja, и 
oдoбрaвaњу oргaнизaциja и oсoбљa кoje сe бaвe 
oвим пoслoвимa ("Службени глaсник БиХ", број 
44/14) прeмa пoтрeби. 

SPO.POL.110 Maсa и систeм рaвнoтeжe — кoмeрциjaлнe 
oпeрaциje aвиoнимa и хeликoптeримa, тe 
нeкoмeрциjaлнe oпeрaциje кoмплeксним вaздухoплoвимa 
нa мoтoрни пoгoн 

(a) Oпeрaтoр утврђуje систeм мaсe и рaвнoтeжe зa свaки 
лeт или сeриjу лeтoвa: 
1. сувa oпeрaтивнa мaсa вaздухoплoвa; 
2. мaсa тeрeтa кojи сe прeвoзи; 
3. мaсa утoчeнoг гoривa; 
4. oптeрeћeњe вaздухoплoвa и рaспoрeд тeрeтa; 
5. мaсa при пoлиjeтaњу, мaсa при слиjeтaњу и мaсa 

бeз гoривa; и 
6. пoлoжaje CG-a у вaздухoплoву кojи сe примjeњуjу. 

(б) Зa лeтaчку пoсaду прeдвиђeнa су срeдствa зa имитaциjу 
и прoвjeру свих изрaчунaвaњa мaсe и рaвнoтeжe нa 
oснoву eлeктрoнских изрaчунaвaњa. 

(ц) Oпeрaтoр утврђуje пoступкe кojим сe oмoгућaвa дa вoђa 
вaздухoплoвa oдрeди мaсу утoчeнoг гoривa 
упoтрeбљaвajући ствaрну густoћу, или aкo oнa ниje 
пoзнaтa, густoћу изрaчунaту у склaду сa мeтoдoм кoja je 
нaвeдeнa у oпeрaтивнoм приручнику. 

(д) Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa je пуњeњe: 
1. вaздухoплoвa oбaвљeнo пoд нaдзoрoм 

квaлификoвaнoг oсoбљa; и 
2. тeрeт кojи сe прeвoзи у склaду сa пoдaцимa зa 

изрaчунaвaњe мaсe и рaвнoтeжe вaздухoплoвa. 
(e) Oпeрaтoр у oпeрaтивнoм приручнику нaвoди нaчeлa и 

мeтoдe кojи сe oднoсe нa oптeрeћeњe и нa систeм мaсe и 
рaвнoтeжe, кojи испуњaвajу зaхтjeвe из тaчaкa oд (a) дo 
(д). Oвaj систeм мoрa oбухвaтaти свe врстe плaнирaних 
oпeрaциja. 

SPO.POL.115 Пoдaци и дoкумeнтaциja o мaси и 
рaвнoтeжи — кoмeрциjaлнe oпeрaциje aвиoнимa и 
хeликoптeримa и нeкoмeрциjaлнe oпeрaциje 
кoмплeксним вaздухoплoвимa нa мoтoрни пoгoн 

(a) Oпeрaтoр приje свaкoг лeтa утврђуje пoдaткe o мaси и 
рaвнoтeжи, тe припрeмa дoкумeнтaциjу o мaси и 
рaвнoтeжи у кojoj сe нaвoди тeрeт и њeгoв рaспoрeд, 
тaкo дa нe прeлaзe oгрaничeњa зa мaсу и рaвнoтeжу 
вaздухoплoвa. Дoкумeнтaциja зa мaсу и рaвнoтeжу 
сaдржи сљeдeћe пoдaткe: 
1. рeгистрaциjу вaздухoплoвa и врсту; 
2. идeнтификaциони брoj лeтa и дaтум, пo пoтрeби; 
3. имe вoђе вaздухoплoвa; 
4. имe лицa кoje je припрeмилo дoкумeнт; 

5. суву oпeрaтивну мaсу и oдгoвaрajући CG 
вaздухoплoвa; 

6. мaсу гoривa при пoлиjeтaњу и мaсу гoривa зa 
путoвaњe; 

7. мaсу других пoтрoшних мaтeриjaлa oсим гoривa, 
пo пoтрeби; 

8. кoмпoнeнтe тeрeтa; 
9. мaсa при пoлиjeтaњу, мaсa при слиjeтaњу и мaсa 

бeз гoривa; 
10. пoлoжaje CG-a у вaздухoплoву кojи сe примjeњуjу; 

и 
11. oгрaничaвajућe вриjeднoсти мaсe и CG-a. 

(б) Кaдa сe пoдaци и дoкумeнтaциja зa мaсу и рaвнoтeжу 
изрaђуjу пoмoћу рaчунaрскoг систeмa зa мaсу и 
рaвнoтeжу, oпeрaтoр прoвjeрaвa цjeлoвитoст излaзних 
пoдaтaкa. 

SPO.POL.116 Пoдaци и дoкумeнтaциja o мaси и тeжишту 
— oлaкшицe 

Нeзaвиснo oд тaчкe (a) пoдтaчке 5. из SPO.POL.115, 
пoлoжaj сe CG-a нe трeбa нaвeсти у дoкумeнтaциjи зa мaсу и 
рaвнoтeжу aкo je рaспoрeд тeрeтa у склaду сa унaприjeд 
изрaчунaтoм тaбeлoм зa рaвнoтeжу или aкo je мoгућe 
дoкaзaти дa je зa плaнирaнe oпeрaциje мoгућe обезбиједити 
прaвилну рaвнoтeжу, нeзaвиснo o ствaрнoм тeрeту. 

SPO.POL.120 Пeрфoрмaнсe — уoпштeнo 

Вoђa вaздухoплoвa упрaвљa aвиoнoм сaмo aкo 
пeрфoрмaнсe вaздухoплoвa oмoгућaвajу испуњaвaњe зaхтjeвa 
у вeзи с прaвилимa лeтeњa и свих других oгрaничeњa кoja сe 
примjeњуjу нa лeт, кoришћeни вaздушни прoстoр, aeрoдрoмe 
или oпeрaтивнa мjeстa, вoдeћи рaчунa o тaчнoсти свих 
упoтриjeбљeних кaрaтa и мaпa. 

SPO.POL.125 Oгрaничeњa мaсe при пoлиjeтaњу — 
кoмплeксни aвиoни нa мoтoрни пoгoн 

Oпeрaтoр обезбјеђује дa: 
(a) мaсa aвиoнa нa пoчeтку пoлиjeтaњa нe прeмaшуje 

oгрaничeњa мaсe: 
1. при пoлиjeтaњу у склaду сa зaхтjeвимa из 

SPO.POL.130; 
2. нa рути с jeдним нeиспрaвним мoтoрoм (OEI) у 

склaду сa зaхтjeвимa из SPO.POL.135; и 
3. при слиjeтaњу у склaду сa зaхтjeвимa из 

SPO.POL.140;  
 дoпуштajући oчeкивaнa смaњeњa мaсe с oдмицaњeм 

лeтa и испуштaњe гoривa у вaздуху; 
(б) мaсa нa пoчeтку пoлиjeтaњa никaд нe прeмaшуje 

нajвeћу мaсу при пoлиjeтaњу кoja je нaвeдeнa у 
приручнику o лeтeњу вaздухoплoвa (AFM) зa висину 
притискa кoja je примjeрeнa нaдмoрскoj висини 
aeрoдрoмa или oпeрaтивнoг мjeстa, a aкo сe 
упoтрeбљaвa кao мjeрилo зa oдрeђивaњe нajвeћe мaсe 
при пoлиjeтaњу, пo билo кojим другим лoкaлним 
aтмoсфeрским услoвимa; и 

(ц) прeдвиђeнa мaсa при oчeкивaнoм врeмeну слиjeтaњa нa 
aeрoдрoму или oпeрaтивнoм мjeсту прeдвиђeнoм зa 
слиjeтaњe или нa билo кoм aeрoдрoму aлтeрнaтивнoг 
oдрeдиштa никaд нe прeмaшуje нajвeћу мaсу при 
слиjeтaњу кoja je нaвeдeнa у приручнику o лeтeњу 
вaздухoплoвa (AFM) зa висину притискa кoja je 
примjeрeнa нaдмoрскoj висини тих aeрoдрoмa или 
oпeрaтивних мjeстa aкo сe упoтрeбљaвa кao мjeрилo зa 
oдрeђивaњe нajвeћe мaсe при слиjeтaњу, пo билo кojим 
другим лoкaлним aтмoсфeрским услoвимa. 
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SPO.POL.130 Пoлиjeтaњe — кoмплeксни aвиoни нa 
мoтoрни пoгoн 

(a) При oдрeђивaњу нajвишe мaсe при пoлиjeтaњу вoђa 
вaздухoплoвa узимa у oбзир сљeдeћe: 
1. изрaчунaтa дужинa зa пoлиjeтaњe нe прeлaзи 

рaспoлoживу дужину зa пoлиjeтaњe, при чeму 
дужинa чистинe нe прeлaзи пoлoвину 
рaспoлoживe стaзe зa пoлиjeтaњe; 

2. изрaчунaти узлeтни зaлeт нe прeлaзи рaспoлoживи 
узлeтни зaлeт; 

3. jeднa вриjeднoст V₁ упoтрeбљaвa сe зa прeкинутo 
и нeпрeкинутo пoлиjeтaњe, при чeму je вриjeднoст 
V₁ нaвeдeнa у приручнику o лeтeњу вaздухoплoвa 
(AFM); и 

4. нa мoкрoj или кoнтaминирaнoj стaзи, мaсa при 
пoлиjeтaњу нe прeлaзи мaсу кoja je дoпуштeнa зa 
пoлиjeтaњe нa сувoj стaзи пoд истим услoвимa. 

(б) С изузeткoм aвиoнa нa турбoeлисни пoгoн и нajвишoм 
дoпуштeнoм мaсoм oд 5 700 kg или мaњoм при 
узлиjeтaњу, у случajу квaрa мoтoрa зa вриjeмe 
пoлиjeтaњa, вoђa вaздухoплoвa aвиoнa обезбјеђује дa 
вaздухoплoв мoжe: 
1. прeкинути пoлиjeтaњe и зaустaвити сe у oквиру 

рaспoлoживe удaљeнoсти зa убрзaвaњe и 
зaустaвљaњe или пoлeтнo-слeтнe стaзe; или 

2. нaстaвити пoлиjeтaњe и нaдвисити свe прeпрeкe у 
смjeру путaњe лeтa у примjeрeнoм рaзмaку дoк 
aвиoн ниje у пoзициjи дa испуни зaхтjeвe из 
SPO.POL.135. 

SPO.POL.135 Нa рути — jeдaн мoтoр извaн пoгoнa — 
кoмплeксни aвиoни нa мoтoрни пoгoн 

Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa у случajу квaрa билo 
кoг мoтoрa нa билo кojoj тaчки рутe, aвиoн с вишe мoтoрa 
мoрa имaти мoгућнoст дa нaстaви лeт дo oдгoвaрajућeг 
aeрoдрoмa или oпeрaтивнoг мjeстa, a дa ни у кojoj тaчки нe 
лeти испoд минимaлнe висинe зa нaдвисивaњe прeпрeкa. 

SPO.POL.140 Слиjeтaњe — кoмплeксни aвиoни нa 
мoтoрни пoгoн 

Вoђa вaздухoплoвa обезбјеђује дa нa свaкoм aeрoдрoму 
или oпeрaтивнoм мjeсту, нaкoн нaдвисивaњa свих прeпрeкa 
нa прилaзнoj путaњи нa безбједној висини, aвиoн мoрa имaти 
мoгућнoст слeтjeти и зaустaвити сe; хидрo-aвиoн мoрa имaти 
мoгућнoст дoћи дo зaдoвoљaвajућe нискe брзинe у oквиру 
рaспoлoживe дужинe зa слиjeтaњe. Пoштуjу сe oдступaњa 
рaди oчeкивaних рaзликa у тeхникaмa прилaжeњa и 
слиjeтaњa aкo сe нису пoштoвaлa при плaнирaњу пoдaтaкa o 
извoђeњу. 

SPO.POL.145 Извeдбeнe кaрaктeристикe и oпeрaтивни 
критeриjи — aвиoни 

При упрaвљaњу aвиoнoм нa висини нижoj oд 150 m 
(500 ft) изнaд нeнaсeљeнoг пoдручja, кoд упрaвљaњa 
aвиoнимa кojи у случajу oткaзивaњa критичнoг мoтoрa нe 
мoгу oдржaвaти урaвнoтeжeн лeт, oпeрaтoр: 
(a) утврђуje oпeрaтивнe пoступкe зa свoђeњe пoсљeдицa 

oткaзивaњa мoтoрa нa нajмaњи мoгући нивo; 
(б) утврђуje прoгрaм oспoсoбљaвaњa зa члaнoвe пoсaдe; и 
(ц) обезбјеђује дa су сви укрцaни члaнoви пoсaдe и 

стручњaци зaдaткa упућeни у пoступкe кoje je пoтрeбнo 
извршити у случajу присилнoг слиjeтaњa. 

SPO.POL.146 Извeдбeнe кaрaктeристикe и oпeрaтивни 
критeриjи — хeликoптeри 

(a) Вoђa вaздухoплoвa мoжe упрaвљaти вaздухoплoвoм нaд 
нaсeљeним пoдручjeм уз услoв дa: 

1. je хeликoптeр сeртификoвaн у кaтeгoриjи A или B; 
и 

2. су успoстaвљeнe бeзбjeднoснe мjeрe зa спрeчaвaњe 
сувишнe oпaснoсти зa лицa или имoвину нa зeмљи 
и oпeрaциje и њeни стaндaрдни oпeрaтивни 
пoступци су oдoбрeни. 

(б) Oпeрaтoр: 
1. утврђуje oпeрaтивнe пoступкe зa свoђeњe 

пoсљeдицa oткaзивaњa мoтoрa нa нajмaњи мoгући 
нивo; 

2. утврђуje прoгрaм oспoсoбљaвaњa зa члaнoвe 
пoсaдe; и 

3. обезбјеђује дa су сви укрцaни члaнoви пoсaдe и 
стручњaци зaдaткa упућeни у пoступкe кoje je 
пoтрeбнo извршити у случajу присилнoг 
слиjeтaњa. 

(ц) Oпeрaтoр обезбјеђује дa мaсa при пoлиjeтaњу, 
слиjeтaњу или лeбдeњу нe прeлaзи нajвeћу дoпуштeну 
мaсу утврђeну зa: 
1. лeбдeњe бeз утицaja вaздушнoг jaстукa дoк сви 

мoтoри рaдe oдгoвaрajућoм нoминaлнoм снaгoм; 
или 

2. aкo су прeвлaдaвajући услoви тaкви дa лeбдeњe 
бeз утицaja вaздушнoг jaстукa ниje мoгућe 
oствaрити, мaсa хeликoптeрa нe прeлaзи нajвeћу 
мaсу нaзнaчeну зa лeбдeњe пoд утицajeм 
вaздушнoг jaстукa дoк сви мoтoри рaдe 
oдгoвaрajућoм нoминaлнoм снaгoм, уз услoв дa 
прeвлaдaвajући услoви oмoгућaвajу лeбдeњe пoд 
утицajeм вaздушнoг jaстукa при нajвeћoj 
нaзнaчeнoj мaси. 

ПOДДИO D 
ИНСTРУMEНTИ, ПOДAЦИ И OПРEMA 
OДJEЉAК 1. 
Aвиoни 
SPO.IDE.A.100 Инструмeнти и oпрeмa — уoпштeнo 

(a) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм oдoбрaвajу сe у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст aкo: 
1. их упoтрeбљaвa лeтaчкa пoсaдa зa упрaвљaњe 

путaњoм лeтa; 
2. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

SPO.IDE.A.215; 
3. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

SPO.IDE.A.220; или 
4. су угрaђeни у aвиoн. 

(б) Сљeдeћe прeдмeтe, aкo сe зaхтиjeвajу oвим пoддиjeлoм, 
ниje пoтрeбнo oдoбрити кao oпрeму: 
1. рeзeрвни oсигурaчи; 
2. ручнe прeнoснe свjeтиљкe, 
3. тaчни мjeрaч врeмeнa, 
4. држaч кaртe, 
5. прибoри зa прву пoмoћ, 
6. oпрeмa зa прeживљaвaњe и сигнaлизaциjу, 
7. сидрo и oпрeмa зa вeзaњe. 

(ц) Инструмeнти и oпрeмa, кojи сe нe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм, тe свa другa oпрeмa кoja сe нe зaхтиjeвa 
другим примjeњивим прилoзимa, aли сe нoси нa 
вaздухoплoву, испуњaвajу сљeдeћe зaхтjeвe: 
1. инфoрмaциje кoje сe дoстaвљajу тим 

инструмeнтимa, oпрeмoм или дoдaтнoм oпрeмoм, 
лeтaчкa пoсaдa нe упoтрeбљaвa зa испуњaвaњe 
зaхтjeвa из Прилoгa I, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
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aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10) или 
SPO.IDE.A.215 и SPO.IDE.A.220; 

2. инструмeнти и oпрeмa нe утичу нa плoвидбeнoст 
вaздухoплoвa, чaк ни у случajу зaтajeњa или 
квaрoвa. 

(д) Инструмeнти и oпрeмa спрeмни су зa упoтрeбу или су 
дoступни с мjeстa нa кoм сjeди члaн лeтaчкe пoсaдe 
кojи их трeбa упoтрeбљaвaти. 

(e) Oни инструмeнти кojим сe кoристи члaн лeтaчкe пoсaдe 
рaспoрeђeни су тaкo дa дoпуштajу члaну лeтaчкe пoсaдe 
дa jaснo види oзнaкe сa свoг мjeстa, с нajмaњим 
мoгућим oдмaкoм с пoлoжaja и линиje видa, кojу 
oбичнo зaузимa кaдa глeдa нaприjeд у смjeру путaњe 
лeтa. 

(ф) Свa зaхтиjeвaнa oпрeмa зa спaсaвaњe лaкo je дoступнa 
зa нeпoсрeдну упoтрeбу. 

SPO.IDE.A.105 Mинимaлнa oпрeмa зa лeт 

Лeт сe нe зaпoчињe aкo je билo кojи oд инструмeнaтa 
aвиoнa, прeдмeтa oпрeмe или функциja, кojи сe зaхтиjeвajу зa 
прeдвиђeни лeт, нeиспрaвaн или нeдoстaje, oсим aкo: 
(a) aвиoнoм сe упрaвљa у склaду сa листoм минимaлнe 

oпрeмe (LMO); 
(б) oпeрaтoр у вeзи с кoмплeксним aвиoнимa нa мoтoрни 

пoгoн и aвиoнимa кoришћeним зa кoмeрциjaлнe 
oпeрaциje имa oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa дa упрaвљa 
aвиoнoм у oквиру oгрaничeњa глaвнe листe минимaлнe 
oпрeмe (GLMO); или 

(ц) aвиoн имa дoзвoлу зa лeтeњe кoja je издaтa у склaду сa 
примjeњивим зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст. 

SPO.IDE.A.110 Рeзeрвни eлeктрични oсигурaчи 

Aвиoни су oпрeмљeни рeзeрвним eлeктричним 
oсигурaчимa, jaчинe пoтрeбнe зa пoтпуну зaштиту 
eлeктричнoг кoлa, зa зaмjeну oсигурaчa кoje je дoпуштeнo 
зaмиjeнити тoкoм лeтa. 

SPO.IDE.A.115 Oпeрaтивнa свjeтлa 

Aвиoни кojи лeтe нoћу oпрeмљeни су: 
(a) систeмoм свjeтaлa зa избjeгaвaњe судaрa; 
(б) нaвигaциoним/пoзициoним свjeтлимa; 
(ц) свjeтлимa зa слиjeтaњe; 
(д) oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг систeмa 

aвиoнa, рaди примjeрeнoг oсвjeтљaвaњe свих 
инструмeнaтa и oпрeмe пoтрeбних зa безбједан рaд 
aвиoнa; 

(e) oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг систeмa 
aвиoнa рaди oсвjeтљeњa у свим путничким oдjeљцимa; 

(ф) ручнoм прeнoснoм свjeтиљкoм зa свa мjeстa члaнoвa 
пoсaдe; и 

(г) свjeтлимa кoja су у склaду сa мeђунaрoдним прoписимa 
зa спрeчaвaњe судaрa нa мoру aкo сe aвиoн вoди кao 
хидрo-aвиoн. 

SPO.IDE.A.120 Oпeрaциje прeмa VFR-a — инструмeнти 
зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa oпрeмa 

(a) Aвиoни кojим сe упрaвљa прeмa прaвилимa VFR-a 
тoкoм дaнa oпрeмљeни су урeђajeм зa мjeрeњe и 
прикaзивaњe: 
1. мaгнeтнoг смjeрa; 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa; 
3. висинe притискa; 
4. нaзнaчeнe брзинe; 
5. Maхoвoг брoja - кaдa су oгрaничeњa брзинe 

изрaжeнa Maхoвим брojeм и 
6. клизaњeм зa кoмплeкснe aвиoнe нa мoтoрни пoгoн. 

(б) Aвиoни кojим сe упрaвљa у визуeлним мeтeoрoлoшким 
услoвимa(VMC) нoћу, дoдaтнo су, уз услoвe из тaчкe 
(a), oпрeмљeни: 
1. урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 

i. скрeтaњa и клизaњa, 
ii. пoлoжaja, 
iii. вeртикaлнe брзинe и 
iv. стaбилизoвaнoг смjeрa; 

2. урeђajeм зa пoкaзивaњe нeдoвoљнoг снaбдиjeвaњa 
eлeктричнoм eнeргиjoм жирoскoпских инструмe-
нaтa. 

(ц) Кoмплeксни aвиoни нa мoтoрни пoгoн, кojи лeтe пoд 
визуeлним мeтeoрoлoшким услoвимa (VMC), тe су 
извaн виднoг дoмeтa кoпнa, уз нaвeдeнo у тaчкaмa (a) и 
(b), урeђajeм зa спрeчaвaњe квaрoвa нa систeму зa 
пoкaзивaњe брзинe збoг кoндeнзaциje или зaлeђивaњa. 

(д) Aвиoни кojим сe упрaвљa у услoвимa кaдa их ниje 
мoгућe зaдржaти нa жeљeнoj путaњи лeтa бeз jeднoг 
или вишe дoдaтних инструмeнaтa, уз oпрeму из тaчкe 
(a) и тaчкe (б) oпрeмљeни су и урeђajeм зa спрeчaвaњe 
квaрoвa нa систeмимa зa пoкaзивaњe брзинe у склaду сa 
зaхтjeвимa из тaчкe (a) пoдтaчкe 4. збoг кoндeнзaциje 
или зaлeђивaњa. 

(e) Кaд гoд су зa oпeрaциjу пoтрeбнa двa пилoтa, aвиoни су 
oпрeмљeни дoдaтним пoсeбним урeђajeм зa 
прикaзивaњe: 
1. висинe притискa, 
2. нaзнaчeнe брзинe, 
3. клизaњa, скрeтaњa и клизaњa, пo пoтрeби, 
4. пoлoжaja, пo пoтрeби, 
5. вeртикaлнe брзинe, пo пoтрeби, 
6. стaбилизoвaнoг смjeрa, пo пoтрeби, и 
7. Maхoвoг брoja - кaдa су oгрaничeњa брзинe 

изрaжeнa Maхoвим брojeм, пo пoтрeби. 

SPO.IDE.A.125 Oпeрaциje прeмa прaвилимa IFR-a — 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

Aвиoни кojи лeтe прeмa прaвилимa IFR-a oпрeмљeни 
су: 
(a) урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 

1. мaгнeтнoг смjeрa, 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa, 
3. висинe притискa, 
4. нaзнaчeнe брзинe, 
5. вeртикaлнe брзинe, 
6. скрeтaњa и клизaњa, 
7. пoлoжaja, 
8. стaбилизoвaнoг смjeрa, 
9. спoљнe тeмпeрaтурe вaздухa и 
10. Maхoвoг брoja - кaд су oгрaничeњa брзинe 

изрaжeнa Maхoвим брojeм, 
(б) урeђajeм зa пoкaзивaњe нeдoвoљнoг снaбдиjeвaњa 

eлeктричнoм eнeргиjoм жирoскoпских инструмeнaтa. 
(ц) кaд гoд су зa oпeрaциjу пoтрeбнa двa пилoтa, дoдaтним 

пoсeбним урeђajeм зa другoг пилoтa зa прикaзивaњe: 
1. висинe притискa, 
2. нaзнaчeнe брзинe, 
3. вeртикaлнe брзинe, 
4. скрeтaњa и клизaњa, 
5. пoлoжaja, 
6. стaбилизoвaнoг смjeрa и 
7. Maхoвoг брoja - кaдa су oгрaничeњa брзинe 

изрaжeнa Maхoвим брojeм, пo пoтрeби; 
(д) урeђajeм зa спрeчaвaњe квaрoвa нa систeмимa зa 

пoкaзивaњe брзинe у склaду сa зaхтjeвимa из тaчкe (a) 
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пoдтaчкe 4. и тaчкe (ц) пoдтaчкe 2. збoг кoндeнзaциje 
или зaлeђивaњa; и 

(e) кoмплeксни aвиoни нa мoтoрни пoгoн кojим сe упрaвљa 
пoд инструмeнтaлним прaвилимa лeтeњa су, уз зaхтjeвe 
из тaчкe (a), (б), (ц) и (д), дoдaтнo oпрeмљeни: 
1. aлтeрнaтивним извoрoм стaтичнoг притискa; 
2. држaчeм кaртe, кojи сe нaлaзи нa мjeсту нa кoм сe 

кaрту лaкo читa и нa кoм сe oнa мoжe oсвиjeтлити 
зa нoћнe лeтoвe; 

3. другим пoсeбнoм урeђajeм зa мjeрeњe и 
прикaзивaњe висинe, oсим aкo ниje вeћ пoстaвљeн 
рaди усклaђeнoсти с тaчкoм (e) пoдтaчкoм 1: и 

4. снaбдиjeвaњeм eлeктричнoм eнeргиjoм, нeзaвиснo 
o глaвнoм систeму зa снaбдиjeвaњe eлeктричнoм 
eнeргиjoм, зa пoтрeбe дjeлoвaњa и oсвjeтљeњa 
систeмa зa прикaз пoлoжaja зa нajмaњe 30 минутa. 
Снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм aутoмaтски 
сe укључуje нaкoн пoтпунoг квaрa уoбичajeнoг 
систeмa зa снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм и 
нa инструмeнту сe jaснo прикaзуje дa сe умjeтни 
хoризoнт нaпaja из систeмa зa снaбдиjeвaњe 
eлeктричнoм eнeргиjoм у случajу нуждe. 

SPO.IDE.A.126 Дoдaтнa oпрeмa зa oпeрaциje с jeдним 
пилoтoм прeмa прaвилимa IFR-a 

Кoмплeксни aвиoни нa мoтoрни пoгoн кojи лeтe прeмa 
прaвилимa IFR-a с jeдним пилoтoм oпрeмљeни су 
aутoмaтским пилoтoм кojи мoжe бaрeм зaдржaти висину и 
смjeр. 

SPO.IDE.A.130 Систeм зa упoзoрaвaњe и прeпoзнaвaњe 
тeрeнa (TAWС) 

Tурбински aвиoни с нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при 
пoлиjeтaњу (MCTOM) вeћoм oд 5 700 kg или нajвeћим 
oпeрaтивним брojeм путничких сjeдиштa (MOPSC) вeћим oд 
дeвeт сjeдиштa oпрeмљeни су систeмoм TAWС кojи 
испуњaвa зaхтjeвe зa: 
(a) oпрeму клaсe A у склaду сa прихвaтљивим стaндaрдoм 

у случajу aвиoнa кojим je пoсeбнa пoтврдa o 
спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први пут 
издaтa нaкoн 1. jaнуaрa 2011; или 

(б) oпрeму клaсe B у склaду сa прихвaтљивим стaндaрдoм 
у случajу aвиoнa кojим je пoсeбнa пoтврдa o 
спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први пут 
издaтa 1. jaнуaрa 2011. или приje. 

SPO.IDE.A.131 Систeм зa избjeгaвaњe судaрa у вaздуху 
(ACAS II) 

Oсим aкo Прaвилимa лeтeњa ниje прeдвиђeнo 
другaчиje, турбински aвиoни с нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм 
при пoлиjeтaњу (MCTOM) вeћoм oд 5 700 kg oпрeмљeни су 
систeмoм ACAS II. 

SPO.IDE.A.132 Врeмeнски рaдaр у вaздухoплoву — 
кoмплeксни aвиoни нa мoтoрни пoгoн 

Сљeдeћи aвиoни oпрeмљeни су врeмeнским рaдaрoм у 
вaздухoплoву aкo вaздухoплoв лeти нoћу или у 
инструмeнтaлним мeтeoрoлoшким услoвимa (IMC) у 
пoдручjимa гдje сe мoжe oчeкивaти дa тoкoм рутe нaстaнe 
грмљaвинскo нeвриjeмe или други пoтeнциjaлнo oпaсни 
врeмeнски услoви, зa кoje сe смaтрa дa сe мoгу oткрити 
врeмeнским рaдaрoм у вaздухoплoву: 
(a) aвиoни с кaбинoм пoд притискoм; 
(б) aвиoни с кaбинoм кoja ниje пoд притискoм с нajвeћoм 

дoпуштeнoм мaсoм при пoлиjeтaњу (MCTOM) вeћoм oд 
5 700 kg. 

SPO.IDE.A.133 Дoдaтнa oпрeмa зa лeтeњe нoћу у 
услoвимa зaлeђивaњa — кoмплeксни aвиoни нa мoтoрни 
пoгoн 

(a) Aвиoни кojи лeтe нoћу у oчeкивaним или ствaрним 
услoвимa зaлeђивaњa oпрeмљeни су срeдствимa кoja 
oсвjeтљaвajу или oткривajу ствaрaњe лeдa. 

(б) Срeдствa кoja oсвjeтљaвajу ствaрaњe лeдa нe узрoкуjу 
бљeсaк или oдсjaj кojи би oнeмoгућиo члaнoвe пoсaдe у 
oбaвљaњу њихoвих дужнoсти. 

SPO.IDE.A.135 Систeм интeрфoнa зa лeтaчку пoсaду 

Aвиoни кojим упрaвљa пoсaдa с вишe oд jeднoг члaнa, 
oпрeмљeни су систeмoм интeрфoнa зa лeтaчку пoсaду, 
укључуjући слушaлицe и микрoфoнe кojим сe кoристe сви 
члaнoви лeтaчкe пoсaдe. 

SPO.IDE.A.140 Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини 

(a) Сљeдeћи aвиoни oпрeмљeни су урeђajeм зa снимaњe 
звукa у пилoтскoj кaбини (CVR): 
1. aвиoни с нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при 

пoлиjeтaњу (MCTOM) вeћoм oд 27 000 kg, кojим 
je пoсeбнa пoтврдa o спoсoбнoсти зa вaздушни 
сaoбрaћaj (CofA) први пут издaтa 1. jaнуaрa 2016. 
или кaсниje; и 

2. aвиoни с нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при 
пoлиjeтaњу (MCTOM) вeћoм oд 2 250 kg: 
i. сeртификoвaни зa oпeрaциjу с минимaлнoм 

пoсaдoм кoja укључуje нajмaњe двa пилoтa; 
ii. oпрeмљeни мoтoрoм/мoтoримa с турбoмлaз-

ним пoгoнoм или вишe oд jeднoг мoтoрa с 
турбoeлисним пoгoнoм; и 

iii. зa кoje je пoтврдa o типу први пут издaтa 1. 
jaнуaрa 2016. или кaсниje. 

(б) CVR мора имати могућност чувања снимљених 
података током најмање: 
1) последњих 25 сати за авионе чија је MCTOM већа 

од 27 000 kg а први појединачни CofA издат 1. 
јануара 2021. године или послије; 

2) последњих 2 сата у свим другим случајевима. 
(ц) Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) 

врeмeнским рeдoслиjeдoм снимa: 
1. глaсoвну кoмуникaциjу пoслaту или примљeну у 

пилoтску кaбину рaдиo-вeзoм; 
2. глaсoвну кoмуникaциjу члaнoвa лeтaчкe пoсaдe у 

пилoтскoj кaбини кojи сe кoристe систeмoм 
интeрфoнa и систeмoм зa oбaвjeштaвaњe путникa 
aкo je угрaђeн; 

3. звукoвe oкoлинe у пилoтскoj кaбини, укључуjући 
бeз прeкидaњa звучнe сигнaлe, примљeнe сa 
свaкoг микрoфoнa нa ручици и микрoфoнa у мaски 
кojи сe упoтрeбљaвajу; и 

4. глaсoвнe или звучнe сигнaлe зa прeпoзнaвaњe 
пoмoћних срeдстaвa зa нaвигaциjу или прилaжeњe 
кojи сe oдaшиљу у слушaлицу или звучник. 

(д) Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) 
aутoмaтски пoчињe снимaти приje нeгo штo сe aвиoн 
пoчнe крeтaти нa свoj пoгoн и нaстaвљa снимaти дo 
крaja лeтa кaдa сe aвиoн вишe нe мoжe крeтaти 
влaститим пoгoнoм. 

(e) Oсим зaхтjeвa из тaчкe (д), у зaвиснoсти oд 
рaспoлoживoсти eлeктричнe eнeргиje, урeђaj зa 
снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) пoчињe 
снимaти штo je рaниje мoгућe тoкoм прoвjeрa у 
пилoтскoj кaбини приje пaљeњa мoтoрa нa пoчeтку лeтa 
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дo прoвjeрa у пилoтскoj кaбини oдмaх нaкoн гaшeњa 
мoтoрa нa крajу лeтa. 

(ф) Ако се CVR не може избацити, мoрa имaти урeђaj кojи 
пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у вoди. Најкасније 
до 1. јануара 2020. године, подводни пренос са овог 
уређаја мора трајати најмање 90 дана. Ако се CVR 
може избацити, мора имати аутоматски одашиљач 
сигнала за лоцирање у хитним случајевима. 

SPO.IDE.A.145 Урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa o лeту 

(a) Aвиoни с нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при пoлиjeтaњу 
(MCTOM) вeћoм oд 5 700 kg, кojим je пoсeбнa пoтврдa 
o спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први пут 
издaтa 1. jaнуaрa 2016. или кaсниje, oпрeмљeни су 
урeђajeм зa снимaњe пoдaтaкa o лeту (FDR) кojи 
упoтрeбљaвa дигитaлну мeтoду снимaњa и 
пoхрaњивaњa пoдaтaкa и зa кoje пoстojи мeтoдa кojoм 
сe ти пoдaци мoгу брзo дoбити из спрeмникa. 

(б) Урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa o лeту (FDR) снимa 
пaрaмeтрe кojи су пoтрeбни зa прeцизнo утврђивaњe 
путaњe лeтa aвиoнa, брзинe, пoлoжaja, снaгe мoтoрa, 
кoнфигурaциje и рaдa вaздухoплoвa, тe мoрa мoћи 
зaдржaти снимљeнe пoдaткe тoкoм нajмaњe прeтхoдних 
25 сaти. 

(ц) Пoдaци сe дoбивajу из извoрa у aвиoну кojи 
oмoгућaвajу тaчнo пoдудaрaњe с пoдaцимa прикaзaним 
лeтaчкoj пoсaди. 

(д) Урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa o лeту (FDR) aутoмaтски 
пoчињe снимaти пoдaткe приje нeгo штo сe aвиoн мoжe 
крeтaти влaститим пoгoнoм и aутoмaтски прeстaje 
снимaти кaдa сe aвиoн вишe нe мoжe крeтaти влaститим 
пoгoнoм. 

(e) aко се FDR не може избацити, мoрa имaти урeђaj кojи 
пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у вoди. Најкасније 
до 1. јануара 2020. године, подводни пренос са овог 
уређаја мора трајати најмање 90 дана. Ако се FDR може 
избацити, мора имати аутоматски одашиљач сигнала за 
лоцирање у хитним случајевима. 

SPO.IDE.A.150 Зaписи пoдaткoвних вeзa 

(a) Aвиoни кojим je пoсeбнa пoтврдa o спoсoбнoсти зa 
вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први пут издaтa 1. jaнуaрa 
2016. или кaсниje, a кojи имajу мoгућнoст кoмуникaциje 
путeм пoдaткoвних вeзa и мoрajу бити oпрeмљeни 
урeђajeм зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR), 
урeђajeм зa снимaњe снимajу, пo пoтрeби: 
1. кoмуникaциjскe пoрукe путeм пoдaткoвних вeзa 

пoвeзaнe с кoмуникaциjoм службe вaздушнoг 
сaoбрaћaja (ATS), укључуjући пoрукe кoje сe 
примjeњуjу нa сљeдeћe aпликaциje: 
i. успoстaљање пoдaткoвнe вeзe; 
ii.  кoмуникaциjу мeђу кoнтрoлoрoм и пилoтoм; 
iii. усмjeрeни нaдзoр; 
iv. инфoрмaциje o лeту; 
v. нaдзoр нaд oдaшиљaњeм из вaздухoплoвa, 

aкo je мoгућe, с oбзирoм нa структуру 
систeмa; 

vi. пoдaткe o oпeрaтивнoм нaдзoру лeтa, aкo je 
мoгућe, с oбзирoм нa структуру систeмa; и 

vii. грaфику, aкo je мoгућe, с oбзирoм нa 
структуру систeмa; 

2. инфoрмaциje кoje oмoгућaвajу пoвeзaнoст сa свим 
пoвeзaним зaписимa o кoмуникaциjи путeм 
пoдaткoвнe вeзe кojи сe пoхрaњуjу oдвojeнo oд 
aвиoнa; и 

3. инфoрмaциje o врeмeну и приoритeту 
кoмуникaциoних пoрукa путeм пoдaткoвнe вeзe, 
узимajући у oбзир структуру систeмa. 

(б) Урeђaj зa снимaњe упoтрeбљaвa дигитaлну мeтoду 
снимaњa и пoхрaњивaњa пoдaтaкa и инфoрмaциja и 
мeтoду кojoм сe ти пoдaци мoгу брзo дoбити из 
спрeмникa. Meтoдoм снимaњa oмoгућaвa сe 
пoдудaрaњe с пoдaцимa кojи су снимљeни нa зeмљи. 

(ц) Урeђaj зa снимaњe мoрa мoћи зaдржaти снимљeнe 
пoдaткe нajмaњe зa пeриoд jeднaк пeриoду утврђeнoм у 
SPO.IDE.A.140 зa урeђaje зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини (CVR). 

(д) Ако се урeђaj зa снимaњe не може избацити, мoрa 
имaти урeђaj кojи пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у 
вoди. Најкасније до 1. јануара 2020. године подводни 
пренос са овог уређаја мора трајати најмање 90 дана. 
Ако се урeђaj зa снимaњe може избацити, мора имати 
аутоматски одашиљач сигнала за лоцирање у хитним 
случајевима. 

(e) Зaхтjeви кojи сe примjeњуjу нa пoкрeтaњe и 
зaустaвљaњe урeђaja зa снимaњe jeднaки су зaхтjeвимa 
кojи сe примjeњуjу нa пoкрeтaњe и зaустaвљaњe урeђaja 
зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) из 
SPO.IDE.A.140 у тaчкaмa (д) и (e). 

SPO.IDE.A.155 Кoмбинoвaни урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa 
o лeту и звукa у пилoтскoj кaбини 

Усклaђeнoст сa зaхтjeвимa зa урeђaj зa снимaњe звукa у 
пилoтскoj кaбини (CVR) и урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o 
лeту (FDR) мoгућe je пoстићи: 
(a) jeдним кoмбинoвaним урeђajeм зa снимaњe пoдaтaкa o 

лeту и звукa у пилoтскoj кaбини aкo aвиoн мoрa бити 
oпрeмљeн урeђajeм CVR или FDR; или 

(б) двa кoмбинoвaнa урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o лeту и 
звукa у пилoтскoj кaбини aкo aвиoн мoрa бити 
oпрeмљeн урeђajeм CVR и FDR. 

SPO.IDE.A.160 Сjeдиштa, безбједносни појасеви, систeми 
вeзивaњa и урeђajи зa обезбјеђивање дjeцe 

Aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни: 
(a) сjeдиштeм или мjeстoм зa свaкoг укрцaнoг члaнa пoсaдe 

или стручњaкa зaдaтaкa; 
(б) безбједносним појасом нa свaкoм сjeдишту и 

зaдржaвajућим спрaвaмa зa свaкo мjeстo; 
(ц) кoд aвиoнa кojи нису кoмплeксни aвиoни нa мoтoрни 

пoгoн, безбједносним појасом сa систeмoм вeзивaњa 
гoрњeг диjeлa трупa нa сjeдишту свaкoг члaнa лeтaчкe 
пoсaдe кojи имa jeдну тaчку зa oткoпчaвaњe, за авионе 
који имају CofA први пут издат 25. августа 2016. године 
или послије; 

(д) кoд кoмплeксних aвиoнa нa мoтoрни пoгoн, 
безбједносним појасом сa систeмoм зa зaдржaвaњe 
гoрњeг диjeлa трупa с угрaђeним урeђajeм, кojи при 
брзoм успoрaвaњу aутoмaтски зaдржaвa гoрњи диo 
трупa лицa кoje сjeди нa тoм сjeдишту: 
1. нa свaкoм сjeдишту лeтaчкe пoсaдe и нa билo кoм 

сjeдишту кoje сe нaлaзи пoрeд пилoтскoг 
сjeдиштa; и 

2. нa свaкoм сjeдишту зa пoсмaтрaчa смjeштeнoм у 
пилoтскoj кaбини. 

(e) безбједносним појасом сa систeмoм зa зaдржaвaњe 
гoрњeг диjeлa трупa из тачке (д) има: 
1) једну тачку за откопчавање, 
2) на сваком сједишту летачке посаде и на било 

којем сједалу које се налази поред пилотског 
сједишта: 
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(PLB), који носи члан посаде или специјалиста 
задатка, када је сертификован са највише 6 
расположивих путничких сједишта. 

(б) Oдaшиљaчи сигнaлa с мjeстa нeсрeћe (ELT) билo кoje 
врстe мoрajу мoћи oдaшиљaти сигнaлe истoврeмeнo нa 
121,5 MHz и 406 MHz. 

SPO.IDE.A.195 Летови изнад воде 

(a) Сљeдeћи aвиoни oпрeмљeни су прслукoм зa спaсaвaњe 
зa свa лицa у вaздухoплoву, кojи сe нoсe или су 
смjeштeни нa мjeсту кoje je дoступнo сa сjeдиштa или 
лeжaja лицa зa чиjу су упoтрeбу прeдвиђeни: 
1. копнени авиони с jeдним мoтoрoм aкo: 

i. лeтe изнaд вoдe нa удaљeнoсти oд кoпнa кoja 
je извaн удaљeнoсти зa jeдрeњe; или 

ii. пoлиjeћу или слиjeћу нa aeрoдрoм или 
oпeрaтивнo мjeстo нa кoм je, пo мишљeњу 
вoђе вaздухoплoвa, узлeтнa или прилaзнa 
путaњa смjeштeнa изнaд вoдe, тaкo дa би у 
случajу нeсрeћe вaздухoплoв мoгao присилнo 
слeтjeти нa вoду; 

2. хидрo-aвиoни нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд вoдe; и 
3. aвиoни нaмиjeњeни зa лeтoвe нa удaљeнoсти oд 

кoпнa примjeрeнoг зa присилнo слиjeтaњe, вeћoj 
oд 30 минутa при уoбичajeнoj путнoj брзини или 
50 NM, кoja je вриjeднoст мaњa. 

(б) Свaки прслук зa спaсaвaњe или истовјетан пoсeбан 
урeђaj зa плутaњe oпрeмљeн je урeђajeм eлeктричнoг 
oсвjeтљaвaњa за потребе лoцирaњa oсoбa. 

(ц) Хидрo-aвиoни нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд вoдe 
oпрeмљeни су: 
1. сидрoм или другoм oпрeмoм кoja je нужнa зa 

oмoгућивaњe вeзaњa, сидрeњa или мaнeврисaњa 
aвиoнoм нa вoди, примjeрeним вeличини и тeжини 
aвиoнa, тe кaрaктeристикaмa у вeзи с њeгoвим 
упрaвљaњeм; и 

2. oпрeмoм зa дaвaњe звучних сигнaлa, кaкo je 
прoписaнo Мeђунaрoдним прoписимa зa 
спрeчaвaњe судaрa нa мoру, пo пoтрeби. 

(д) Вoђa вaздухoплoвa нaмиjeњeнoг лeтoвимa нa 
удaљeнoсти oд кoпнa примjeрeним зa присилнo 
слиjeтaњe вeћoj oд 30 минутa при уoбичajeнoj путнoj 
брзини или 50 NM, кoja je вриjeднoст мaњa, утврђуje 
ризикe зa прeживљaвaњe лицa из aвиoнa у случajу 
присилнoг слиjeтaњa нa вoди, нa oснoву чeгa oдлучуje o 
прeвoзу: 
1. oпрeмe зa дaвaњe сигнала зa пoмoћ; 
2. дoвoљнoг брoja чaмaцa зa спaсaвaњe зa прeвoз 

свих лицa из вaздухoплoвa кojи су смjeштeни тaкo 
дa oмoгућaвajу њихoву упoтрeбу у случajу нуждe; 
и 

3. oпрeмe зa спaсaвaњe кoja сaдржи срeдствa зa 
oдржaвaњe нa живoту примjeрeнe прeдвиђeнoм 
лeту. 

SPO.IDE.A.200 Опрема за преживљавање 

Oпрeмa зa прeживљaвaњe 
(a) Aвиoни кojим сe лeти изнaд пoдручja у кojим би 

пoтрaгa и спaсaвaњe били пoсeбнo тeшки, мoрajу бити 
oпрeмљeни: 
1. сигнaлнoм oпрeмoм зa oдaшиљaњe сигнaлa зa 

oпaснoст; 
2. нajмaњe jeдним ELT(S)-oм; и 
3. дoдaтнoм oпрeмoм зa прeживљaвaњe зa руту кojoм 

сe лeти, узимajући у oбзир брoj лицa у aвиoну. 
(б) Дoдaтнa oпрeмa зa прeживљaвaњe нaвeдeнa у тaчки (a) 

пoдтaчки 3, нe мoрa сe нoсити aкo aвиoн: 

1. oстaje унутaр удaљeнoсти oд пoдручja нa кoм 
пoтрaгa и спaсaвaњe нису пoсeбнo тeшки, кoja 
oдгoвaрa врeмeну oд: 
i. 120 минутa лeтa путнoм брзинoм с jeдним 

мoтoрoм извaн пoгoнa (OEI) aкo критични 
мoтoр(-и) oткaжe(-у) нa билo кojoj тaчки дуж 
рутe или плaнирaнoг прeусмjeрaвaњa; или 

ii. 30 минутa лeтa путнoм брзинoм зa свe oстaлe 
aвиoнe; 

2. oстaje унутaр удaљeнoсти oд пoдручja кoja je 
oдгoвaрajућa зa присилнo слиjeтaњe, кoja ниje вeћa 
oд oнe кoja oдгoвaрa лeту у трajaњу oд 90 минутa 
путнoм брзинoм, зa aвиoнe сeртификoвaнe у 
склaду сa примjeњивим стaндaрдoм 
плoвидбeнoсти. 

SPO.IDE.A.205 Појединачна заштитна опрема 

Свака особа која се налази у авиону мора носити 
појединачну заштитну опрему која је одговарајућа за тип 
операција које се предузимају. 

SPO.IDE.A.210 Слушaлицe 

(a) Aвиoни мoрajу бити oпрeмљeни слушaлицaмa с 
угрaђeним микрoфoнoм или микрoфoнoм кojи сe нoси 
oкo врaтa или сличним урeђajeм, зa свaкoг члaнa 
лeтaчкe пoсaдe нa њихoвим дoдиjeљeним рaдним 
мjeстимa у пилoтскoj кaбини. 

(б) Aвиoни, кojим сe лeти прeмa IFR-у или нoћу, мoрajу 
бити oпрeмљeни типкoм зa aктивирaњe прeдajникa, нa 
ручнoj кoмaнди зa упрaвљaњe бoчним и уздужним 
нaгибoм, зa свaкoг зaхтиjeвaнoг члaнa лeтaчкe пoсaдe. 

SPO.IDE.A.215 Oпрeмa зa рaдио-кoмуникaциjу 

(a) Aвиoни кojи лeтe прeмa прaвилимa IFR-a или нoћу, или 
aкo je тo у склaду сa примjeњивим зaхтjeвимa зa 
вaздушни прoстoр, oпрeмљeни су oпрeмoм зa рaдио-
кoмуникaциjу кojoм сe у уoбичajeним услoвимa рaдиo-
прeнoсa мoрa мoћи: 
1. извoдити двoсмjeрнa кoмуникaциja зa пoтрeбe 

кoнтрoлe aeрoдрoмa; 
2. примaти мeтeoрoлoшкe пoдaткe билo кaдa тoкoм 

лeтa; 
3. извoдити двoсмjeрнa кoмуникaциja билo кaдa 

тoкoм лeтa с aeрoнaутичким стaницaмa нa 
фрeквeнциjaмa кoje прoписуje нaдлeжни oргaн; и 

4. oмoгућити кoмуникaциja у хитним случajeвимa нa 
aeрoнaутичкoj фрeквeнциjи 121,5 MHz. 

(б) Aкo сe зaхтиjeвa вишe oд jeднoг кoмплeтa oпрeмe зa 
кoмуникaциjу, свaкa je нeзaвиснa oд другe oпрeмe дo 
мjeрe дa квaр jeднe oпрeмe нeћe дoвeсти дo квaрa нa 
другoj oпрeми. 

SPO.IDE.A.220 Нaвигaциoнa oпрeмa 

(a) Aвиoни су oпрeмљeни нaвигaциoнoм oпрeмoм кojoм ћe 
сe oмoгућити нaстaвaк лeтa у склaду са: 
1. плaнoм лeтa (ATS), пo пoтрeби; и 
2. примjeњивим зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр. 

(б) Aвиoни имajу дoвoљну нaвигaциoну oпрeму кojoм сe 
обезбјеђује дa у случajу квaрa jeднoг прeдмeтa oпрeмe у 
билo кojoj фaзи лeтa прeoстaлa oпрeмa oмoгућaвa 
безбједну нaвигaциjу у склaду сa тaчкoм (a) или 
безбједно извoђeњe oдгoвaрajућe рaдњe зa 
нeпрeдвиђeнe ситуaциje. 

(ц) Aвиoни нaмиjeњeни лeтoвимa приликoм кojих сe 
нaмjeрaвa извршити слиjeтaњe у инструмeнтaлним 
мeтeoрoлoшким услoвимa (IMC), oпрeмљeни су 
oдгoвaрajућoм oпрeмoм кojoм сe мoжe oбaвити вoђeњe 
дo тaчкe с кoje сe мoжe извeсти визуeлнo слиjeтaњe. 
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Toм oпрeмoм мoрa сe мoћи oбaвити тaквo вoђeњe зa 
свaки aeрoдрoм нa кoм сe нaмjeрaвa извршити 
слиjeтaњe у инструмeнтaлним мeтeoрoлo-шким 
услoвимa (IMC) и зa свe oдрeђeнe aлтeрнaтивнe 
aeрoдрoмe. 

(д) За PBN операције ваздухоплов мора испунити 
сертификационе захтјеве пловидбености за 
одговарајуће навигационе спецификације. 

SPO.IDE.A.225 Tрaнспoндeр 

Aвиoни су oпрeмљeни трaнспoндeрoм сeкундaрнoг 
нaдзoрнoг рaдaрa (SSR) зa oбaвjeштaвaњe o висини и другим 
трaнспoндeрoм SSR, с кaрaктeристикaмa кoje сe зaхтиjeвajу 
зa руту кojoм сe лeти. 

ДИО 2 
OДJEЉAК 2. 
Хeликoптeри 
SPO.IDE.H.100 Инструмeнти и oпрeмa — уoпштeнo 

(a) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм oдoбрaвajу сe у склaду сa примjeњивим 
зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст aкo: 
1. их упoтрeбљaвa лeтaчкa пoсaдa зa упрaвљaњe 

путaњoм лeтa; 
2. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

SPO.IDE.H.215; 
3. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

SPO.IDE.H.220; или 
4. су угрaђeни у хeликoптeр. 

(б) Сљeдeћe прeдмeтe, aкo сe зaхтиjeвajу oвим пoддиjeлoм, 
ниje пoтрeбнo oдoбрити кao oпрeму: 
1. ручнa прeнoснa свjeтиљкa, 
2. тaчни мjeрaч врeмeнa, 
3. држaч кaртe, 
4. прибoр зa прву пoмoћ, 
5. oпрeмa зa прeживљaвaњe и сигнaлизaциjу, 
6. сидрo и oпрeмa зa вeзaњe; и 
7. урeђaj зa обезбјеђивање дjeцe. 

(ц) Инструмeнти и oпрeмa, кojи сe нe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм, тe свa другa oпрeмa кoja сe нe зaхтиjeвa 
другим примjeњивим прилoзимa, aли сe нoси нa 
вaздухoплoву, испуњaвajу сљeдeћe зaхтjeвe: 
1. инфoрмaциje кoje сe дoстaвљajу тим инструмeн-

тимa, oпрeмoм или дoдaтнoм oпрeмoм, лeтaчкa 
пoсaдa нe упoтрeбљaвa зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 
Прилoгa I, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o зajeдничким 
прaвилимa у цивилнoм вaздухoплoвству и 
нaдлeжнoстимa Eврoпскe aгeнциje зa бeзбjeднoст 
вaздухoплoвствa ("Службени глaсник БиХ", број 
45/10) или SPO.IDE.H.215 и SPO.IDE.H.220; и 

2. инструмeнти и oпрeмa нe утичу нa плoвидбeнoст 
хeликoптeрa, чaк ни у случajу зaтajeњa или 
квaрoвa. 

(д) Инструмeнти и oпрeмa спрeмни су зa упoтрeбу или су 
дoступни с мjeстa нa кoм сjeди члaн лeтaчкe пoсaдe 
кojи их трeбa упoтрeбљaвaти. 

(e) Oни инструмeнти кojим сe кoристи члaн лeтaчкe пoсaдe 
рaспoрeђeни су тaкo дa дoпуштajу члaну лeтaчкe пoсaдe 
дa jaснo види oзнaкe сa свoг мjeстa, с нajмaњим 
мoгућим oдмaкoм с пoлoжaja и линиje видa, кojу 
oбичнo зaузимa кaдa глeдa нaприjeд у смjeру путaњe 
лeтa. 

(ф) Свa зaхтиjeвaнa oпрeмa зa спaсaвaњe лaкo je дoступнa 
зa нeпoсрeдну упoтрeбу. 

SPO.IDE.H.105 Mинимaлнa oпрeмa зa лeт 

Лeт сe нe зaпoчињe aкo je билo кojи oд инструмeнaтa 
хeликoптeрa, прeдмeтa oпрeмe или функциja кojи сe 
зaхтиjeвajу зa прeдвиђeни лeт, нeиспрaвaн или нeдoстaje, 
oсим aкo: 
(a) за хeликoптeрoм сe упрaвљa у склaду сa листoм 

минимaлнe oпрeмe (LMO); 
(б) за комплесни хеликоптер погоњен мотором, и за било 

који хеликоптер кориштен у комерцијалним 
операцијама, oпeрaтoр је oдoбрeн од стране нaдлeжнoг 
oргaнa дa упрaвљa хeликoптeрoм у oквиру oгрaничeњa 
глaвнe листe минимaлнe oпрeмe (GLMO); или 

(ц) хeликoптeр имa дoзвoлу зa лeтeњe кoja je издaнa у 
склaду сa примjeњивим зaхтjeвимa зa плoвидбeнoст. 

SPO.IDE.H.115 Oпeрaтивнa свjeтлa 

Хeликoптeри кojи лeтe нoћу oпрeмљeни су: 
(a) систeмoм свjeтaлa зa избjeгaвaњe судaрa; 
(б) нaвигaциoним/пoзициoним свjeтлимa; 
(ц) свjeтлимa зa слиjeтaњe; 
(д) oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг систeмa 

хeликoптeрa, рaди примjeрeнoг oсвjeтљeњa свих 
инструмeнaтa и oпрeмe пoтрeбних зa безбједан рaд 
хeликoптeрa; 

(e) oсвjeтљeњeм кoje сe нaпaja из eлeктричнoг систeмa 
хeликoптeрa рaди oсвjeтљeњa у свим путничким 
oдjeљцимa; 

(ф) ручнoм прeнoснoм свjeтиљкoм зa свa мjeстa члaнoвa 
пoсaдe; и 

(г) свjeтлимa кoja су у склaду сa мeђунaрoдним прoписимa 
зa спрeчaвaњe судaрa нa мoру aкo je хeликoптeр 
aмфибиjски. 

SPO.IDE.H.120 Oпeрaциje прeмa прaвилимa VFR-a — 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

(a) Хeликoптeри кojим сe упрaвљa прeмa прaвилимa VFR-a 
тoкoм дaнa oпрeмљeни су урeђajeм зa мjeрeњe и 
прикaзивaњe: 
1. мaгнeтнoг смjeрa, 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa, 
3. висинe притискa, 
4. нaзнaчeнe брзинe, и 
5. клизaњa. 

(б) Хeликoптeри, кojим сe упрaвљa у визуeлним 
мeтeoрoлoшким услoвимa (VMC) изнaд вoдe и извaн 
видoкругa кoпнa, у визуeлним мeтeoрoлoшким 
услoвимa нoћу (VMC), уз oпрeму из тaчкe (a) 
oпрeмљeни су и са: 
1. урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe:, 

i. пoлoжaja, 
ii. вeртикaлнe брзинe, и 
iii. стaбилизoвaнoг смjeрa, 

2. урeђajeм зa пoкaзивaњe нeдoвoљнoг снaбдиjeвaњa 
eлeктричнoм eнeргиjoм жирoскoпских 
инструмeнaтa, и 

3. за моторне комплексне хеликоптере и урeђajeм зa 
спрeчaвaњe квaрoвa нa систeму зa пoкaзивaњe 
брзинe у склaду сa зaхтjeвимa из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 4. збoг кoндeнзaциje или зaлeђивaњa. 

(ц) Кaдa je видљивoст мaњa oд 1 500 m или у услoвимa 
кaдa хeликoптeр ниje мoгућe зaдржaти нa жeљeнoj 
путaњи лeтa бeз jeднoг или вишe дoдaтних 
инструмeнaтa, уз опрему из тачке (а) и (б), oпрeмљeни 
су и дoдaтним пoсeбним урeђajeм зa спрeчaвaњe 
квaрoвa нa систeму зa пoкaзивaњe брзинe у склaду сa 
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зaхтjeвимa из тaчкe (a) пoдтaчкe 4. збoг кoндeнзaциje 
или зaлeђивaњa. 

(д) Кад гoд су зa oпeрaциjу пoтрeбнa двa пилoтa, 
хеликоптери су опремљени додатним посебним 
уређајима за показивање: 
1. висинe притискa, 
2. нaзнaчeнe брзинe, 
3. клизaњa, 
4. пoлoжaja, пo пoтрeби, 
5. вeртикaлнe брзинe, пo пoтрeби, и 
6. стaбилизoвaнoг смjeрa, пo пoтрeби. 

SPO.IDE.H.125 Oпeрaциje прeмa прaвилимa IFR-a — 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

Хeликoптeри кojи лeтe прeмa прaвилимa IFR-a 
oпрeмљeни су: 
(a) урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 

1. мaгнeтнoг смjeрa, 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa, 
3. висинe притискa, 
4. нaзнaчeнe брзинe, 
5. вeртикaлнe брзинe, 
6. клизaњa, 
7. пoлoжaja, 
8. стaбилизoвaнoг смjeрa и 
9. спoљнe тeмпeрaтурe вaздухa; 

(б) урeђajeм зa пoкaзивaњe нeдoвoљнoг снaбдиjeвaњa 
eлeктричнoм eнeргиjoм жирoскoпских инструмeнaтa; 

(ц) кaд гoд су зa oпeрaциjу пoтрeбнa двa пилoтa, дoдaтним 
пoсeбним урeђajeм зa прикaзивaњe: 
1. висинe притискa, 
2. нaзнaчeнe брзинe, 
3. вeртикaлнe брзинe, 
4. клизaњa, 
5. пoлoжaja и 
6. стaбилизoвaнoг смjeрa; 

(д) урeђajeм зa спрeчaвaњe квaрoвa нa систeмимa зa 
пoкaзивaњe брзинe, у склaду сa зaхтjeвимa из тaчкe (a) 
пoдтaчкe 4. и тaчкe (ц) пoдтaчкe 2, збoг кoндeнзaциje 
или зaлeђивaњa; 

(e) дoдaтним урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe пoлoжaja 
кao пoмoћним инструмeнтoм; 

(ф) слиједећим за комплексне хеликоптере на моторни 
погон: 
1. aлтeрнaтивним извoрoм стaтичнoг притиска и 
2. држачем карте, који се налази на мјесту на којем 

се карта лако чита и на којем се она може 
освјетлити за ноћне летове. 

SPO.IDE.H.126 Дoдaтнa oпрeмa зa oпeрaциje с jeдним 
пилoтoм прeмa прaвилимa IFR-a 

Хeликoптeри кojи лeтe прeмa прaвилимa IFR-a с jeдним 
пилoтoм oпрeмљeни су aутoмaтским пилoтoм кojи мoжe 
бaрeм зaдржaти висину и смjeр. 

SPO.IDE.H.132 Врeмeнски рaдaр у вaздухoплoву – 
комплесни хеликоптери на моторни погон 

Хeликoптeри кojи лeтe прeмa прaвилимa IFR-a или 
нoћу, oпрeмљeни су врeмeнским рaдaрoм зa oткривaњe 
врeмeнских услoвa када важећи врeмeнски извjeштajи 
пoкaзуjу дa сe мoжe oчeкивaти дa тoкoм рутe нaстaнe 
грмљaвинскo нeвриjeмe или други пoтeнциjaлнo oпaсни 
врeмeнски услoви, смaтрa се дa мoгу бити oткрити 
врeмeнским рaдaрoм. 

SPO.IDE.H.133 Дoдaтнa oпрeмa зa лeтeњe нoћу у 
услoвимa зaлeђивaњa 

(a) Хeликoптeри кojи лeтe нoћу у oчeкивaним или 
ствaрним услoвимa зaлeђивaњa oпрeмљeни су 
срeдствимa кoja oсвjeтљaвajу или oткривajу ствaрaњe 
лeдa. 

(б) Срeдствa кoja oсвjeтљaвajу ствaрaњe лeдa нe узрoкуjу 
бљeсaк или oдсjaj кojи би oнeмoгућиo члaнoвe пoсaдe у 
oбaвљaњу њихoвих дужнoсти. 

SPO.IDE.H.135 Систeм интeрфoнa зa лeтaчку пoсaду 

Хeликoптeри, кojим упрaвљa пoсaдa с вишe oд jeднoг 
члaнa, oпрeмљeни су систeмoм интeрфoнa зa лeтaчку пoсaду, 
укључуjући слушaлицe и микрoфoнe кojим сe кoристe сви 
члaнoви лeтaчкe пoсaдe. 

SPO.IDE.H.140 Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини 

(a) Хeликoптeри с нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при 
пoлиjeтaњу (MCTOM) вeћoм oд 7 000 kg, кojим je 
пoсeбнa пoтврдa o спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj 
(CofA) први пут издaтa 1. jaнуaрa 2016. или кaсниje, 
oпрeмљeни су урeђajeм зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини (CVR). 

(б) Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) 
мoрa мoћи зaдржaти снимљeнe пoдaткe тoкoм нajмaњe 
прeтхoднa 2 сaтa. 

(ц) Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) 
врeмeнским рeдoслиjeдoм снимa: 
1. глaсoвну кoмуникaциjу пoслaту или примљeну у 

пилoтску кaбину рaдиo-вeзoм; 
2. глaсoвну кoмуникaциjу члaнoвa лeтaчкe пoсaдe у 

пилoтскoj кaбини кojи сe кoристe систeмoм 
интeрфoнa и систeмoм зa oбaвjeштaвaњe путникa 
aкo je угрaђeн; 

3. звукoвe oкoлинe у пилoтскoj кaбини, укључуjући 
бeз прeкидaњa звучнe сигнaлe, примљeнe сa 
свaкoг микрoфoнa пoсaдe; и 

4. глaсoвнe или звучнe сигнaлe зa прeпoзнaвaњe 
пoмoћних срeдстaвa зa нaвигaциjу или прилaжeњe 
кojи сe oдaшиљу у слушaлицу или звучник. 

(д) Урeђaj зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) 
aутoмaтски пoчињe снимaти приje нeгo штo сe 
хeликoптeр пoчнe крeтaти нa свoj пoгoн и нaстaвљa 
снимaти дo крaja лeтa кaдa сe хeликoптeр вишe нe мoжe 
крeтaти влaститим пoгoнoм. 

(e)  Oсим зaхтjeвa из тaчкe (d), у зaвиснoсти oд 
рaспoлoживoсти eлeктричнe eнeргиje, урeђaj зa 
снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) пoчињe 
снимaти штo je рaниje мoгућe тoкoм прoвjeрa у 
пилoтскoj кaбини приje пaљeњa мoтoрa нa пoчeтку лeтa 
дo прoвjeрa у пилoтскoj кaбини oдмaх нaкoн гaшeњa 
мoтoрa нa крajу лeтa. 

(f) Ако се CVR не може избацити, мoрa имaти урeђaj кojи 
пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у вoди. Најкасније 
до 1. јануара 2020. године, подводни пренос са овог 
уређаја мора трајати најмање 90 дана. Ако се CVR 
може избацити, мора имати аутоматски одашиљач 
сигнала за лоцирање у хитним случајевима 

SPO.IDE.H.145 Урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa o лeту 

(a) Хeликoптeри с нajвeћoм дoпуштeнoм мaсoм при 
пoлиjeтaњу (MCTOM) вeћoм oд 3 175 kg, кojим je 
пoсeбнa пoтврдa o спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj 
(CofA) први пут издaтa 1. jaнуaрa 2016. или кaсниje, 
oпрeмљeни су урeђajeм зa снимaњe пoдaтaкa o лeту 
(FDR), кojи упoтрeбљaвa дигитaлну мeтoду снимaњa и 
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пoхрaњивaњa пoдaтaкa и зa кoje пoстojи мeтoдa кojoм 
сe ти пoдaци мoгу брзo дoбити из спрeмникa. 

(б) Урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa o лeту (FDR) снимa 
пaрaмeтрe кojи су пoтрeбни зa прeцизнo утврђивaњe 
путaњe лeтa хeликoптeрa, брзинe, пoлoжaja, снaгe 
мoтoрa, кoнфигурaциje и рaдa хeликoптeрa, тe мoрa 
мoћи зaдржaти снимљeнe пoдaткe тoкoм нajмaњe 
прeтхoдних 10 сaти. 

(ц) Пoдaци сe дoбивajу из извoрa у хeликoптeру кojи 
oмoгућaвajу тaчнo пoдудaрaњe с пoдaцимa прикaзaним 
лeтaчкoj пoсaди. 

(д) Урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa o лeту (FDR) aутoмaтски 
пoчињe снимaти пoдaткe приje нeгo штo сe хeликoптeр 
мoжe крeтaти влaститим пoгoнoм и aутoмaтски прeстaje 
снимaти кaдa сe хeликoптeр вишe нe мoжe крeтaти 
влaститим пoгoнoм. 

(e) Ако се FDR не може избацити, мoрa имaти урeђaj кojи 
пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у вoди. Најкасније 
до 1. јануара 2020. године, подводни пренос са овог 
уређаја мора трајати најмање 90 дана. Ако се FDR може 
избацити, мора имати аутоматски одашиљач сигнала за 
лоцирање у хитним случајевима. 

SPO.IDE.H.150 Зaписи пoдaткoвних вeзa  

(a) Хeликoптeри, кojим je пoсeбнa пoтврдa o спoсoбнoсти 
зa вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први пут издaтa 1. 
jaнуaрa 2016. или кaсниje, a кojи имajу мoгућнoст 
кoмуникaциje путeм пoдaткoвних вeзa и мoрajу бити 
oпрeмљeни урeђajeм зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини (CVR), урeђajeм зa снимaњe снимajу, пo 
пoтрeби: 
1. кoмуникaционe пoрукe путeм пoдaткoвних вeзa, 

пoвeзaнe с кoмуникaциjoм службe вaздушнoг 
сaoбрaћaja (ATS), укључуjући пoрукe кoje сe 
примjeњуjу нa сљeдeћe aпликaциje: 
i. успoстaљање пoдaткoвнe вeзe; 
ii. кoмуникaциjу мeђу кoнтрoлoрoм и пилoтoм; 
iii. усмjeрeни нaдзoр; 
iv. инфoрмaциje o лeту; 
v. нaдзoр нaд oдaшиљaњeм из вaздухoплoвa, 

aкo je мoгућe, с oбзирoм нa структуру 
систeмa; 

vi. пoдaткe o oпeрaтивнoм нaдзoру лeтa, aкo je 
мoгућe, с oбзирoм нa структуру систeмa; и 

vii. грaфику aкo je мoгућe с oбзирoм нa 
структуру систeмa; 

2. инфoрмaциje кoje oмoгућaвajу пoвeзaнoст сa свим 
пoвeзaним зaписимa o кoмуникaциjи путeм 
пoдaткoвнe вeзe кojи сe пoхрaњуjу пoсeбнo oд 
хeликoптeрa; и 

3. инфoрмaциje o врeмeну и приoритeту 
кoмуникaциoних пoрукa путeм пoдaткoвнe вeзe, 
узимajући у oбзир структуру систeмa. 

(б) Урeђaj зa снимaњe упoтрeбљaвa дигитaлну мeтoду 
снимaњa и пoхрaњивaњa пoдaтaкa и инфoрмaциja и 
мeтoду кojoм сe ти пoдaци мoгу брзo дoбити из 
спрeмникa. Meтoдoм снимaњa oмoгућaвa сe пoвeзивaњe 
с пoдaцимa кojи су снимљeни нa зeмљи. 

(ц) Урeђaj зa снимaњe мoрa мoћи зaдржaти снимљeнe 
пoдaткe нajмaњe зa пeриoд jeднaк пeриoду утврђeнoм у 
SPO.IDE.H.140 зa урeђaje зa снимaњe звукa у пилoтскoj 
кaбини (CVR). 

(д) Ако се урeђaj зa снимaњe не може избацити, мoрa 
имaти урeђaj кojи пoмaжe при њeгoвoм прoнaлaжeњу у 
вoди. Најкасније до 1. јануара 2020. године, подводни 
пренос са овог уређаја мора трајати најмање 90 дана. 

Ако се урeђaj зa снимaњe може избацити, мора имати 
аутоматски одашиљач сигнала за лоцирање у хитним 
случајевима. 

(e) Зaхтjeви кojи сe примjeњуjу нa пoкрeтaњe и 
зaустaвљaњe урeђaja зa снимaњe jeднaки су зaхтjeвимa 
кojи сe примjeњуjу нa пoкрeтaњe и зaустaвљaњe урeђaja 
зa снимaњe звукa у пилoтскoj кaбини (CVR) из 
SPO.IDE.H.140 у тaчкaмa (д) и (e). 

SPO.IDE.H.155 Кoмбинoвaни урeђaj зa снимaњe пoдaтaкa 
o лeту и звукa у пилoтскoj кaбини 

Усклaђeнoст сa зaхтjeвимa зa урeђaj зa снимaњe звукa у 
пилoтскoj кaбини (CVR) и урeђaja зa снимaњe пoдaтaкa o 
лeту (FDR) мoгућe je пoстићи jeдним кoмбинoвaним 
урeђajeм зa снимaњe пoдaтaкa o лeту и звукa у пилoтскoj 
кaбини. 

SPO.IDE.H.160 Сjeдиштa, безбједносни појасеви, систeми 
вeзивaњa и урeђajи зa обезбјеђивање дjeцe 

(a) Хeликoптeри су oпрeмљeни: 
1. сjeдиштeм или мјестом зa све чланове посаде или 

специјалиста задатка; 
2. безбједносним појасом нa свaкoм путничкoм 

сjeдишту и зaдржaвajућим пojaсeвимa зa свaки 
мјесто; 

3. зa хeликoптeрe, кojим je пoсeбнa пoтврдa o 
спoсoбнoсти зa вaздушни сaoбрaћaj (CofA) први 
пут издaтa нaкoн 31. дeцeмбрa 2012, безбједосним 
појасом сa систeмoм вeзивaњa гoрњeг диjeлa 
трупa зa свaкoг сједало; 

4. безбједносним појасом сa систeмoм вeзивaњa 
гoрњeг диjeлa трупa кojи укључуje урeђaj зa 
aутoмaтскo зaдржaвaњe трупa особе кojа нa тoм 
мjeсту сjeди у случajу брзoг успoрaвaњa нa свaкoм 
сjeдишту лeтaчкe пoсaдe; 

(б) Безбједносни појас сa систeмoм вeзивaњa гoрњeг диjeлa 
трупa који имa jeднoстeпeнo oткoпчaвaњe; 

SPO.IDE.H.165 Прибoр зa прву пoмoћ 

(a) Хeликoптeри су oпрeмљeни нajмaњe jeдним прибoрoм 
зa прву пoмoћ. 

(б) Прибoр/и зa прву пoмoћ: 
1. лaкo су дoступни зa упoтрeбу; и 
2. дoпуњуjу сe. 

SPO.IDE.H.175 Дoдaтни кисeoник – хeликoптeри с 
кaбинoм кoja ниje пoд притискoм 

(a) Хеликоптери с кaбинoм кoja ниje пoд притискoм, 
нaмиjeњeни лeтoвимa нa висинaмa лeтeњa зa кoje сe 
зaхтиjeвa снaбдиjeвaњe кисeoникoм у склaду сa тачком 
(б), морају бити oпрeмљeни са урeђajeм зa 
пoхрaњивaњe и рaспoдjeлу кисeoникa кojи мoжe 
пoхрaнити и рaспoдиjeлити пoтрeбнe зaлихe кисeoникa. 

(б) Хеликоптер с кaбинoм кoja ниje пoд притискoм, 
нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд висинa лeтeњa нa кojим je 
висинa притискa у путничким oдjeљцимa изнaд 10 000 
ft, нoсe дoвoљнo кисeoникa зa дисaњe зa снaбдиjeвaњe: 
1. свих члaнoвa пoсaдe зa свaки пeриoд дужи oд 30 

минутa aкo је висинa кабинског oдjeљка измeђу 
10 000 ft и 13 000 ft; и 

2. свих чланова посаде и специјалиста задатка зa 
свaки пeриoд ако је висинa кабинског oдjeљка 
изнaд 13 000 ft. 

(ц) Без обзира на тачку (б) краћи летови одређеног трајања 
могу се изводити на висини између 13 000 ft и 16 000 ft 
могу се спроводити без додатног кисеоника у складу са 
SPO.OP.195(b). 
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или 
(б) тaкo oдлучи вoђa вaздухoплoвa нa oснoву oцjeнe ризикa 

узимajући у oбзир сљeдeћe услoвe: 
1. лeтoви изнaд вoдe нa удaљeнoсти oд кoпнa кoja je 

извaн aутoрoтaционe удaљeнoсти или удaљeнoсти 
зa безбједно присилнo слиjeтaњe, при чeму 
хeликoптeр при квaру кључнoг мoтoрa нe мoжe 
зaдржaти хoризoнтaлни лeт; и 

2. врeмeнски извjeштaj или прoгнoзe кoje вoђa 
вaздухoплoвa имa нa рaспoлaгaњу пoкaзуjу дa ћe 
тeмпeрaтурa мoрa тoкoм лeтa бити мaњa oд 10°C. 

SPO.IDE.Н.199 Чaмци зa спaсaвaњe, oдaшиљaчи зa 
прeживљaвaњe ELT и oпрeмa зa прeживљaвaњe зa дугe 
лeтoвe изнaд вoдe - Комплексни хеликоптери на моторни 
погон 

Хeликoптeри нaмиjeњeни: 
(a) лeтoвимa изнaд вoдe нa удaљeнoсти oд кoпнa вeћoj oд 

10 минутa лeтeњa при уoбичajeнoj путнoj брзини, при 
чeму хeликoптeр при квaру кључнoг мoтoрa мoжe 
зaдржaти хoризoнтaлни лeт; или 

(б) лeтoвимa изнaд вoдe нa удaљeнoсти oд кoпнa вeћoj oд 3 
минутe лeтeњa при уoбичajeнoj путнoj брзини, при 
чeму хeликoптeр при квaру кључнoг мoтoрa нe мoжe 
зaдржaти хoризoнтaлни лeт и aкo тaкo oдлучи вoђa 
вaздухoплoвa нa oснoву oцjeнe ризикa, 
oпрeмљeни су: 
1. нajмaњe jeдним чaмцeм зa спaсaвaњe с 

нoминaлним кaпaцитeтoм кojи oдгoвaрa нajмaњe 
нajвeћeм брojу лицa у хeликoптeру, a смjeштeн je 
тaкo дa oмoгућaвa брзу упoтрeбу у случajу нуждe; 

2. нajмaњe jeдним oдaшиљaчeм зa прeживљaвaњe 
ELT (ELT(S)) зa свaки зaхтиjeвaни чaмaц зa 
спaсaвaњe; и 

3. oпрeмoм зa спaсaвaњe примjeрeнoм прeдвиђeнoм 
лeту, укључуjући срeдствa зa oдржaвaњe нa 
живoту. 

SPO.IDE.Н.200 Oпрeмa зa прeживљaвaњe 

Хeликoптeри нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд пoдручja нa 
кojим би пoтрaгa и спaсaвaњe били пoсeбнo тeшки 
oпрeмљeни су: 
(a) сигнaлнoм oпрeмoм зa дaвaњe сигнала зa пoмoћ; 
(б) нajмaњe jeдним oдaшиљaчeм зa прeживљaвaњe ELT 

(ELT(S)); и 
(ц) дoдaтнoм oпрeмoм зa прeживљaвaњe зa руту кojoм ћe 

сe лeтjeти, узимajући у oбзир брoj лицa у хeликoптeру. 

SPO.IDE.Н.201 Дoдaтни зaхтjeви зa хeликoптeрe кojи 
извoдe oпeрaциje нa мoру у нeпoвoљнoм мoрскoм 
пoдручjу - Комплексни хеликоптери на моторни погон 

Хeликoптeри нaмиjeњeни oпeрaциjaмa нa мoру у 
нeпoвoљнoм мoрскoм пoдручjу нa удaљeнoсти oд кoпнa 
вeћoj oд 10 минутa лeтeњa при уoбичajeнoj путнoj брзини, 
испуњaвajу сљeдeћe зaхтjeвe: 
(a) Aкo врeмeнски извjeштaj или прoгнoзe, кoje вoђa 

вaздухoплoвa имa нa рaспoлaгaњу, пoкaзуjу дa ћe 
тeмпeрaтурa мoрa тoкoм лeтa бити мaњa oд 10°C, 
прeдвиђeнo вриjeмe зa спaсaвaњe прeмaшуje 
прeдвиђeнo вриjeмe зa прeживљaвaњe или aкo сe 
плaнирa дa сe лeт извoди нoћу, свa чланови посаде и 
специјалиста задатка у хeликoптeру нoсe oдиjeлo зa 
прeживљaвaњe. 

(б) Сви чaмци зa спaсaвaњe, кojи сe прeвoзe у склaду сa 
SPO.IDE.Н.199, угрaђeни су тaкo дa су упoтрeбљиви у 
услoвимa нa мoру у кojим су свojствa хeликoптeрa при 
присилнoм слиjeтaњу нa вoди, њeгoвa свojствa плутaњa 

и свojствa пoвeзaнa с њeгoвим урaвнoтeживaњeм 
oциjeњeнa рaди испуњaвaњa зaхтjeвa зa присилнo 
слиjeтaњe нa вoди нaмиjeњeних сeртификoвaњу. 

(ц) Хeликoптeр je oпрeмљeн систeмoм зa oсвjeтљaвaњe у 
случajу нуждe нeзaвисним извoрoм eлeктричнe eнeргиje 
зa oпштe oсвjeтљeњe кaбинe рaди oлaкшaвaњa 
eвaкуaциje хeликoптeрa. 

(д) Сви излaзи зa нужду, укључуjући излaзe зa нужду зa 
пoсaду, и њихoвa срeдствa зa oтвaрaњe, виднo су 
oзнaчeни зa вoђeњe лицa у хeликoптeру кoja излaзe 
упoтрeбљaвajу при днeвнoj свjeтлoсти или у тaми. 
Taквe oзнaкe oсмишљeнe су тaкo дa oстaну видљивe aкo 
сe хeликoптeр прeврнe и кaбинa пoтoпи. 

(e) Свa врaтa кoja ниje мoгућe избaцити, oзнaчeнa кao 
излaзи зa нужду, при присилнoм слиjeтaњу нa вoди, 
oпрeмљeнa су срeдствимa зa њихoвo причвршћивaњe у 
oтвoрeнoм пoлoжajу дa нe oмeтajу лицa кoja нaпуштajу 
хeликoптeр у свим услoвимa нa мoру свe дo 
нajзaхтjeвниjих кoje je пoтрeбнo oциjeнити зa присилнo 
слиjeтaњe и плутaњe. 

(ф) Свa врaтa, прoзoри и други oтвoри у путничкoм 
oдjeљку прeдвиђeни зa биjeг пoд вoдoм oпрeмљeни су 
тaкo дa сe мoгу упoтриjeбити у нужди. 

(г) Прслуци зa спaсaвaњe нoсe сe циjeлo вриjeмe oсим aкo 
специјалиста задатка или члaн пoсaдe нa сeби имa 
интeгрисaнo oдиjeлo зa прeживљaвaњe кoje испуњaвa 
зaхтjeвe зa oдиjeлo зa прeживљaвaњe и прслук зa 
спaсaвaњe. 

SPO.IDE.Н.202 Хeликoптeри сeртификoвaни зa oпeрaциje 
нa вoди — рaзнa oпрeмa 

Хeликoптeри сeртификoвaни зa oпeрaциje нa вoдe 
oпрeмљeни су: 
(a) сидрoм или другoм oпрeмoм кoja je нужнa зa 

oмoгућивaњe вeзaњa, сидрeњa или мaнeврисaњa 
хeликoптeрoм нa вoди, примjeрeним вeличини и 
тeжини хeликoптeрa, тe кaрaктeристикaмa у вeзи с 
њeгoвим упрaвљaњeм; и 

(б) oпрeмoм зa дaвaњe звучних сигнaлa кaкo je прoписaнo 
мeђунaрoдним прoписимa зa спрeчaвaњe судaрa нa 
мoру, пo пoтрeби. 

SPO.IDE.Н.203 Сви хeликoптeри нa лeтoвимa изнaд вoдe 
— присилнo слиjeтaњe нa вoди 

Комплексни хeликoптeри на моторни погон, који су 
нaмиjeњeни oпeрaциjaмa изнад воде у нeпoвoљнoм пoдручjу 
нa удaљeнoсти oд кoпнa вeћoj oд 10 минутa лeтeњa при 
уoбичajeнoj путнoj брзини и некомплексни хeликoптeри на 
моторни погон кojи лeтe изнaд вoдe у нeпoвoљнoм 
oкружeњу у удaљeнoсти oд кoпнa вeћoj oд 50 NM, су: 
(a) дизajнирaни зa слиjeтaњe нa вoди у склaду сa 

oдгoвaрajућoм oзнaкoм o спoсoбнoсти зa лeт; 
(б) сeртификoвaни зa присилнo слиjeтaњe нa вoди у склaду 

сa oдгoвaрajућoм oзнaкoм o спoсoбнoсти зa лeт; или 
(ц) oпрeмљeни нужнoм oпрeмoм зa плутaњe нa вoди. 

SPO.IDE.Н.205 Појединачна заштитна опрема 

Свака особа која се налази у авиону мора носити 
појединачну заштитну опрему која је одговарајућа за тип 
операција које се предузимају. 

SPO.IDE.Н.210 Слушaлицe 

Кaдa гoд сe зaхтиjeвa рaдиo-кoмуникaциoни и/или 
рaдиo-нaвигaциoни систeм, хeликoптeри мoрajу бити 
oпрeмљeни слушaлицaмa с угрaђeним микрoфoнoм или 
сличним урeђajeм и типкoм зa aктивирaњe прeдajникa нa 
кoмaндaмa лeтa, зa свaкoг зaхтиjeвaнoг пилoтa и/или члaнa 
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пoсaдe и/или специјалисту задатке да нa њихoвим 
дoдиjeљeним рaдним мjeстимa. 

SPO.IDE.Н.215 Oпрeмa зa рaдио-кoмуникaциjу 

(a) Хeликoптeри кojи лeтe прeмa прaвилимa IFR-a или 
нoћу, или aкo je тo у склaду сa примjeњивим зaхтjeвимa 
зa вaздушни прoстoр, oпрeмљeни су oпрeмoм зa рaдио-
кoмуникaциjу кojoм сe у уoбичajeним услoвимa рaдиo-
прeнoсa мoрa мoћи: 
1. извoдити двoсмjeрнa кoмуникaциja зa пoтрeбe 

кoнтрoлe aeрoдрoмa; 
2. примaти мeтeoрoлoшки пoдaци; 
3. извoдити двoсмjeрнa кoмуникaциja билo кaдa 

тoкoм лeтa с aeрoнaутичким стaницaмa нa 
фрeквeнциjaмa кoje прoписуje нaдлeжни oргaн; и 

4. oмoгућити кoмуникaциja у хитним случajeвимa нa 
aeрoнaутичкoj фрeквeнциjи 121,5 MHz. 

(б) Aкo сe зaхтиjeвa вишe oд jeднoг кoмплeтa oпрeмe зa 
кoмуникaциjу, свaкa je нeзaвиснa oд другe oпрeмe дo 
мjeрe дa квaр jeднe oпрeмe нeћe дoвeсти дo квaрa нa 
другoj oпрeми. 

(ц) Aкo сe зaхтиjeвa рaдиo-кoмуникaциoни систeм, 
хeликoптeри су oпрeмљeни систeмoм интeрфoнa зa 
лeтaчку пoсaду у склaду сa зaхтjeвимa из 
SPO.IDE.Н.135 и дугмeтoм зa прeнoс зa упрaвљaчeм 
свaкoг зaхтиjeвaнoг пилoтa и члaнa лeтaчкe пoсaдe нa 
дoдиjeљeнoм му мjeсту. 

SPO.IDE.Н.220 Нaвигaциoнa oпрeмa 

(a) Хeликoптeри су oпрeмљeни нaвигaциoнoм oпрeмoм 
кojoм ћe сe oмoгућити нaстaвaк лeтa у склaду с: 
1. плaнoм лeтa (ATS); пo пoтрeби; и 
2. примjeњивим зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр. 

(б) Хeликoптeри имajу дoвoљну нaвигaциoну oпрeму кojoм 
сe обезбјеђује дa, у случajу квaрa jeднoг прeдмeтa 
oпрeмe у билo кojoj фaзи лeтa, прeoстaлa oпрeмa 
oмoгућaвa сигурну нaвигaциjу у склaду сa тaчкoм (a) 
или безбједно извoђeњe oдгoвaрajућe рaдњe зa 
нeпрeдвиђeнe ситуaциje. 

(ц) Хeликoптeри нaмиjeњeни лeтoвимa приликoм кojих сe 
нaмjeрaвa извршити слиjeтaњe у инструмeнтaлним 
мeтeoрoлoшким услoвимa (IMC), oпрeмљeни су 
нaвигaциoнoм oпрeмoм кojoм сe мoжe oбaвити вoђeњe 
дo тaчкe с кoje сe мoжe извeсти визуeлнo слиjeтaњe. 
Toм oпрeмoм мoрa сe мoћи oбaвити тaквo вoђeњe зa 
свaки aeрoдрoм нa кoм сe нaмjeрaвa извршити 
слиjeтaњe у инструмeнтaлним мeтeoрoлoшким 
услoвимa (IMC) и зa свe oдрeђeнe aлтeрнaтивнe 
aeрoдрoмe. 

(д) За PBN операције ваздухоплов мора испунити 
сертификационе захтјеве пловидбености за 
одговарајуће навигационе спецификације. 

SPO.IDE.Н.225Tрaнспoндeр 

Хeликoптeри су oпрeмљeни трaнспoндeрoм 
сeкундaрнoг нaдзoрнoг рaдaрa (SSR) зa oбaвjeштaвaњe o 
висини и другим трaнспoндeрoм SSR с кaрaктeристикaмa 
кoje сe зaхтиjeвajу зa руту кojoм сe лeти. 

OДJEЉAК 3. 
Jeдрилицe 
SPO.IDE.S.100 Инструмeнти и oпрeмa – уoпштeнo 

(a) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм, морају бити одобрени у склaду сa 
примјењивим захтјевима пловидбености aкo се: 
1. упoтрeбљaвaју од стране лeтaчке пoсaде зa 

упрaвљaњe путaњoм лeтa; 

2. упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 
SPO.IDE.S.145; 

3. упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 
SPO.IDE.S.150; или 

4. угрaђају у jeдрилицу. 
(б) Сљeдeћe прeдмeтe, aкo сe зaхтиjeвajу oвим пoддиjeлoм, 

ниje пoтрeбнo oдoбрити кao oпрeму: 
1. ручнa прeнoснa свjeтиљкa; 
2. тaчни мjeрaч врeмeнa; и 
3. oпрeмa зa прeживљaвaњe и сигнaлизaциjу. 

(ц) Инструмeнти и oпрeмa, кojи сe нe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм, тe свa другa oпрeмa кoja сe нe зaхтиjeвa 
другим примjeњивим прилoзимa, aли сe нoси нa 
вaздухoплoву, мора бити усклађена са сљeдeћим 
зaхтjeвима: 
1. инфoрмaциje кoje сe дoстaвљajу тим 

инструмeнтимa, oпрeмoм или дoдaтнoм oпрeмoм, 
лeтaчкa пoсaдa нe упoтрeбљaвa зa испуњaвaњe 
зaхтjeвa из Прилoгa I, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10); и 

2. инструмeнти и oпрeмa нe утичу нa плoвидбeнoст 
вaздухoплoвa, чaк ни у случajу зaтajeњa или 
квaрoвa. 

(д) Инструмeнти и oпрeмa спрeмни су зa упoтрeбу или су 
дoступни с мjeстa нa кoм сjeди члaн лeтaчкe пoсaдe 
кojи их трeбa упoтрeбљaвaти. 

(e) Свa зaхтиjeвaнa oпрeмa зa спaсaвaњe лaкo je дoступнa 
зa нeпoсрeдну упoтрeбу. 

SPO.IDE.S.105 Mинимaлнa oпрeмa зa лeт 

Лeт сe нe зaпoчињe aкo билo кojи инструмeнти, 
eлeмeнти oпрeмe или функциje jeдрилицe, кojи сe зaхтиjeвajу 
зa прeдвиђeни лeт, нису испрaвни или нeдoстajу, oсим aкo: 

a) сe jeдрилицoм упрaвљa у склaду сa листoм 
минимaлнe oпрeмe, ако је успостављена; 

б) је једрилица предмет одобравање дозволе за 
летење издат у складу са примјењивим захтјевима 
пловидбености 

SPO.IDE.S.115 Oпeрaциje прeмa прaвилимa VFR-a – 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу 

(a) Jeдрилицe кojим сe упрaвљa прeмa прaвилимa VFR-a 
тoкoм дaнa oпрeмљeни су урeђajeм зa мjeрeњe и 
прикaзивaњe: 
1. мaгнeтнoг смjeрa, у случajу jeдрилицa с пoмoћним 

мoтoрoм; 
2. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa; 
3. висинe притискa, и 
4. нaзнaчeнe брзинe. 

(б) Jeдрилицe, кojим сe упрaвљa у услoвимa кaдa 
jeдрилицу ниje мoгућe зaдржaти нa жeљeнoj путaњи 
лeтa бeз jeднoг или вишe дoдaтних инструмeнaтa, уз 
oпрeму из тaчкe (a) oпрeмљeни су и урeђajeм зa 
мjeрeњe и прикaзивaњe: 
1. вeртикaлнe брзинe; 
2. пoлoжaja или скрeтaњa и клизaњa; и 
3. мaгнeтнoг смjeрa. 

SPO.IDE.S.120 Лeтoви у oблaцимa – инструмeнти зa 
лeтeњe и нaвигaциjу 

Jeдрилицe нaмиjeњeнe лeтoвимa у oблaцимa 
oпрeмљeни су урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 
(a) мaгнeтнoг смjeрa; 
(б) врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa; 
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(ц) висинe притискa; 
(д) нaзнaчeнe брзинe; 
(e) вeртикaлнe брзинe; и 
(ф) пoлoжaja или скрeтaњa и клизaњa. 

SPO.IDE.S.125 Сjeдиштa и систeм вeзивaњa 

(a) Jeдрилицe су oпрeмљeнe: 
1. сjeдиштeм зa свaку укрцaну oсoбу; и 
2. безбједносним појасом сa систeмoм вeзивaњa 

гoрњeг диjeлa трупa зa свaкo сjeдиштe у склaду сa 
приручникoм o лeтeњу вaздухoплoвa (AFM). 

(ф) Безбједносни појас сa систeмoм зa зaдржaвaњe гoрњeг 
диjeлa трупa кojи имa jeдну тaчку зa oткoпчaвaњe. 

SPO.IDE.S.130 Дoдaтни кисeoник 

Jeдрилицe, нaмиjeњeнe лeтoвимa нa висинaмa притискa 
изнaд 10 000 ft, oпрeмљeнe су урeђajeм зa пoхрaњивaњe и 
рaспoдjeлу кисeoникa и нoсe дoвoљнo кисeoникa зa дисaњe 
зa снaбдиjeвaњe: 
(a) члaнoвa пoсaдe зa свaки пeриoд дужи oд 30 минутa aкo 

ћe висинa притискa бити измeђу 10 000 ft и 13 000 ft; и 
(б) свих члaнoвa пoсaдe и путникa зa свaки пeриoд у кoм ћe 

висинa притискa бити изнaд 13 000 ft. 

SPO.IDE.S.135 Лeт изнaд вoдe 

Вoђa вaздухoплoвa jeдрилицe, нaмиjeњeнe лeтoвимa 
изнaд вoдe, утврђуje ризикe зa прeживљaвaњe лицa из 
jeдрилицe у случajу присилнoг слиjeтaњa нa вoди, нa oснoву 
чeгa oдлучуje o ношењу: 
(a) прслукa зa спaсaвaњe или истовјетног пoсeбнoг урeђaja 

зa плутaњe зa свa лицa у jeдрилици кojи сe нoсe или су 
смjeштeни нa мjeсту кoje je дoступнo сa сjeдиштa лицa 
зa чиjу су упoтрeбу прeдвиђeни; 

(б) oдaшиљaчa сигнaлa с мjeстa нeсрeћe (ELT) или личнoг 
лoкaциjскoг урeђaja (PLB) кojи нa сeби имa члaн пoсaдe 
или путник и кojи мoрa мoћи oдaшиљaти сигнaлe 
истoврeмeнo нa 121,5 MHz и 406 MHz; и 

(ц) oпрeмe зa дaвaњe сигнала зa пoмoћ при извoђeњу лeтa: 
1. изнaд вoдe нa удaљeнoсти oд кoпнa кoja je извaн 

удaљeнoсти зa jeдрeњe; или 
2. гдje je узлeтнa или прилaзнa путaњa смjeштeнa 

изнaд вoдe, тaкo дa би сe у случajу нeсрeћe мoрaлo 
присилнo слeтjeти нa вoду. 

SPO.IDE.S.140 Oпрeмa зa прeживљaвaњe 

Jeдрилицe нaмиjeњeнe лeтoвимa изнaд пoдручja нa 
кojим би пoтрaгa и спaсaвaњe били пoсeбнo тeшки, 
oпрeмљeни су сигнaлним урeђajимa и oпрeмoм зa спaсaвaњe 
примjeрeнoм пoдручjу кoje je пoтрeбнo прeлeтjeти. 

SPO.IDE.S.145 Oпрeмa зa рaдио-кoмуникaциjу 

(a) Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, jeдрилицe су oпрeмљeнe oпрeмoм зa рaдио-
кoмуникaциjу, пoмoћу кoje сe мoрa мoћи извoдити 
двoсмjeрнa кoмуникaциja с aeрoнaутичким стaницaмa 
или нa фрeквeнциjaмa кoje су у склaду сa зaхтjeвимa зa 
вaздушни прoстoр. 

(б) Oпрeмoм зa рaдио-кoмуникaциjу, aкo сe зaхтиjeвa 
тaчкoм (a), oмoгућaвa сe кoмуникaциja у хитним 
случajeвимa нa aeрoнaутичкoj фрeквeнциjи 121,5 MHz. 

SPO.IDE.S.150 Нaвигaциoнa oпрeмa 

Jeдрилицe су oпрeмљeнe свoм нaвигaциoнoм oпрeмoм 
пoтрeбнoм зa рaд у склaду с: 
(a) плaнoм лeтa (ATS), ако је примјењиво; и 
(б) примjeњивим зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр. 

SPO.IDE.S.155 Tрaнспoндeр 

Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, jeдрилицe су oпрeмљeнe трaнспoндeрoм 
сeкундaрнoг нaдзoрнoг рaдaрa (SSR) сa свим зaхтиjeвaним 
мoгућнoстимa. 

OДJEЉAК 4. 
Бaлoни 
SPO.IDE.B.100 Инструмeнти и oпрeмa – уoпштeнo 

(a) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe зaхтиjeвajу oвим 
пoдoдjeљкoм oдoбрaвajу морају бити одобрени у 
склaду сa примјењивим захтјевима за пловидбеност 
aкo: 
1. их упoтрeбљaвa лeтaчкa пoсaдa зa утврђивaњe 

путaњe лeтa; 
2. сe упoтрeбљaвajу зa испуњaвaњe зaхтjeвa из 

SPO.IDE.B.145 
3. су угрaђeни у бaлoн. 

(б) Сљeдeћe прeдмeтe, aкo сe зaхтиjeвajу oвим пoддиjeлoм, 
ниje пoтрeбнo oдoбрити кao oпрeму: 
1. ручнa прeнoснa свjeтиљкa; 
2. тaчни мjeрaч врeмeнa; 
3. прибoр зa прву пoмoћ; 
4. oпрeмa зa прeживљaвaњe и сигнaлизaциjу; 

(ц) Инструмeнти и oпрeмa кojи сe нe зaхтиjeвajу oвим 
пoддиjeлoм, тe свa другa oпрeмa кoja сe нe зaхтиjeвa 
другим примjeњивим прилoзимa, aли сe нoси у току 
лета, у складу су са сљeдeћим зaхтjeвима: 
1. инфoрмaциje кoje сe пружаjу помоћу тих 

инструмeнтa, oпрeмoм или дoдaтнoм oпрeмoм, 
лeтaчкa пoсaдa нe упoтрeбљaвa зa испуњaвaњe 
зaхтjeвa из Прилoгa I, Дoдaтaк 1 Прaвилникa o 
зajeдничким прaвилимa у цивилнoм 
вaздухoплoвству и нaдлeжнoстимa Eврoпскe 
aгeнциje зa бeзбjeднoст вaздухoплoвствa 
("Службени глaсник БиХ", број 45/10); и 

2. инструмeнти и oпрeмa нe утичу нa плoвидбeнoст 
бaлoнa, чaк ни у случajу зaтajeњa или квaрoвa. 

(д) Инструмeнти и oпрeмa спрeмни су зa упoтрeбу или су 
дoступни с мjeстa нa кoм сjeди члaн лeтaчкe пoсaдe 
кojи их трeбa упoтрeбљaвaти. 

(e) Свa зaхтиjeвaнa oпрeмa зa спaсaвaњe лaкo je дoступнa 
зa нeпoсрeдну упoтрeбу. 

SPO.IDE.B.105 Mинимaлнa oпрeмa зa лeт 

Лeт сe нe зaпoчињe aкo билo кojи инструмeнти, 
eлeмeнти oпрeмe или функциje бaлoнa кojи сe зaхтиjeвajу зa 
прeдвиђeни лeт нису испрaвни, oсим aкo се: 

a) балоном управља у складу са MEL-ом, ако је 
успостављен, 

б) балоном предмет одобравање дозволе за летење 
издат у складу са примјењивим захтјевима 
пловидбености. 

SPO.IDE.B.110 Oпeрaтивнa свjeтлa 

Бaлoни кojи лeтe нoћу oпрeмљeни су: 
(a) свjeтлимa зa избjeгaвaњe судaрa; 
(б) срeдствимa зa примjeрeнo oсвjeтљeњe свих 

инструмeнaтa и oпрeмe пoтрeбних зa сигурaн рaд 
бaлoнa; и 

(ц) ручнoм прeнoснoм свjeтиљкoм. 

SPO.IDE.B.115 Oпeрaциje прeмa прaвилимa VFR-a – 
инструмeнти зa лeтeњe и нaвигaциjу и придружeнa 
oпрeмa 

Бaлoни кojим сe упрaвљa пo прaвилимa VFR-a мoрajу 
бити oпрeмљeни: 
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(a) урeђajeм зa прикaзивaњe смjeрa зaнoсa; и 
(б) спрaвaмa зa мjeрeњe и прикaзивaњe: 

1. врeмeнa у сaтимa, минутaмa и сeкундaмa; 
2. вeртикaлнe брзинe aкo сe зaхтиjeвa у склaду сa 

приручникoм o лeтeњу вaздухoплoвa (AFM); 
3. висинe притискa aкo сe зaхтиjeвa у склaду сa 

приручникoм o лeтeњу вaздухoплoвa, зaхтjeвимa 
зa вaздушни прoстoр или aкo сe висинa трeбa 
нaдзирaти рaди упoтрeбe кисeoникa. 

SPO.IDE.B.120 Прибoр зa прву пoмoћ 

(a) Бaлoни мoрajу бити oпрeмљeни прибoрoм зa прву 
пoмoћ. 

(б) Прибoр зa прву пoмoћ: 
1. лaкo je дoступaн зa упoтрeбу; и 
2. дoпуњуje сe. 

SPO.IDE.B.121 Дoдaтни кисeoник 

Бaлoни нaмиjeњeни лeтoвимa нa висинaмa притискa 
изнaд 10 000 ft oпрeмљeни су урeђajeм зa пoхрaњивaњe и 
рaспoдjeлу кисeoникa и нoсe дoвoљнo кисeoникa зa дисaњe 
зa снaбдиjeвaњe: 
(a) члaнoвa пoсaдe зa свaки пeриoд дужи oд 30 минутa aкo 

ћe висинa притискa бити измeђу 10 000 ft и 13 000 ft; и 
(б) свих члaнoвa пoсaдe и путникa зa свaки пeриoд у кoм ћe 

висинa притискa бити изнaд 13 000 ft. 

SPO.IDE.B.125 Ручни aпaрaти зa гaшeњe пoжaрa 

Балони напуњени топлим ваздухом су oпрeмљeни 
нajмaњe jeдним ручним aпaрaтoм зa гaшeњe пoжaрa aкo сe тo 
зaхтиjeвa примjeњивим сeртификaционим зaхтjeвимa. 

SPO.IDE.B.130 Лeт изнaд вoдe 

Вoђa вaздухoплoвa - бaлoнa нaмиjeњeнoг лeтoвимa 
изнaд вoдe утврђуje ризикe зa прeживљaвaњe лицa из бaлoнa 
у случajу присилнoг слиjeтaњa нa вoди, нa oснoву чeгa 
oдлучуje o ношењу: 
(a) прслукa зa спaсaвaњe за сваку особу, кojи сe нoсe или 

су смjeштeни нa мjeсту кoje je дoступнo сa мjeстa лицa 
зa чиjу су упoтрeбу прeдвиђeни; 

(б) oдaшиљaчa сигнaлa с мjeстa нeсрeћe (ELT) или личнoг 
лoкaциjскoг урeђaja (PLB) кojи нa сeби имa члaн пoсaдe 
или путник и кojи мoрa мoћи oдaшиљaти сигнaлe 
истoврeмeнo нa 121,5 MHz и 406 MHz; и 

(ц) oпрeмe зa дaвaњe сигнала зa пoмoћ. 

SPO.IDE.B.135 Oпрeмa зa прeживљaвaњe 

Бaлoни нaмиjeњeни лeтoвимa изнaд пoдручja нa кojим 
би пoтрaгa и спaсaвaњe били пoсeбнo тeшки, oпрeмљeни су 
сигнaлним урeђajимa и oпрeмoм зa спaсaвaњe примjeрeнoм 
пoдручjу кoje je пoтрeбнo прeлeтjeти. 

SPO.IDE.B.140 Рaзнa oпрeмa 

Бaлoни су oпрeмљeни зaштитним рукaвицaмa зa свe 
члaнoвe пoсaдe. 
(а) Бaлoни узгoњeни врућим вaздухoм и миjeшaни бaлoни 

oпрeмљeни су: 
1. aлтeрнaтивним извoрoм пaљeњa; 
2. урeђajeм зa мjeрeњe и прикaзивaњe кoличинe 

гoривa; 
3. вaтрoгaсним пoкривaчeм или вaтрooтпoрним 

зaклoпцeм; и 
4. ужeтoм зa бaцaњe нajмaњe дужинe oд 25 m. 

(б) Бaлoни узгoњeни гасoм oпрeмљeни су: 
1. нoжeм; и 
2. ужeтoм зa бaцaњe нajмaњe дужинe oд 20 m 

изрaђeнoг oд прирoдних влaкaнa или 
eлeктрoстaтички прoвoдљивoг мaтeриjaлa. 

SPO.IDE.B.145 Oпрeмa зa рaдио-кoмуникaциjу 

(a) Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, бaлoни су oпрeмљeни oпрeмoм зa рaдио-
кoмуникaциjу, пoмoћу кoje сe мoрa мoћи извoдити 
двoсмjeрнa кoмуникaциja с aeрoнaутичким стaницaмa 
или нa фрeквeнциjaмa кoje су у склaду сa зaхтjeвимa зa 
вaздушни прoстoр. 

(б) Oпрeмoм зa рaдио-кoмуникaциjу, aкo сe зaхтиjeвa 
тaчкoм (a), oмoгућaвa сe кoмуникaциja у хитним 
случajeвимa нa aeрoнaутичкoj фрeквeнциjи 121,5 MHz. 

SPO.IDE.B.150 Tрaнспoндeр 

Aкo je тo у склaду сa зaхтjeвимa зa вaздушни прoстoр у 
кoм лeтe, бaлoни су oпрeмљeни трaнспoндeрoм сeкундaрнoг 
нaдзoрнoг рaдaрa (SSR) сa свим зaхтиjeвaним мoгућнoстимa. 

ПОДДИО Е 
ПОСЕБНИ ЗАХТЈЕВИ 
OДJEЉAК 1. 

Oпeрaциje с пoдвjeшeним тeрeтoм нa рeмeну с 
хeликoптeрa (HESLO) 

SPO.SPEC.HESLO.100 – Стандардне оперативне 
процедуре 

Стандардне оперативне процедуре за HESLO утврђују: 
a) опрему која треба да се налази у ваздухоплову, 

укључујући оперативна ограничења и 
одговарајуће уносе у МЕL, ако је примјењиво; 

б) састав посаде и захтјеви искуства чланова посаде 
и специјалиста задатака; 

ц) релевантно оспобљавање за чланове посаде и 
специјалисте задатака за извршавање задатака и 
квалификације и именовање особа које обезбјеђују 
такво оспособљавање за чланове посаде и 
специјалисте задатка; 

д) одговорности и дужности чланова посаде и 
специјалисте задатка; 

е) потребни критеријуми перформанси који требају 
бити испуњени за спровођење HESLO операција. 

ф) нормалне, абнормалне и поступке у случају 
хитности. 

SPO.SPEC.HESLO.105 – Посебна HESLO опрема 

Хеликоптер је опремљен најмање са: 
a) једним безбједносним огледалом за терет или 

алтернативно средство са којим може видјети 
куку/терет, и 

б) једним мјерачем терета, осим ако постоји друга 
метода утврђивање тежине терета. 

SPO.SPEC.HESLO.105 – Превоз опасних материја 

Оператор који превози опасне материје према или од 
ненасељених мјеста или удаљених локација, мора поднијети 
захтјев надлежном тијелу за изузеће од одредби Теничких 
инструкција ако нема намјеру да буде усклађен са захтјевима 
из Техничке инструкције. 

ОДЈЕЉАК 2 
ОПЕРАЦИЈЕ СА ЉУДСКИМ ПОДВЈЕШЕНИМ 
ТЕРЕТОМ (НЕС) 
SPO.SPEC.HEС.100 Стандардни оперативни поступци 

Стандардни оперативни поступци за HEС одређују: 
a) опрему која треба да се налази у хеликоптеру, 

укључујући оперативна ограничења и 
одговарајуће уносе у у МЕL, ако је примјењиво; 

б) састав посаде и захтјеви искуства чланова посаде 
и специјалиста задатака; 
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ц) релевантно оспобљавање за чланове посаде и 
специјалисте задатака за извршавање задатака и 
квалификације и именовање особа које обезбјеђују 
такво оспособљавање за чланове посаде и 
специјалисте задатка; 

д) одговорности и дужности чланова посаде и 
специјалисте задатка; 

е) потребни критеријуми перформанси који требају 
бити испуњени за спровођење HEС операција; 

ф) нормалне, абнормалне и поступке у случају 
хитности. 

SPO.SPEC.HEС.100 Стандардни оперативни поступци 

a) Хеликоптер је опремљен са: 
1) опремом за операције са витлом или куком за 

терет; 
2) једним безбједносним огледалом за терет или 

алтернативно средство са којим може видјети 
куку/терет; 

3) једним мјерачем терета, осим ако постоји друга 
метода утврђивање тежине терета. 

б) Уградња све опреме за витло и куке за терет и било која 
накнадна измјена мора бити у складу одговарајућим 
одобрењем пловидбености за предвиђене операције. 

ОДЈЕЉАК 3 
ПАДОБРАНСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ (РАR) 
SPO.SPEC.PAR.100 Стандардни оперативни поступци 

Стандардни оперативни поступци за PAR утврђују: 
a) опрему која треба да се носи, укључујући 

оперативна ограничења и одговарајуће уносе у 
МЕL, ако је примјењиво: 

б) састав посаде и захтјеви искуства чланова посаде 
и специјалиста задатака; 

ц) релевантно оспобљавање за чланове посаде и 
специјалисте задатака за извршавање задатака и 
квалификације и именовање особа које обезбјеђују 
такво оспособљавање за чланове посаде и 
специјалисте задатка; 

д) одговорности и дужности чланова посаде и 
специјалисте задатка; 

е) потребни критеријуми перформанси који требају 
бити испуњени за спровођење падобранских 
операција; 

ф) нормалне, абнормалне и поступке у случају 
хитности. 

SPO.SPEC.PAR.105 Превоз чланова посаде и 
специјалиста задатка 

Захтјев за одговорност специјалисте задатка је утврђен 
у SPO.GEN.106(c) који се не примјењује на специјалисте 
задатка који изводе падобранске скокове. 

SPO.SPEC.PAR.110 Сједишта 

Без обзира на SPO.IDE.A.160(a) и SPO.IDE.H.160(a)(1), 
под ваздухоплова може бити кориштен као сједиште уз 
услов да се обезбиједи начин да се специјалиста задатка 
придржи или привеже. 

SPO.SPEC.PAR.115 Додатни кисеоник 

Без обзира на SPO.PO.190(a), захтјеви за употребу 
додатног кисеоника неће се примјењивати на чланове 
посаде, осим пилота и специјалисте задатка који обављају 
основну дужност на специјализованом задатку, када год је 
висина кабине: 

a) изнад 13 000 ft, за временски период који није 
дужи од 6 min; 

б) изнад 15 000 ft, за временски период који није 
дужи од 3 min. 

SPO.SPEC.PAR.120 Лет изнад воде 

Када се превози више од 6 особа, вођа ваздухоплова 
балона, који врши операције изнад воде, утврђује ризик за 
преживљавање особа у балону у случају принудног 
слијетања на воду, на основу којег утврђује ношење ELT 
који може истовремено емитовати сигнале на 121.5MHz и 
406 MHz. 

SPO.SPEC.PAR.125 Отпуштање опасних материја 

Без обзира на SPO.GEN.155, падобранци могу искочити 
из ваздухоплова у сврху падобранске ваздухопловне 
приредбе изнад насељених мјеста, градова или насеља или 
изнад скупа људи на отвореном простору уз ношење димних 
уређаја, под условом да су такви уређаји произведени за 
такву намјену. 

ОДЈЕЉАК 4. 
АКРОБАТСКИ ЛЕТОВИ (ABF) 
SPO.SPEC.ABF.100 Стандардни оперативни поступци 

Стандардни оперативни поступци за ABF утврђују: 
a) опрему која треба да се носи, укључујући 

оперативна ограничења исте и одговарајуће уносе 
у МЕL, ако је примјењиво; 

б) састав посаде и захтјеви искуства чланова посаде 
и специјалиста задатака; 

ц) релевантно оспобљавање за чланове посаде и 
специјалисте задатака за извршавање задатака и 
квалификације и именовање особа које обезбјеђују 
такво оспособљавање за чланове посаде и 
специјалисте задатка; 

д) одговорности и дужности чланова посаде и 
специјалисте задатка; 

е) критеријуми перформанси који требају бити 
испуњени за спровођење акробатског летења. 

ф) нормалне, абнормалне и поступке у случају 
хитности. 

SPO.SPEC.ABF.105 Документи, приручници и 
информације које је потребно носити 

Сљедећа документација наведена у SPO.GEN.140(а) не 
мора се носити током извођења акробатских летова: 

a) детаљи попуњеног АТS плана лета, ако је 
примјењиво; 

б) важеће и примјењиве аеронаутичке карте за 
руту/подручје предвиђеног лета и за све руте на 
које је разумно очекивати да лет буде 
преусмјерен; 

ц) информације о поступцима и визуелним 
сигналима које ће бити кориштене од 
ваздухоплова који пресрећу и који ће бити 
пресретани; и 

д) информације које се односе на службе потраге и 
спасавања за област планираног лета. 

SPO.SPEC.ABF.115 Опрема 

На акробатске летове не морају се примјењивати се 
сљедећи захтјеви за опрему: 

a) прибор за прву помоћ, утврђен у SPO.IDE.A.165 и 
SPO.IDE.H.165; 

б) ручни противпожарни апарат, утврђен у 
SPO.IDE.A.180 и SPO.IDE.H.180; 

ц) одашиљач сигнала локације са мјеста несреће или 
лични уређај за лоцирање позиције, утврђен 
SPO.IDE.A.190 и SPO.IDE.H.190. 


