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МИНИСТАРСТВО 
КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

678 
На основу члана 99. став (5) Закона о управи 

("Службени гласник БиХ", број 32/09 и 102/09) и члана 20. 
став (1) Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", број 39/09), на приједлог 
Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и 
Херцеговине у сарадњи са Министарством одбране, 
Министарство комуникација и транспорта доноси 

НАРЕДБУ 
О ПРАВИЛИМА ЛЕТЕЊА ВАЗДУХОПЛОВА 

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овом Наредбом прописују се правила и поступци 
летења у циљу одвијања безбједне ваздушне пловидбе у 
ваздушном простору Босне и Херцеговине. 

Члан 2. 
(Примјена) 

(1) Одредбе ове Наредбе примјењују се на цивилне 
ваздухоплове, ваздухоплове за потребе државе или 
ентитета и на стране цивилне и државне ваздухоплове 
док лете у ваздушном простору Босне и Херцеговине. 

(2) Правила и поступке којима се регулише одвијање 
операција војних ваздухоплова израђује Министар-
ство одбране БиХ. Прописи којим се регулишу 
операције војних ваздухоплова у БиХ морају бити 
усклађени са одредбама ове Наредбе како не би 
угрозили операције цивилних ваздухоплова. 

(3) Летење ваздухоплова регистрованих у БиХ, изнад 
мора на коме ни једна држава нема суверенитет 
(отворено море), врши се по одредбама ове Наредбе и 
међународних аката донесених на основу Конвенције 
о међународном цивилном ваздухопловству (Чикаго 
1944.) којима се уређује поступак за летење 
ваздухоплова изнад отвореног мора, а које обавезују 
Босну и Херцеговину као потписницу ове Конвенције. 

(4) Када ваздухоплов регистрован у БиХ, лети у 
ваздушном простору који је под суверенитетом друге 
државе, придржаваће се правила летења која се 
примјењују на подручју суверенитета те државе, а 
уколико таквих прописа нема, придржаваће се 
одредаба ове Наредбе. 

(5) Одредбе ове Наредбе примјењују надлежне службе 
контроле летења када у границама својих права, 
дужности и одговорности врше контролу летења у 
ваздушном простору БиХ. 

(6) У ваздухопловној навигацији, у операцијама у ваздуху 
и на земљи, употребљавају се мјерне јединице и 
њихове скраћенице наведене у Прилогу 1. ове 
Наредбе. 

Члан 3. 
(Појмови и скраћенице) 

(1) Појмови који се употребљавају у овој Наредби имају 
сљедеће значење: 
а) аеродром (Aerodrome): дефинисани простор на 

копну или води (укључујући зграде, инсталације 
и опрему) намијењен, у цијелости или 
дјелимично, за долазак, одлазак и кретање 
ваздухоплова по тлу, 

б) аеродромска контрола (Aerodrome Control 
Service): услуга контроле ваздушног саобраћаја 

која се пружа за потребе аеродромског 
саобраћаја, 

ц) аеродромски саобраћај (Aerodrome Traffic): 
укупни саобраћај на маневарским површинама 
аеродрома и сви ваздухоплови у лету у околини 
аеродрома, 

д) аеродромскa саобраћајна зона (Aerodrome Traffic 
Zone): ваздушни простор утврђених димензија 
успостављен око аеродрома у сврху заштите 
аеродромског саобраћаја, 

е) аеродромски контролни торањ (Aerodrome Control 
Tower): јединица успостављена у сврху обављања 
контроле летења за потребе аеродромског 
саобраћаја, 

ф) акробатски лет (Acrobatic Flight): намјерно 
изведен маневар ваздухоплова у лету који 
укључује наглу промјену положаја, висине или 
брзине лета, 

г) алтернативна рута (Аlternate Route): рута између 
одређених тачака или подручја која је различита 
од жељене руте, а коју одабире оператор 
ваздухоплова у случајевима када жељена рута 
није слободна или подлијеже ограничењима, 

х) авион (Aeroplane): ваздухоплов покретан 
мотором и тежи од ваздуха који узгон у лету 
добија углавном из аеродинамичких реакција на 
површинама које остају непомичне у датим 
условима лета, 

и) апсолутна висина (Altitude): вертикална удаљеност 
нивоа, тачке или неког објекта који се сматра 
тачком мјерена од средњег нивоа мора, 

j) апсолутна висина/висина надвисивања препрека 
(Obstacle Clearance Altitude/Height-OCA/H): 
најнижа апсолутна висина/висина изнад 
надморске висине прага писте или аеродрома 
која се користи у сврху минималног надвисивања 
препрека, 

к) барометарска висина (Pressure-altitude): атмосфер-
ски притисак изражен кроз апсолутну висину која 
одговара том притиску у стандардној атмосфери, 

л) база облака (Ceiling): доња граница најнижег 
слоја облака изнад земље или воде која покрива 
више од половине неба, а налази се испод 20000 
ft, 

м) "VFR" лет (VFR flight): лет који се обавља према 
правилима за визуелно летење, 

н) ваздухоплов (Aircraft): свака машина која се 
одржава у атмосфери због реакције ваздуха, осим 
реакције ваздуха у односу на земљину површину, 

о) ваздушни простори у надлежности служби 
контроле летења (Air Тraffic Services Airspaces): 
ваздушни простори утврђених димензија, 
алфабетски означени, у оквиру којих се могу 
изводити одређене врсте летова и за које су 
утврђене услуге контроле летења и правила о 
вршењу операција, 

п) ванредни догађај (Incident): сваки догађај због 
кога је могло доћи до угрожавања безбједности 
ваздушног саобраћаја без посљедица, 

р) видљивост (Visibility): видљивост за ваздухо-
пловне намјене је већа од: 
1) највећа удаљеност на којој се одређени 

црни објекат одговарајућих димензија, 
смјештен близу тла може видјети и 
препознати у односу на свијетлу позадину, 
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2) највећа удаљеност на којој се свјетла јачине 
1000 кандела могу видјети и идентифико-
вати у односу на неосвијетљену позадину, 

с) видљивост при земљи (Ground Visibility): 
видљивост на аеродрому коју је утврдила 
овлашћена стручна особа, 

т) видљивост у лету (Flight Visibility): видљивост из 
пилотске кабине у смјеру кретања ваздухоплова, 

у) висина (Height): вертикално растојање нивоа, 
тачке или објекта који се сматра тачком, мјерено 
од утврђене вриједности, 

в) визуелни прилаз (Visual Approach): прилажење 
ваздухоплова током "IFR" лета, у коме један дио 
или цијели поступак инструменталног прилаже-
ња није завршен, па се прилажење одвија уз 
видљивост земље, 

з) визуелни метеоролошки услови (Visual Meteoro-
logical Conditions-VMC): метеоролошки услови 
изражени као видљивост, растојање од облака и 
база облака једнаки или већи од утврђених 
минимума, 

аа) вођа ваздухоплова (Pilot-in-Command): особа с 
правом коначне одлуке, одговорна за управљање 
и опслуживање ваздухоплова током лета и на 
земљи, 

бб) граница важења одобрења (Clearance Limit): 
тачка до које је ваздухоплову издато одобрење 
контроле летења, 

цц) групни лет (Formation Flight): врста лета 
приликом кога два или више ваздухоплова, уз 
претходни договор пилота ваздухоплова, лете у 
истом смјеру уз одржавање бочног и растојања 
по висини, 

дд) емитовање услијепо (Blind Transmission): емитова-
ње радио-станице према другој радио-станици у 
околностима када се не може успоставити 
обострана комуникација, а претпоставља се да је 
позивана радио-станица у стању примити поруку, 

ее) забрањена зона (Prohibited Area): је ваздушни 
простор дефинисаних димензија изнад земље 
или територијалних вода неке државе у којем је 
летење ваздухоплова забрањено, 

фф) завршно прилажење (Final Approach): дио 
поступка инструменталног прилажења који 
започиње на утврђеном фиксу или тачки 
завршног прилажења, уколико такав фикс или 
тачка завршног прилажења нису одређени, 
1) који започиње на крају посљедњег 

процедуралног, основног или долетног 
заокрета прилазне процедуре, уколико је 
одређена, 

2) који почиње у тачки прикључења посљедњој 
утврђеној путањи утврђеној у процедури 
прилажења, 

3) који завршава у тачки у околини аеродрома 
са које слијетање може бити обављено или 
започета процедура неуспјелог прилажења, 

гг) Зборник ваздухопловних информација (Aerona-
utical Information Publication-AIP): зборник који 
издаје орган државе или се издаје уз дозволу 
државе и садржи ваздухопловне информације 
трајног карактера које су битне за ваздушну 
пловидбу, 

хх) IFR лет (IFR Flight): лет који се обавља према 
правилима за инструментално летење, 

ии) инструментални метеоролошки услови (Instrument 
Meteorological Conditions-IMC): метеоролошки 
услови (видљивост, удаљеност од облака и база 
облака) мањи од минимума утврђених за визуелне 
метеоролошке услове, 

јј) извјештај из ваздуха (Air Report): извјештај из 
ваздухоплова у лету који је састављен у складу са 
захтјевима о јављању позиције и просљеђивању 
оперативних и/или метеоролошких информација, 

кк) јединица контроле летења (Air Traffic Control 
Unit): општи појам који означава обласну 
контролу летења, прилазну контролу летења и 
аеродромску (торањску) контролу летења, 

лл) контролисани ваздушни простор (Controlled 
Airspace): ваздушни простор одређених димензија 
у којем је обезбијеђена услуга контроле летења у 
складу са класификацијом ваздушног простора, 

мм) контролисана зона (Control Zone): контролисани 
ваздушни простор који се простире од земље до 
одређеног нивоа у висину, 

нн) контролисани лет(Controlled Flight): сваки лет за 
који је потребно одобрење контроле летења, 

оо) контролисани аеродром (Controlled Aerodrome): 
аеродром на коме се пружа услуга контроле 
летења, 

пп) контролисана област (Control Area): контролисани 
ваздушни простор који се простире изнад 
утврђене границе изнад земље, 

рр) минимална апсолутна висина/висина снижавања 
(Minimum Descent Altitude/Height –MDA/H): 
унапријед утврђена апсолутна висина/висина 
током непрецизног прилажења или прилажења 
кружењем испод које се снижавање не смије 
наставити без потребне видљивости земаљских 
оријентира, 

сс) надлежна дирекција за пружање услуга контроле 
летења (Appropriate ATS Аuthority): Надлежна 
дирекција именована од стране државе која је 
одговорна за пружање услуга контроле летења у 
одређеном ваздушном простору, 

тт) несрећа (Accident): догађај који је у вези са 
операцијом ваздухоплова, када се ради о 
ваздухоплову са посадом, а дешава се у 
временском периоду када се било која особа 
укрца у авион са намјером да полети и када се та 
особа искрцала из авиона, или у случају 
ваздухоплова без посаде, који се дешава у 
временском периоду између момента када је 
ваздухоплов спреман за лет до момента када се 
приземљи и када се главни погонски системи 
искључе, а у коме: 
1) je oсоба смртно или озбиљно повријеђена 

као резултат: 
- боравка у ваздухоплову, 
- контакта са било којим дијелом 

ваздухоплова, укључујући дијелове 
који су откинути са ваздухоплова, 

- директне изложености експлозији, 
осим уколико повреде нису настале 
природним узроцима, самоповређива-
њем или повредом од стране других 
лица, или су повреде нанешене 
слијепим путницима скривеним изван 
подручја доступних путницима и 
посади, или 
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2) ваздухоплов трпи оштећење или отказ 
дијела конструкције који: 
- има негативан ефекат на издржљивост 

конструкције, перформансе или 
карактеристике ваздухоплова, и 

- обично захтијева веће поправке или 
замјене оштећених дијелова, осим 
отказа или оштећења мотора, када је 
штета ограничена на један мотор, 
укључујући његову оплату или 
додатке пропелера, врхова крила, 
антена, лопатица, сонди, гума, 
кочница, точкова, аеродинамичке 
оплате, дијелова оплате, врата стајног 
трапа, вјетробранског стакла, (као што 
су мања удубљења или рупе на оплати 
ваздухоплова), или мања оштећења 
главних елиса, репних елиса, стајног 
трапа, и оних насталих од града или 
удара птица (укључујући рупе на 
кућиштима антена). 

3) јe ваздухоплов нестао или је у потпуности 
недоступан. 

уу) ниво (Level): општи појам који се односи на 
вертикалну позицију ваздухоплова у лету, а 
означава висину, апсолутну висину или ниво 
лета, 

вв) ниво лета (Flight Level-FL): површина сталног 
атмосферског притиска одређена у односу на 
специфичну вриједност притиска од 1013,2 hPa, 
која је од других таквих површина раздвојена 
одређеним интервалима притиска, 

зз) ниво крстарења (Cruising Level): ниво који 
ваздухоплов одржава током значајног дијела 
лета, 

ааа) одобрење контроле летења (Air Traffic Control 
Clearance): одобрење ваздухоплову за наставак 
лета под одређеним условима утврђеним од 
стране контроле летења, 

ббб) оперативне услуге контроле летења (AirTtraffic 
Services-ATS): општи појам који означава 
пружање услуга информација у лету, 
узбуњивање, савјетодавне услуге контроле 
летења и услуге контроле летења (обласна 
контрола летења, прилазна и аеродромска 
контрола летења), 

ццц) основни заокрет (Base Turn): заокрет у току 
почетног прилажења између завршетка одлетног 
крака и путање међуприлажења или путање 
завршног прилажења, 

ддд) очекивано вријеме прилажења (Expected 
ApproachTime): вријеме у које контрола летења 
очекује да ће ваздухоплов у доласку, након 
чекања, напустити средство чекања ради 
завршетка прилажења на слијетање, 

еее) пењање у току лета (Cruise Climb): техника 
летења којом се повећање висине остварује на 
основу смањења масе ваздухоплова, 

ффф) посебан визуелни лет (Special VFR Flight - SVFR): 
визуелни лет у контролисаној зони, одобрен од 
стране контроле летења у метеоролошким 
условима који су испод минимума за визуелно 
летење, 

ггг) поступак инструменталног прилажења (Instrument 
Approach Procedure): низ унапријед утврђених 
маневара на основу инструмената за летење са 

утврђеном заштитом од препрека почевши од 
фикса за почетно прилажење, од почетка 
дефинисане долазне руте до тачке са које 
слијетање може бити извршено, односно ако 
слијетање није завршено, до позиције на којој се 
примјењује надвисивање препрека за фазе чекања 
или на рути, 

ххх) план лета (Flight Plan): одређене информације 
које се достављају јединицама које пружају 
оперативне услуге контроле летења, а односе се 
на намјеравани лет или дио лета ваздухоплова, 

иии) попуњени план лета (Filed Flight Plan-FPL): план 
лета попуњен у јединици контроле летења од 
стране пилота или друге овлашћене особе без 
накнадних измјена, 

јјј) полетно-слетна стаза (Runway): дефинисана 
правоугаона површина на копненом аеродрому 
припремљена за слијетање и полијетање 
ваздухоплова, 

ккк) позиција чекањa за излазак на писту (Runway-
holding Position): одређена позиција на којој 
ваздухоплови у вожењу и возила морају стати и 
чекати, осим ако аеродромска контрола летења 
не одреди другачије, која је намијењена заштити 
полетно-слетне стазе, површине за ограничење 
препрека или критично осјетљиве површине за 
ILS/MLS, 

ллл) предвиђено вријеме доласка (Estimated Time of 
Arrival-ЕТА): za IFR летове, предвиђено вријеме 
доласка ваздухоплова изнад одређене тачке 
утврђене навигацијским средствима, са које се 
намјерава започети процедура инструменталног 
прилажења или, уколико такво средство не 
постоји у близини аеродрома, вријеме у којем ће 
ваздухоплов стићи изнад аеродрома. За VFR 
летове, предвиђено вријеме доласка ваздухоплова 
изнад аеродрома, 

ммм)  предвиђено вријеме почетка вожења (Estimated 
Off-Block Time-EOBT): предвиђено вријеме у коме 
ће ваздухоплов започети кретање везано за 
одлазак, 

ннн) прелазни ниво (Transition Level): први ниво лета 
изнад прелазне апсолутне висине који се може 
користити, 

ооо) прелазна апсолутна висина (Transition Altitude): 
апсолутна висина на којој, односно испод које се 
вертикална позиција ваздухоплова изражава у 
виду апсолутне висине (мјерена на основу QNH 
притиска), 

ппп) проблематична употреба супстанци (Problematic 
Use of Substances): употреба једне или више 
психоактивних супстанци од стране ваздухо-
пловног особља на начин који: 
1) представља директну опасност или угрожава 

животе, здравље или добробит других, и/или 
2) изазива, односно погоршава професионални, 

друштвени, ментални или физички проблем 
или поремећај. 

ррр) путања (Track): пројекција путање ваздухоплова 
у односу на површину земље чији је смјер у било 
којој тачки обично изражен у степенима у односу 
на сјевер (стварни, магнетни или координатни), 

ссс) пријавна канцеларија оперативних услуга 
контроле летења (Air Traffic Services Reporting 
Office): Јединица успостављена у сврху пријема 
извјештаја који се односе на оперативне услуге 
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контроле летења, те пријема планова лета који се 
подносе прије полијетања, 

ттт) сигнална површина (Signal Аrea): подручје на 
аеродрому које се користи за постављање 
земаљских сигнала, 

ууу) смјер лета (Heading): смјер уздужне осе у правцу 
кретања ваздухоплова изражен у степенима у 
односу на сјевер (стварни, магнетски, компасни), 

ввв) тачка неуспјелог прилажења (Missed Аpproach 
Point-MAPt): тачка у процедури инструменталног 
прилажења на којој се, односно прије које пилот 
ваздухоплова мора започети прописани поступак 
неуспјелог прилажења како минимално надвиси-
вање препрека не би било нарушено, 

ззз) тачка извјештавања (Reporting point): одређена 
географска локација у односу на коју се може 
извијестити о позицији ваздухоплова, 

а) услуга контроле летења (Air Тraffic Control 
Service): услуга која се пружа у сврху: 
1) спречавања судара: 

- између ваздухоплова, и 
- на маневарској површини између 

ваздухоплова и препрека 
2) отпремања и одржавања редовног одвијања 

ваздушног саобраћаја, 
б) услуге информација у лету (Flight Information 

Service - FIS): услуге у циљу пружања савјета и 
информација корисних за безбједно и ефикасно 
одвијање ваздушног саобраћаја, 

ц) услуге узбуњивања (Alerting Service): услуге које 
се обављају у циљу извјештавања надлежних 
организација, а тичу се ваздухоплова коме је 
потребна помоћ трагања и спашавања, и помоћ 
таквим организацијама у акцијама трагања и 
спашавања, 

д) ограничена зона (Restricted Area): дио ваздушног 
простора дефинисаних димензија изнад земље и 
територијалних вода неке државе унутар којег је 
летење ваздухоплова ограничено у складу са 
одређеним условима, 

е) опасна зона (Danger Area): је ваздушни простор 
дефинисаних димензија унутар којег, у одређеним 
периодима, могу постојати активности опасне по 
летење ваздухоплова, 

ф) привремено резервисана зона (Temporary 
Reserved Area): је дефинисана величина 
ваздушног простора која је под надлежношћу 
једне ваздухопловне власти, а заједничким 
споразумом привремено резервисана за 
специфичну употребу од стране неке друге 
ваздухопловне власти и кроз коју осталом 
саобраћају може бити дозвољен пролазак уз ATC 
одобрење надлежне службе контроле летења, 

г) привремено издвојена зона (Temporary Segregated 
Area): је ваздушни простор дефинисаних димен-
зија унутар којег се за извођење активности 
захтијева резервација ваздушног простора за 
искључиву употребу од стране одређених 
корисника у одређеном временском периоду, 

х) фаза нужде (Emergency Phase): општи појам који, 
зависно од случаја, означава фазу неизвјесности, 
фазу узбуне или фазу невоље. 

(2) Скраћенице употријебљене у овој Наредби имају 
сљедеће значење: 
а) ACAS (Airborne Collision Avoidance System) – 

авионски систем за избјегавање судара, 

б) AIP (Aeronautical Information Publication) – 
зборник ваздухопловних информација, 

ц) AIRMET (Air Meteorological Information Report) – 
информација која се односи на метеоролошке 
појаве на рути на малим висинама и могу имати 
утицаја на безбједност летења, 

д) ARO (Air Traffic Service Reporting Office) – 
аеродромски пријавни биро, 

е) ATFM (Air Traffic Flow Management) – 
управљање протоком ваздушног саобраћаја, 

ф) ATS (Air Traffic Services) – службе ваздушног 
саобраћаја, 

г) BHANSA (Bosnia and Herzegovina Air Navigation 
Service Agency) – Агенција за пружање услуга у 
ваздушној пловидби БиХ, 

х) BHDCA (Bosnia and Herzegovina Directorate of 
Civil Aviation) – Дирекција за цивилно 
ваздухопловство БиХ, 

и) CTOT (Calculated Take-Off Time) – прорачунато 
вријеме полијетања, 

ј) D (Danger Аrea) – опасна зона 
к) DME (Distance Measuring Equipment) – уређај за 

мјерење удаљености, 
л) EOBT (Estimated Off-Block Time) – предвиђено 

вријеме почетка вожења ваздухоплова ради 
полијетања, 

м) ETA (Estimated Time of Arrival) – предвиђено 
вријеме доласка, 

н) FAF (Final Аpproach Fix) –тачка завршног 
прилажења, 

о) FIS (Flight Information Service) – служба 
информисања у лету, 

п) FL (Flight Level) – ниво лета, 
р) FPL (Filled Flight Plan) – попуњен план лета, 
с) ft (feet) – стопа, 
т) GP (Glide Path) – путања понирања (ILS), 
у) GA (General Aviation) – све операције 

ваздухоплова осим комерцијалнoг ваздушног 
саобраћаја или радова из ваздуха, 

в) GAT (General Air Traffic) – oбухвата све летове 
који се изводе у складу са правилима и 
процедурама ICAO-a, 

з) GAT VFR - oбухвата све VFR летове који се 
изводе у складу са правилима и процедурама 
ICAO-a, 

аа) IAF (Initial Аpproach Fix) –тачка почетног 
прилажења, 

бб) IAS (Indicated Airspeed) – инструментална 
ваздушна брзина, 

цц) ICAO (International Civil Aviation Organisation) – 
међународна организација цивилног ваздухо-
пловства, 

дд) ILS (Instrument Landing System) – систем за 
инструментално слетање, 

ее) IFR (Instrument Flight Rules) – правила 
инструменталног летења, 

фф) IMC (Instrument Meteorological Conditions) – 
инструментални метеоролошки услови, 

гг) kt (Knots) – чвор, 
хх) MAPt (Missed Approach Point) – тачка почетка 

неуспјелог прилажења, 
ии) MDA/H (Minimum descent altitude/height) –

минимална висина понирања апсолутна/релатив-
на, 

јј) MTOM(Maximum Take-Off Mass) – максимална 
тежина ваздухоплова на полијетању, 
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кк) MSL (Mean Sea Level) – средњи ниво мора, 
лл) NDB (Non-Directional radio Beacon) – 

неусмјерени радио фар, 
мм) NM (Nautical Miles) – наутичке миље, 
нн) OAT (Operational Air Traffic) – обувата све летове 

који не подлијежу правилима GAT и за које су 
правила и процедуре прописале надлежне 
државни власти, 

оо) OCA/H (Obstacle Clearance Altitude-Height) – 
висина надвисивања препрека апсолутна/релатив-
на, 

пп) Р (Prohibited area) – забрањена зона 
рр) R (Restricted area) – ограничена зона 
сс) RNAV (Area navigation) – просторна навигација, 
тт) RNP (Required Navigation Performance) – 

захтјеване навигационе перформансе, 
уу) RPL (Repetitive Flight Plan) –план лета који се 

односи на серије индивидуалних летова који се 
редовно одвијају и често понављају са 
идентичним основним карактеристикама, којег 
подноси корисник због задржавања и поновног 
кориштења од стране АТS јединице, 

вв) RVSM (Reduced Vertical Separation Minimum) – 
смањени минимуми за вертикално раздвајање, 

зз) RVR (Runway Visual Range) – видљивост дуж 
полетно-слетне стазе, 

ааа) SID (Standard Instrument Departure) – стандардни 
инструментални одлазак, 

ббб) SOC (Start Of Climb) – почетак пењања, 
ццц) SRE (Surveillance Radar Element of Precision 

Approach Radar System) – надзорни радарски 
елемент радарског система за прецизно 
прилажење, 

ддд) STAR (Standard Instrument Arrival) – стандардни 
инструментални долазак, 

еее) SVFR (Special VFR) – специјални визуелни лет, 
ффф) ТА (Transition Altitude) – прелазна апсолутна 

висина, 
ггг) ТRA (Temporary Reserved Area) – привремено 

резервисана зона 
ххх) TSA (Temporary Segregated Area) - привремено 

издвојена зона, 
иии) UTC (Coordinated universal time) – универзално 

координирано вријеме, 
јјј) VFR (Visual Flight Rules) – правила визуелног 

летења, 
ккк) VMC (Visual Meteorological Conditions) – 

визуелни метеоролошки услови, 
ллл) VOR (VHF Omnidirectional Radio Range) – VHF 

свесмјерни радио-фар, 
ммм)  QFE (Atmospheric pressure at aerodrome elevation 

or at runway threshold) – атмосферски притисак на 
надмoрској висини аеродрома или на прагу 
полетно-слетне стазе, 

ннн) QNH (Altimeter sub-scale setting to obtain elevation 
when on the ground) – подешавање висиномјера 
да би се добила надморска висина кад је 
ваздухоплов на земљи, 

ооо) QNE – стандардни притисак (1013,25 hPa), по 
коме се израчунава висина ваздухоплова када 
лети на нивоима лета. 

Члан 4. 
(Усклађеност) 

Наредба је у складу са стандардима и препорученом 
праксом ICAO-а садржаним у наведеним документима: 

а) Анекс 2 – Правила летења, 

б) Анекс 5 – Јединице мјере у употреби у 
ваздушним и земаљским операцијама, 

ц) Анекс 6 – Операције ваздухоплова, 
д) Анекс 10 – Ваздухопловна комуникација, том II, 
е) Анекс 11 – Службе контроле летења, 
ф) Документ 4444 – Управљање ваздушним саобра-

ћајем, 
г) Документ 8168 – Операције ваздухоплова, Књига I, 
х) Документ 8400 – ICAO скраћенице и кодови, 
и) Документ 9426 – Приручник о планирању 

служби контроле летења. 

ДИО ДРУГИ - ПРИМЈЕНА ПРАВИЛА ЛЕТЕЊА И 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ВАЗДУШНОМ 
САОБРАЋАЈУ 
ГЛАВА I – ОПШТА ПРАВИЛА О ЛЕТЕЊУ 

Члан 5. 
(Правила понашања у ваздушном саобраћају) 

(1) Сваки учесник у ваздушном саобраћају који припада 
ваздухопловном, помоћном или другом стручном 
особљу мора се понашати на начин који обезбјеђује 
сигурност и ред у обављању ваздушног саобраћаја, а 
да при томе нико није угрожен, оштећен или ометан и 
узнемираван више него што је то у датим 
околностима неизбјежно. 

(2) Управљање ваздухопловом при кретању на 
маневарским површинама аеродрома као и при 
полијетању, летењу и слијетању врши се на начин 
којим се не угрожава безбједност ваздухоплова, лица 
и ствари у ваздухоплову и на земљи. 

(3) Бука коју ствара ваздухоплов не смије бити већа него 
што то неизбјежно захтијева прописно управљање 
односно oпслуживање ваздухоплова. 

(4) Особа која је под утицајем алкохола или других 
омамљујућих средстава, као и она која је у таквом 
тјелесном или душевном стању да није у стању 
обављати послове пилота ваздухоплова или члана 
посаде, не смије управљати ваздухопловом нити 
дјеловати као неки други члан посаде. 

Члан 6. 
(Примјена правила летења) 

(1) Управљање ваздухопловом у лету и на маневарским 
површинама аеродрома ће бити у сагласности са 
општим правилима летења која су одређена овим 
Наредбаом, а када је ваздухоплов у лету, додатно са 
правилима за визуелно, односно летење по 
инструментима која су такође саставни дио ове 
Наредбе. 

(2) Лет ваздухоплова, зависно од метеоролошких услова, 
опремљености ваздухоплова и других услова за 
летење, врши се по правилима летења при вањској 
видљивости (VFR) или по правилима летења помоћу 
инструмената (IFR). 

(3) Избор правила по којима ће лет бити обављен, зависи 
од доба дана, метеоролошких услова, врсте, 
категорије, намјене и опреме ваздухоплова, класе и 
категоризације аеродрома и ваздушног простора у 
коме ће лет бити извршен, као и од оспособљености 
посаде ваздухоплова. Податак о правилу извршења 
лета мора бити унесен у план лета. 

(4) Према правилима визуелног летења (VFR) смије се 
летјети ако су вриједности за видљивост, одстојање 
ваздухоплова од облака и висина доње базе облака 
једнаке или веће од вриједности датих у Прилогу 2. 
ове Наредбе. 
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(5) Према правилима летења помоћу инструмената (IFR) 
мора се летјети ако су вриједности наведене у 
Прилогу 2. ове Наредбе. Летење према VFR 
правилима у IMC условима је дозвољено ако је 
надлежна контрола летења издала одобрење за 
извршење специјалног VFR лета (SVFR). 

Члан 7. 
(Права и дужности вође ваздухоплова) 

(1) Вођа ваздухоплова, без обзира да ли управља 
ваздухопловом или не, је одговоран да се управљање 
ваздухопловом обавља у складу са правилима летења, 
осим у случајевима када вођа ваздухоплова може 
одступити од таквих правила у циљу безбједности. 
Вођа ваздухоплова има коначну одлуку о операцијама 
ваздухоплова. 

(2) Вођа ваздухоплова дужан је придржавати се одредаба 
ове Наредбе и других прописа везаних за правила 
летења и поступати у складу са одобрењима и 
упутствима надлежних служби контроле летења. 

Члан 8. 
(Припрема лета) 

Прије него започне лет, вођа ваздухоплова се мора 
упознати са свим расположивим информацијама везаним за 
лет који намјерава извести. Припрема за летове који ће се 
обавити изван аеродромске зоне и за летове који подлијежу 
правилима за инструментално летење, а за које се подноси 
план лета надлежној служби, укључује разматрање 
тренутних временских извјештаја и прогноза, узимајући у 
обзир потребну количину горива као и алтернативне 
могућности уколико се лет не буде могао обавити као што 
је планирано. 

Члан 9. 
(Документи ваздухоплова и регистарске ознаке) 

(1) У ваздухоплову се морају налазити прописани 
документи који се односе на ваздухоплов и на 
ваздухопловно особље. 

(2) Домаћи и страни ваздухоплови морају носити јасно 
видљива регистарска обиљежја која су уочљива за 
вријеме лета. 

Члан 10. 
(Полијетање и слијетање на аеродром) 

Полијетање и слијетање на аеродром не смије се 
обавити уколико нису утврђени поступци и процедуре за 
сигурно обављање тих операција које се објављују у 
Зборнику ваздухопловних информација (AIP) Босне и 
Херцеговине. 

Члан 11. 
(Минималне висине) 

(1) Осим у случајевима полијетања, односно слијетања, 
или када је то одобрено од стране надлежне службе 
контроле летења, ваздухоплов не смије летјети изнад 
насељених подручја, градова и скупова на отвореном 
ако није на таквој висини која ће у случају нужде 
омогућити да се слијетање изврши без непотребног 
угрожавања људи и имовине на земљи. 

(2) Изнад градова, насељених подручја и скупова људи 
минимална безбједна висина не смије бити мања од 
300 m (1000 ft) изнад највише препреке у кругу 
полупречника 600 m од позиције ваздухоплова, а у 
другим случајевима на висинама које нису мање од 
150 m (500 ft) изнад земље или воде. 

(3) Летење испод мостова, далековода и других сличних 
објеката је забрањено. 

(4) Одредбе из става (2) овог члана не примјењују се на 
летове полицијских, медицинских и службе трагања и 
спашавања, те на летове за посебне намјене уз 
претходно одобрење BHDCA. 

Члан 12. 
(Нивои крстарења) 

Нивои крстарења на којима се лет или дио лета 
обавља морају се изразити у: 

а) нивоима лета, за летове на или изнад најнижег 
употребног нивоа лета или кад је примјењљиво, 
изнад прелазне апсолутне висине, 

б) надморској висини, за летове испод најнижег 
употребног нивоа лета или, кад је примјењљиво, 
на или испод прелазне апсолутне висине. 

Члан 13. 
(Радио-телефонска комуникација) 

У циљу обављања радио-телефонске комуникације 
пилот ваздухоплова и надлежна контрола летења морају 
употребљавати прописане међународне изразе и 
скраћенице на енглеском односно на једном од службених 
језика у БиХ у складу са одредбама Закона о 
ваздухопловству БиХ. 

Члан 14. 
(Вријеме) 

(1) У ваздухопловној навигацији у употреби је 
јединствено координисано вријеме (UTC) које је 
изражено у сатима, минутама и секундама 24-
часовног дана који почиње у поноћ у 00:00 сати и 
завршава у 23:59 сати. 

(2) Јединице контроле летења морају бити опремљене 
сатовима који означавају сате, минуте и секунде и 
морају бити истакнути на јасно видљивим мјестима. 

(3) Прије почетка контролисаног лета, на захтјев пилота 
или у неким другим приликама контрола летења је 
дужна пружити информацију о тачном времену (time 
check). 

(4) Локално вријеме у БиХ за вријеме зимског рачунања 
времена је UTC+1 сат, а за вријеме љетњег рачунања 
времена је UTC+2 сата. 

ГЛАВА II – СИГНАЛИ И ЗНАКОВИ 

Члан 15. 
(Употреба сигнала и знакова) 

(1) За вријеме летења у ваздушном простору БиХ сви 
ваздухоплови морају употребљавати сигнале и 
знакове у складу са Прилогoм 3. ове Наредбе. 

(2) Уколико је остварена двострана радио-комуникација, 
упутства и одобрења надлежне контроле летења имају 
предност у односу на свјетлосне и земаљске сигнале и 
знакове наведене у Прилогу 3. ове Наредбе. 

Члан 16. 
(Сигнали невоље) 

(1) У случају невоље пилот ваздухоплова може 
неуобичајеним маневром у лету или било каквим 
расположивим средством да скрене пажњу на свој 
ваздухоплов. 

(2) Сљедећи сигнали, употребљени заједно или 
појединачно значе да ваздухоплову пријети 
непосредна опасност и да се тражи неодложна помоћ: 
а) радио-телеграфски сигнал или сигнал прослијеђен 

неком другом методом, значења SOS (...  ̶  ̶  ̶... у 
Морзеовом коду), 

б) радио-телефонски сигнал који се састоји од 
изговорене рјечи MAYDAY, 
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ц) сигнал прослијеђен путем размјене података 
(Data link) значења MAYDAY, 

д) црвене свијетлеће ракете испаљене појединачно 
у кратким размацима, 

е) падобран који исијава црвено свјетло, 
ф) порука прослијеђена SSR транспондером, 

постављањем мода A/C, кода 7700. 

Члан 17. 
(Сигнали хитности) 

(1) Сљедећи сигнали, без обзира да ли су употријебљени 
заједно или појединачно, значе да се ваздухоплов 
налази у тешком положају и присиљен је на 
слијетање, али не захтијева непосредно пружање 
помоћи: 
а) понављајући укључивање и искључивање 

свјетала за слијетање, 
б) понављајући укључивање и искључивање 

навигационих (позиционих) свјетала тако да се 
разликују од трепћућих навигационих 
(позиционих) свјетала. 

(2) Сљедећи сигнали, без обзира да ли су употријебљени 
заједно или појединачно, значе да пилот ваздухоплова 
има врло хитну поруку за емитовање која се односи на 
безбједност пловила, ваздухоплова или другог возила, 
или на безбједност особа у ваздухоплову, односно у 
свом видном пољу: 
а) радио-телеграфски сигнал или сигнал 

прослијеђен неком другом методом, значења 
ХХХ, 

б) радио-телефонски сигнал који се састоји од 
изговорене рјечи PAN, PAN, 

ц) сигнал прослијеђен путем размјене података 
(Data link) значења PAN, PAN. 

ГЛАВА III – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О ЛЕТЕЊУ 
ВАЗДУХОПЛОВА 

Члан 18. 
(Избацивање и прскање из ваздухоплова у лету) 

(1) Избацивање и распршивање предмета из ваздухоплова 
у лету је забрањено уколико није одобрено од стране 
BHDCA и надлежне службе контроле летења. 

(2) Уколико је угрожена безбједност летења и живот 
људи у ваздухоплову у лету, могу се избацивати 
терети у облику нешкодљиве текућине, финог пијеска, 
горива, ужади за вучу, рекламе и слични објекти, на 
мјестима гдје не пријети опасност по људе или ствари 
на земљи. 

Члан 19. 
(Вучни и летови у рекламне сврхе) 

(1) Летови у рекламне сврхе, приликом којих се 
ваздухопловом вуку предмети, смију се обављати 
само уз одобрење BHDCA. Одобрење ће се издати 
само: 
a) ако пилот ваздухоплова посједује прописано 

овлашћење за вучу, 
б) ако је ваздухоплов опремљен баждареним 

барографом за записивање висина током лета, 
ц) ако осигурање оператора ваздухоплова од 

одговорности за штету нанесену трећим лицима 
изричито укључује вучу предмета, 

д) ако у групном лету не учествује више од три (3) 
ваздухоплова, при чему размак између предмета 
којег вуче претходни ваздухоплов и 
ваздухоплова који га слиједи, као и између самих 
ваздухоплова мора износити најмање 200 стопа 
(60 m). 

(2) Одредба става (1) под б) не примјењује се на 
обављање радова из ваздуха ако се при томе 
употребљава хеликоптер. 

(3) Одредбе става (1) овога члана неће се примјењивати 
за вучу једрилица и овјесних једрилица под условом 
да пилот посједује прописано овлашћење за вучу. 

(4) Изузев од одредби члана 19. овога Наредбаа, 
рекламни летови могу се обављати на висинама од 
најмање 1000 стопа изнад највише препреке у 
полупречнику од 600 m. 

 Изнад градова, других густо насељених подручја и 
група људи, рекламни летови могу се обављати на 
висини од најмање 2000 стопа изнад највише препреке 
у полупречнику од 600 m. У тим се подручјима, 
морају искључиво употребљавати ваздухоплови који 
задовољавају захтјеве за заштиту од буке 
ваздухоплова, у складу с прописом. Рекламни летови 
унутар контролисаних зона и ваздушном простору 
класе C, смију се обављати само уз претходно 
прибављено одобрење надлежне службе контроле 
летења. 

(5) За обављање летова у рекламне сврхе, BHDCA може 
прописати посебна временска ограничења. 

(6) Одобрење из става (1) овога члана није потребно за 
летове у рекламне сврхе код којих је порука исписана 
само на ваздухоплову. 

(7) Летови у рекламне сврхе у којима се користе 
акустична средства су забрањени. 

(8) Вучни летови ваздухоплова Оружаних снага БиХ 
уређују се посебним прописом. 

Члан 20. 
(Падобрански скокови) 

(1) Падобрански скокови, осим скокова у нужди, могу се 
изводити за вријеме дневне свјетлости у VMC 
условима изван контролисаног ваздушног простора. 
За падобранске скокове унутар контролисаног 
ваздушног простора потребно је одобрење надлежне 
службе контроле летења. 

(2) За извођење падобранских скокова изван аеродрома и 
за падобранске скокове ноћу, потребно је одобрење 
BHDCA. 

Члан 21. 
(Акробатски летови) 

(1) Акробатски летови могу се изводити за вријеме 
дневне свјетлости у VMC условима изван 
контролисаног ваздушног простора на висини не 
мањој од 500 m (1700 ft). Акробатско летење унутар 
контролисаног ваздушног простора и на висинама 
мањим од 500 m се mоже обавити уз одобрење 
BHDCA и надлежне службе контроле летења. 

(2) Акробатски летови се не могу изводити изнад густо 
насељених подручја, зона пожара или зона гдје 
постоји опасност од пожара или експлозије као и 
изнад отворених скупова људи. 

Члан 22. 
(Летење у формацији - групно летење) 

(1) За летење ваздухоплова у формацији потребна је 
сагласност свих вођа ваздухоплова који учествују у 
таквом лету. 

(2) Летови у формацији који ће се обавити у 
контролисаном ваздушном простору морају се 
обавити уз сагласност надлежне службе контроле 
летења и на њих ће се примiјенити сљедећа правила: 
а) сви ваздухоплови који учествују у групном 

летењу сматраће се као један ваздухоплов, 



Уторак, 2. 7. 2013. С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Број 52 - Страна 23 

б) за раздвајање међу ваздухопловима је одговоран 
вођа групе и сваки од вођа ваздухоплова 
учесника у летењу, 

ц) приликом летења у формацији (групно летење) 
удаљеност међу ваздухопловима неће прелазити 
више од 1 km (0,5 NM) по правцу и бочно, те 30 
m (100 ft) по висини. 

Члан 23. 
(Летење једрилица) 

(1) Летење једрилица може се изводити за вријеме дневне 
свјетлости у VMC условима изван контролисаног 
ваздушног простора, а унутар контролисаног 
ваздушног простора уз одобрење надлежне службе 
контроле летења. 

(2) Летење једрилица може се изводити у IMC условима 
уколико је једрилица опремљена за такво летење и ако 
пилот има овлашћење. 

Члан 24. 
(Летење ултралаких летјелица) 

(1) Летење ултралаких летјелица може се изводити за 
вријеме дневне свјетлости у VMC условима изван 
контролисаног ваздушног простора. 

(2) У контролисаном ваздушном простору летење 
ултралаких летјелица се може обављати уз претходно 
одобрење надлежне службе контроле летења. 

Члан 25. 
(Летење балона) 

(1) Летење балона може се изводити за вријеме дневне 
свјетлости у VMC условима изван контролисаног 
ваздушног простора уз одобрење BHDCA. 

(2) Летење балона у контролисаном ваздушном простору 
се обавља само уз одобрење надлежне службе 
контроле летења уз обавезу јављања промјене висине 
најмање један сат прије започињања пењања за 
балоне, 

(3) За вријеме обављања летова балона у контролисаном 
ваздушном простору обавезна је употреба 
транспондера мод А и C. 

Члан 26. 
(Летење ваздухопловних модела) 

(1) Ваздухопловни модели на моторни погон и други 
летећи објекти којима је могуће управљати смију 
летјети на удаљености мањој од 1,5 km од насељених 
мјеста искључиво уз одобрење BHDCA. Одобрење је 
потребно и за ваздухопловне моделе свих врста који 
лете на удаљености мањој од 1,5 km од граница 
аеродрома. 

(2) Одобрење се може издати стручно оспособљеним 
особама за сваки појединачни случај или као опште 
одобрење. 

(3) Уколико се такви летови намјеравају извршавати на 
аеродрому, односно у контролисаном ваздушном 
простору, потребно је прибавити и сагласност 
надлежне службе контроле летења и оператора 
аеродрома. 

Члан 27. 
(Летење надзвучним брзинама) 

У ваздушном простору Босне и Херцеговине летење 
надзвучним брзинама дозвољено је само уз изричито 
одобрење Министарства. 

Члан 28. 
(Опасне, ограничене и забрањене зоне за летење) 

(1) У ваздушном простору Босне и Херцеговине 
успостављена су ограничења кориштења ваздушног 

простора различитих степена строгости у складу са 
ICAO: 
а) Опасна зона (D), 
б) Забрањена зона (P), 
ц) Ограничена зона (R). 

(2) Опасне, забрањене и ограничене зоне се објављују у 
одговарајућим ваздухопловним публикацијама. 

(3) Ваздухоплов неће летјети у забрањеној или 
ограниченој зони, чији су подаци благовремено 
објављени, осим у складу са ограничењима, или уз 
дозволу надлежних тијела Босне и Херцеговине која 
су те зоне успоставила. 

(4) У намјери да обезбиједи додатни капацитет 
ваздушног простора и побољша ефикасност и 
флексибилност операција ваздухоплова, надлежна 
тијела Босне и Херцеговине ће дефинисати процедуре 
које ће омогућити флексибилну употребу ваздушног 
простора резервисаног за војне или друге специјалне 
активности, те омогућити безбједан приступ 
резервисаном простору свим корисницима. 

(5) У зависности од потреба и захтјева за резервацију 
ваздушног простора, надлежна тијела Босне и 
Херцеговине ће дефинисати привремено резервисане 
зоне (ТRA) и привремено издвојене зоне (TSA). 

ДИО ТРЕЋИ - ИЗБЈЕГАВАЊЕ СУДАРА И 
ПРВЕНСТВО ПУТА 

Члан 29. 
(Операције ваздухоплова) 

Пилоти ваздухоплова у сваком тренутку морају 
одржавати растојање од других ваздухоплова, возила и 
препрека како би избјегли опасност од судара. 

Члан 30. 
(Право првенства) 

(1) Ваздухоплов који има првенство пута задржава 
правац, брзину и ниво лета, а у случају потребе, вођа 
ваздухоплова је дужан да предузме све мјере да би се 
избјегла опасност од судара. 

(2) Ваздухоплов који даје предност другом ваздухоплову 
не смије летјети изнад, испод или испред предметног 
ваздухоплова уколико нису узета у обзир вртложна 
струјања која би могла имати утицаја на лет 
ваздухоплова коме се даје предност. 

(3) Ваздухоплови који се у лету приближавају један 
другом у супротним смјеровима, морају се, уколико 
постоји опасност од судара, избјећи скретањем у 
десну страну. 

(4) Ваздухоплов који лети по правилима летења на 
основу којих је обавезан држати одстојање од осталих 
ваздухоплова је дужан избјегавати летење изнад, 
испод или испред других ваздухоплова, уколико се 
таква операција неће обавити на безбједној 
удаљености и уколико није узета у обзир категорија 
турбуленције. 

(5) Ваздухоплов у опасности има првенство пута у 
ваздуху и на земљи у односу на све друге 
ваздухоплове. 

(6) Када се два ваздухоплова приближавају један другом 
на приближно истој висини, ваздухоплов коме се са 
десне стране приближава други ваздухоплов ће дати 
првенство пута осим у случајевима: 
а) ваздухоплови на сопствени погон који су тежи 

од ваздуха ће дати право првенства ваздушним 
бродовима (цепелин), једрилицама и балонима, 

б) ваздушни бродови (цепелини) ће дати право 
првенства једрилицама и балонима, 
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ц) једрилице ће дати право првенства балонима, 
д) ваздухоплови на сопствени погон ће дати право 

првенства ваздухопловима који вуку друге 
ваздухоплове или предмете. 

Члан 31. 
(Претицање) 

(1) Ваздухоплов претиче други ваздухоплов ако му се 
приближава од позади са смјером лета који у односу 
на смјер летења ваздухоплова који је испред, заклапа 
угао мањи од 70°. Ваздухоплов у претицању је дужан 
избјећи путању ваздухоплова кога претиче промјеном 
смјера кретања удесно чак и када је у фази пењања 
или понирања. 

(2) У условима ноћног летења међусобни однос смјерова 
лета сматра се одређеним када се прописана 
позициона свјетла на авиону (Прилог 4.) не могу 
видјети. 

Члан 32. 
(Слијетање) 

(1) Ваздухоплови који су у прилазу на слијетање или се 
налазе у завршној фази слијетања имају предност у 
односу на остале ваздухоплове. 

(2) Ваздухоплов који је уочио да је други ваздухоплов 
приморан на слијетање ће дати предност таквом 
ваздухоплову. 

(3) Када два или више ваздухоплова прилазе аеродрому 
на слијетање, ваздухоплов на већој висини ће дати 
предност ваздухоплову на мањој висини. 

(4) Ваздухоплов на мањој висини не смије другом 
ваздухоплову који је у фази завршног прилажења на 
слијетање пресијецати летну путању или га 
претицати. 

(5) Редослијед слијетања ваздухоплова одређује 
надлежна служба контроле летења, зависно од врсте, 
категорије и намјене ваздухоплова, као и од сврхе 
лета и стања у коме се налази ваздухоплов. 

Члан 33. 
(Полијетање) 

(1) Ваздухоплов који се креће на маневарским површинама 
аеродрома ће дати предност ваздухоплову који је на 
полијетању или је у фази припреме за полијетање. 
Ваздухоплов смије полетјети тек онда кад не постоји 
опасност од судара. 

(2) Редослијед полијетања ваздухоплова одређује надле-
жна служба контроле летења, зависно од врсте, 
категорије и намјене ваздухоплова. 

Члан 34. 
(Вожење на маневарским површинама) 

(1) Кретање ваздухоплова сопственим погоном по земљи 
може се вршити на маневарским површинама 
аеродрома и платформи, под условом да је 
ваздухоплов технички исправан, да њиме управља 
овлашћено лице и да је добијено одобрење за вршење 
такве радње од надлежне службе контроле летења. 

(2) Возило које вуче ваздухоплов на маневарским 
површинама аеродрома, укључујући и платформу, има 
право првенства у односу на ваздухоплов у вожњи и 
на друга возила. Ваздухоплов у вожњи има право 
првенства у односу на возила која не вуку или гурају 
ваздухоплов. 

(3) Ако постоји опасност од судара ваздухоплова који се 
током вожње по маневарским површинама аеродрома 
међусобно приближавају: 
а) ваздухоплови који се крећу у супротним или 

приближно супротним смјеровима морају се 

зауставити или избјећи један другог скретањем 
удесно, 

б) када се смјерови ваздухоплова укрштају, 
ваздухоплов који долази са лијеве стране мора 
примијенити поступак избјегавања, 

ц) у случају да се ваздухоплови претичу, 
ваздухоплов који претиче мора избјећи смјер 
кретања другог ваздухоплова промјеном смјера 
кретања удесно. 

(4) Ваздухоплов који се креће маневарским површинама 
аеродрома мора се зауставити на позицији за чекање 
прије изласка на писту, осим ако надлежна служба 
контроле летења није дала другачију инструкцију. 

Члан 35. 
(Кретање на води) 

(1) Када се два ваздухоплова или ваздухоплов и пловило 
једно другоме приближавају на води, а постоји 
опасност од судара, ваздухоплови ће пажљиво 
обратити пажњу на околности и услове у складу са 
маневарским способностима пловила. 

(2) Ваздухоплов коме се са десне стране приближава 
други ваздухоплов или пловило, ће истоме дати 
предност. 

(3) Ваздухоплов који се приближава другом ваздухоплову 
или пловилу у супротном или приближно супротном 
смјеру мора скренути удесно и одржавати потребно 
растојање. 

(4) Ваздухоплов или пловило које се претиче има 
предност, с тим да ваздухоплов који претиче мора 
одржавати потребно растојање. 

(5) Ваздухоплови који полијећу, односно слијећу на воду, 
морају одржавати такво растојање од пловила које ће 
омогућити несметано кретање пловила. 

ДИО ЧЕТВРТИ - АЕРОДРОМСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ 

Члан 36. 
(Операције на аеродрому и у околини) 

(1) Аеродромски саобраћај је саобраћај ваздухоплова који 
се налазе у аеродромском кругу, у њега улазе или из 
њега излазе, као и сав саобраћај на маневарским 
површинама аеродрома. 

(2) Маневарске површине аеродрома су полетно-слетне 
стазе, стазе за вожњу и остали дијелови аеродрома 
предвиђени за вожњу, искључујући платформу. 

(3) Ваздухоплов који је оперативан на аеродрому или у 
његовој околини, без обзира да ли се налази у зони 
аеродрома или не, мора: 
а) посматрати остали аеродромски саобраћај у 

циљу избјегавања судара, 
б) уклопити се или избјећи проток саобраћаја који 

је формиран од стране других ваздухоплова, 
ц) у прилазу на слијетање или послије полијетања 

све заокрете правити у лијеву страну, осим ако 
другачије није одређено, 

д) слијетати и полијетати уз вјетар, oсим ако из 
безбједносних разлога, положаја писте или 
захтјева саобраћаја неки други начин је 
прихватљивији. 

Члан 37. 
(Летење на аеродрому и у аеродромској околини) 
Пилот који лети, управља ваздухопловом на 

аеродрому или у његовој околини дужан је: 
а) придржавати се прописа о летењу ваздухоплова на 

аеродрому или у његовој околини дефинисаних 
овом Наредбом, 
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б) пратити саобраћај на аеродрому у циљу 
избјегавања судара, 

ц) уклопити се у ток саобраћаја или се из њега 
уочљиво издвојити, 

д) у аеродромском кругу приликом прилажења на 
слијетање или послије полијетања промјене 
правца кретања обављати лијевим заокретима 
уколико није друкчије одређено, 

е) слијетати и полијетати уз вјетар, осим ако из 
сигурносних разлога,положаја писте или захтјева 
саобраћаја неки други начин је прихватљивији, 

ф) поступати у складу са одобрењима и упутствима 
издатим путем радио-везе, 

г) током вожње пресјећи писту под правим углом и 
то само онда када на полијетању или у 
прилажењу на слијетање нема других 
ваздухоплова, 

х) послије слијетања што је брже могуће напустити 
полетно-слетну стазу, 

и) слетјети десно од слетног знака Т, уколико није 
друкчије одређено, 

ј) послије полијетања, пењати што већим 
градијентом пењања узимајући у обзир 
оперативно-техничке карактеристике 
ваздухоплова и безбједност авио-саобраћаја, 

к) након неуспјелог прилажења на слијетање 
поступити у складу са процедурама прописаним 
за аеродроме, 

л) избјегавати зону аеродромског саобраћаја и 
контролисану зону уколико не намјерава 
слетјети. 

Члан 38. 
(Летење на неконтролисаном аеродрому) 

(1) Пилот који управља ваздухопловом на неконтроли-
саном аеродрому или у његовој околини дужан је 
поступати у складу с одредбама члана 37. став (1) тачке 
а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, те: 
а) пет минута прије уласка у зону аеродрома, на 

унапријед утврђеној фреквенцији емитовати 
наслијепо поруку сљедећег садржаја: 
1) име аеродрома на који се порука односи, 
2) регистрацију и тип ваздухоплова, 
3) тренутну позицију и висину, 
4) своју намјеру. 

б) за вријеме лета у зони аеродрома стално бити на 
пријему на утврђеној фреквенцији, 

ц) ако намјерава слетјети, укључити се у 
аеродромски круг на утврђеној висини: 
1) у позицији низ вјетар за стазу која је у 

употреби, или 
2) на било којој позицији у аеродромском 

кругу ако нема саобраћаја, или 
3) на некој позицији коју сами учесници 

саобраћаја у аеродромском кругу договоре. 
д) обавезно, наслијепо давати извјештај о позицији 

који се односи на позицију низ вјетар и позицију 
у завршном прилазу на слијетање који мора у 
себи садржавати назив аеродрома, позивни знак 
ваздухоплова и планирану стазу за слијетање, 

е) на стајанци, прије полијетања, емитовати 
наслијепо поруку која у себи садржи: 
1) регистарску ознаку и тип ваздухоплова, 
2) планирано вожење, 
3) планирану стазу за полијетање, 
4) сврху и намјеру лета односно одредиште. 

(2) Саобраћај који се одвија у аеродромском кругу има 
предност у односу на остали саобраћај, осим у 
случајевима нужде. 

(3) Ако се у аеродромском кругу саобраћај већ одвија, 
смјер слетања, односно полијетања се одређује према 
постојећем саобраћају и обавезан је за све 
ваздухоплове који се у њега укључују. 

(4) Пилот ваздухоплова који није опремљен радио 
уређајем, дужан је придржавати се одредаба овог 
члана, осим оних одредаба које се тичу радио-везе. 

Члан 39. 
(Летење на контролисаном аеродрому) 

(1) Пилот који управља ваздухопловом на контролисаном 
аеродрому или његовој околини, дужан је: 
а) поступати у складу са одредбама члана 37. ове 

Наредбе, 
б) бити стално на пријему на одређеној 

фреквенцији надлежне службе контроле летења, 
ц) уколико остварење радио-телефонске 

комуникације није могуће, пилот ваздухоплова 
мора поступати према одобрењима, упутствима 
и информацијама прослијеђеним свјетлосним 
сигналима и знаковима, 

д) путем радио-телефонске комуникације или 
помоћу знакова прибавити одобрења за сва 
кретања на маневарским површинама аеродрома, 
те 

е) слиједити сигнале и знакове аеродромског 
оператора за кретања на платформи и 
површинама аеродрома намијењеним за 
паркирање ваздухоплова. 

(2) На контролисаном аеродрому, за сва одступања од 
правила летења прописаних овом Наредбом надлежна 
је аеродромска контрола летења. 

(3) Промет пјешака и возила на маневарским површинама 
контролисаног аеродрома може се обављати 
искључиво уз одобрење надлежне аеродромске 
контроле летења. 

(4) У случајевима смањене видљивости, кретање особља 
и возила на маневарским површинама аеродрома ће 
бити смањено на најмању могућу мјеру. 

Члан 40. 
(Покретање и проба мотора ваздухоплова) 

(1) Мотори ваздухоплова смију се покренути само ако на 
пилотском сједишту сједи обучена и овлашћена особа, 
а покретање мотора неће угрозити имовину и лица. 
Мотор смије радити само ако је стајни трап прописно 
осигуран како не би дошло до помјерања 
ваздухоплова. 

(2) Проба мотора се мора обавити на начин да објекти, 
други ваздухоплови, возила или људи не буду 
изложени издувним струјањима из мотора. 

(3) За пробе мотора које се обављају на платформи 
потребно је претходно одобрење надлежне контроле 
летења. 

ДИО ПЕТИ - ОДРЕДБЕ О ВАЗДУХОПЛОВУ 

Члан 41. 
(Летови у симулираним инструменталним метео-условима) 

Ваздухоплов смије летјети у симулираним 
инструменталним метео-условима уколико је у потпуности 
опремљен дуплим командама за управљање ваздухопловом 
и ако други пилот ваздухоплова посједује важеће 
квалификације и овлашћења за такву врсту летења. Други 
пилот мора имати прегледност испред и са страна 
ваздухоплова, или мора имати стручног посматрача који се 
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такође налази у ваздухоплову са киме има остварену 
комуникацију. 

Члан 42. 
(Обавезна свјетла на ваздухоплову) 

(1) Ваздухоплов мора бити опремљен прописаним 
свјетлима, описаним у Прилогу 4. ове Наредбе, осим 
ваздухоплова који према техничким условима за 
пловидбеност не мора имати та свјетла. 

(2) Свјетла која служе за уочавање ваздухоплова (свјетла 
против судара), морају бити укључена прије пуштања 
мотора у рад, а искључују се послије слијетања и 
престанка рада мотора ваздухоплова. 

(3) Ваздухоплови који су оперативни морају 
употребљавати обавезна свјетла у складу са 
одредбама Прилога 4. ове Наредбе. 

Члан 43. 
(Обавезна свјетла на ваздухоплову на води) 

Ваздухоплови на води морају употребљавати обавезна 
свјетла у складу са одредбама Прилога 4. ове Наредбе. 

Члан 44. 
(Опремљеност ваздухоплова средствима за комуникацију и 

навигацију) 
У циљу безбједног одвијања ваздушног саобраћаја сви 

ваздухоплови који лете у ваздушном простору БиХ морају 
бити опремљени прописаном опремом за комуникацију и 
навигацију. 

Члан 45. 
(Обавезе пилота и оператора ваздухоплова) 

(1) Лет не смије бити започет уколико у ваздухоплову не 
постоји прописана опрема за комуникацију и 
навигацију и уколико није у oперативном стању. 

(2) Ако се прије почетка лета утврди да опрема за 
комуникацију и навигацију у ваздухоплову није 
исправна, надлежна контрола летења може, у 
поједином случају, одобрити извршење таквог лета 
уколико безбједност ваздушног саобраћаја неће бити 
угрожена. Ако неки од дијелова наведене опреме који 
су неопходни за безбједност летења, откажу у току 
лета, пилот ваздухоплова је дужан, у најкраћем 
могућем року, о томе обавјестити надлежну контролу 
летења. 

Члан 46. 
(Опрема за комуникацију за "IFR" летове) 

(1) За извршење "IFR" летова ваздухоплови морају бити 
опремљени са два VHF примопредајника код којих је 
обим фреквентног подручја од 117,975 до 137 MHz са 
размаком од по 25 кHz. 

(2) За извршење "IFR" летова изнад нивоа лета 195 
ваздухоплови морају бити опремљени са два 
примопредајника са размаком канала од по 8,33 кHz. 

Члан 47. 
(Опрема за навигацију за "IFR" летове) 

(1) За извршење "IFR" летова ваздухоплови морају бити 
опремљени са: 
а) два VOR пријемника, 
б) једним аутоматским радио-компасом (ADF), који 

обухвата фреквентно подручје у распону од 200 
kHz до 526,5 kHz са показивачем смјера и 
способности слушања сигнала, 

ц) једним SSR транспондером са модом A и C са 
аутоматским просљеђивањем висине, 

д) једним уређајем за мјерење даљине(DME), 
e) опремом за просторну навигацију уколико је 

њена употреба обавезна. 

(2) За извршење ILS прилаза ваздухоплови морају бити 
опремљени са: 
а) једним пријемником ILS усмјеривача сигнала 

(LLZ), 
б) једним пријемником ILS сигнала путање 

понирања (GP), 
ц) једним UKT пријемником са показивачем 

сигнала радио-маркера, 
д) једним показивачем усмјеривача ILS сигнала и 

путање понирања. 

Члан 48. 
(Опремљеност ваздухоплова системом за избјегавање 

судара у ваздуху ACAS II) 
Сви ваздухоплови на турбински погон највеће 

допуштене масе на полијетању преко 5.700 kg или са 
бројем путничких сједишта већим од 19 морају бити 
опремљени системом за избјегавање судара ACAS II. 

Члан 49. 
(Опрема за просторну навигацију) 

(1) Употреба опреме за просторну навигацију допуштена 
је за летове који лете утврђеним долазним и одлазним 
рутама или објављеним рутама за просторну 
навигацију, на директним рутама које у појединим 
случајевима додијели надлежна контрола летења, ако 
опрема за просторну навигацију удовољава 
захтијеваној навигацијској способности (required 
navigation perforмance – RNP) за летење у 
одговарајућем ваздушном простору, рути или 
утврђеним долазним/одлазним рутама. 

(2) Ваздухоплови који лете објављеним рутама за 
просторну навигацију, утврђеним прелазним рутама и 
утврђеним долазним и одлазним рутама, те изнад 
утврђених нивоа лета и у предвиђеним ваздушним 
просторима, морају бити опремљени основном 
опремом за просторну навигацију (Basic RNAV 
Equipмent) која задовољава захтјеве навигационе 
способности "RNP 5". Основна опрема за просторну 
навигацију мора обезбиједити да бочно навигацијско 
одступање од руте не износи више од ± 5 NM током 
95% трајања лета. 

Члан 50. 
(Опрема за комуникацију и навигацију за "VFR" летове) 

(1) Авиони, хеликоптери, моторне једрилице, једрилице, 
ваздушни бродови и слободни балони са посадом, 
морају за обављање "VFR" летова бити опремљени 
једним VHF примопредајником фреквентног распона 
од 117,975 МHz до 137 МHz, који су потребни за 
обављање планираног лета. 

(2) Ваздухоплови који лете изнад нивоа лета 195 морају 
бити опремљени примопредајницима фреквентног 
распона од 8,33 кHz. 

(3) Опрема за комуникацију је обавезна за летење у 
ваздушном простору класе C, D, Е и G и за летење 
ноћу. 

(4) Поред опреме за комуникацију, ваздухоплови који 
лете према правилима за визуелно летење, а летење се 
обавља у контролисаном ваздушном простору класе 
C, ноћу и у ТМА Сарајево, морају бити опремљени 
једним "SSR" транспондером. 

ДИО ШЕСТИ - ПРАВИЛА ВИЗУЕЛНОГ ЛЕТЕЊА 

Члан 51. 
(VFR летови у ваздушном простору БиХ) 

(1) VFR летови се могу обављати у ваздушном простору 
класе C, D, Е и G, уколико вриједности видљивости и 
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одстојање од облака нису мање од вриједности датих 
у Прилогу 2. ове Наредбе. 

(2) У ваздушном простору БиХ дозвољени су VFR 
летови: 
а) у току дана, 
б) у току ноћи (ноћни VFR) 
ц) до нивоа лета FL 200, 
д) у метео-условима за летење испод минимума 

прописаних за летење са видљивошћу (специјални 
VFR лет), 

е) унутар и изван контролисаног ваздушног 
простора, 

ф) у складу са одобрењима надлежне службе 
контроле летења. 

(3) Ваздухоплови који обављају VFR летове у 
контролисаном ваздушном простору или дијеловима 
ваздушног простора унапријед одређеног од стране 
надлежне службе контроле летења морају бити 
опремљени навигационом и опремом за комуникацију 
у складу са чланом 50. Наредбе.Такви летови морају 
непрекидно бити на слушању и праћењу радио-везе и 
на захтјев надлежне службе контроле летења давати 
извјештаје о позицији ваздухоплова. 

(4) GAT VFR летови на и испод FL 195 ће се обављати: 
а) у резервисаном ваздушном простору 

(привремено резервисаном ваздушном простору 
или његовом еквиваленту), 

б) у складу са одобрењем надлежне службе 
контроле летења, 

ц) у стално или привремено успостављеним 
коридорима за визуелно летење. 

(5) GAT VFR летови изнад FL 195 укључујући и FL 285 
ће се обављати: 
а) у резервисаном ваздушном простору (привремено 

резервисаном ваздушном простору или његовом 
еквиваленту), 

б) у складу са ATC одобрењем надлежне службе 
контроле летења. 

(6) Рутни GAT VFR летови изнад FL 195 неће бити 
одобрени. 

(7) GAT VFR летови изнад FL 290 биће одобрени само 
унутар резервисаног ваздушног простора. Правила 
која се примјењују у резервисаном дијелу ваздушног 
простора на и изнад FL 290 не подлијежу примјени 
смањеног минимума вертикалног раздвајања од 300 m 
(1.000 ft). 

(8) Извођење VFR летова изнад нивоа 290 у коме се 
примјењује минимум вертикалног раздвајања од 300 
m (1000 ft) неће бити одобрено. 

(9) Када интензитет саобраћаја и ситуација у ваздушном 
простору захтијевају, надлежна служба контроле 
летења може у просторно и временски ограниченом 
обиму, у потпуности или дјелимично, забранити 
обављање VFR летова у контролисаном ваздушном 
простору. 

Члан 52. 
(Ограничење брзине) 

У ваздушном простору класе C, D, E и G oграничење 
брзине за VFR летове je 250 чворова. 

Члан 53. 
(Постављање висиномјера) 

(1) VFR летови на или испод прелазне апсолутне висине 
морају летјети по висиномјеру који је подешен на 
основу QNH притиска контролисаног аеродрома који 
је најближи рути лета. 

(2) Код извршења VFR летова изнад прелазне апсолутне 
висине пилот ваздухоплова мора подесити висиномјер 
на вриједност стандардног QNE притиска (1013,25 
hPa). 

Члан 54. 
(Нивои лета код VFR летова) 

(1) Када се VFR лет обавља изнад прелазне апсолутне 
висине обавља се по висиномјеру подешеном на QNE 
притисак и лети се по нивоима лета за VFR летове, 
наведеним у табели нивоа лета која се налази у 
Прилогу 5. ове Наредбе. 

(2) Уколико се VFR лет обавља на висинама изнад 3000 ft 
(900 m) MSL или 1000 ft (300 m) изнад препрека, у 
зависности шта је више, пилот ваздухоплова ће 
летјети на висинама из табеле нивоа лета приказаним 
у Прилогу 5. ове Наредбе. 

(3) VFR лет на висини 3000 ft (900 m) MSL или 1000 ft 
(300 m) изнад препрека, у зависности шта је више и 
испод те висине, изводиће се на слободно одабраној 
висини. 

(4) Одредбе из става (2) овог члана не односе се на 
једрилице у слободном прелету. 

Члан 55. 
(Специјални VFR летови) 

(1) Специјални VFR летови (SVFR) су VFR летови који се 
обављају у контролисаној зони при метеоролошким 
условима који су испод минимума за VFR летење и за 
које је потребно одобрење надлежне службе контроле 
летења. 

(2) Надлежна контрола летења ће издати одобрење за 
обављање SVFR уколико то дозвољава ситуација у 
саобраћају, уколико је пилот обучен за такву врсту 
летења, те ако је видљивост при земљи 1500 m или 
више, а за хеликоптере 800 m или више, а доња база 
облака је на минимално 150 m (500 ft). 

Члан 56. 
(VFR летови изнад облака) 

Обављање VFR летова изнад облака је дозвољено: 
а) ако висина лета износи најмање 1000 ft (300 m) 

изнад земље или водене површине и ако се 
одржава видљивост у лету и одстојање од облака 
према вриједностима за ваздушни простор класе 
Е, 

б) те ако је пилот оспособљен за такву врсту летења 
и за одржавање радио-лефонске комуникације, 

ц) ако је прилаз и слијетање на аеродром могућ у 
VMC условима. 

Члан 57. 
(VFR летови ноћу) 

(1) Визуелно летење ноћу у аеродромској зони може се 
вршити ако је пилот оспособљен и ваздухоплов 
опремљен за такво летење. Ноћно визуелно летење 
може се вршити ако: 
а) хоризонтална видљивост није мања од 8000 m, а 

база облака није испод 1500 ft, 
б) пилот ваздухоплова има стални визуелни 

контакт са земљом, 
ц) је успостављена радио-комуникација у 

ваздушном простору класе Е и G, 
д) је аеродром опремљен за ноћно летење и ако се 

свјетла на писти и свјетла за означавање 
препрека могу видјети из било којег дијела 
аеродромске зоне. 

(2) Уколико се лет обавља изван аеродромске зоне, 
ваздухоплов мора користити транспондер. 
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(3) За ноћне VFR летове вођа ваздухоплова мора 
попунити и доставити план лета. 

Члан 58. 
(Промјена режима летења из VFR у IFR) 

(1) Промјена режима летења из VFR у IFR може се 
провести ако: 
а) је пилот обучен и ваздухоплов опремљен за 

такву врсту летења, 
б) ће се наставак лета у IFR режиму одвијати 

искључиво у контролисаном ваздушном 
простору, 

ц) надлежна контрола летења изда одобрење за 
промјену правила летења, 

д) је попуњен план лета и пилот ваздухоплова 
обавијести надлежну контролу летења о 
промјенама у плану летења. 

(2) Уколико пилот ваздухоплова који лети по VFR 
правилима није у могућности из било којих разлога 
прибавити одобрење надлежне контроле летења за 
промјену правила летења дужан је обавијестити 
надлежну контролу летења о предузетим акцијама без 
обзира да ли напушта ваздушни простор у коме је 
дошло до промјене метеоролошких минимума за VFR 
летење или слијеће на најближи аеродром. 

Члан 59. 
(Летови у циљу потраге и спашавања, пружања хитне 

медицинске помоћи и гашења пожара) 
Приликом обављања летова у циљу потраге и 

спашавања, као и у циљу пружања хитне медицинске 
помоћи и гашења пожара може се одступити од правила 
прописаних одредбама чланова 51 до 58. ове Наредбе, не 
угрожавајући безбједност лета, ваздухоплова и путника. 

ДИО СЕДМИ -ПРАВИЛА ИНСТРУМЕНТАЛНОГ 
ЛЕТЕЊА 

Члан 60. 
(IFR летови у ваздушном простору БиХ) 

(1) Правила инструменталног летења (IFR) примјењују се 
на летење ваздухоплова које се врши искључиво 
помоћу уређаја и инструмената у ваздухоплову и на 
земљи. IFR летови се могу обављату у ваздушном 
простору класе C, D и Е. 

(2) Ваздухоплов који лети према правилима за 
инструментално летење мора бити опремљен 
одговарајућим инструментима и опремом за 
навигацију, а вођа ваздухоплова обучен за такву врсту 
летења. 

(3) Полијетање и слијетање ваздухоплова према 
правилима инструменталног летења може се вршити 
само на контролисаним аеродромима за које су у 
Зборнику ваздухопловних информација Босне и 
Херцеговине (AIP) објављене процедуре за 
инструментални долазак и одлазак. 

Члан 61. 
(Минимална безбједна висина код IFR летења) 

Осим приликом полијетања и слијетања, минимална 
безбједна висина за IFR летове износи најмање 1000 ft (300 
m) изнад највише препреке у полупречнику од 8 km од 
процијењене позиције, односно 2000 ft (600 m) у 
полупречнику од 8 km од процијењене позиције 
ваздухоплова за летове у планинским подручјима. 
Планинским подручјем се сматра терен који је виши од 
1500 m надморске висине. 

Члан 62. 
(Постављање висиномјера и нивои лета код IFR летова) 

(1) Код IFR летова на или испод прелазне апсолутне 
висине пилот ваздухоплова мора поставити 
висиномјер на QNH притисак добијен од надлежне 
контроле летења. 

(2) Када се IFR летови обављају изнад прелазне 
апсолутне висине пилот ваздухоплова је обавезан 
висиномјер подесити по стандардном QNE притиску. 

(3) IFR летови у контролисаном ваздушном простору, 
осим када се ваздухоплов налази у фази пењања или 
снижавања, обављају се по нивоима лета или по 
апсолутној висини из табеле нивоа лета наведених у 
Прилогу 5. ове Наредбе. 

(4) IFR летење у ваздушном простору класе G у Босни и 
Херцеговини није дозвољено, те се планови летења за 
такве IFR летове неће прихватати и за њих се неће 
издавати одобрења контроле летења. 

Члан 63. 
(Промјена режима летења из IFR у VFR) 

(1) Уколико пилот ваздухоплова намјерава промијенити 
правило лета из IFR у VFR о томе мора правовремено 
обавијестити надлежну контролу летења и тражити 
одобрење за такву промјену. 

(2) Промјена правила летења из IFR у VFR може се 
одобрити уколико је предвидиво да ће наставак лета 
бити изведен у временским условима који важе за 
VFR летење. 

Члан 64. 
(Поступак прекида прилажења на слијетање) 

Пилот ваздухоплова мора прекинути прилажење и 
започети поступак неуспјелог прилаза уколико је 
ваздухоплов достигао минимум за поступак инструментал-
ног прилажења, а није у могућности визуелно завршити 
прилажење и слијетање. 

ДИО ОСМИ - КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА 
ГЛАВА I – ОПШТИ ДИО 

Члан 65. 
(Процедуре летења) 

(1) Пилот ваздухоплова мора се придражавати прописаних 
инструменталних процедура за летење са контролиса-
них аеродрома и приликом обављања IFR летова, осим 
кад надлежна контрола летења изда одобрење које 
одступа од прописаних процедура. 

(2) Надлежна контрола летења може дозволити 
одступања од објављених инструменталних процедура 
за летење уколико то саобраћајна ситуација и 
временски услови допуштају, а при томе се не 
угрожава безбједност ваздушне пловидбе. 

Члан 66. 
(Правила предности) 

Ради безбједног, редовног и несметаног одвијања, те 
омогућавања већег протока ваздушног саобраћаја, 
успоставља се редослијед приоритета при слијетању: 

а) летови код којих је пилот ваздухоплова 
прогласио стање нужде или је стање нужде 
очигледно (отказ мотора, мала количина горива, 
незаконито ометање ваздухоплова и сл.), 

б) летови којима се превозе болесне или 
повријеђене особе којима је потребна хитна 
медицинска помоћ, 

ц) летови који учествују у акцијама потраге и 
спашавања, 
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д) летови којима се превозе државници са посебним 
статусом, 

е) летови који подлијежу мјерама за управљање 
протоком ваздушног саобраћаја, 

ф) остали летови 

Члан 67. 
(Раздвајање контролисаних летова) 

Надлежна контрола летења примјењује прописане 
норме раздвајања у контролисаном ваздушном простору 
између свих врста летова који подлијежу раздвајању у 
складу са класификацијом ваздушног простора наведеном 
у Прилогу 6. Наредбе. 

Члан 68. 
(Извјештај о опасностима) 

Пилот ваздухоплова мора надлежној контроли летења, 
без одлагања, јавити свако опажање о догађањима која би 
могла имати утицаја на безбједност ваздушног саобраћаја. 

ГЛАВА II – ОДОБРЕЊЕ КОНТРОЛЕ ЛЕТЕЊА 

Члан 69. 
(Појам одобрења контроле летења) 

Одобрење контроле летења се мора прибавити прије 
почетка сваког контролисаног лета или дијела лета. Такво 
одобрење се прибавља подношењем плана лета. Надлежна 
контрола летења одобрава обављање лета ваздухоплову 
под условима утврђеним у одобрењу. 

Члан 70. 
(Поступање по одобрењу контроле летења) 

(1) Одобрењем контроле летења пилоту ваздухоплова се 
дозвољава извршење лета под одређеним условима 
утврђеним у одобрењу. 

(2) На контролисаним аеродромима пилот ваздухоплова 
не смије започети вожење по маневарским 
површинама аеродрома прије него што добије 
одобрење контроле летења за обављање такве радње и 
мора се придржавати одобрења добијених од 
надлежне контроле летења. 

(3) Уколико пилот ваздухоплова затражи приоритет, у 
захтјеву мора навести разлоге за предузимање такве 
акције. 

(4) Пилот ваздухоплова мора поступати према 
посљедњем одобрењу контроле летења све до новог 
одобрења, осим уколико се ради о ситуацијама када се 
ваздухоплов налази у опасности и када такве 
ситуације захтијевају тренутну одлуку пилота. Пилот 
ваздухоплова је обавезан обавијестити надлежну 
контролу летења о новонасталој ситуацији (отмица 
ваздухоплова, декомпресија кабине...) и тражити ново 
одобрење, чим му то дозволи ситуација. 

(5) Пилот ваздухоплова, након примљеног одобрења 
контроле летења, је обавезан поновити дијелове 
одобрења који се односе на безбједност ваздушне 
пловидбе, а то су: 
а) одобрења за ATC руте, 
б) одобрења за излазак на полетно-слетну стазу, 

слијетање, полијетање, зауставстављање прије 
изласка на полетно-слетну стазу, прелазак или 
вожење полетно-слетном стазом, и 

ц) полетно-слетна стаза у употреби, подешавање 
висиномјера (ишчитавање притиска), SSR код, 
инструкције које се односе на висину, правац и 
брзину ваздухоплова и прелазни ниво. 

Члан 71. 
(Садржај одобрења контроле летења) 

(1) Одобрења контроле летења се добијају путем радио-
комуникације, писмено или телефоном. Одобрење 
контроле летења садржи: 
а) позивни знак ваздухоплова, 
б) границу важења одобрења, 
ц) руту лета, 
д) нивое лета и његове промјене. 

(2) У случају потребе, одобрењу контроле летења могу се 
додати и сљедећи подаци: 
а) временско ограничење важења одобрења, 
б) инструкције које се односе на комуникацију, 
ц) посебне инструкције. 

ГЛАВА III - ИЗВЈЕШТАЈИ ПИЛОТА 

Члан 72. 
(Извјештај о позицији) 

(1) Пилот ваздухоплова који лети на рутама које су 
дефинисане одређеним тачкама/радио-навигационим 
средствима мора прослиједити надлежној контроли 
летења извјештај о позицији. Извјештај о позицији се 
преноси непосредно изнад или након прелета сваке 
утврђене обавезне тачке јављања. Надлежна служба 
контроле летења може захтијевати и додатне 
извјештаје о позицији ваздухоплова у лету. 

(2) На рутама које нису дефинисане карактеристичним 
тачкама, извјештај пилота о позицији ваздухоплова 
мора бити прослијеђен након првих пола сата лета, а 
након тога извјештај о позицији се просљеђује сваки 
сат лета, уколико није другачије одредила надлежна 
контрола летења. 

Члан 73. 
(Извјештај о позицији код IFR летова) 

(1) Код обављања IFR летова, извјештај пилота о 
позицији ваздухоплова мора садржавати сљедеће 
податке: 
а) позивни знак ваздухоплова, 
б) позицију, 
ц) вријеме прелета тачке јављања, 
д) ниво/висину. 
е) сљедећу тачку и предвиђено вријеме прелета, 
ф) сљедећу значајну тачку. 
Вријеме прелета се може изоставити уколико се тачка 

јављања прелијеће у тренутку јављања. 
(2) Након промјене радио-фреквенције сљедећи подаци 

морају бити прослијеђени: 
а) позивни знак ваздухоплова, а уколико је 

ваздухоплов из категорије турбуленције сврстан 
у категорију "тешки", позивни знак и ријеч 
"тешки", 

б) ниво/висина, укључујући тренутни пролазни 
ниво/висину и сљедећи додијељени ниво/висину, 

ц) брзину ваздухоплова, уколико је одређена од 
стране надлежне контроле летења. 

Члан 74. 
(Извјештај о позицији код VFR летова) 

(1) Код обављања VFR лета пилот ваздухоплова мора 
јавити своју позицију давањем извјештаја који садржи 
сљедеће податке наведеним редослиједом: 
а) позивни знак ваздухоплова, 
б) позиција, 
ц) вријеме прелета, 
д) ниво/висина, 
е) предвиђено вријеме сљедеће позиције, 
ф) сљедећу значајну тачку. 
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Вријеме прелета се може изоставити уколико се тачка 
јављања прелијеће у тренутку јављања. 

Члан 75. 
(Извјештај о позицији ваздухоплова у аеродромском кругу) 
(1) Пилот ваздухоплова у аеродромском кругу на 

контролисаном аеродрому мора на захтјев надлежне 
контроле летења јавити своју позицију како слиједи: 
а) позивни знак ваздухоплова, 
б) позицију. 

(2) Пилот ваздухоплова у аеродромском кругу на 
неконтролисаном аеродрому мора јавити своју 
позицију давањем извјештаја о позицији сљедећег 
садржаја: 
а) назив аеродрома, 
б) позивни знак ваздухоплова, 
ц) позицију за смјер слијетања, 
д) планирану стазу за слијетање. 

ГЛАВА IV – ПЛАН ЛЕТА 

Члан 76. 
(Предавање плана лета) 

(1) План лета обавезно се предаје за сљедеће летове: 
а) све IFR летове, 
б) VFR летове који: 

1) почињу или завршавају унутар 
контролисане зоне, 

2) лете кроз аеродромске зоне или терминале, 
3) прелијећу границу Босне и Херцеговине. 

(2) Појединачни план лета мора се предати ARO уреду за 
сваки поједини лет за који је предавање плана лета 
прописано, најкасније 60 минута прије предвиђеног 
почетка вожења ваздухоплова (EOBT). 

(3) Уколико се план лета предаје у току лета, мора бити 
предочен надлежној контроли летења најкасније 10 
минута прије предвиђеног уласка у контролисани 
ваздушни простор. 

(4) Трајни план лета (RPL) за летове у, односно, кроз 
ваздушни простор Босне и Херцеговине, мора бити 
предан Еуроконтролу најмање 14 дана раније. 

Члан 77. 
(Садржај и образац плана лета) 

План лета мора садржавати податке који се односе на 
планирани лет уз обавезно коришћење прописаног обрасца 
плана лета приказаног у Прилогу 7. ове Наредбе. 

Члан 78. 
(Одступања од плана лета) 

(1) Пилот ваздухоплова мора се придржавати плана лета. 
Одступања од плана лета су могућа уколико пилот 
ваздухоплова затражи и добије одобрење надлежне 
контроле летења о промјени плана лета, или уколико 
је пилот ваздухоплова приморан предузети хитне 
акције како не би угрозио безбједност ваздухоплова. 
Након таквих акција пилот ваздухоплова је дужан у 
што краћем временском року извијестити контролу 
летења о предузетим акцијама и разлозима за такве 
акције. 

(2) У случају ненамјерног одступања од плана лета пилот 
ваздухоплова мора предузети сљедеће акције: 
а) у случају одступања од путање ваздухоплова 

која је назначена планом лета пилот мора 
предузети акције како би ваздухоплов вратио на 
предвиђену путању у што краћем року, 

б) уколико просјечна стварна брзина ваздухоплова, 
између обавезних тачaкa јављања, одступа од 
брзине предвиђене у плану лета за 5% или више, 

пилот ваздухоплова је дужан обавијестити 
надлежну службу контролу летења о таквим 
разликама, 

ц) у случају да ће у односу на предвиђено вријеме 
сљедеће тачке јављања, прелета границе 
контролисане области или доласка на 
предвиђени аеродром, доћи до кашњења од 3 или 
више минута, пилот ваздухоплова је дужан 
надлежној служби контроле летења саопштити 
нова предвиђена времена прелета, односно 
доласка на аеродром. 

Члан 79. 
(Измјене плана лета) 

Промјене у плану лета које се односе на путању, 
брзину и времена прелета тачака јављања морају се у што 
краћем временском року јавити надлежној служби 
контроле летења и затражити ново одобрење. 

Члан 80. 
(Закључивање плана лета) 

(1) Када се слијетање обавља на неконтролисане 
аеродроме извјештај о доласку на аеродром мора се 
прослиједити најближој јединици контроле летења 
одмах након слијетања. 

(2) За летове за које је план лета предат само за поједине 
дијелове лета, план лета се закључује извјештајем о 
завршетку наведеног дијела лета, радио-везом 
надлежној служби контроле летења. 

(3) Када се слијетање врши на аеродром на коме средства 
за комуникацију нису у употреби, а извјештај о 
доласку није могуће прослиједити на други начин 
(телефон, факс), непосредно прије слијетања, 
надлежној контроли летења са којом је ваздухоплов 
на вези мора се доставити извјештај са сљедећим 
подацима: 
а) позивни знак ваздухоплова, 
б) аеродром полијетања, 
ц) дестинација (само у случају дивергираног 

слијетања), 
д) аеродром доласка, 
е) вријеме доласка. 

ГЛАВА V – УПРАВЉАЊЕ ПРОТОКОМ ВАЗДУШНОГ 
САОБРАЋАЈА 

Члан 81. 
(Проток ваздушног саобраћаја) 

(1) Управљање протоком ваздушног саобраћаја проводи 
се у циљу избјегавања преоптерећења, те 
оптимизације европског система контроле ваздушног 
саобраћаја. Због тога се предузимају активности које 
се односе на планирање, координацију и провођење 
стратегијских1, предтактичких2 и тактичких3 мјера и 
при томе се у обзир узимају капацитети система 
контроле летења као исти третман према 
ваздухопловима који полијећу, односно слијећу на 
аеродроме у БиХ и оним ваздухопловима који 
прелијећу ваздушни простор БиХ. 

(2) Услове и поступке управљања протоком ваздушног 
саобраћаја у ваздушном простору БиХ утврђује 
пружалац услуга у ваздушној пловидби. 

                                                                 
1 Мјере које се предузимају 2 дана прије очекиваног догађања 
2 Мјере које се предузимају 1-2 дана прије очекиваног догађања 
3 Мјере које се предузимају на дан догађања 
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Члан 82. 
(Општи поступци управљања протоком саобраћаја) 

(1) Тактичке мјере наведене у члану 1. став (1) ове 
Наредбе могу се примјењивати појединачно или у 
комбинацији као сљедећи поступци: 
а) правовремено додјељивање слотова одласка 

према одређеним одредишним подручјима или 
аеродромима, 

б) предлагање растеретних или алтернативних рута, 
и 

ц) привремено забрањивање појединих летова под 
одређеним условима. 

(2) Слот одласка прорачунава се и додјељује 
корисницима ваздушног простора на темељу података 
из плана лета, а примјењују се на IFR летове и на 
летове са промјеном режима летења уколико ће се дио 
лета обавити у подручју у којем су на снази мјере за 
управљање протоком ваздушног саобраћаја. Додјела 
слота се не односи на летове са посебним статусом 
као што су летови који се обављају у медицинске 
сврхе, сврхе потраге и спашавања, хуманитарне сврхе, 
те друге унапријед утврђене случајеве. 

(3) За све летове који подлијежу мјерама за управљање 
протоком ваздушног саобраћаја, слот одласка се 
додјељује најкасније два сата прије предвиђеног 
почетка вожења ваздухоплова ради полијетања 
(EOBT). 

Члан 83. 
(Обавезе пилота ваздухоплова и корисника ваздушног 

простора у придржавању слота) 
(1) Аеродромска контрола летења је одговорна за надзор 

слотова одласка на аеродромима одласка, што 
укључује и одбијање издавања одобрења за покретање 
мотора или полијетање, летовима који значајније 
одступају од прорачунатог времена полијетања 
(CTOT). За потребе аеродромске контроле летења 
слот одласка наведен у члану 82. став (3) ове Наредбе 
износи 15 минута (-5/+10 минута око CTOT). 

(2) Вођа ваздухоплова дужан је познавати и придржавати 
се објављених мјера протока ваздушног саобраћаја, те 
планирати летове у одласку тако да се полијетања 
обављају у складу са прорачунатим временом 
полијетања. Уколико корисник ваздушног простора 
уочи да се из било којег разлога не може придржавати 
додијељеног слота, дужан је, без одлагања, о томе 
обавијестити тијело надлежно за управљање протоком 
ваздушног саобраћаја или надлежну контролу летења. 

ГЛАВА VI – АЕРОДРОМСКА КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА 

Члан 84. 
(Тачке јављања за вријеме вожења и у аеродромском кругу) 

У поступку полијетања и одласка ваздухоплова, на 
аеродрому и у аеродромској зони постоје значајне тачке на 
којима је обавезно двострано одржавање радио-
комуникације. Те тачке су сљедеће: 

а) позиција на платформи; пилот ваздухоплова 
тражи одобрење за покретање мотора. Код 
обављања IFR летова пилот ваздухоплова је 
дужан тражити одобрење за покретање мотора 
уколико је сигуран да моторе може покренути у 
року од 5 минута од издавања таквог одобрења, 

б) позиција за чекање; ваздухоплов у одласку се 
задржава на овој позицији до тренутка издавања 
одобрења контроле летења за излазак на писту 
или одобрења за полијетање, 

ц) позиција за полијетање; на тој позицији контрола 
летења даје одобрење за полијетање, уколико 
није одобрено на позицији под тачком б), 

д) крак "низ вјетар"; пилот ваздухоплова јавља ову 
позицију уколико је потребно. Одобрење за 
слијетање може бити дато и на тој позицији, 

е) основни крак; на захтјев контроле летења пилот 
ваздухоплова јавља основни крак у 
аеродромском кругу и на овој позиције се може 
дати одобрење за слијетање уколико то није 
учињено раније, 

ф) завршни/финални крак; пилот ваздухоплова 
јавља финални крак уколико је то од њега 
захтијевала контрола летења. На овој позицији се 
мора издати одобрење за слијетање, уколико то 
није учињено на неким од претходних тачака 
јављања, 

г) излазак са полетно-слетне стазе; на тој позицији 
контрола лета даје упуте за вожење до 
платформе или врши трансфер надлежним 
контролама за тај дио вођења ваздухоплова. 

Члан 85. 
(Стаза у употреби) 

(1) Стаза у употреби се одређује на основу смјера вјетра 
како би ваздухоплов операције полијетања и 
слијетања обављао уз вјетар. 

(2) Уколико је неопходно стаза у употреби може се 
одредити и на основу других критеријума као што су 
формирање аеродромског круга, дужина полетно-
слетне стазе и распололоживост прилазних 
навигационих и свјетлосних средстава. 

(3) На одређивање полетно-слетне стазе могу утицати и 
процедуре за смањење буке, али оне не могу имати 
приоритет у односу на факторе који утичу на 
безбједност ваздушне пловидбе. 

(4) Критеријуми наведени у ставовима (1) и (2) овог 
члана неће се примјењивати уколико компонента 
леђног вјетра, укључујући ударе, не прелази 5 
чворова. 

Члан 86. 
(Остваривање радио-телефонске комуникације) 
Први позив ваздухоплова коме се пружају услуге 

аеродромске контроле летења мора да садржи сљедеће 
податке: 

а) позивни знак станице са којом остварује контакт 
(Mostar tower…), 

б) позивни знак ваздухоплова, а уколико је 
ваздухоплов на основу категорије турбуленције 
сврстан у категорију тешки и ријеч тешки (DHL 
123 heavy…), 

ц) позиција ваздухоплова, 
д) други подаци од значаја за безбједност ваздушне 

пловидбе. 

Члан 87. 
(Процедура покретања мотора ваздухоплова) 

(1) У циљу редовног и ефикасног одвијања ваздушног 
саобраћаја, пилот ваздухоплова који је предао IFR 
план лета или је лет предмет управљања протоком 
саобраћаја (ATFM), мора тражити одобрење за 
покретање мотора. 

(2) Уколико је предвиђено кашњење у одласку у трајању 
дужем од 20 минута, служба контроле летења је 
дужна обавијестити пилота ваздухоплова о 
предвиђеном кашњењу и очекиваном времену за 
покретање мотора. 
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Члан 88. 
(Информације о аеродрому и метеоролошке информације) 

(1) Прије почетка вожења пилоту ваздухоплова морају се 
прослиједити сљедеће информације: 
а) стаза у употреби, 
б) смјер и брзина вјетра при земљи укључујући 

значајна одступања, 
ц) QNH притисак за постављање висиномјера или 

QFE на захтјев пилота, 
д) температуру ваздуха за ваздухоплове са 

турбинским моторима, 
е) видљивост у смјеру полијетања и почетног 

пењања, уколико је мања од 10 km и RVR ако 
постоје подаци. 

(2) Прије полијетања, уколико је потребно, пилот 
ваздухоплова мора бити упозорен на: 
а) битне промјене стања аеродрома (појава птица), 
б) битне промјене видљивости, јачине и правца 

вјетра, температуре или притиска у односу на 
информације из става (1) овог члана, 

ц) погоршање метеоролошких услова у правцу 
полијетања и почетног пењања (појава олујних 
облака у правцу полијетања, смицање вјетра, 
град, киша која се леди...). 

(3) Прије уласка у аеродромски круг или почетка 
прилажења на слијетање пилоту ваздухоплова морају 
бити прослијеђене сљедеће информације: 
а) стаза у употреби, 
б) смјер и брзина вјетра при земљи укључујући 

значајна одступања, 
ц) QNH притисак за постављање висиномјера или 

QFE на захтјев пилота. 

Члан 89. 
(Информације о локалном саобраћају) 

(1) Информације о локалном саобраћају морају бити 
прослијеђене пилоту ваздухоплова без одлагања и на 
лако разумљив начин. 

(2) Локалним саобраћајем се сматрају све операције 
ваздухоплова, возила или особа на или у близини 
маневарских површина, односно операције у околини 
аеродрома које могу представљати опасност за 
предметне ваздухоплове. 

Члан 90. 
(Контрола особа и возила на аеродрому) 

Сва кретања особа и возила, укључујући и 
ваздухоплове који се вуку на маневарским површинама, 
морају бити контролисана од стране надлежне службе 
контроле летења у циљу избјегавања међусобних незгода 
или незгода са ваздухопловима у полијетању, слијетању 
или вожењу. 

Члан 91. 
(Неовлашћен излазак на полетно-слетну стазу) 

У случају када контролор летења након издавања 
одобрења ваздухоплову за полијетање или слијетање 
примијети или постане свјестан, да ће доћи до 
неовлашћеног изласка на полетно-слетну стазу или њену 
непосредну близину, који би могао угрозити безбједност 
ваздушног саобраћаја мора предузети сљедеће акције: 

а) ваздухоплову на полијетању поништити 
одобрење за полијетање, 

б) ваздухоплову у прилажењу на слијетање дати 
инструкцију за процедуру неуспјелог прилаза, 

ц) у оба случаја обавијестити пилота ваздухоплова 
о неовлашћеном изласку на полетно-слетну стазу 
и мјесту на коме је дошло до такве активности. 

Члан 92. 
(Вртложна турбуленција) 

(1) На основу категорија вртложне турбуленције 
ваздухоплови се дијеле на: 
а) тешке (heavy - H) – ваздухоплови чија је највећа 

допуштена маса при полијетању (MTOM) 136 
тона или више, 

б) средње (мediuм - M) – чија MTOM је мања од 
136 тона, a већа од 7 тона, 

ц) лаке (light – L) – чија MTOM је 7 тона или мања. 
(2) Аеродромска контрола летења ће, када је то могуће, 

примјењивати минимуме за раздвајања ваздухоплова 
на основу вртложне турбуленције наведене у Прилогу 
8, члан 1. ове Наредбе. 

(3) Приликом слијетања, када пилот ваздухоплова види 
ваздухоплов испред себе он је одговоран за 
раздвајање и избјегавање вртложне турбуленције. 

(4) Када ваздухоплову у одласку контрола летења 
саопшти податке о ваздухоплову који је претходно 
полетио (тип ваздухоплова, вријеме полијетања и 
упозорење о могућој појави вртложне турбуленције), 
пилот ваздухоплова који намјерава да полети је 
одговоран за раздвајање, те се од њега неће тражити 
да се придржава минимума раздвајања на основу 
турбуленције за ваздухоплове у одласку. 

(5) За вријеме вожења пилот ваздухоплова је одговоран 
за безбједно растојање међу ваздухопловима. 

Члан 93. 
(Информације о стању аеродрома) 

(1) Битне информације о стању аеродрома су подаци који 
се односе на маневарске површине аеродрома и 
припадајућа средства која су неопходна за безбједност 
ваздушног саобраћаја. Информације овог типа се 
просљеђују када надлежна служба контроле летења 
процијени да су од значаја за безбједност ваздушне 
пловидбе. 

(2) Битне информације о стању аеродрома садрже 
податке како слиједи: 
а) грађевински радови или радови на одржавању 

маневарских површина или у њиховој 
непосредној близини, 

б) неравнине или напукнућа на полетно-слетној 
стази, стазама за вожење или платформи без 
обзира да ли су обиљежене или не, 

ц) снијег, бљузгавица или лед на полетно-слетној 
стази, стазама за вожење или платформи, 

д) вода на полетно-слетној стази, стазама за вожење 
или платформи, 

е) наноси снијега на полетно-слетној стази, стазама 
за вожење или платформи, 

ф) друге привремене опасности као што су 
паркиран ваздухоплов или птице у ваздуху или 
на земљи, 

г) отказ или неправилан рад дијела или цијелог 
система за освјетљавање аеродрома и 
маневарских површина, 

х) друге информације. 

ГЛАВА VII – ПРИЛАЗНА И ОБЛАСНА КОНТРОЛА 
ЛЕТЕЊА 

Члан 94. 
(Очекивано вријеме прилажења) 

(1) Када надлежна контрола летења предвиди да ће IFR 
лет чекати 20 минута или дуже изнад навигационог 
средства које служи као граница важења одобрења, 
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пилоту ваздухоплова мора се прослиједити очекивано 
вријеме прилажења на слијетање. 

(2) Ако предвиђено вријеме чекања траје краће од 20 
минута, контрола летења ће прослиједити очекивано 
вријеме прилажења на слијетање само када то сматра 
потребним. 

(3) Уколико надлежна контрола летења није издала 
одобрење за наставак лета након доласка изнад 
навигационог средства које служи као граница 
важења одобрења, пилот ваздухоплова мора започети 
поступак чекања, задржати посљедњу додијељену 
висину и чекати на даљња упутства. 

Члан 95. 
(Редослијед на слијетање) 

Редослијед на слијетање успоставља надлежна служба 
контроле летења водећи при томе рачуна о протоку 
саобраћаја и приоритетима на слијетање наведеним у члану 
66. ове Наредбе. 

Члан 96. 
(Подешавање брзине) 

(1) Надлежна служба контроле летења приликом радарског 
векторисања у фази међуприлажења и завршног 
прилажења може захтијевати подешавање брзине 
предметног ваздухоплова у циљу успостављања 
редослиједа на слијетање. Тражено подешавање брзине 
не смије бити веће од +/-20 чворова у односу на 
инструменталну ваздушну брзину (IAS). Подешавање 
брзине не смије се примјењивати када је ваздухоплов у 
фази завршног прилаза на удаљености мањој од 4 NM 
од прага полетно-слетне стазе. 

(2) Подешавање вертикалне брзине се користи у циљу 
одржавања минималног вертикалног раздвајања 
ваздухоплова у пењању или понирању. 

Члан 97. 
(Информације о позицији ваздухоплова) 

Када се ваздухоплов радарски векторише због 
инструменталног прилаза, надлежна служба контроле 
летења дужна је пилоту ваздухоплова саопштити његову 
позицију у односу на средство са кога се почиње прилаз на 
слијетање. 

Члан 98. 
(Прилажење на слијетање непрекидним снижавањем) 
Поступак прилажења с непрекидним снижавањем 

(CDA) примјењује се само током прилажења на слијетање 
помоћу инструмената (ILS) у циљу уштеде горива и 
смањења буке. ILS прилаз се користи уколико то 
дозвољава ситуација у саобраћају, на захтјев пилота или 
предлог надлежне контроле летења. 

Члан 99. 
(Визуелно прилажење) 

(1) IFR лету се може одобрити визуелно прилажење, на 
захтјев пилота или предлог надлежне службе 
контроле летења, уз услов да пилот ваздухоплова 
може одржавати стални визуелни контакт са земљом. 

(2) IFR лету се може одобрити визуелно прилажење ако је 
ваздухоплов први у редослиједу прилажења, или 
уколико пилот ваздухоплова види ваздухоплов испред 
себе. 

(3) Визелни прилаз на слијетање може се одобрити у 
циљу побољшања протока саобраћаја или смањења 
буке. 

Члан 100. 
(Вртложна турбуленција) 

Норме раздвајања наведене у Прилогу 8, члан 2. ове 
Наредбе се примјењују када: 

а) ваздухоплов лети иза претходног ваздухоплова 
на истој висини или висини која је мања од 300 
m (1000 ft) испод, 

б) оба ваздухоплова користе исту полетно-слетну 
стазу, или 

ц) ако се путања ваздухоплова укршта са путањом 
претходног ваздухоплова на истој висини или 
висини мањој од 300 m (1000 ft). 

Члан 101. 
(Махов број) 

Техника раздвајања употребом Маховог броја од 
пилота ваздухоплова захтијева да се придржавају сљедећих 
процедура: 

а) пилот ваздухоплова се мора придржавати 
посљедњег додијељеног Маховог броја, 

б) прије сваке промјене Маховог броја пилот 
ваздухоплова је обавезан обавијестити надлежну 
контролу летења о својим намјерама, 

ц) када то тражи надлежна контрола летења, Махов 
број мора бити укључен у редовне извјештаје о 
позицији ваздухоплова. 

Члан 102. 
(Информације о битном саобраћају) 

(1) Битан саобраћај је контролисани лет на који треба 
обратити пажњу и према коме надлежна служба 
контроле летења примјењује прописане поступке 
раздвајања, али није од другог ваздухоплова раздвојен 
прописаним минимумима раздвајања. 

(2) Надлежна служба контроле летења мора прослиједити 
информацију о битном саобраћају у свим случајевима 
када ваздухоплови један другом чине битан саобраћај. 

(3) Информација о битном саобраћају мора садржавати 
сљедеће: 
а) правац лета ваздухоплова, 
б) тип ваздухоплова и његову категорију на основу 

турбуленције, 
ц) ниво лета, 
д) предвиђено вријеме тачке јављања најближе 

мјесту проласка нивоа лета или 
е) позицију ваздухоплова изражену у смислу 12-

часовног круга, као и удаљеност од конфликтног 
саобраћаја (Боинг 737 на 11 сати, 10 миља) или 

ф) тренутну или процијењену позицију ваздухоплова 
који представља битан саобраћај. 

ГЛАВА VIII – УПОТРЕБА РАДАРА У КОНТРОЛИ 
ЛЕТЕЊА 

Члан 103. 
(Опште одредбе) 

Контролу летења радар може употребљавати у 
сљедеће сврхе: 

а) раздвајање летова у контролисаном ваздушном 
простору, 

б) надзор и векторисање ваздухоплова, 
ц) убрзање протока саобраћаја, 
д) пружање помоћи ваздухопловима у невољи, 
е) пружање помоћи ваздухопловима у циљу 

избјегавања лоших временски услова, 
ф) пружање помоћи у навигацији ваздухоплова, 
г) пружање информација о саобраћају. 
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Члан 104. 
(Постављање SSR транспондера) 

(1) Пилот ваздухоплова мора поставити мод и код SSR 
транспондера према упутствима надлежне службе 
контроле летења. Уколико не добије другачије 
инструкције пилот ваздухоплова који улази у подручје 
надлежности одговарајуће контроле летења задржава 
код додијељен од стране претходне контроле летења. 

(2) У случајевима нужде, пилот ваздухоплова мора 
задржати додијељени код, уколико му надлежна 
служба контроле летења не додијели други код. 

(3) Пилот ваздухоплова може поставити SSR 
транспондер на мод А код 7700 уколико то сматра 
прикладним у односу на врсту нужде. 

(4) Приликом отказа радио-везе, пилот ваздухоплова 
мора поставити транспондер на мод А код 7600 и 
поступати према упутствима прописаним за ту врсту 
нужде. 

(5) Пилот ваздухоплова који је предмет противзаконитог 
ометања (отмице) ваздухоплова, уколико је у 
могућности, поставља транспондер на мод А код 7500. 

Члан 105. 
(Отказ SSR транспондера) 

(1) Уколико SSR транспондер откаже прије полијетања, а 
не може бити поправљен прије одласка пилот 
ваздухоплова мора: 
а) обавијестити аеродромску контролу летења 

прије предавања плана лета и тражити одобрење 
за извршење лета. Код одобравања оваквих 
летова, контрола летења може, у зависности од 
ситуације у саобраћају, одступити од траженог 
времена полијетања, нивоа лета и тражене руте 
за извршење предметног лета, 

б) планирати лет што је могуће краћом рутом до 
најближег аеродрома гдје се поправка 
транспондера може извршити, 

ц) у рубрици 10 обрасца плана лета, уписати слово 
"N" за потпуну неисправност SSR транспондера 
или у случају дјелимичног квара, уписати 
одговарајуће слово које означава преостале 
способности транспондера. 

(2) У случају отказа SSR транспондера након полијетања, 
пилот ваздухоплова мора о томе обавијестити 
надлежну контролу летења. Ако ситуација у 
саобраћају дозвољава, контрола летења ће настојати 
да се лет настави према плану летења. Ако је до 
отказа SSR транспондера дошло непосредно након 
полијетања, контрола летења може упутити 
ваздухоплов на аеродром са ког је извршено 
полијетање или га упутити на слијетање на најближи 
аеродром. Уколико квар на SSR транспондеру ни тада 
није отклоњен, контрола летења ће поступити по 
процедури наведеној у ставу (1) овог члана. 

Члан 106. 
(Потврђивање нивоа лета SSR транспондером) 

(1) Критеријуми који се користе за утврђивање нивоа 
лета ваздухоплова су +/-60 m (+/- 200 ft) одступање од 
показаног нивоа лета у RVSM (ваздушни простор у 
коме се примјењују умањени минимуми вертикалног 
раздвајања) простору, а у осталом ваздушном 
простору је одступање +/-90 m (+/-300 ft). 

(2) Сматра се да је ваздухоплов на додијељеном нивоу 
лета уколико одступања нису већа од оних наведених 
у ставу (1) овог члана. 

(3) Сматра се да је ваздухоплов коме је одобрено 
напуштање нивоа лета напустио дотадашњи ниво лета 
када је одступање веће од оног наведеног у ставу (1) 
овог члана. 

(4) Сматра се да је ваздухоплов који је у фази пењања или 
понирања прошао одређени ниво лета у траженом 
смјеру када је одступање од траженог пролазног нивоа 
веће од наведених минимума из става (1) овог члана. 

(5) Сматра се да је ваздухоплов достигао одобрени ниво 
лета када одступање није веће од одступања 
наведених у ставу (1) овог члана. 

ГЛАВА IX – УСЛУГЕ ЛЕТНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

Члан 107. 
(Опште одредбе) 

Услуге летних информација (FIS) обављају надлежне 
јединице контроле летења у оквиру својих надлежности у 
складу са прописаним поступцима. Услуге летних информа-
ција не ослобађају вођу ваздухоплова одговорности у 
доношењу коначне одлуке о лету ваздухоплова. 

Члан 108. 
(Врсте информација које пружа FIS) 

Улога FIS-а је пружање и ажурирање података и 
информација које су неопходне ваздухопловима за 
безбједно обављање ваздушног саобраћаја. Врсте 
информација које FIS пружа су: 

а) информације о времену (SIGMET и AIRMET), 
б) информације о постојећем познатом саобраћају и 

опасностима од судара у односу на друге 
ваздухоплове, 

ц) информације о промјенама и ограничењима у 
коришћењу радио-навигационих средстава, 

д) информације о промјенама у стању аеродрома, 
ако су покривени снијегом, ледом или се налазе 
под водом, као и средствима и уређајима на 
аеродрому, 

е) информације о коришћењу ваздушног простора у 
сврху падобранских, једриличарских, 
акробатских, противградних и осталих 
активности које користе одређени ваздушни 
простор, 

ф) информације о испуштању радиоактивних или 
отровних супстанци у атмосферу, 

г) информације о другим активностима које могу 
имати утицаја на безбједно одвијање ваздушног 
саобраћаја. 

ДИО ДЕВЕТИ – ПОСТУПЦИ ЛЕТЕЊА 
ГЛАВА I – ОПШТИ ДИО 

Члан 109. 
(Категорије ваздухоплова у односу на брзину прилажења) 

(1) Категорије ваздухоплова имају директног утицаја на 
коришћење ваздушног простора у извођењу поступака 
за инструментално прилажење. У складу с тим 
одређено је пет категорија ваздухоплова одређених 
производом фактора 1.3 и брзине слома узгона у 
конфигурацији за слијетање са максималном 
сертификованом масом при слијетању. 

(2) Категорије ваздухоплова из става (1) овог члана су: 
а) категорија А брзине мање од 91 kt (169 km/h) 

IAS, 
б) категорија B брзине од 91 kt (169 km/h) до 121 kt 

(224 km/h) IAS, 
ц) категорија C брзине од 121 kt (224 km/h) до 141 

kt (261 km/h) IAS, 
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апсолутне висине, односно висине надвисивања 
препрека, утврђују се за: 
а) непрецизно прилажење са утврђеним фиксом 

завршног прилажења (FAF-Final Approach Fix) 
на најмање 246 ft изнад највише препреке, 

б) непрецизно прилажење без утврђеног фикса 
завршног прилажења (FAF-Final Approach Fix) 
на најмање 295 ft изнад највише препреке, те за 

ц) прецизно прилажење на најмању висину највише 
препреке у подручју завршног прилажења или 
највише еквивалентне препреке у подручју 
неуспјелог прилажења плус вриједност губитка 
висине приказаних у табели 2: 

Табела 2. 

Категорија 

ваздухоплова (Vat) 

Вриједност губитка висине 

измјерена 

радиовисиномјером 

Вриједност губитка висине 

измјерена барометарским 

висиномјером 

 
метри (m) стопе (ft) метри (m) стопе (ft) 

А – 169 km/h (90 

kt) 
13 42 40 130 

B – 223 km/h (120 

kt) 
18 59 43 142 

C – 260 km/h (140 

kt) 
22 71 46 150 

D – 306 km/h (165 

kt) 
26 85 49 161 

Члан 118. 
(Визуелно маневрисање - кружење) 

(1) Визуелно маневрисање (кружење) је термин који 
значи фазу лета послије инструменталног прилаза која 
доводи ваздухоплов у позицију за слијетање у смјер 
полетно-слетне стазе који није подесан за прилаз из 
правца. 

(2) Подручје за визуелно маневрисање дефинисано је 
повлачењем лукова са центром на праговима полетно-
слетне стазе који се спајају тангентама. Полупречник 
заокрета зависи од: 
а) категорије ваздухоплова, 
б) брзине, 
ц) брзине вјетра: 46 km/h (25 kt) или већа, и 
д) угла нагиба: 20˚ или 3˚/s, зависно од тога који је 

угао мањи. 
(3) У сврху надвисивања препрека, апсолутна висина или 

висина надвисивања препрека (OCA/H), одређује се 
додавањем одговарајуће вриједности висине према 
сљедећој табели на највишу препреку у подручју 
визуелног маневрисања (кружења). 

Табела 3. 

Кaтегорија 

ваздухоплова 

 

Надвисивање 

препрека 

m (ft) 

Најнижи OCH изнад 

висине аеродрома 

m (ft) 

Минимална 

видљивост 

km (NM) 

A 90 (295) 120 (384) 1.9 (1.0) 

B 90 (295) 150 (492) 2.8 (1.5) 

C 120 (394) 180 (591) 3.7 (2.0) 

D 120 (394) 210 (689) 4.6 (2.5) 

E 150 (492) 240 (787) 6.5 (3.5) 

ГЛАВА III – ПОСТУПЦИ ЧЕКАЊА 

Члан 119. 
(Стандардни круг чекања) 

(1) Облик и називи у вези са кругом чекања приказани су 
на слици број 3 ове Наредбе. 

(2) Приликом уласка у круг чекања и извођења поступка 
чекања, пилот ваздухоплова не смије летјети 
инструменталном брзином (IAS-Indicated Airspeed), 
већ брзинама утврђеним у табели 4: 

Табела 4. 

Висина чекања1 Стандардни услови 
У условима 

турбуленције 

До и укључујући 4259 m 

(14000 ft) 

425 km/h (230 kt)2 

315 km/h (170 kt)4 

520 km/h (280 kt)3 

315 km/h (170 kt)4 

Изнад 4250 m (14000 ft) до и 

укључујући 6100 m (20000 ft) 

Изнад 6100 m (20000 ft) до и 

укључујући 10350 m (34000 ft) 

445 km/h (240 kt)5 

490 km/h (265 kt)5 

  

520 km/h (280 kt) 

или 

0,8 Мach 

у зависности шта је 

мање3 

Изнад 10350 m (34000 ft) 0,83 Мach 0,83 Мach 

1. Приказане висине представљају надморске висине или припадајуће нивое

лета у зависности од подешавања висине. 

2. Када је круг чекања наставак почетног сегмента инструменталне прилазне

процедуре објављене са брзинама већим од 425 km/h (230 kt), и процедура

круга чекања би требала бити објављена са истим брзинама кад год је то

могуће. 

3. Брзина 520 km/h (280 kt) (0,8 Мach), која је резервисана за услове

турбуленције, може бити коришћена само након одобрења контроле летења,

уколико није објављено у ваздухопловним публикацијама да се наведене

брзине могу користити у кругу чекања. 

4. За кругове чекања који су лимитирани само за категорије ваздухоплова A

и B. 

5. Кад год је могуће брзина од 520 km/h (280 kt) треба бити коришћена у

круговима чекања који одговарају структури ваздушних путева. 

(3) Пилоти ваздухоплова морају све заокрете изводити 
под углом нагиба од 25˚или 3˚/s, зависно од тога гдје 
је угао мањи. Ако приликом утврђивања поступка 
чекања није другачије одређено, или ако надлежна 
контрола ваздушног саобраћаја не изда другачије 
упутство, сви се заокрети након уласка у петљу 
чекања изводе удесно. 

(4) Пилот ваздухоплова мора започети са прорачуном 
времена (timing) одлета попречно (abeam) од фикса, 
или након постизања смјера одлета, зависно од тога 
шта је касније. 

(5) Прорачун времена одлета из става (4) овог члана, 
износи једну минуту, ако се лети до и укључујући 
ниво лета (FL-Flight Level) 140, а минут и 30 секунди, 
ако се лети изнад FL (Flight Level) 140. Ако се при том 
користи DME (Distance Measuring Equipment) уређај, 
прорачун времена одлета одређује се према утврђеним 
вриједностима удаљености. Приликом одређивања 
смјера лета и прорaчуна времена, пилот ваздухоплова 
је обавезан на одговарајући начин узети у обзир 
познати вјетар. 

(6) Ако пилот ваздухоплова из оперативних разлога није 
у стању летјети утврђеним поступком, мора о томе 
неодложно обавијестити контролу ваздушног 
саобраћаја. 
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ДИО ДЕСЕТИ - ВАНРЕДНИ ДОГАЂАЈИ У ЛЕТУ 
ГЛАВА I – НЕПРЕДВИДИВИ ДОГАЂАЈИ 

Члан 123. 
(Дезоријентисани или неидентификовани ваздухоплов) 

(1) Када надлежна контрола летења утврди да се ради о 
неидентификованом или дезоријентисаном 
ваздухоплову дужна је предузети сљедеће акције: 
а) покушати успоставити радио-телефонску 

комуникацију, 
б) употријебити сва могућа средства и процедуре 

ради утврђивања позиције ваздухоплова, 
ц) обавијестити остале јединице контроле летења о 

ситуацији у којој се ваздухоплов налази, 
д) затражити помоћ од других јединица контроле 

летења или ваздухоплова у лету у успостави 
радио-телефонске комуникације и одређивању 
позиције предметног ваздухоплова. 

(2) Након одређивања позиције ваздухоплова, контрола 
летења мора обавијестити пилота ваздухоплова и, 
уколико је потребно, сусједне јединице контроле 
летења о његовој позицији и упутствима за наставак 
лета. 

(3) Уколико надлежна контрола летења посумња или 
утврди да је неидентификовани ваздухоплов предмет 
незаконитог ометања мора поступити у складу са 
процедурама наведеним у члану 135. став (3), ове 
Наредбе. 

Члан 124. 
(Избацивање горива) 

(1) Ваздухоплов у невољи може доћи у ситуацију да мора 
избацити одређену количину горива како би достигао 
максималну дозвољену тежину на слијетању, те 
извршио безбједно слијетање. 

(2) Када ваздухоплов за вријеме лета у контролисаном 
ваздушном простору мора да избаци одређену 
количину горива о томе мора обавијестити надлежну 
контролу летења и придржавати се добијених 
упутстава. 

ГЛАВА II – ОТКАЗ РАДИО ВЕЗЕ 

Члан 125. 
(Поступци у случају отказа радио-везе ваздух-земља) 
Уколико пилот ваздухоплова не успије остварити 

радио-везу са надлежном контролом летења на одређеној 
фреквенцији, мора покушати да успостави радио-везу на 
претходно коришћеној фреквенцији или на другим 
фреквенцијама утврђеним за ту руту лета. Уколико су ти 
покушаји безуспјешни, пилот ваздухоплова мора покушати 
остварити радио-везу са другим радио-станицама или са 
другим ваздухопловима. Уколико сви покушаји да се 
оствари радио-веза буду неуспјешни пилот ваздухоплова је 
дужан емитовати поруку "емитујем наслијепо" два пута. 

Члан 126. 
(Поступци у случају отказа радио-везе земља-ваздух) 
Уколико није остварена радио-веза са ваздухопловом 

на фреквенцији на којој се претпоставља да је ваздухоплов 
на слушању надлежна контрола летења мора: 

а) затражити од других ваздухопловних радио-
станица помоћ у остваривању радио-везе и 
преносу порука, 

б) затражити од других ваздухоплова да покушају 
да остваре радио-везу са предметним 
ваздухопловом. 

Члан 127. 
(Постављање SSR транспондера) 

Уколико није могуће остварити радио везу са 
ваздухопловом, а ваздухоплов се налази у ваздушном 
простору у коме је обавезно одржавање радио-везе, пилот 
ваздухоплова је дужан поставити SSR транспондер као што 
је наведено у члану 104. Наредбе. 

Члан 128. 
(Поступци у случају отказа радио-везе у VMC условима) 

(1) У случају отказа радио везе у VMC условима пилот 
ваздухоплова мора: 
а) наставити лет у VMC условима, 
б) слетјети на најближи прикладан аеродром, 
ц) јавити завршетак лета надлежној контроли 

летења. 
(2) Уколико је до прекида радио-везе дошло након уласка 

у контролисани ваздушни простор, пилот ваздухоплова 
мора наставити лет према посљедњем одобрењу 
контроле летења, а уколико то није могуће, напустити 
контролисани простор најкраћим путем уз придржава-
ње минимума за VFR летове. 

Члан 129. 
(Поступци у случају отказа радио-везе у IMC условима) 

Уколико се лет обавља у IMC условима, а не постоји 
вјероватноћа да се остатак лета може обавити у VMC 
условима пилот ваздухоплова мора: 

а) у ваздушном простору гдје се не пружа услуга 
радарске контроле летења, одржавати посљедњу 
додијељену брзину и висину или минималну 
висину ако је она већа, у трајању од 20 минута од 
тренутка када није успостављена радио-веза 
изнад обавезне тачке јављања, те након тога 
подесити брзину и висину према плану летења, 

б) у ваздушном простору гдје се пружа услуга 
радарске контроле летења, одржавати посљедњу 
додијељену брзину и висину или минималну 
висину ако је она већа, у трајању од 7 минута од 
тренутка: 
1) када је посљедњи додијељени ниво лета или 

минимална висина достигнут/а, 
2) када је транспондер подешен на код 7600, 
3) када пилот ваздухоплова није јавио 

обавезну тачку јављања, у зависности шта 
је касније, и након тога подесити ниво и 
брзину према плану лета, 

ц) када је радарски векторисан или упућен од 
стране контроле летења на наставак летења 
користећи просторну навигацију без ограничења, 
прикључити на руту наведену у плану лета, не 
касније од прве сљедеће значајне тачке, 
узимајући у обзир минималну висину, 

д) наставити лет према плану лета рутом ка 
навигационом средству или тачки која припада 
аеродрому слијетања, чекати изнад тог средства 
или тачке до почетка снижавања, 

е) почети снижавање са навигационог средства или 
тачке, наведене у тачки д), у посљедње 
примљено и потврђено очекивано вријеме за 
прилажење, или уколико очекивано вријеме за 
прилажење није примљено и потврђено, 
снижавање започети у предвиђено вријеме 
доласка наведено у плану лета, 

ф) започети процедуру инструменталног 
прилажења (STAR) одређену за то навигационо 
средство или тачку, и 
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г) слетјети, уколико је могуће, у року од 30 минута 
након предвиђеног времена доласка наведеног у 
тачки е) или задњег потврђеног очекиваног 
времена прилажења, у зависности које је касније. 

ГЛАВА III – ПОСТУПЦИ У СЛУЧАЈУ НУЖДЕ 

Члан 130. 
(Општа начела) 

Ваздухоплову за који се утврди да се налази у стању 
нужде или да се према њему врши незаконито ометање, 
службе контроле летења морају посветити посебну пажњу, 
пружити сву неопходну помоћ и дати приоритет у односу 
на остале ваздухоплове. 

Члан 131. 
(Присилно слијетање) 

(1) Пилот ваздухоплова је дужан примијенити процедуру 
за принудно слијетање када не постоје услови за 
даљњи безбједан наставак лета, а нарочито када: 
а) рад мотора у потпуности престане, 
б) пожар на ваздухоплову није могао бити угашен, 
ц) квар или оштећење виталних дијелова 

ваздухоплова не омогућују безбједан наставак 
лета. 

(2) Принудно слијетање се обавља у зависности од 
тренутних околности, на најпогоднији аеродром или 
летилиште, или на терен погодан за принудно 
слијетање. 

(3) Вођа ваздухоплова који је принудно слетио дужан је 
извијестити надлежну контролу летења о мјесту и 
околностима принудног слијетања. 

(4) Посада ваздухоплова и друга лица која се налазе у 
ваздухоплову морају поступати према наређењима 
вође ваздухоплова. Посада ваздухоплова који је 
принудно слетио мора предузети све потребне мјере у 
циљу спашавања живота и здравља лица у 
ваздухоплову и ствари у њему, као и да обезбиједи 
очување трагова присилног слијетања на 
ваздухоплову и на земљи. 

Члан 132. 
(Летење у неповољним метеоролошким условима) 

(1) Када се због наглог погоршања метеоролошких 
услова ваздухоплов нађе у ваздушном простору 
неповољном за летење, вођа ваздухоплова је дужан 
извести ваздухоплов из таквог окружења. Уколико то 
није могуће извести, вођа ваздухоплова је дужан 
вратити ваздухоплов на аеродром полијетања или 
неки други аеродром прикладан за безбједно 
слијетање. 

(2) Летењем у ваздушном простору неповољном за 
летење, у смислу става (1) овог члана сматра се: 
а) улазак ваздухоплова у ваздушни простор у коме 

превладавају IMC услови, а ваздухоплов није 
опремљен или посада није оспособљена за такво 
летење, 

б) наилазак на ваздушни простор са олујним 
активностима кумулонимбусних облака, 

ц) летење ваздухоплова у ваздушном простору у 
коме долази до залеђивања вањских површина 
ваздухоплова које се не може спријечити или 
отклонити. 

Члан 133. 
(Губитак оријентације) 

Ако за вријеме лета пилот ваздухоплова не може да 
утврди позицију ваздухоплова у односу на земљу (губитак 
оријентације), мора тражити помоћ од надлежне контроле 

летења и утврдити количину горива којом располаже. 
Уколико и поред помоћи контроле летења и провјера 
навигационих елемемната помоћу инструмената пилот 
ваздухоплова није у стању одредити позицију, мора 
одредити правило(VFR или IFR) и трајање лета, те 
настојати успоставити оријентацију помоћу 
карактеристичних оријентира на земљи или летењем ка 
неком радио-навигационом средству. 

Члан 134. 
(Пријетња експлозивом) 

(1) Ако пилот ваздухоплова прими обавјештење да се 
ваздухоплов налази у опасности усљед пријетње 
бомбом или неким другим експлозивним средством 
које је унешено или постављено на ваздухоплов мора 
поставити SSR транспондер на мод А код 7700. 

(2) Јединица контроле летења која је примила 
обавјештење да је ваздухоплов у опасности због 
пријетње бомбом или другим експлозивним 
средством мора: 
а) уколико је у директном контакту са 

ваздухопловом, без одлагања, предочити посади 
ваздухоплова опасност која пријети 
ваздухоплову, 

б) уколико није у директном контакту са 
ваздухопловом, посаду ваздухоплова 
обавијестити о опасности на најбржи могући 
начин путем других јединица контроле летења 
или радио-комуникационих канала. 

(3) Јединица контроле летења која одржава радио-
комуникацију са ваздухопловом који је под пријетњом 
бомбом или експлозивом мора разјаснити намјере 
посаде ваздухоплова о наставку лета и пренијети их 
другим јединицама контроле летења и осталим 
службама заинтересованим за предметни ваздухоплов. 

(4) Ваздухоплову који је предмет пријетње бомбом или 
експлозивом све службе контроле летења су дужне 
посветити посебну пажњу, при томе водећи рачуна о 
безбједности других ваздухоплова и особа. 

(5) Ваздухоплову у лету, на захтјев вође ваздухоплова за 
промјену аеродрома слијетања, надлежна контрола 
летења ће без одлагања издати ново одобрење. Ново 
одобрење ће надлежна контрола летења издати пилоту 
ваздухоплова и на захтјев за промјену висине због 
изједначавања притиска у кабини. 

(6) Ваздухоплов на земљи треба да, уколико је то могуће, 
буде упућен на такво мјесто гдје неће доводити у 
опасност друге ваздухоплове и уређаје на аеродрому, 
или уколико се такав ваздухоплов налази на полетно-
слетној стази, у најкраћем року напусти стазу. 
Летачка посада ваздухоплова треба у најкраћем 
могућем року да искрца путнике и чланове кабинске 
посаде. 

(7) Јединице контроле летења не смију давати савјете 
члановима посаде у погледу предузимања активности 
које се односе на бомбу или експлозивну направу. 

Члан 135. 
(Отмица ваздухоплова) 

(1) Пилот ваздухоплова који је предмет незаконитог 
ометања (отмица ваздухоплова), уколико му ситуација 
дозвољава, мора покушати обавијестити надлежну 
контролу летења о насталој ситуацији и поставити 
SSR транспондер на мод А код 7500. 

(2) Када пилот ваздухоплова мора одступити од 
посљедњег одобрења контроле летења, а да при томе 
није у могућности поступити према одредбама става 
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(1) овог члана треба покушати емитовати упозорење 
на фреквенцици за случај нужде или другим 
фреквенцијама, односно на други начин покушати 
упозорити на отмицу ваздухоплова осим ако 
ситуација у ваздухоплову не условљава другачије 
поступање. 

(3) Надлежна контрола летења мора провјерити путем 
радио-комуникације да ли је укључивање SSR 
транспондера у складу са одредбама из става (1) овог 
члана било намјерно или случајно, те пружити 
ваздухоплову сву неопходну помоћ. 

Члан 136. 
(Кривичне одредбе) 

Непридржавање одредби ове Наредбе подлијеже 
кривичним одредбама Закона о ваздухопловству БиХ. 

Члан 137. 
(Прилози) 

(1) Прилози 1 до 8 уз ову Наредбу чине њен саставни дио. 
(2) Прилоге из става (1) овог члана чине: 

а) Прилог 1 – Јединице мјере које се користе у 
ваздухопловној навигацији у БиХ; 

б) Прилог 2 – VFR Метеоролошки минимум 
ц) Прилог 3 – Сигнали и знакови 
д) Прилог 4 – Свјетла на ваздухоплову 
е) Прилог 5 – Магнетски курс лета 
ф) Прилог 6 – ICAO класификација ваздушних 

простора 
г) Прилог 7 – Flight plain 
х) Прилог 8 – Раздвајање ваздухоплова на основу 

вртложне турболенције 

ДИО ЈЕДАНАЕСТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ 

Члан 138. 
(Ступање на снагу) 

Ова Наредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-02-2-2248/13 
20. јуна 2013. године 

Сарајево
Министар 

Дамир Хаџић, с. р.
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