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Оператер
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
ОДЕЉАК GEN
ОПШТИ ЗАХТЕВИ
SUBPART GEN
GENERAL REQUIREMENTS
СЕКЦИЈА 1
ОПШТЕ
SECTION 1
General
ORO.GEN.105
Надлежна власт
Competent authority
ORO.GEN.110
Одговорности оператера
Operator responsibilities
ORO.GEN.120
Начини усаглашавања
Means of compliance
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
          
          
СЕКЦИЈА 2
Управљање
SECTION 2
Management
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
ОДЕЉАК АOC
СЕРТИФИКАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНОГ ОПЕРАТЕРА
SUBPART AOC
AIR OPERATOR CERTIFICATION
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
ОДЕЉАК DEC
ИЗЈАВА
SUBPART DEC
DECLARATION
ORO.DEC.100
Изјава
Declaration
ОДЕЉАК SPO
 ПОСЕБНЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СЕ ОБАВЉАЈУ УЗ НАКНАДУ
SUBPART SPO
COMMERCIAL SPECIALISED OPERATIONS
ORO.SPO.100
 Општи захтеви за посебне делатности које се обављају уз накнаду
Common requirements for commercial specialised operators
ORO.SPO.110
Подношење захтева за стицање потврде о испуњавању услова за обављање посебних делатн.
Authorisation of high risk commercial specialised operations
ORO.SPO.115
Промене
Changes
ORO.SPO.120
Важеће потврде
Continued validity
ОДЕЉАК MLR
ПРИРУЧНИЦИ, КЊИГЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ
SUBPART MLR
MANUALS, LOGS AND RECORDS
ORO.MLR.100
Оперативни приручник-опште одредбе
Operations manual-general
ORO.MLR.105
Листа минималне опреме
Minimum equipment list
ORO.MLR.110
Путна књига
Journey log
ORO.MLR.115
Чување евиденције
Record-keeping
ОДЕЉАК SEC
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
SUBPART SEC
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
ОДЕЉАК FC
ЛЕТАЧКА ПОСАДА
SUBPART FC
FLIGHT CREW
ORO.FC.005
Обим примене
Scope
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.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.330
Периодична обука и провера - провера стручности коју спроводи оператер 
Recurrent training and checking — operator proficiency check
ОДЕЉАК CC
КАБИНСКА ПОСАДА
SUBPART CC
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
          
ОДЕЉАК FTL
ОГРАНИЧЕЊЕ ВРЕМЕНА ЛЕТЕЊА И РАДНОГ ВРЕМЕНА И ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ОДМОРА
SUBPART FTL
FLIGHT AND DUTY TIME LIMITATIONS AND REST REQUIREMENTS
СЕКЦИЈА 1
ОПШТЕ
SECTION 1
General
ORO.FTL.100
Област примене
Scope
ORO.FTL.105
Дефиниције
Definitions
ORO.FTL.110
Одговорности оператера 
Operator responsibilities
ORO.FTL.115
Обавезе члана посаде
Crew member responsibilities
ORO.FTL.120
Управљање ризиком од умора
Fatigue risk management (FRM)
ORO.FTL.125
Распоред радног времена и времена лета
Flight tiem specification schemes
PART - SPA
 ОДЕЉАК А
ОПШТИ ЗАХТЕВИ
SUBPART A
GENERAL REQUIREMENTS 
SPA.GEN.100
Надлежна власт
Competent authority
SPA.GEN.105
Захтев за издавање посебног одобрења
Application for a specific approval
SPA.GEN.110
Права оператера коме је издато посебно одобрење
Privileges of an operator holding a specific approval
SPA.GEN.115
Измене посебног одобрења
Changes to a specific approval
SPA.GEN.120
Стално важење посебног одобрења
Continued validity of a specific approval
 ОДЕЉАК Б
НАВИГАЦИЈА ЗАСНОВАНА НА ПЕРФОРМАНСАМА
SUBPART B
PERFORMANCE-BASED NAVIGATION (PBN) OPERATIONS
SPA.PBN.100
Летови на основу навигације засноване на могућностима ваздухоплова
PBN operations
SPA.PBN.105
Оперативно одобрење за летове на основу навигације засноване на могућностима
ваздухоплова
PBN operational approval
 ОДЕЉАК E
ЛЕТОВИ У УСЛОВИМА СМАЊЕНЕ ВИДЉИВОСТИ
SUBPART B
LOW VISIBILITY OPERATIONS (LVO)
SPA.LVO.100
Летови у условима смањене видљивости
Low visibility operations
SPA.LVO.105
Одобрење за летење у условима смањене видљивоси
LVO approval
SPA.LVO.110
Општи оперативни захтеви
General operating requirements
SPA.LVO.115
Захтеви који се односе на аеродроме
Aerodrome related requirements
SPA.LVO.120
Обука и оспособљеност летачког особља
Flight crew training and qualifications
SPA.LVO.125
Оперативне процедуре
Operating procedures
SPA.LVO.130
Минимална опрема
Minimum equipment
 ОДЕЉАК Г
ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА
SUBPART G
TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
SPA.DG.100
Транспорт опасног терета
Transport of dangerous goods
SPA.DG.105
Одобрење за транспорт опасног терета
Approval to transport dangerous goods
SPA.DG.110
Информације и документација о опасном терету
Dangerous goods information and documentation
PART - SPO
SPO.GEN.005
 Област примене
Scope
 ОДЕЉАК А
ОПШТИ ЗАХТЕВИ
SUBPART A
GENERAL REQUIREMENTS 
SPO.GEN.100
Надлежна власт
Competent authority
SPO.GEN.101
Начини усаглашавање
Means of compliance
SPO.GEN.102
 Моторне једрилице и једрилице са помоћним мотором и мешовити балони
Touring motor gliders, -powered sailplanes and mixed balloons
SPO.GEN.105
Дужности посаде
Crew responsibilities
SPO.GEN.106
 Одговорности стручних лица за обављање задатка
Task specialists responsibilities
SPO.GEN.107
Права и одговорности пилота који управља ваздухопловом
Pilot-in-command responsibilities and authority
SPO.GEN.108
 Права и дужности пилота који управља балоном
Pilot-in-command responsibilities and authority — balloons
SPO.GEN.110
Усклађеност са законима, прописима и процедурама
Compliance with laws, regulations and procedures
SPO.GEN.115
 Заједнички језик
Common language
SPO.GEN.119
 Вожење ваздухоплова
Taxiing of aircraft
SPO.GEN.120
Вожење авиона
Taxiing of aeroplanes
SPO.GEN.125
 Коришћење ротора-хеликоптери
Rotor engagement
SPO.GEN.130
Преносиви електронски уређаји
Portable electronic devices
SPO.GEN.135
Подаци о опреми која се користи у случају опасности и опреми за преживљавање која се налази у ваздухоплову
Information on emergency and survival equipment carried
SPO.GEN.140
Документи, приручници и информације који се налазе у ваздухоплову
Documents, manuals and information to be carried
SPO.GEN.145
Чување, израда и коришћење података снимљених уређајем за снимање параметара лета-летови сложених моторних ваздухоплова
Handling of flight recorder recordings: preservation, production, protection and use
— operations with complex motor-powered aircraft
SPO.GEN.150
Транспорт опасног терета
Transport of dangerous goods
SPO.GEN.155
Отпуштање опасног терета
Release of dangerous goods
SPO.GEN.160
Ношење и коришћење оружја
Carriage and use of weapons
SPO.GEN.165
Приступ пилотској кабини
Admission to the flight crew compartment
ОДЕЉАК Б  
ОПЕРАТИВНЕ ПРОЦЕДУРЕ
SUBPART B
OPERATING PROCEDURES
SPO.OP.100
Коришћење аеродрома и оперативних места
Use of aerodromes and operating sites
SPO.OP.105
Коришћење изолованих аеродрома - авиони
Use of isolated aerodromes - aeroplanes
SPO.OP.110
Оперативни минимуми аеродрома - авиони и хеликоптери
Aerodrome operating minima - aeroplanes and helicopters
SPO.OP.111
 Оперативни минимуми аеродрома- NPA, APV, CAT I летови
Aerodrome operating minima — NPA, APV, CAT I operations
SPO.OP.112
Оперативни минимуми аеродрома - кружни летови авиона
Aerodrome operating minima — circling operations with aeroplanes
SPO.OP.113
 Оперативни минимуми аеродрома - кружни летови хеликоптера изнад копна
Aerodrome operating minima — onshore circling operations with helicopters
SPO.OP.115
 Процедуре одласка и прилаза - авиони и хеликоптери
Departure and approach procedures — aeroplanes and helicopters
SPO.OP.116
 Навигација заснована на могућностима ваздухоплова- авиони и хеликоптери
Performance-based navigation — aeroplanes and helicopters
SPO.OP.120
Процедуре за смањење буке
Noise abatement procedures
SPO.OP.121
 Процедуре за смањење буке - балони
Noise abatement procedures-balloons
SPO.OP.125
 Минимална висина надвишавања препрека -IFR летови
Minimum obstacle clearance altitudes — IFR flights
SPO.OP.130
Снабдевање горивом и мазивом -авиони
Fuel and oil supply — aeroplanes
SPO.OP.131
Снабдевање горивом и мазивом-хеликоптери
Fuel and oil supply — helicopters
SPO.OP.132
Снабдевање и планирање горива и баласта - балони
Fuel and ballast supply and planning — balloons
SPO.OP.135
 Безбедносна припрема
Safety briefing
SPO.OP.140
 Припрема лета
Flight preparation
SPO.OP.145
Алтернативни аеродроми за полетање - авиони
Take-off alternate aerodromes — complex motor-powered aeroplanes
SPO.OP.150
Алтернативни аеродром за одредишни аеродром-авиони
Destination alternate aerodromes — aeroplanes
SPO.OP.151
 Алтернативни аеродром за одредишни аеродром-хеликоптери
Destination alternate aerodromes — helicopters
SPO.OP.152
 
Destination alternate aerodromes — instrument approach operations
SPO.OP.155
 Допуна горива док се ЛИЦА укрцавају, искрцавају или се налазе у ваздухоплову
Refuelling with persons embarking, on board or disembarking
SPO.OP.160
Употреба слушалица
Use of headset
SPO.OP.165
 Пушење
Smoking
SPO.OP.170
 Метеоролошки услови
Meteorological conditions
SPO.OP.175
 Лед и друге наслаге - поступци на земљи
Ice and other contaminants — ground procedures
SPO.OP.176
Лед и друге наслаге-поступци у току лета
Ice and other contaminants — flight procedures
SPO.OP.180
 Услови за полетање-авиони и хеликоптери
Take-off conditions — aeroplanes and helicopters
SPO.OP.181
Услови за полетање-балони
Take-off conditions — balloons
SPO.OP.185
 Симулирање ситуација у току лета
Simulated situations in flight
SPO.OP.190
Управљање горивом у току лета
In-flight fuel management
SPO.OP.195
 Употреба додатног кисеоника
Use of supplemental oxygen
SPO.OP.200
 Опажање близине земље
Ground proximity detection
SPO.OP.205
 Систем за избегавање судара (ACAS)
Airborne collision avoidance system (ACAS)
SPO.OP.210
 Услови за прилаз и слетање - авиони и хеликоптери
Approach and landing conditions — aeroplanes and helicopters
SPO.OP.215
 Почетак и наставак прилаза -авиони и хеликоптери
Commencement and continuation of approach — aeroplanes and helicopters
SPO.OP.225
 Оперативна ограничења - балони
Operational limitations — hot-air balloons
SPO.OP.230
 Стандардни оперативни поступци
Standard operating procedures
ОДЕЉАК Ц 
 ПЕРФОРМАНСЕ И ОПЕРАТИВНЕ ОГРАНИЧЕЊА ВАЗДУХОПЛОВА 
SUBPART C
AIRCRAFT PERFORMANCE AND OPERATING LIMITATIONS
SPO.POL.100
 Оперативна ограничења - сви ваздухоплови
Operating limitations — all aircraft
SPO.POL.105
 Маса и положај тежишта
Mass and balance
SPO.POL.110
 Систем за одређивање масе и положаја тежишта-посебне делатности које се обављају уз
 накнаду авионима и хеликоптерима и посебне делатности које се обављају без накнаде
Mass and balance system — commercial operations with aeroplanes and helicopters
and non-commercial operations with complex motor-powered aircraft
SPO.POL.115
Подаци и документација за одређивање масе и положаја тежишта-посебне делатности које
се обављају уз накнаду авионима и хеликоптерима и посебне делатности које се обављају
без накнаде сложеним моторним ваздухопловима
Mass and balance data and documentation — commercial operations with aeroplanes and helicopters and non-commercial operations with complex motor-powered aircraft
SPO.POL.116
Подаци и документација о маси и положају тежишта-олакшице
Mass and balance data and documentation — alleviations
SPO.POL.120
Перформансе - опште одредбе
Performance — general
SPO.POL.125
Ограничења масе на полетању - сложеним моторни авиони
Take-off mass limitations — complex motor-powered aeroplanes
SPO.POL.130
Полетање- сложени моторни авиони
Take-off — complex motor-powered aeroplanes
SPO.POL.135
 Отказ једног мотора на рути - сложени моторни авиони
En-route — one engine inoperative — complex motor-powered aeroplanes
SPO.POL.140
Слетање - сложени моторни авиони
Landing — complex motor-powered aeroplanes
SPO.POL.145
Перформансе и оперативни критеријуми - авиони
Performance and operating criteria — aeroplanes
SPO.POL.146
Перфомансе и оперативни критеријуми -хеликоптери
Performance and operating criteria — helicopters
ОДЕЉАК Д
ИНСТРУМЕНТИ, ПОДАЦИ И ОПРЕМА 
SUBPART D
INSTRUMENTS, DATA AND EQUIPMENT
СЕКЦИЈА 1
АВИОНИ
SECTION 1
Aeroplanes
SPO.IDE.A.100
 Инструменти и опрема - опште одредбе
Instruments and equipment — general
SPO.IDE.A.105
 Минимална опрема за лет
Minimum equipment for flight
SPO.IDE.A.110
 Резервни електрични осигурачи
Spare electrical fuses
SPO.IDE.A.115
 Оперативна светла
Operating lights
SPO.IDE.A.120
 Летови који се обављају по правилима за визуелно летење (VFR) -летачки и навигациони 
 инструменти и припадајућа опрема
Operations under VFR — flight and navigational instruments and associated equipment
SPO.IDE.A.125
 Летови који се обављају по правилима за инструментално летење (IFR) - летачки и
 навигациони инструменти и припадајућа опрема
Operations under IFR — flight and navigational instruments and associated equipment
SPO.IDE.A.126
 Додатна опрема за летове са једним пилотом, који се обављају по правилима за инструментално летење (IFR)
 Additional equipment for single-pilot operation under IFR
SPO.IDE.A.130
 Систем за упозоравање на опасно приближавање земљи (TAWS)
Terrain awareness warning system (TAWS)
SPO.IDE.A.131
 Систем за избегавање судара у ваздуху (ACAS II)
Airborne collision avoidance system (ACAS II)
SPO.IDE.A.132
 Опрема за уочавање временских услова
Airborne weather detecting equipment — complex motor-powered aeroplanes
SPO.IDE.A.133
Додатна опрема за летове који се обављају ноћу у условима залеђивања -сложени моторни 
авион
Additional equipment for operations in icing conditions at night — complex motor-powered
aeroplanes
SPO.IDE.A.135
 Систем интерфона за чланове летачке посаде
Flight crew interphone system
SPO.IDE.A.140
 Уређај за снимање звука у пилотској кабини
Cockpit voice recorder
SPO.IDE.A.145
 Уређај за снимање података о лету
Flight data recorder
SPO.IDE.A.150
 Снимање података са везе за пренос података
Data link recording
SPO.IDE.A.155
 Комбиновани уређај за снимање података о лету и звука у пилотској кабини
Flight data and cockpit voice combination recorder
SPO.IDE.A.160
 Седишта, сигурносни појасеви на седиштима, системи за везивање
Seats, seat safety belts and restraint systems
SPO.IDE.A.165
 Комплет прве помоћи
First-aid kit
SPO.IDE.A.170
 Додатни кисеоник за авионе чија је кабина под притиском
Supplemental oxygen — pressurised aeroplanes
SPO.IDE.A.175
 Додатни кисеоник за авионе са кабином која није под притиском
Supplemental oxygen — non-pressurised aeroplanes
SPO.IDE.A.180
 Ручни апарати за гашење пожара
Hand fire extinguishers
SPO.IDE.A.181
 Секира и гвоздена полуга
Crash axe and crowbar
SPO.IDE.A.185
 Означавање места за продор
Marking of break-in points
SPO.IDE.A.190
 Предајник за одређивање места несреће (ELT)
Emergency locator transmitter (ELT)
SPO.IDE.A.195
 Лет изнад воде
Flight over water
SPO.IDE.A.200
 Опрема за преживљавање
Survival equipment
SPO.IDE.A.205
 Индивидуална опрема за заштиту
Individual protective equipment
SPO.IDE.A.210
 Слушалице
Headset
SPO.IDE.A.215
 Радио-комуникациона опрема
Radio communication equipment
SPO.IDE.A.220
 Навигациона опрема
Navigation equipment
SPO.IDE.A.225
 Транспондер
Transponder
СЕКЦИЈА 2
ХЕЛИКОПТЕРИ
SECTION 2
HELICOPTERS
SPO.IDE.H.100
 Инструменти и опрема - опште одредбе
Instruments and equipment — general
SPO.IDE.H.105
 Минимална опрема за лет
Minimum equipment for flight
SPO.IDE.H.115
 Оперативна светла
Operating lights
SPO.IDE.H.120
 Летови који се обављају по правилима за визуелно летење (VFR)- летачки и навигациони
инструменти и припадајућа опрема
Operations under VFR — flight and navigational instruments and associated equipment
SPO.IDE.H.125
Летови који се обављају по правилима за инструментално летење (IFR)-летачки и навигациони инструменти и припадајућа опрема
 Operations under IFR — flight and navigational instruments and associated equipmen
SPO.IDE.H.126
 Додатна опрема за летове са једним пилотом, који се обављају по правилима за
инструментално летење (IFR)
Additional equipment for single-pilot operation under IFR
SPO.IDE.H.132
 Опрема за уочавање временских услова-сложени моторни хеликоптери
Airborne weather detecting equipment — complex motor-powered helicopters
SPO.IDE.H.133
 Додатна опрема за летове који се обављају ноћу у условима залеђивања - сложени
 моторни хеликоптери
Additional equipment for operations in icing conditions at night — complex motor-powered
helicopters
SPO.IDE.H.135
 Систем интерфона за чланове летачке посаде
Flight crew interphone system
SPO.IDE.H.140
 Уређај за снимање звука у пилотској кабини
Cockpit voice recorder
SPO.IDE.H.145
 Уређај за снимање података о лету
Flight data recorder
SPO.IDE.H.150
Снимање података са везе за пренос података
Data link recording
SPO.IDE.H.155
 Комбиновани уређај за снимање података о лету и звука у пилотској кабини
Flight data and cockpit voice combination recorder
SPO.IDE.H.160
 Седишта, сигурносни појасеви на седиштима, системи за везивање
Seats, seat safety belts and restraint systems
SPO.IDE.H.165
 Комплет прве помоћи
First-aid kit
SPO.IDE.H.175
 Додатни кисеоник за хеликоптере чија кабина није под притиском
Supplemental oxygen — non-pressurised helicopters
SPO.IDE.H.180
Ручни апарати за гашење пожара
Hand fire extinguishers
SPO.IDE.H.185
 Означавање места за продор
Marking of break-in points
SPO.IDE.H.190
 Предајник за одређивање места несреће (ELT)
Emergency locator transmitter (ELT)
SPO.IDE.H.195
Летови изнад воде - хеликоптери који не спадају у сложене моторне хеликоптере
Flight over water — other-than complex motor-powered helicopters
SPO.IDE.H.197
 Прслуци за спасавање - сложени моторни хеликоптери
Life-jackets — complex motor-powered helicopters
SPO.IDE.H.198
 Одела за преживљавање за посаду
Survival suits — complex motor-powered helicopters
SPO.IDE.H.199
Чамци за спасавање, предајници за одређивање несреће (ELT) за преживљавање и опрема 
за преживљавање на продуженим летовима изнад воде- сложени моторни хеликоптери
Life-rafts, survival ELTs and survival equipment on extended overwater flights —complex motor-powered helicopters
SPO.IDE.H.200
 Опрема за преживљавање
Survival equipment
SPO.IDE.H.201
 Додатни захтеви за хеликоптере који лете удаљени од копна, у неповољним поморским
 областима-сложени моторни хеликоптери
Additional requirements for helicopters conducting offshore operations in a hostile sea area- complex motor-powered helicopters (applicable until 01 July 2018)
SPO.IDE.H.202
Хеликоптери који су сертификовани за коришћење на води-допунска опрема
Helicopters certified for operating on water — miscellaneous equipment
SPO.IDE.H.203
Сви хеликоптери на летовима изнад воде- принудно слетање на воду
All helicopters on flights over water — ditching
SPO.IDE.H.205
 Индивидуална опрема за заштиту
Individual protective equipment
SPO.IDE.H.210
Слушалице
Headset
SPO.IDE.H.215
Радио-комуникациона опрема
Radio communication equipment
SPO.IDE.H.220
Навигациона опрема
Navigation equipment
SPO.IDE.H.225
Транспондер
Transponder
SPO.IDE.H.230
 
Management of aeronautical databases (applicable from 01 January 2019)
        СЕКЦИЈА 3
     ЈЕДРИЛИЦЕ
      SECTION 3
      SAILPLANES  
SPO.IDE.S.100
Инструменти и опрема - опште одредбе
Instruments and equipment — general
SPO.IDE.S.105
Минимална опрема за лет
Minimum equipment for flight
SPO.IDE.S.115
Летење по правилима за визуелно летење (VFR) - летачки и навигациони инструменти
Operations under VFR — flight and navigational instruments
SPO.IDE.S.120
Летење у облацима- летачки и навигациони инструменти
Cloud flying — flight and navigational instruments
SPO.IDE.S.125
Седишта и системи за везивање
Seats and restraint systems
SPO.IDE.S.130
Додатни кисеоник
Supplemental oxygen
SPO.IDE.S.135
Лет изнад воде
Flight over water
SPO.IDE.S.140
Опрема за преживљавање
Survival equipment
SPO.IDE.S.145
Радио-комуникациона опрема
Radio communication equipment
SPO.IDE.S.150
Навигациона опрема
Navigation equipment
SPO.IDE.S.155
Транспондер
Transponder
        СЕКЦИЈА 4
       БАЛОНИ
      SECTION 4
      BALLOONS
SPO.IDE.B.100
Инструменти и опрема- опште одредбе
Instruments and equipment — general
SPO.IDE.B.105
Минимална опрема за лет
Minimum equipment for flight
SPO.IDE.B.110
Оперативна светла
Operating lights
SPO.IDE.B.115
Летење по правилима за визуелно летење (VFR) - летачки и навигациони инструменти и припадајућа опрема
 Operations under VFR — flight and navigational instruments and associated equipment
SPO.IDE.B.120
 Комплет за прву помоћ
First-aid kit
SPO.IDE.B.121
Додатна количина кисеоника
Supplemental oxygen
SPO.IDE.B.125
Ручни апарати за гашење пожара 
Hand fire extinguishers
SPO.IDE.B.130
Лет изнад воде
Flight over water
SPO.IDE.B.135
Опрема за преживљавање
Survival equipment
SPO.IDE.B.140
Остала опрема
Miscellaneous equipment
SPO.IDE.B.145
Радио-комуникациона опрема
Radio communication equipment
SPO.IDE.B.150
Транспондер 
Transponder
ОДЕЉАК Е
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ
СЕКЦИЈА 1
Летови хеликоптера са спољашним подвезним теретом 
SUBPART E
SPECIFIC REQUIREMENTS
SECTION 1
Helicopter external sling load operations (HESLO)
SPO.SPEC.HESLO.100
Стандардни оперативни поступци
Standard operating procedures
SPO.SPEC.HESLO.105
Посебна опрема за летове хеликоптера са спољашњим подвезним теретом (HESLO)
Specific HESLO equipment
SPO.SPEC.HESLO.110
Превоз опасног терета
Transportation of dangerous goods
СЕКЦИЈА 2
Летови са лицима као спољашњим теретом 
SECTION 2
Human external cargo operations (HEC)
SPO.SPEC.HEC.100
 Стандардни оперативни поступци
Standard operating procedures
SPO.SPEC.HEC.105
 Посебна опрема за леове са лицима као спољашњим теретом
Specific HEC equipment
СЕКЦИЈА 3
Летови за искакање падобранаца 
SECTION 3
Parachute operations (PAR)
SPO.SPEC.PAR.100
Стандардни оперативни поступци
Standard operating procedures
SPO.SPEC.PAR.105
Превоз чланова посаде и стручних лица за обављање задатка
Carriage of crew members and task specialists
SPO.SPEC.PAR.110
Седишта
Seats
SPO.SPEC.PAR.115
 Додатни кисеоник
Supplemental oxygen
SPO.SPEC.PAR.120
 Лет изнад воде
Flight over water
SPO.SPEC.PAR.125
Отпуштање опасног терета
Releasing of dangerous goods
СЕКЦИЈА 4
 Акробатски летови
SECTION 4
Acrobatic flights (ABF)
SPO.SPEC.ABF.100
Стандардни оперативни поступци
Standard operating procedures
SPO.SPEC.ABF.105
 Документи, приручници и информације које је потребно имати
Documents, manuals and information to be carried
SPO.SPEC.ABF.115
 Опрема
Equipment
 ИЗЈАВА 
 
Овом изјавом потврђујемо да  горе поменута листа усаглашености оперативног приручника са правилником којим је регулисано обављање посебних делатности у ваздушном саобраћају верно представља његову примену у оквиру система документације оператера.
 
 
 
 
 
 
Потпис:__________________________                                         Датум:
..\upustvo.jpg
сликовито упуство за штампање обрасца
8.2.1.3144.1.471865.466429
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Cell2: 
	CheckBox1: 0
	Cell6: 
	: 
	DateTimeField1: 



