На основу члана 16. став 3, члана 86. став 1, члана 87. став 5, члана 96, члана 97.
став 2, члана 194. став 2, члана 198. став 4, члана 199. став 5, члана 239, члана 249. став 1.
и члана 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 Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја
Члан 1.
У Правилнику о условима за обављање ваздушног саобраћаја („Службени гласник
РС”, број 9/18) у члану 2. став 1. тачка 11) мења се и гласи:
„11) Уредба Комисије (ЕУ) бр. 748/2012 је Уредба Комисије (ЕУ) бр. 748/2012 од 3.
августа 2012. године којом се утврђују правила за извршење за сертификацију
ваздухоплова и са њима повезаних производа, делова и уређаја у области пловидбености и
заштите животне средине, као и за одобравање организација за производњу и организација
за пројектовање. Ова уредба је у Републици Србији примењена Правилником о
сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о
издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за
производњу и пројектовање („Службени гласник РС“, број 5/18);”.
Члан 2.
У Прилогу 1, у Анексу VII (Некомерцијални летови који се обављају
ваздухопловом који није сложени моторни ваздухоплов (ДЕО-NCO)), у Глави Б
(Оперативне процедуре), у тачки NCO.OP.126 Снабдевање горивом и мазивом –
хеликоптери, у ставу б) тачка 3) реч: „авион” замењује се речју: „хеликоптер”.
Назив тачке „NCO.OP.190 Управљање горивом у току лета” мења се и гласи:
„NCO.OP.185 Управљање горивом у току лета”.
Назив тачке „NCO.OP.195 Систем за избегавање судара (ACAS II)” мења се и гласи:
„NCO.OP.200 Систем за избегавање судара (ACAS II)”.
Члан 3.
У Прилогу 1, у Анексу VIII (Посебне делатности у ваздушном саобраћају (ДЕОSPO)), у Глави А (Општи захтеви), назив тачке „SPO.GEN.150 Избацивање опасног
терета” мења се и гласи: „SPO.GEN.155 Избацивање опасног терета”.
У Глави Б (Оперативне процедуре), у тачки SPO.OP.131 Снабдевање горивом и
мазивом – хеликоптери, у ставу б) тачка 3) реч: „авион” замењује се речју: „хеликоптер”.
У Глави Д (Инструменти, подаци, опрема), у Одељку 2 (Хеликоптери), назив тачке
„SPO.IDE.Н.255 Транспондер” мења се и гласи: „SPO.IDE.Н.225 Транспондер”.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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