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ЛИСТА УСАГЛАШЕНОСТИ 
ПРОЦЕДУРА И ПОСТУПАКА ОПЕРАТЕРА СА ПРИМЕЊИВИМ ЗАХТЕВИМА 
 ПРАВИЛНИКА О ЈАВНОМ АВИО-ПРЕВОЗУ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 110/14)
 
 
 
 
Авио-превозилац
ЗАХТЕВ
Requirement
НАЗИВ ЗАХТЕВА
Title
УСАГЛАШЕНОСТ
Compliance
ДА
Yes
НЕ
No
Н/П
N/A
ОПИС НАЧИНА НА КОЈИ ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНА УСАГЛАШЕНОСТ
Method of compliance
PART - ORO
ОПШТИ ЗАХТЕВИ
GENERAL REQUIREMENTS
ORO.GEN.105
Надлежна власт
Competent authority
ORO.GEN.110
Одговорности оператера
Operator responsibilities
ORO.GEN.115
Подношење захтева за стицање сертификата оператера
Application for an AOC
ORO.GEN.120
Начини усаглашавања
Means of compliance
ORO.GEN.125
Услови одобрења и права оператера
Terms of approval and privileges of an AOC holder
ORO.GEN.130
Промене
Changes related to an AOC holder
ORO.GEN.135
Важење сертификата
Continued validity of an AOC
ORO.GEN.140
Приступ
Access
ORO.GEN.150
Налази
Findings
ORO.GEN.155
Хитно реаговање на безбедносни проблем
Immediate reaction to a safety problem
ORO.GEN.160
Извештавање о догађају
Occurrence reporting
ORO.GEN.200
Систем управљања
Management system
ORO.GEN.205
Уговорене активности
Contracted activities
ORO.GEN.210
Захтеви који се односе на особље
Personnel requirements
ORO.GEN.215
Захтеви који се односе на опрему
Facility requirements
ORO.GEN.220
Вођење евиденције
Record-keeping
СЕРТИФИКАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНОГ ОПЕРАТЕРА
AIR OPERATOR CERTIFICATION
ORO.AOC.100
Подношење захтева за стицање сертификата ваздухопловног оператера
Application for an air operator certificate
ORO.AOC.105
Оперативна спецификација и права имаоца АОС
Operation specification and privileges of an AOC holder
ORO.AOC.110
Уговор о закупу
Leasing agreement
ORO.AOC.115
Споразум о подели кода
Code-share agreement
ORO.AOC.120
Одобрење за спровођење обуке кабинског особља и издавање дозволе кабинског особља
Approvals to provide cabin crew training and to issue cabin crew attestations
ORO.AOC.125
Некомерцијални летови ваздухоплова који су наведени у оперативној спецификацији  имаоца АОС                                 
Non-commercial operations of aircraft listed in the operations specifications
ORO.AOC.130
Прађење параметара лета-авиони
Flight data monitoring-aeroplanes
ORO.AOC.135
Захтеви који се односе на особље
Personnel requirements
ORO.AOC.140
Захтеви који се односе на опрему
Facility requirements
ORO.AOC.150
Захтеви који се односе на документацију
Documentation requirements
ПРИРУЧНИЦИ, КЊИГЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ
MANUALS, LOGS AND RECORDS
ORO.MLR.100
Оперативни приручник-опште одредбе
Operations manual-general
ORO.MLR.101
Структура оперативног приручника
Operations manual-structure for commercial air transport
ORO.MLR.105
Листа минималне опреме
Minimum equipment list
ORO.MLR.110
Путна књига
Journey log
ORO.MLR.115
Чување евиденције
Record-keeping
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
SECURITY
ORO.SEC.100.A
 Обезбеђивање пилотске кабине
Flight crew compartment security-aeroplanes
ORO.SEC.100.H
Обезбеђивање пилотске кабине
Flight crew compartment security-helicopters
ЛЕТАЧКА ПОСАДА
FLIGHT CREW
ORO.FC.100
Састав летачке посаде
Composition of flight crew
ORO.FC.105
Одређивање вође ваздухоплова /пилота који управља ваздухопловом
Designation as pilot in command/commander
ORO.FC.110
Инжењер летач
Flight engineer
ORO.FC.115
Обука за унапређење рада посаде (CRM)
Crew resource management (CRM) training
ORO.FC.120
Прелазна обука коју спроводи оператер
Operator conversion training
ORO.FC.125
Обука за разлике и обука за упознавање
Differences training and familiarisation training
ORO.FC.130
Периодична обука и провера
Recurrent training  and checking
ORO.FC.135
Оспособљеност пилота за обављање дужности са било ког пилотског седишта
Pilot qualification to operate in either pilot's seat
ORO.FC.140
Летење на више типова или варијанти ваздухоплова
Operation on more than one type or variant
ORO.FC.145
Спровођење обуке
Provision of training
ORO.FC.200
Састав летачке посаде
Composition of flight crew
ORO.FC.201
Ослобађање од дужности чланова летачке посаде у току лета
In flight relief of flight crew members
ORO.FC.202
Летови који се обављају са једним пилотом по правилима за инструментално летење (VFR)
или ноћу
Single pilot opertions under IFR or ath night
ORO.FC.205
Обука за вођу ваздухоплова
Command course
ORO.FC.215
Основна обука за унапређење рада посаде (CRM) коју спроводи оператер
Initial operator's crew resource management (CRM) training
ORO.FC.220
Прелазна обука и провера
Operator conversion training and checking
ORO.FC.230
Периодична обука и провера
Reccurent  training and checking
ORO.FC.235
Оспособљеност пилота за летење са било којег пилотског седишта
Pilot requirement to operate in either pilot's seat
ORO.FC.240
Летење на више типова или варијанти ваздухоплова
Operation on more than one type or variant
ORO.FC.245
Алтернативни програм обуке и оспособљености
Alternative training and qualification programme
ORO.FC.A.250
Вођа ваздухоплова са дозволом професионалног пилота авиона (CPL(A))
Commander holding a CPL(A)
ORO.FC.H.250
Вођа ваздухоплова са дозволом професионалног пилота хеликоптера (CPL(H))
Commander holding a CPL(H)
КАБИНСКА ПОСАДА
CABIN CREW
ORO.CC.100
Број и састав кабинске посаде
Number and composition of cabin crew
ORO.CC.110
Услови за доделу дужности
Conditions for assignment to duties
ORO.CC.115
Спровођење обука и провера
Conduct of training courses and associated checking
ORO.CC.120
Основна обука
Initial training course
ORO.CC.125
Обука за одређени тип ваздухоплова и прелазна обука коју спроводи оператер
Aircraft type specific training and operator conversion training
ORO.CC.130
Обука за разлике
Differences training
ORO.CC.135
Упознавање
Familiarisation
ORO.CC.140
Периодична обука
Reccurent training
ORO.CC.145
Обука за обнову знања
Refresher training
ORO.CC.200
Старији члан кабинске посаде
Senior cabin crew member
ORO.CC.205
Смањење броја чланова кабинске посаде за време поступака на земљи и у случају непредви-
ђених околности
Reduction of the number of cabin crew during ground operations and in unforeseen circumstances
ORO.CC.210
Додатни услови за додељивање дужности
Additional conditions for assignment to duties
ORO.CC.215
Програми обуке и провере и одговарајућа документација
Training and checking programs and related documentation
ORO.CC.250
Летење на више типова или варијанти ваздухоплова                                 
Operation on more than one aircraft type or variant
ORO.CC.255
Летови који се обављају са једним чланом кабинске посаде
Single cabin crew member operations
ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ У САСТАВУ ПОСАДЕ ПРИ HEMS, HHO ИЛИ NVIS ЛЕТОВИМА
TECHNICAL CREW IN HEMS, HHO OR NVIS OPERATIONS
ORO.TC.105
Услови за доделу дужности
Condition for assignment to duties
ORO.TC.110
Обука и провера
Training and checking
ORO.TC.115
Основна обука
Initial training
ORO.TC.120
Прелазна обука коју спроводи оператер
Operator conversion training
ORO.TC.125
Обука за разлике
Differences training
ORO.TC.130
Летови за упознавање
Familiarisation flights
ORO.TC.135
Периодична обука
Reccurent training
ORO.TC.140
Обука за обнову знања
Refresher training
PART - CAT
ОПШТИ ЗАХТЕВИ
GENERAL REQUIREMENTS
CAT.GEN.100
Надлежна власт
Competent authority
         ВАЗДУХОПЛОВИ НА МОТОРНИ ПОГОН
MOTOR-POWERED AIRCRAFT
CAT.GEN.MPA.100
Одговорност посаде
Crew responsibilities
CAT.GEN.MPA.105
Одговорност вође ваздухоплова
Responsibilities of the commander
CAT.GEN.MPA.110
Право вође ваздухоплова
Authority of the commander
CAT.GEN.MPA.115
Особе или чланови посаде у путничкој кабини ваздухоплова који не чине кабинску посаду
Personnel or crew members other than cabin crew in the passenger compartment
CAT.GEN.MPA.120
Заједнички језик
Common language
CAT.GEN.MPA.125
Вожење авиона
Taxiing of aeroplanes
CAT.GEN.MPA.130
Покретање ротора-хеликоптери
Rotor engagement-helicopters
CAT.GEN.MPA.135
Приступ пилотској кабини
Admission to the flight crew compartment
CAT.GEN.MPA.140
Преносиви електронски уређаји
Portable electronic devices
CAT.GEN.MPA.145
Подаци о опреми која се користи у случају опасности и опреми за преживљавање у ваздух. 
Information on emergency and survival equipment carried
CAT.GEN.MPA.150
Принудно слетање на воду - авиони
Ditching-aeroplanes
CAT.GEN.MPA.155
Превоз војног наоружања и бојеве муниције
Carriage of weapons of war and munitions of war
CAT.GEN.MPA.160
Превоз спортског оружја и муниције
Carriage of sporting weapons and ammunition
CAT.GEN.MPA.161
Превоз спортског оружја и муниције-олакшице
Carriage of sporting weapons and ammunition-alleviations
CAT.GEN.MPA.165
Начин превоза лица
Method of carriage of persons
CAT.GEN.MPA.170
Алкохол и наркотици
Alcohol and drugs
CAT.GEN.MPA.175
Угрожавање безбедности
Endagering safety
CAT.GEN.MPA.180
Документи, приручници и информације који се налазе у ваздухоплову
Documents, manuals and information to be carried
CAT.GEN.MPA.185
Информације које су чувају на земљи
Information to be retained on the ground
CAT.GEN.MPA.190
Достављање документације и евиденције
Provision of documentation and records
CAT.GEN.MPA.195
Чување, израда и коришћење података снимљених уређајем за снимање параметара лета
Preservation, production and use of flight recorder recordings
CAT.GEN.MPA.200
Транспорт опасног терета
Transport of dangerous goods
  ОПЕРАТИВНЕ ПРОЦЕДУРЕ
OPERATING PROCEDURES
ВАЗДУХОПЛОВИ НА МОТОРНИ ПОГОН
MOTOR-POWERED AIRCRAFT
CAT.OP.MPA.100
Коришћење услуга у ваздушном саобраћају
Use of air traffic services
CAT.OP.MPA.105
Коришћење аеродрома и оперативних места
Use of aerodromes and operating sites
CAT.OP.MPA.106
Коришћење изолованих аеродрома - авиони
Use of isolated aerodromes - aeroplanes
CAT.OP.MPA.107
Одговарајући аеродром
Adequate aerodrome
CAT.OP.MPA.110
Оперативни минимуми аеродрома
Aerodrome operating minima
CAT.OP.MPA.115
Технике прилаза - авиони
Approach flight technique - aeroplanes
CAT.OP.MPA.120
Прилаз коришћењем хеликоптерског радара(ARA) за летове изнад воде - хеликоптери
Airborne radar approaches(ARAs) for overwater operations-helicopters
CAT.OP.MPA.125
Процедуре инструменталног одласка и прилаза
Instrument departure and approach procedures
CAT.OP.MPA.130
Процедуре за смањење буке - авиони
Noise abatement procedures - aeroplanes
CAT.OP.MPA.131
Процедуре за смањење буке - хеликоптери
Noise abatement procedures - helicopters
CAT.OP.MPA.135
Руте и подручја летења - опште одредбе
Routes and areas of operation - general
CAT.OP.MPA.136
Руте и подручја летења - једномоторни авиони
Routes and areas of operation - single-engined aeroplanes
CAT.OP.MPA.137
Руте и подручја летења - хеликоптери
Routes and areas of operation - helicopters
CAT.OP.MPA.140
Максимална удаљеност од одговарајућег аеродрома за двомоторне авионе без ETOPS 
Maximum distance form an adequate aerodrome for two-engined aeroplanes without an ETOPS               
CAT.OP.MPA.145
Одређивање минималних висина лета
Establishment of minimum flight altitudes
CAT.OP.MPA.150
Политика планирања горива
Fuel policy
CAT.OP.MPA.151
Политика планирања горива - олакшице
Fuel policy - alleviations
CAT.OP.MPA.155
Превоз посебних категорија путника (SCP)
Carriage of special categories of passengers (SCPs)
CAT.OP.MPA.160
Смештај пртљага и робе
Stowage of baggage and cargo
CAT.OP.MPA.165
Смештај путника
Passenger seating
CAT.OP.MPA.170
Информисање путника
Passenger briefing
CAT.OP.MPA.175
Припрема лета
Flight preparation
CAT.OP.MPA.180
Избор аеродрома - авиони
Selection of aerodromes - aeroplanes
CAT.OP.MPA.181
Избор аеродрома и оперативних места - хеликоптери
Selection of aerodromes and operationg sites - helicopters
CAT.OP.MPA.185
Минимуми за планирање IFR летова - авиони
Planning minima for IFR flights - aeroplanes
CAT.OP.MPA.186
Минимуми за планирање IFR летова - хеликоптери
Planning minima for IFR flights - helicopters
CAT.OP.MPA.190
Подношење ATS плана лета
Submission of the ATS flight plan
CAT.OP.MPA.195
Пуњење и истакање горива док се путници укрцавају, искрцавају или су у ваздухоплову
Refuelling/defuelling with  passengers embarking, on board or disembarking
CAT.OP.MPA.200
Пуњење/истакање "wide-cut" горива
Refuelling/defuelling with wide-cut fuel
CAT.OP.MPA.205
Гурање и вуча авиона
Push back and towing - aeroplanes
CAT.OP.MPA.210
Чланови посаде на својим радним местима
Crew members at stations
CAT.OP.MPA.215
Употреба слушалица - авиони
Use of headset - aeroplanes
CAT.OP.MPA.216
Употреба слушалица - хеликоптери
Use of headset - helicopters
CAT.OP.MPA.220
Помоћна средства за евакуацију  у случају опасности
Assisting means for emergency evacuation
CAT.OP.MPA.225
Седишта, сигурносни појасеви и системи за везивање
Seats, safety belts and restraint systems
CAT.OP.MPA.230
Обезбеђење путничке кабине и бифеа
Securing of passenger compartment and galley(s)
CAT.OP.MPA.235
Прслуци за спасавање - хеликоптери
Life-jackets - helicopters
CAT.OP.MPA.240
Пушење у ваздухоплову
Smoking on board
CAT.OP.MPA.245
Метеоролошки услови - сви ваздухоплови
Meteorological conditons - all aircraft
CAT.OP.MPA.246
Метеоролошки услови - авиони
Meteorological conditons - aeroplanes
CAT.OP.MPA.247
Метеоролошки услови - хеликоптери
Meteorological conditons - helicopters
CAT.OP.MPA.250
Лед и друге наслаге - поступци на земљи
Ice and other contaminants - ground procedures
CAT.OP.MPA.255
Лед и друге наслаге - поступци у току лета
Ice and other contaminants - flight procedures
CAT.OP.MPA.260
Залихе  горива и мазива
Fuel and oil supply
CAT.OP.MPA.265
Услови за полетање
Take-off conditions
CAT.OP.MPA.270
Минимална висина лета
Minimum flight altitudes
CAT.OP.MPA.275
Симулирање ванредних ситуација у току лета
Simulated abnormal situations in flight
CAT.OP.MPA.280
Управљање горивом у току лета - авиони
In-flight fuel management - aeroplanes
CAT.OP.MPA.281
Управљање горивом у току лета - хеликоптери
In-flight fuel management - helicopters
CAT.OP.MPA.285
Употреба додатног кисеоника
Use of supplemental oxygen
CAT.OP.MPA.290
Опажање близине земље
Ground proximity detection
CAT.OP.MPA.295
Употреба система за избегавање судара (ACAS)
Use of airborne collision avoidance system (ACAS)
CAT.OP.MPA.300
Услови за прилаз и слетање
Approach and landing conditons
CAT.OP.MPA.305
Започињање и наставак прилаза
Commencement and continuation of approach
CAT.OP.MPA.310
Оперативне процедуре - висина прелета прага полетно-слетне стазе - авиони
Operating procedures - threshold crossing height - aeroplanes
CAT.OP.MPA.315
Извештавање о часовима лета - хеликоптери
Flight hours reporting - helicopters
CAT.OP.MPA.320
Категорија ваздухоплова 
Aircraft categories
  ПЕРФОРМАНСЕ И ОПЕРАТИВНЕ ОГРАНИЧЕЊА ВАЗДУХОПЛОВА 
AIRCRAFT PERFORMANCE AND OPERATING LIMITATIONS
АВИОНИ
AEROPLANES
          
CAT.POL.A.100
Класе перформанси
Performance classes
CAT.POL.A.105
Опште одредбе
General
ПЕРФОРМАНСЕ КЛАСЕ А
PERFORMANCE  CLASS   A
CAT.POL.A.200
Опште одредбе
General
CAT.POL.A.205
Полетање
Take-off
CAT.POL.A.210
Избегавање препрека у полетању
Take-off obstacle clearance
CAT.POL.A.215
Отказ једног мотора на урти (OEI)
En-route - one-engine-inoperative (OEI)
CAT.POL.A.220
Отказ два мотора на рути код авиона са три или више мотора
En-route - aeroplanes with three or more engines, two engines inoperative
CAT.POL.A.225
Слетање на аеродром одредишта и на алтернативни аеродром
Landing - destination and alternate aerodromes
CAT.POL.A.230
Слетање на суву полетно-слетну стазу
Landing - dry runways
CAT.POL.A.235
Слетање на влажне и контаминиране полетно-слетне стазе
Landing - wet and contaminated runways
CAT.POL.A.240
Одобрење за коришћење повећаних углова бочног нагиба
Approval of operations with increased bank angles
CAT.POL.A.245
Одобрење за коришћење стрмих прилаза
Approval for steep approach operations
CAT.POL.A.250
Одобрење за слетање на кратке полетно-слетне стазе
Approval of short landing operations
ПЕРФОРМАНСЕ КЛАСЕ Б
PERFORMANCE  CLASS   B
CAT.POL.A.300
Опште одредбе
General
CAT.POL.A.305
Полетање
Take-off
CAT.POL.A.310
Избегавање препрека у полетању - вишемоторни авиони
Take-off obstacle clearance - multi-engined aeroplanes
CAT.POL.A.315
Летење на рути - вишемоторни авиони
En-route - multi-engined aeroplanes
CAT.POL.A.320
Летење на рути - једномоторни авиони
En-route - single-engined aeroplanes
CAT.POL.A.325
Слетање - аеродром одредишта и алтернативни аеродроми
Landing - destination and alternate aerodromes
CAT.POL.A.330
Слетање - сува полетно-слетна стаза
Landing - dry runways
CAT.POL.A.335
Слетање - влажне и контаминиране полетно-слетне стазе
Landing - wet and contaminated runways
CAT.POL.A.340
Захтеви за пењање у полетању и слетању
Take-off and landing climb requirements
CAT.POL.A.345
Одобрење за стрме прилазе
Approval of steep approach operations
CAT.POL.A.350
Одобрење за слетање на кратке полетно-слетне стазе
Approval of short landing operations
ПЕРФОРМАНСЕ КЛАСЕ Ц
PERFORMANCE  CLASS   C
CAT.POL.A.400
Полетање
Take-off
CAT.POL.A.405
Избегавање препрека у полетању
Take-off obstacle clearance
CAT.POL.A.410
Летење на рути - сви мотори у раду
En-route - all engines operating
CAT.POL.A.415
Отказ једног мотора на рути (OEI)
En route - OEI
CAT.POL.A.420
Отказ два мотора на рути код авиона са три или више мотора 
En route - aeroplanes with three or more engines, two engines inoperative
CAT.POL.A.425
Слетање на аеродром одредишта и алтернативни аеродром
Landing - destination and alternate aerodromes
CAT.POL.A.430
Слетање на суву полетно-слетну стазу
Landing - dry runways
CAT.POL.A.435
Слетање на влажне и контаминиране полетно-слетне стазе
Landing - wet and contaminated runways
          
ХЕЛИКОПТЕРИ
HELICOPTERS
CAT.POL.H.100
Област примене
Applicability
CAT.POL.H.105
Oпште одредбе
General
CAT.POL.H.110
Узимање у обзир препрека
Obstacle accountability
ПЕРФОРМАНСЕ КЛАСЕ A
PERFORMANCE  CLASS   A
CAT.POL.H.200
Oпште одредбе
General
CAT.POL.H.205
Полетање
Take-off
CAT.POL.H.210
Путања лета у полетању
Take-off flight path
CAT.POL.H.215
Отказ критичног мотора на рути
En-route - critical engine inoperative
CAT.POL.H.220
Слетање
Landing 
CAT.POL.H.225
Летење хеликоптера до/од места од јавног интереса (PIS)
Helicopter operations to/from a public interest site
ПЕРФОРМАНСЕ КЛАСЕ Б
PERFORMANCE  CLASS   B
CAT.POL.H.300
Опште одредбе
General
CAT.POL.H.305
Летови без могућности безбедног принудног слетања
Operations without an assured safe forced landing capability
CAT.POL.H.310
Полетање
Take-off
CAT.POL.H.315
Путања лета при полетању
Take-off flight path
CAT.POL.H.320
Отказ критичног мотора на рути
En-route - critical engine inoperative
CAT.POL.H.325
Опште одредбе
General
ПЕРФОРМАНСЕ КЛАСЕ Ц
PERFORMANCE  CLASS   C
CAT.POL.H.400
Слетање на влажне и контаминиране полетно-слетне стазе
Landing - wet and contaminated runways
CAT.POL.H.405
Полетање
Take-off
CAT.POL.H.410
Летење на рути
En-route
CAT.POL.H.415
Слетање
Landing
CAT.POL.H.420
Летови хеликоптера изнад непогодне средине која се налази ван густо насељеног подручја
Helicopter operations over a hostile environment located outside a congested area
МАСЕ И ТЕЖИШТА
MASS AND BALANCE
CAT.POL.MAB.100
Масе и тежишта, утовар
Mass and balance, loading
CAT.POL.MAB.105
Подаци и документација за одређивање масе и тежишта
Mass and balance data and documentation
 ИЗЈАВА 
 
Овом изјавом потврђујемо да  горе поменути извештај о усаглашености са Правилником о јавном авио-превозу („ Службени гласник РС“, БРОЈ 110/14) верно представља његову примену у оквиру система документације оператера.
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