На основу члана 126. став 1. и члана 237. тачка 3) Закона о ваздушном саобраћају
(„Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11 И 93/12),
Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси
ПРАВИЛНИК
о изменама и допуни Правилника о ватрогасно-спасилачкој служби и
ватрогасно-спасилачком обезбеђењу на аеродромима
Члан 1.
У Правилнику о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-спасилачком
обезбеђењу на аеродромима („Службени гласник РС”, број 54/12), у члану 27, у табели
број 7, текст под редним бројем 27. мења се и гласи:
„
Хидраулични или пнеуматски комплет за
27.
_
1
1
1
разваљивање
”
Члан 2.
У члану 35. став 2. брише се.
Члан 3.
У члану 49. став 3. реч: „високооктанским” замењује се речју: „авионским”.
Додаје се став 4, који гласи:
„Пуњење ваздухоплова горивом се мора одмах прекинути ако се открије
присуство горивих пара у ваздухоплову или ако настану друге опасности.”.
Члан 4.
Члан 50. мења се и гласи:
„Члан 50.
На аеродрому који се користи за јавни авио превоз забрањено је пуњење и
пражњење ваздухоплова горивом у току укрцавања и искрцавања путника или када се
путници налазе у ваздухоплову, ако се пуњење или пражњење ваздухоплова врши са
авионским бензином (Avgas) или са млазним горивом широке фракције (бензинског типа
- Wide Cut ) или њиховом мешавином.
Пуњење или пражњење ваздухоплова млазним горивом широке фракције
(бензинског типа - Wide Cut ) дозвољено је само ако оператор аеродрома, на основу
процене ризика, утврди одговарајуће поступке.
Поступке из става 2. овог члана одобрава Директорат. ”.
Члан 5.
Члан 51. мења се и гласи:
„Члан 51.
На аеродрому који се користи за јавни авио превоз, у току укрцавања и
искрцавања путника или када се путници налазе у ваздухоплову дозвољено је пуњење
или пражњење осталих врста горива, уз претходно обавештавање ватрогасно-спасилачке
службе.
Оператер аеродрома обавезан је да, на основу процене ризика, утврди
одговарајуће поступке при коришћењу ових горива.

Поступке из става 2. овог члана одобрава Директорат.”.
Члан 6.
У члану 53. став 1. тачка 7) реч: „високооктанским” замењује се речју:
„авионским”.
Тачка 8) брише се.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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