
         

На основу чланa 152. став 4. Закона о ваздушном саобраћају („Службени 

лист СРЈ”, бр. 12/98, 5/99 – измена, 44/99, 73/00 и 70/01 и „Службени гласник РС”, 

број 101/05), тачке 14. подтачка 2) Одлуке о оснивању Директората цивилног 

ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе („Службени гласник РС”, број 

102/03), Одлуке о вршењу оснивачких права у Директорату цивилног 

ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе („Службени гласник РС”, број 

53/06) и Закључка о промени назива Директората цивилног ваздухопловства 

државе Србије и државе Црне Горе („Службени гласник РС”, број 12/07), 

Савет Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије прописује 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

ЧЛАНОВА ПОСАДЕ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВА  

 

Члан 1. 

 У Правилнику о организацији радног времена чланова посаде цивилног 

ваздухоплова („Службени гласник РС”, бр. 101/08 и 16/09), у члану 4. тачка 2) 

мења се и гласи:  

„сектор (Sector) је лет који започиње у једном, а завршава се у истом или 

другом месту.” 

 

Члан 2. 

Члан 6. став 3. мења се и гласи:  

„Ваздухопловни субјекат је дужан да обавести члана посаде о слободним 

данима које је предвидео за њега, најмање седам дана пре почетка коришћења 

слободних дана. Приликом планирања слободних дана мора да се води рачуна да се 

слободни дани, кад год је то могуће, користе у месту становања члана посаде.”                                                    

 

Члан 3. 

Члан 7. мења се и гласи:  

„Ваздухопловни субјекат мора да планира обављање летачке дужности тако 

да члан посаде буде поштеђен замора како би своје дужности обављао са 

задовољавајућим нивом сигурности у свим околностима.” 

 

Члан 4. 

Члан 17. мења се и гласи:  

„Ако се летачка дужност састоји од два или више сектора одвојених 

прекидом, од којих један може бити у сврху позиционирања које се рачуна као 

сектор, време летачке дужности може се продужити само ако је прекид дужи од 3 

сата, а краћи од 10 сати. У том случају, трајање летачке дужности може се 

продужити за половину трајања прекида.” 
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Члан 5. 

 У члану 18. ст. 1. и 2. речи: „повољније за члана посаде” замењују се речју: 

„дуже”. 

 У ставу 4. речи: „из техничких разлога или услед ванредних прилика скрати 

до половине времена”, замењују се речју:  „скрати”. 

 

        Члан 6. 

Члан 32. став 1. мења се и гласи:  

„Ваздухопловни субјекат дужан је да омогући члану посаде да пре ступања 

на дужност обави бесплатан здравствени преглед, те да му, на основу резултата тог 

прегледа, омогући бесплатне периодичне здравствене прегледе. Ови здравствени 

прегледи нису ни у каквој вези с прегледима који се обављају ради стицања, 

продужења и обнављања дозвола и овлашћења и могу да се обављају у систему 

здравствене заштите.”   

 

Члан 7. 

Наслов изнад члана 39. мења се и гласи: „Ограничење трајања летачке 

дужности током школовања и обуке.”  

 

Члан 8. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Бр. 1/0-01-0008/2009-0004 

У Београду,  5. новембар 2009. године 

 

 

Савет 

 

    Председник, 

 

                                                                                                    Милутин Мркоњић, с.р. 

                                                                                             министар за инфраструктуру 

 

 


