
Службени гласник БиХ број 21/14 од 18.03.2014. 

На основу члана 16. и 61. став (2)  Закона о управи (''Службени гласник БиХ'', број: 
32/02 и 102/09) и члана 14. Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине 
(''Службени гласник БиХ'', број: 39/09), генерални директор Дирекције за цивилно 
ваздухопловство Босне и Херцеговине доноси  

 

 
П Р А В И Л Н И К  

 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

КОРИШЋЕЊА ЛЕТЈЕЛИШТА 

 
 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о условима и начину коришћења летјелишта (''Службени гласник 
БиХ'', број: 24/7 и 82/10), члан 7. став (1) се мјења и гласи : 
 
(1) "Димензије и нагиби прилазне, одлетне, прелазне, унутрашње и конусне равни  

одговараће референтном коду аеродрома -1- на основу Правилника о 
аеродромима (''Службени гласник БиХ'', број: 09/11). За веће референтне 
кодове аеродрома, површине ограничења утврђују се на основу Правилника о 
аеродромима и међународним стандардима и препорученом праксом 
(SARP's)." 
 

 
Члан 2. 

 
У члану 16. став (1) се мијења и гласи: 
 
(1) "Ватрогасно-спасилачка опрема минимално ће задовољити ватрогасну 

категорију 1. или 2. како је то утврђено Правилником о аеродромима и 
SARP's." 

 
У члану 16. став (2) мијења се и гласи:  
 
''(2) Минимална ватрогасна опрема за категорију 1. састоји се од: 

a) три противпожарна апарата по 12 kg сувог праха и 
б) два противпожарна апарата по 6 kg сувог праха; 
ц) препоручује се један противпожарни апарат са 250 kg сувог праха; 

д) једна особа, стручно оспособљена за гашење пожара и одржавање опреме.'' 

 
У члану 16. иза става (2) додаје се нови став (2а), који гласи: 
 
''(2а) ''Минимална ватрогасна опрема за категорију 2. састоји се од: 

a) пет противпожарних апарата по 12 kg сувог праха и 
б) пет противпожарних апарата по 6 kg сувог праха; 
ц) препоручује се један противпожарни апарат са 250 kg сувог праха; 

д) једна особа, стручно оспособљена за гашење пожара и одржавање опреме.'' 

 
У члану 16. додаје се став (5) који гласи: 
 
 (5) "Оператор летјелишта/власник обавезан је редовно једном годишње вршити 

преглед противпожарних апарата и о томе водити забиљешке.'' 
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Члан 3. 
 

У члану 18. став (1) тачка ц) иза ријечи ''ситуације'' додати сљедећи текст: ''који је 
оператор летјелишта/власник дужан обезбиједити.'' 

 
 

Члан 4.  
 
У члану 21. став (1) мијења се и гласи: 
 
(1) "Летјелишта/терени  у Босни и Херцеговини могу се користити само у случају 

ако оператор/власник посједује важећу Потврду за летјелиште, Спецификацију 
услова за коришћење летјелишта и Одобрење Приручника за коришћење 
летјелишта, издато од стране BHDCA." 

У члану 21. став (2) мијења се и гласи: 

(2) "Потврда за летјелиште, Спецификација услова за коришћење летјелишта и 
Одобрење Приручника за коришћење летјелишта се издаје физичком или 
правном лицу које испуњава услове за издавање у складу са одредбама 
Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 
39/09) и Правилника о условима и начину издавања потврде аеродромског 
оператора ("Службени гласник БиХ", број: 28/05 и 20/11), те одредбама овога 
правилника." 

 
Члан 5. 

 
 Члан 22. се мијења и гласи: 
 

"Члан 22. 
(Сровођење поступка за издавање потврде оператора летјелишта) 

(1) Поступак за издавање, продужење, измјене/допуне, пренос, суспензију и 
укидање потврде оператора летјелишта спроводи се у складу са одредбама 
Правилника о условима и начину издавања потврде аеродромског оператера 
("Службени гласник БиХ", број: 28/05 и 20/11) и у складу са одредбама овог 
Правилника, те захтјевима, стандардима и нивоу операција на летјелишту. 

(2) Захтјев за издавање Потврде за употребу летјелишта, при првом издавању, 
подноси се у BHDCA 60 дана прије отпочињања коришћења летјелишта. 

(3) Садржај захтјева за издавање/продужење потврде налази се у прилогу А и А-1 
Правилника о измјенама и допунама Правилника о условима и начину 
издавања потврде аеродромског оператора. 

(4) Захтјев за продужење Потврде за употребу летјелишта подноси се BHDCA 30 
дана прије истека важности одобрене потврде. 

(5) На основу поднијетог захтјева, спроводи се поступак за утврђивање 
испуњености услова на летјелишту, у зависности од намјене и врсте 
летјелишта. 

(6) Потврда за летјелиште, спецификација и одобрење приручника биће издато 
након што BHDCA утврди да су: 
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a) испуњени сви услови наведени у захтјеву за издавање потврде; 
б)  резултати извјештаја комисије обављених прегледа, инспекције и тестирања 

задовољавајући; 
ц)  испуњени захтјеви садржани у члану 38. Закона о ваздухопловству Босне и 

Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', број: 39/09); 
д)  одобрен Приручник за коришћење летјелишта; 
е)  испуњени захтјеви садржани у овом правилнику, у зависности од врсте и 

намјене летјелишта.  
 

(7)  Ако захтјев садржи формалне недостатке који спречавају BHDCA да поступи по 
захтјеву, или је захтјев неразумљив или непотпун, BHDCA ће о томе 
обавијестити подносиоца захтјева, те затражити да недостатке отклони у року 
назначеном у обавјештењу. У случају да подносилац захтјева не отклони 
недостатке у наведеном року, сматраће се да захтјев није ни поднесен, а  
BHDCA ће о томе донијети закључак, у складу са одредбама члана 60. став (2) 
Закона о управном поступку (''Службени гласник БиХ'', број: 29/02, 12/04, 88/07, 
93/09 и 41/13). 

 (8) Подносилац захтјева је обавезан прије отпочињања поступка уплатити 
накнаду, у складу са чланом 52. став (1) и (2) Одлуке о накнадама за 
финансирање рада BHDCA по основу члана 13. став (1) тачка е) Закона о 
ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ",  број: 02/12). 

(9) О уплати накнаде из става (8) овог члана, BHDCA ће донијети посебан 
закључак." 

  

Члан 6. 
 

Члан 23. се мијења и сада гласи:  
"Члан 23. 

(Приручник за коришћење летјелишта/терена) 

(1) Оператор/власник летјелишта је дужан израдити Приручник за коришћење 
летјелишта.  

(2) Приручник за коришћење летјелишта се доставља уз захтјев код првог 
издавања потврде оператера летјелишта и представља услов за добијање 
потврде. 

(3) BHDCA врши процјену Приручника за коришћење летјелишта, те на исти даје 
одобрење. 

(4) Садржај Приручника за коришћење летјелишта дат је у прилогу број 7. 
Правилника о условима и начину коришћења летјелишта (''Службени гласник 
БиХ'', број: 27/07). 

(5) Промјене у Приручнику за коришћење летјелишта су дозвољене само уз 
сагласност BHDCA. 

(6) Код сваког наредног продужења потврде, ако оператор није вршио 
измјене/допуне у приручнику, није потребно достављати исти уз захтјев." 
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Члан 7. 

Иза члана 23. додај се нови члан 23. а) који гласи:  

“Члан 23. а) 

(Коришћење летјелишта) 

(1) Оператор/власник летјелишта може користити летјелиште само под условима 
и на начин који су одређени у Потврди за летјелиште, Спецификацији услова 
за коришћење летјелишта и одобреном Приручнику за коришћење летјелишта. 
 

(2) Оператор је дужан да користи оперативне површине, објекте, опрему и уређаје 

у складу са њиховом намјеном и дозволом за коришћење. 

 

(3) Забрањује се коришћење летјелишта уколико није извршено потпуно 

обезбјеђење летјелишта у складу са члановима од 12. до 19. овог правилника. 

Приручником за коришћење летјелишта морају се прецизно одредити услови и 

начин руковођења летењем на летјелишту, посебно одговорне особе за 

руковођење летењем и њихове дужности. 

 

(4) Летјелиште треба бити доступно свим корисницима под истим условима. 

Услови за коришћење утврђују се између оператора и корисника летјелишта 

посебним уговором (споразумом). 

 

(5) За вријеме летења, на летјелишту је забрањено кретање људи, возила и 

животиња, посебно по оперативним површинама. 

 

(6) Оператор је дужан да обезбиједи осматрање кретања птица и дивљачи у 

подручју летјелишта и њихово растјеривање са оперативних површина. 

 

(7) Оператор је дужан да дозволи слободан приступ овлашћеном особљу BHDCA 

ради контроле спровођење активности на летјелишту и да обезбиједи све 

потребне услове за обављање активности.  

 

(8) Оператор летјелишта одлучује о времену отворености летјелишта, при чему је 

дужан узети у обзир потребе и захтјеве корисника летјелишта. 

 

(9) Коришћење и обрађивање земљишта у близини маневарских површина, као и 

у подручју летјелишта, не смије угрожавати безбједност полијетања и 

слијетања ваздухоплова. 

 

(10) Летјелиште се може користити док не наступе околности које мијењању услове 

за безбједно полијетање и слијетање ваздухоплова, прописане овим 

правилником. 

 

(11) Ако наступи промјена на полетно-слетној стази или у ближој околини која је од 

утицаја на безбједност летења, оператор летјелишта дужан је да престане са 

коришћењем таквог летјелишта и о томе одмах обавијести BHDCA. 
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(12) Ако су у питању веће промјене на летјелишту (одређивање нове полетно-

слетне стазе на истом летјелишту или промјена правца полијетања полетно-

слетне стазе, нове препреке које би могле угрозити безбједност летења у 

непосредној близини летјелишта и сл.) оператор летјелишта подноси нови 

захтјев за издавање или промјену потврде за коришћење летјелишта. 

 

(13) Ако се на летјелишту организују ваздухопловне манифестације или 

такмичења, оператор је дужан о томе обавијестити BHDCA ради добијања 

сагласности. У обавјештењу се достављају подаци о организатору, времену и 

мјесту одржавања, врсти такмичења и руковођењу и обезбјеђењу активности. 

 
 
 

Члан 8. 
 

У члану 25. став (1) мијења се и гласи: 
 
(1) Генерални директор BHDCA наредбом може ограничити употребу или одредити 

посебне и допунске услове за примјену овога правилника уколико се тим не 
угрожава безбједност ваздушне пловидбе. 

 
 
 

Члан 9. 
 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања у  
"Службеном гласнику БиХ". 
 
 
 
Број:1-3-02-2-226-1/14                                                                 Генерални директор                                                                                                                                                                               
Бања Лука: 06. март 2014. године                                               Ђорђе Ратковица, с.р. 


