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ЛИСТА УСАГЛАШЕНОСТИ 
ХЕЛИКОПТЕРА СА ОДРЕДБАМА CAT.IDE.H ПРАВИЛНИКА О ЈАВНОМ АВИО-ПРЕВОЗУ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 110/14)
 
 
 
Подаци о авио-превозиоцу и хеликоптеру:
Авио-превозилац
Тип и верзија 
Регистарска ознака
Серијски број
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
CAT.IDE.H.100
Инструменти и опрема-опште одредбе
Instruments and equipment - general
CAT.IDE.H.105
Минимална опрема за лет
Minimum equipment for flight
CAT.IDE.H.115
Оперативна светла
Operating lights
CAT.IDE.H.125
Коришћење хеликоптера дању, по правилима за визуелно летење (VFR) - летачки и навигациони инструменти и припадајућа опрема
Operations under VFR by day - flight and navigational instruments and associated equipment
CAT.IDE.H.130
Коришћење хеликоптера ноћу или по правилима за инструментално летење (IFR) - летачки и навигациони инструменти и припадајућа опрема
Operations under IFR or at night-flight and navigational instruments and associated equipment
CAT.IDE.H.135
Додатна опрема за хеликоптере са једним пилотом, који се користе по правилима за инструментално летење (IFR)
Additional equipment for single-pilot operation under IFR
CAT.IDE.H.145
Радио-висиномери
Radio altimeters
CAT.IDE.H.160
Опрема хеликоптера за откривање временских услова 
Airborne weather detecting equipment
CAT.IDE.H.165
Додатна опрема за летове који се обављају ноћу, у условима залеђивања
Additional equipment for operations in icing conditions at night
CAT.IDE.H.170
Систем интерфона за чланове летачке посаде
Flight crew interphone system
CAT.IDE.H.175
Систем интерфона за чланове посаде
Crew member interphone system
CAT.IDE.H.180
Систем за обавештавање путника
Public address system
CAT.IDE.H.185
Уређај за снимање звука у пилотској кабини
Cockpit voice recorder
CAT.IDE.H.190
Уређај за снимање података о лету
Flight data recorder
CAT.IDE.H.195
Снимање података са везе за пренос података
Data link recording
CAT.IDE.H.200
Комбиновани уређај за снимање података о лету и звука у пилотској кабини
Flight data and cockpit voice combination recorder
CAT.IDE.H.205
Седишта, сигурносни појасеви на седиштима, системи за везивање и сигурносни појасеви за децу
Seats, seat safety belts, restraint systems and child restraint devices
CAT.IDE.H.210
Ознака за обавезно везивање сигурносног појаса и ознака забране пушења
Fasten seat belt and no smoking signs
CAT.IDE.H.220
Комплет прве помоћи
First-aid kit
CAT.IDE.H.240
Додатни кисеоник за хеликоптере са кабином која није под притиском
Supplemental oxygen-non-pressurized helicopters
CAT.IDE.H.250
Ручни апарати за гашење пожара
Hand fire extinguishers
CAT.IDE.H.260
Означавање места за продор
Marking of break-in points
CAT.IDE.H.270
Мегафони
Megaphones
CAT.IDE.H..275
Светла и ознаке за случај опасности
Emergency lighting and marking
CAT.IDE.H.280
Предајник за одређивање места несреће (ELT)
Emergency locator transmitter (ELT)
CAT.IDE.H.290
Прслуци за спасавање
Life-jackets
CAT.IDE.H.295
Одела за преживљавање за посаду
Crew survival suits
CAT.IDE.H.300
Чамци за спасавање, предајници за одређивање места несреће(ELT) за преживљавање и 
опрема за преживљавање на продуженим летовима изнад воде
Life-rafts, survival ELTs and survival equipment on extended overwater flights
CAT.IDE.A.305
Опрема за преживљавање
Survival equipment
CAT.IDE.H.310
Додатни захтеви за хеликоптере који лете удаљени од копна, у неповољним поморским обл.
Additional requirements for helicopters conducting offshore operations in a hostile sea area
CAT.IDE.H.315
Хеликоптери који су сертификовани за коришћење на води -допунска опрема
Helicopters certified for operating on water - miscellaneous equipment
CAT.IDE.H.320
Сви хеликоптери на летовима изнад воде - принудно слетање на воду
All helicopters on flights over water - ditching
CAT.IDE.H.325
Слушалице
Headset
CAT.IDE.H.330
Радио-комуникациона опрема
Radio communication equipment
CAT.IDE.H.335
Панел са аудио-селектором
Audio selector panel
CAT.IDE.H.340
Радио опрема за летове који се обављају по правилима за визуелно летење (VFR) на рутама по којима се лети према визуелним оријентирима на земљи
Radio equipment for operations under VFR over routes navigated by reference to visual landmarks
CAT.IDE.H.345
Комуникациона и навигациона опрема за летове који се обављају по правилима за инструментално летење (IFR) или по правилима за визуелно летење (VFR) на рутама на којима не може да се лети према визуелним оријентирима на земљи
Communication and navigation equipment for operations under IFR or under VFR over routes not navigated by reference to visual landmarks
CAT.IDE.H.350
Транспондер
Transponder
 ИЗЈАВА 
 
Ја,                                                             одговорно лице потврђујем да горе поменути извештај о усаглашености са Правилником о јавном авио-превозу („ Службени гласник РС“, бр. 110/14) верно представља опрему уграђену у хеликоптер.
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