
Службени гласник БиХ, број: 07/14 од 28.01.2014. 

На основу члана 16. и 61. став (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број: 32/02 и 
102/09) и члана 14. став (1) Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени 
гласник БиХ", број: 39/09), генерални директор Дирекције за цивилно ваздухопловство 
Босне и Херцеговине доноси 

ПРАВИЛНИК 
 О  

УВЈЕРЕЊИМА О ПЛОВИДБЕНОСТИ ВАЗДУХОПЛОВА ЗА ИЗВОЗ 

 

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Овим правилником се утврђују технички захтјеви за издавање Увјерења о пловидбености 
ваздухоплова за извоз (у даљњем тексту: Увјерења о пловидбености за извоз). 
 

 
Члан 2. 

(Подношење захтјева) 
 

(1) Подносилац захтјева за добијање Увјерења о пловидбености за извоз мора бити 
власник или његов заступник. 
 
(2) Захтјев мора бити поднесен на обрасцу чији је садржај наведен у Додатку I овог 
правилника. Уз захтјев се прилаже Листа техничких података о ваздухоплову. 
 
(3) Сваки захтјев мора садржавати: 

а) Потврду о провјери пловидбености (ARC) не старију од 30 дана; 

б) Доказ да ваздухоплов одговара пројекту типа који је прихватљив у држави увоза; 

ц) Доказ да ваздухоплов задовољава додатне захтјеве за увоз у државу у коју се увози; 

д) Код привремене уградње опреме за прелет у сврху прелета за испоруку, одговарајући 
опис уграђене опреме, заједно са изјавом да ће она, након прелета за испоруку, бити 
уклоњена и да ће ваздухоплов бити доведен у стање одобрене конфигурације; 

e) Опис метода за заштиту од корозије и оштећења (ако су кориштене), за очување и 
заштиту ваздухоплова при превозу или складиштењу. У опису се мора навести 
трајност и ефикасност тих метода; 

ф) Изјаву о датуму када је власништво пренецено или када би требало бити пренецено на 
страног купца. 

(4) Ваздухоплов не мора задовољити захтјеве наведене у ставу (3) тачкама б) до e) овог 
члана ако је то прихватљиво тијелу надлежном за цивилно ваздухопловство у држави у 
коју се увози, те ако то тијело изда писану изјаву у којој се наводе захтјеви које није 
потребно задовољити и прихватљиве разлике у конфигурацији између ваздухоплова 
који се извози и одобрене конфигурације. 
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ДИО ДРУГИ – ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА О ПЛОВИДБЕНОСТИ ЗА ИЗВОЗ 
 

 
Члан 3. 

(Издавање Увјерења о пловидбености за извоз) 

 
(1)  BHDCA ће издати Увјерење о пловидбености за извоз уколико су испуњени сљедећи 
услови: 
 
       а) ваздухоплов одговара одобреном типском дизајну; 
       б) у стању је за вршење безбједних операција; 
       ц) у сагласности је са захтјевима државе у који се извози. 
 
(2) Након извршене провјере, BHDCA ће издати Увјерење о пловидбености за извоз на 

обрасцу чији садржај је наведен у Додатку II овог правилника. 
 
(3) Увјерење о пловидбености за извоз не може бити основа за операције ваздухопловом. 
 
(4) BHDCA може одбити захтјев за издавање Увјерења о пловидбености за извоз ако 

сматра да тренутна локација ваздухоплова представља сметњу у спровођењу 
одредаба овог правилника. 

 
(5) Ако је Увјерење о пловидбености за извоз издато на основу писане изјаве тијела 

надлежног за цивилно ваздухопловство у држави у коју се ваздухоплов увози, захтјеви 
којима није удовољено, те разлике у конфигурацији, ако постоје, између ваздухоплова 
који се извози и одговарајућег одобреног пројекта типа, морају бити наведени као 
изузећа у Увјерењу о пловидбености за извоз. 

 
Члан 4. 

(Дужности и одговорности имаоца Увјерења о пловидбености за извоз) 

Осим ако је тијело, надлежно за цивилно ваздухопловство у држави у коју се увози, 
другачије прихватило, извозник, који добива Увјерење о пловидбености за извоз, мора: 

a) доставити тијелу, надлежном за цивилно ваздухопловство у држави у коју се увози, све 
документе и податке неопходне за исправно функционисање ваздухоплова који је 
извезен, нпр. Приручнике за летење, Приручнике за одржавање, Сервисне билтене, 
упутства о састављању и друге материјале који су наведени у посебним захтјевима 
државе у коју се увози. Документи, подаци и материјали могу бити прослијеђени на 
било који начин који је у складу са посебним захтјевима те државе; 

б) доставити сва произвођачева упутства за склапање при извозу растављених 
ваздухоплова. Ова упутства морају садржавати довољно појединости да би се 
омогућило састављање (rigging), поравнање (alignment) или испитивање на земљи које 
је неопходно како би се, након склапања, обезбиједила усклађеност са одобреном 
конфигурацијом ваздухоплова; 

ц) заштитити и yпаковати ваздухоплове, ако је то потребно за њихову заштиту од корозије 
и оштећења током превоза или складиштења, те навести трајање и дјелотворност 
таквих метода; 

д) уклонити или обезбиједити уклањање све опреме привремено уграђене у ваздухоплов 
за прелет у сврху извозне испоруке, те вратити ваздухоплов у стање одобрене 
конфигурације након завршетка лета за испоруку. 
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ТРЕЋИ ДИО – ДОДАЦИ 

Члан 5. 
(Додаци) 

 
Саставни дио овог правилника чине додаци, како слиједи: 
 
a) Додатак I - Захтјев за издавање BHDCA Увјерења о пловидбености за извоз; 
б) Додатак II - Увјерење о пловидбености за извоз. 
 
 
ЧЕТВРТИ ДИО – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 6.  
(Завршне одредбе) 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
БиХ''. 
 
 
 
Број: 1-3-02-2-34-1/14    
Бања Лука, 17.1.2014. године 
                                                                                                          Генерални директор 
                                                                                                          Ђорђе Ратковица,с.р. 
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Додатак I - Захтјев за издавање Увјерења о пловидбености за извоз 
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Додатак II - Увјерење о пловидбености за извоз  

 


