
 

Službeni glasnik BiH broj 21/14 od 18.03.2014. 

Temeljem članka 16. i 61. stavak (2)  Zakona o upravi (''Službeni glasnik BiH'', broj: 
32/02 i 102/09) i članka 14. Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (''Službeni 
glasnik BiH'', broj: 39/09), generalni ravnatelj Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i 
Hercegovine donosi 

 

 
P R A V I L N I K  

 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA 

LETJELIŠTA 

 
 

 
Članak 1. 

 
U Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja letjelišta (''Službeni glasnik BiH'', broj: 24/7 i 
82/10), članak 7. stavak (1) se mijenja i glasi: 
 
(1) "Dimenzije i nagibi prilazne, odletne, prijelazne, unutrašnje i konusne ravni  

odgovarati će referentnom kodu aerodroma -1- na temelju Pravilnika o aerodromima 
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 09/11). Za veće referentne kodove aerodroma, 
površine ograničenja utvrđuju se na temelju Pravilnika o aerodromima i  
međunarodnim standardima i preporučanom praksom (SARP's)." 
 

 
Članak 2. 

 
U članku 16. stavak (1) se mijenja i glasi: 
 
(1) "Vatrogasno-spasilačka oprema minimalno će zadovoljiti vatrogasnu kategoriju 1. ili 

2, kako je to utvrđeno Pravilnikom o aerodromima i SARP's." 
 
U članku 16. stavak (2) mijenja se i glasi:  
 
''(2) Minimalna vatrogasna oprema za kategoriju 1. sastoji se od: 

a) tri protupožarna aparata po 12 kg suhog praha i 
b) dva protupožarna aparata po 6 kg suhog praha; 
c) preporuča se jedan protupožarni aparat sa 250 kg suhog praha; 

d) jedna osoba, stručno osposobljena za gašenje požara i održavanje opreme.'' 

U članku 16. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (2a), koji glasi: 
 
''(2a) "Minimalna vatrogasna oprema za kategoriju 2. sastoji se od: 

a) pet protupožarnih aparata po 12 kg suhog praha i 
b) pet protupožarnih aparata po 6 kg suhog praha; 
c) preporuča se jedan protupožarni aparat sa 250 kg suhog praha; 

d) jedna osoba, stručno osposobljena za gašenje požara i održavanje opreme.'' 

 
U članku 16. dodaje se stavak (5) koji glasi: 
 
 (5) "Operator letjelišta/vlasnik obvezan je redovito jednom godišnje vršiti pregled 

protupožarnih aparata i o tome voditi zabilježbe.'' 
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Članak 3. 
 

U članku 18. stavak (1) točka c) iza riječi ''situacije'' dodati sljedeći tekst: ''koji je operator 
letjelišta/vlasnik dužan osigurati.'' 

 
 

Članak 4.  
 
U članku 21. stavak (1) mijenja se i glasi: 
 
(1) "Letjelišta/tereni u Bosni i Hercegovini mogu se koristiti samo u slučaju ako 

operator/vlasnik posjeduje važeću Potvrdu za letjelište, Specifikaciju uvjeta za 
korištenje letjelišta i Odobrenje Priručnika za korištenje letjelišta, izdano od strane 
BHDCA." 

U članku 21. stavak (2) mijenja se i glasi: 

(2) "Potvrda za letjelište, Specifikacija uvjeta za korištenje letjelišta i Odobrenje 
Priručnika za korištenje letjelišta izdaje se fizičkom ili pravnom licu koje ispunjava 
uvjete za izdavanje, sukladno odredbama Zakona o zrakoplovstvu Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/09) i Pravilnika o uvjetima i načinu 
izdavanja potvrde aerodromskog operatora ("Službeni glasnik BiH", broj: 28/05 i 
20/11), te odredbama ovoga pravilnika." 

 
Članak 5. 

 
 Članak 22. se mijenja i glasi: 
 

"Članak 22. 
(Sprovođenje postupka za izdavanje potvrde operatora letjelišta) 

(1) Postupak za izdavanje, produženje, izmjene/dopune, prijenos, suspenziju i ukidanje 
potvrde operatora letjelišta sprovodi se sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i 
načinu izdavanja potvrde aerodromskog operatera ("Službeni glasnik BiH", broj: 
28/05 i 20/11) i sukladno odredbama ovoga pravilnika, te zahtjevima, standardima i 
razini operacija na letjelištu. 

(2) Zahtjev za izdavanje Potvrde za uporabu letjelišta, pri prvom izdavanju, podnosi se u 
BHDCA 60 dana prije otpočinjanja korištenja letjelišta. 

(3) Sadržaj zahtjeva za izdavanje/produženje potvrde nalazi se u prilogu A i A-1 
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja potvrde 
aerodromskog operatora. 

(4) Zahtjev za produženje Potvrde za uporabu letjelišta podnosi se BHDCA 30 dana 
prije isteka valjanosti odobrene potvrde. 

(5) Na temelju podnijetog zahtjeva, sprovodi se postupak za utvrđivanje ispunjenosti 
uvjeta na letjelištu, u ovisnosti od namjene i vrste letjelišta. 

(6) Potvrda za letjelište, specifikacija i odobrenje priručnika biti će izdano nakon što 
BHDCA utvrdi da su: 

a) ispunjeni svi uvjeti navedeni u zahtjevu za izdavanje potvrde; 



 

Službeni glasnik BiH broj 21/14 od 18.03.2014. 

b) rezultati izvješća komisije obavljenih pregleda, inspekcije i testiranja 
zadovoljavajući; 

c) ispunjeni zahtjevi sadržani u članku 38. Zakona o zrakoplovstvu Bosne i 
Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj: 39/09); 

d) odobren Priručnik za korištenje letjelišta; 
e) ispunjeni zahtjevi sadržani u ovom Pravilniku, u ovisnosti od vrste i namjene 

letjelišta.  
 

(7) Ako zahtjev sadrži formalne nedostatke koji sprječavaju BHDCA da postupi po 
zahtjevu, ili je zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, BHDCA će o tome obavijestiti 
podnositelja zahtjeva, te zatražiti da nedostatke otkloni u roku naznačenom u 
obavijesti. U slučaju da podnositelj zahtjeva ne otkloni nedostatke u navedenom 
roku, smatrat će se da zahtjev nije ni podnešen, a BHDCA će o tome donijeti 
zaključak sukladno odredbama članka 60. stavak (2) Zakona o upravnom postupku 
(''Službeni glasnik BiH'', broj: 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13). 

 (8) Podnositelj zahtjeva je obvezan prije otpočinjanja postupka uplatiti naknadu, 
sukladno članku 52. stavak (1) i (2) Odluke o naknadama za financiranje rada 
BHDCA na temelju članka 13. stavak (1) točka e) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",  broj: 02/12). 

(9)   O uplati naknade iz stavka (8) ovog članka, BHDCA će donijeti poseban zaključak." 

  

Članak 6. 
 

Članak 23. se mijenja i sada glasi:  

"Članak 23. 

(Priručnik za korištenje letjelišta/terena) 

(1)   Operator/vlasnik letjelišta je dužan izraditi Priručnik za korištenje letjelišta.  

(2) Priručnik za korištenje letjelišta se dostavlja uz zahtjev kod prvog izdavanja potvrde 
operatera letjelišta i predstavlja uvjet za dobijanje potvrde. 

(3) BHDCA vrši procjenu Priručnika za korištenje letjelišta, te na isti daje na odobrenje. 

(4) Sadržaj Priručnika za korištenje letjelišta dat je u prilogu broj 7. Pravilnika o uvjetima 
i načinu korištenja letjelišta (''Službeni glasnik BiH'', broj: 27/07). 

(5) Promjene u Priručniku za korištenje letilišta su dozvoljene samo uz suglasnost 
BHDCA. 

(6)  Kod svakog narednog produženja potvrde, ako operator nije vršio izmjene/dopune u 
priručniku, nije potrebno dostavljati isti uz zahtjev." 

 
 

Članak 7. 
 

Iza članka 23. dodaj se novi članak 23. a) koji glasi:  
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''Članak 23. a) 

(Korištenje letjelišta) 

(1) Operator/vlasnik letjelišta može koristiti letjelište samo pod uvjetima i na način koji 
su određeni u Potvrdi za letjelište, Specifikaciji uvjeta za korištenje letjelišta i 
odobrenom Priručniku za korištenje letjelišta. 
 

(2) Operator je dužan da koristi operativne površine, objekte, opremu i uređaje 

sukladno njihovoj namjeni i dozvoli za korištenje. 

 

(3) Zabranjuje se korištenje letjelišta ukoliko nije izvršeno potpuno osiguranje letjelišta, 

sukladno članku od 12. do 19. ovoga pravilnika. Priručnikom za korištenje letjelišta 

moraju se precizno odrediti uvjeti i način rukovođenja letenjem na letjelištu, posebno 

odgovorne osobe za rukovođenje letenjem i njihove dužnosti. 

 

(4) Letjelište treba biti dostupno svim korisnicima pod istim uvjetima. Uvjeti za korištenje 

utvrđuju se između operatora i korisnika letjelišta posebnim ugovorom 

(sporazumom). 

 

(5) Za vrijeme letenja, na letjelištu je zabranjeno kretanje ljudi, vozila i životinja, 

posebno po operativnim površinama. 

 

(6) Operator je dužan da osigura osmatranje kretanja ptica i divljači u području letjelišta 

i njihovo rastjerivanje sa operativnih površina. 

 

(7) Operator je dužan da dozvoli slobodan pristup ovlaštenom osoblju BHDCA radi 

kontrole sprovođenje aktivnosti na letjelištu i da osigura sve potrebne uvjete za 

obavljanje aktivnosti.  

 

(8) Operator letjelišta odlučuje o vremenu otvorenosti letjelišta, pri čemu je dužan uzeti 

u obzir potrebe i zahtjeve korisnika letjelišta. 

 

(9) Korištenje i obrađivanje zemljišta u blizini manevarskih površina, kao i u području 

letjelišta, ne smije ugrožavati sigurnost polijetanja i slijetanja zrakoplova. 

 

(10) Letjelište se može koristiti dok ne nastupe okolnosti koje mijenjanju uvjete za 

sigurno polijetanje i slijetanje zrakoplova, propisane ovim pravilnikom. 

 

(11) Ako nastupi promjena na poletno-sletnoj stazi ili u bližoj okolini koja je od utjecaja na 

sigurnost letenja, operator letjelišta dužan je da prestane sa korištenjem takvog 

letjelišta i o tome odmah obavijesti BHDCA. 

 

(12) Ako su u pitanju veće promjene na letjelištu (određivanje nove poletno-sletne staze 

na istom letjelištu ili promjena pravca polijetanja poletno-sletne staze, nove prepreke 

koje bi mogle ugroziti sigurnost letenja u neposrednoj blizini letjelišta i sl.), operator 

letjelišta podnosi novi zahtjev za izdavanje ili promjenu potvrde za korištenje 

letjelišta. 

 

(13) Ako se na letjelištu organiziraju zrakoplovne manifestacije ili takmičenja, operator je 

dužan o tome obavijestiti BHDCA radi dobijanja suglasnosti. U obavijesti se 
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dostavljaju podaci o organizatoru, vremenu i mjestu održavanja, vrsti takmičenja i 

rukovođenju i osiguranju aktivnosti. 

 
 

Članak 8. 
 

U članku 25. stavak (1) mjienja se i glasi: 
 
(1) Generalni ravnatelj BHDCA naredbom može ograničiti uporabu ili odrediti posebne i 

dopunske uvjete za primjenu ovoga pravilnika ukoliko se time ne ugrožava sigurnost 
zračne plovidbe. 

 
 

Članak 9. 
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana njegovog objavljivanja u  
"Službenom glasniku BiH". 
 
 
 
 
Broj: 1-3-02-2-226-1/14                                                         Generalni ravnatelj 
Banja Luka: 06. ožujak 2013. godine                                     Đorđe Ratkovica, v.r. 


