На основу чл. 239. и 265. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”,
бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15 - др. закон),
Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси

ПРАВИЛНИК
о изменама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове
лета у предполетној фази
Члан 1.
У Правилнику о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у
предполетној фази („Службени гласник РС”, број 23/12) члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Овим правилником се у домаће законодавство преузима Уредба Комисије (ЕЗ) бр.
1033/2006 од 6. јула 2006. године која предвиђа захтеве у погледу процедура за планове
лета у предполетној фази у оквиру Јединственог европског неба, измењена и допуњена
следећим уредбама:
- Уредбом Комисије (ЕУ) бр. 929/2010 од 18. октобра 2010. године која мења и
допуњује Уредбу Комисије (ЕЗ) бр. 1033/2006 у вези са ICAO одредбама на које се упућује
у члану 3. став 1;
- Спроведбеном уредбом Комисије (ЕУ) бр. 923/2012 од 26. септембра 2012. године
која успоставља заједничка правила летења и оперативне одредбе у вези са услугама и
поступцима у ваздушној пловидби и којом се мењају и допуњују Спроведбена уредба (ЕУ)
бр. 1035/2011 и уредбе (ЕЗ) бр. 1265/2007, (ЕЗ) бр. 1794/2006, (ЕЗ) бр. 730/2006, (ЕЗ) бр.
1033/2006 и (ЕУ) бр. 255/2010;
- Спроведбеном уредбом Комисије (ЕУ) бр. 428/2013 од 8. маја 2013. године којом
се мења и допуњује Уредба (ЕЗ) бр. 1033/2006 у вези са ICAO одредбама на које се упућује
у члану 3. став 1. и којом се ставља ван снаге Уредба (ЕУ) бр. 929/2010;
- Спроведбеном уредбом Комисије (ЕУ) бр. 2016/2120 од 2. децембра 2016. године
којом се мења и допуњује Уредба (ЕЗ) бр. 1033/2006 у вези са ICAO одредбама на које се
упућује у члану 3. став 1.
Уредба Комисије (ЕЗ) бр. 1033/2006 дата је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.”.
Члан 2.
У члану 3. став 1. тачка 2) речи: „број 32/11” замењују се речима: „бр. 32/11, 54/12
и 24/13”.
После става 3. додаје се став 4, који гласи:
„Упућивање на Секцију 4 Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) бр. 923/2012, које се
врши у Прилогу 1. овог правилника, тумачи се као упућивање на чл. 30-34. Правилника о
летењу ваздухоплова („Службени гласник РС”, бр. 61/15) којима су у законодавство

Републике Србије преузете наведене одредбе Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) бр.
923/2012.”
Члан 3.
У Прилогу 1. (Уредба Комисије (ЕЗ) бр 1033/2006 од 6. јула 2006. године која
предвиђа захтеве у погледу процедура за планове лета у предполетној фази у оквиру
Јединственог европског неба), у члану 2. став 2. тачка 8) мења се и гласи:
„8) IFR је скраћеница која се употребљава да означи правила инструменталног
летења;”.
У тачки 10) подтачка (ф) реч: „поступке” замењује се речју: „процедуре”.
Тачка 16) мења се и гласи:
„16) процедуре у завршној контролисаној области подразумевају стандардне
инструменталне одласке и стандардне инструменталне доласке, дефинисане у ICAO
Поступцима за пружање услуга у ваздушној пловидби – летење ваздухоплова (PANS-OPS,
Doc 8168, Књига 1, пето издање из 2006. године, укључујући све амандмане, закључно са
амандманом број 6).”
Члан 4.
У Прилогу 1, у члану 3. став 1. мења се и гласи:
„1. Одредбе наведене у Анексу ове уредбе примењују се на подношење,
прихватање и дистрибуцију планова лета за сваки лет на који се ова уредба примењује, као
и на све промене основних елемената плана лета у предполетној фази у складу са овом
уредбом.”
Члан 5.
У Прилогу 1, у члану 4. речи: „постојећим поступцима који” замењују се речима:
„постојећим процедурама које”, а речи: „нових поступака” замењују се речима: „нових
процедура”.
Члан 6.
У Прилогу 1. Анекс мења се и гласи:
„Анекс
Одредбе на које се упућује у члану 3. став 1. ове уредбе
1. Секција 4 Анекса Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) бр. 923/2012;
2. Поглавље 4, одељак 4.4 (Планови лета) и поглавље 11, став 11.4.2.2 (Поруке о
кретању ваздухоплова) ICAO PANS-ATM документа 4444 (15. издање из 2007.
године, укључујући све амандмане, закључно са амандманом број 6);
3. Поглавље 2 (Планови лета) и поглавље 6, став 6.12.3 (Предвиђено време преласка
границе надлежности) Регионалних додатних поступака, Документ 7030, Европски
регионални додатни поступци (5. издање из 2008. године, укључујући све
амандмане, закључно са амандманом број 9).”.
Члан 7.
Прилог 2. брише се.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Број 7/1-01-0017/2017-0001
У Београду, 29. августа 2017. године
Директор
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