
Службени гласник БиХ, број 10/14 od 10.02.2014. 

На основу члана 16. и члана 61. став (1) и (2) Закона о управи (''Службени гласник 
БиХ'', број: 32/02 и 102/09), члана 14. став (1) и члана 59. до 63. Закона о 
ваздухопловству Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', број: 39/09),  
генерални  директор  Дирекције  за  цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине 
доноси: 

 
 

ПРАВИЛНИK О РЕГИСТРАЦИЈИ И ОЗНАЧАВАЊУ ВАЗДУХОПЛОВА 
 

 

Члан 1. 
(Предмет) 

 

Овим правилником уређују се захтјеви за регистрацију цивилних ваздухоплова у 
Регистру ваздухоплова BHDCA, као и за означавање. 

 

 
Члан 2. 

(Дефиниције) 
 

(1) Материјал отпоран на пожар: материјал који је у стању да издржи топлоту и који 
је једнако добар или бољи од челика када су димензије у оба случаја одговарајуће 
за специфичну намјену. 

 

(2) Једрилица: ваздухоплов без енергетског погона који је тежи од ваздуха и који 
постиже своје подизање у лету углавном усљед дјеловања аеродинамичких 
реакција на површине које остају фиксиране под датим условима летења. 

 

(3) Ваздухоплов тежи од ваздуха: сваки ваздухоплов који постиже своје подизање у 
лету углавном усљед дјеловања аеродинамичких сила. 

 

(4) Ваздухоплов лакши од ваздуха: сваки ваздухоплов који углавном добија снагу од 
своје пловности у ваздуху. 

 

(5) Регистар Босне и Херцеговине: држава у чији је регистар уписан ваздухоплов. 
 

(6) Мали ваздухоплов: ваздухоплов максималне дозвољене масе у полијетању од 
5700 kg или мање (МТОW < 5700 kg). 

 

(7) Велики ваздухоплов: ваздухоплов максималне дозвољене масе у полијетању 
преко 5700 kg (МТОW > 5700 kg). 

 

(8) Микролаки ваздухоплов: ваздухоплов предвиђен да носи не више од двије особе 
који има: 

 

а) максималну укупну дозвољену масу која не прелази: 
 

1)  300 kg за једносјед са стајним трапом за слијетање на земљу, или 
 

2) 450 kg за двосјед са стајним трапом за слијетање на земљу, или 
 

3)  330 kg за једносјед са комбинованим стајним трапом (амфибија) или за 
слијетање на воду, или 

 

4)  495 kg за двосјед са комбинованим стајним трапом (амфибија)  или  за 
слијетање на воду, и 

 

б) oптерећење крила при максималној дозвољеној маси не прелази 25 kg по 
квадратном метру (25 kg/m2) или брзина превлачења (stalling speed) при  
максималној дозвољеној маси не прелази 35 чворова (64,82 km/h) калибрисане 
брзине кроз ваздух (CAS). 
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Члан 3.  
(Подобност за регистрацију) 

Ваздухоплов се може уписати у Регистар Босне и Херцеговине ако испуњава услове 
из члана 60, односно, члана 61. Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине.  

 

 
Члан 4. 

(Захтјев) 
 

(1) Власник ваздухоплова или оператер ваздухоплова уз сагласност власника, 
који жели регистровати ваздухоплов у Босни и Херцеговини, подноси захтјев за упис 
у Регистар цивилних ваздухоплова Дирекцији за цивилно ваздухопловство Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: BHDCA) на обрасцу - Захтјев за регистрацију  
ваздухоплова или промјену власништва, чији је садржај наведен у Прилогу овог 
правилника и доступан је на Интернет страници BHDCA.  
 
(2) Сваки захтјев мора: 
 

а) садржавати доказе о испуњавању услова наведених у члану 60, односно, 
члану 61. Закона  о ваздухопловству Босне и Херцеговине;  
 
б) садржавати доказе о уплаћеној административној такси и накнади за 
регистрацију  ваздухоплова и 

 

ц) бити потписан. 
 

(3) Након што подносилац захтјева за упис у Регистар цивилних ваздухолова докаже 
да ваздухоплов испуњава све услове за регистрацију, BHDCA ће издати Увјерење о 
регистрацији ваздухоплова, чији је садржај наведен у Прилогу овог правилника. 
 
(4) На полеђини Увјерења о регистрацији ваздухоплова штампа се Захтјев о 
промјени власништва над ваздухопловом, продаји у иностранство, уништењу или 
трајном повлачењу из употребе, да би се на тај начин обезбиједило да Увјерење о 
регистрацији ваздухоплова буде враћено у BHDCA у случају промјене власништва. 
 
(5) Уколико није испуњен услов из члана 60. став (1) тачка а) Закона о 
ваздухопловству Босне и Херцеговине, BHDCA може одобрити, на основу сагласности 
власника, упис у Регистар ваздухоплова који је узет под закуп, према члану 61. став (3) 
Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', број: 39/09). 
 

 
Члан 5. 

(Државна припадност и регистарске ознаке ваздухоплова) 
 

(1) У складу са чланом 63. Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине, 
ваздухоплови који су уписани у Регистар Босне и Херцеговине морају бити означени 
заставом Босне и Херцеговине и ознаком ''Е7''. 

 

(2) Иза  ових ознака за идентификацију државне  припадности додаје се средња 
цртица, а затим регистарска ознака коју је додијелила BHDCA. 

 

(3) Регистарска ознака из претходног става ће бити низ слова и/или бројева, 
како слиједи: 

 

а) једрилице - четири броја; 
 

б) микролаки ваздухоплови - слово "D", а затим три броја; 
 

ц) сви други ваздухоплови - три слова. 
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(4) Ваздухоплови морају бити означени заставом Босне и Херцеговине у складу са 
Законом о застави Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 19/01). 

(5) Нико неће стављати дизајн, знак или симбол на било који ваздухоплов који 
мијења  или доводи у забуну државну припадност или регистарску ознаку Босне и 
Херцеговине уколико другачије није одобрила BHDCA. 

(6) Ознаке неће уносити забуну у односу на Међународни код сигнала од пет слова и 
за стање опасности. Annex 7 налаже да се приликом додјељивања регистарске 
ознаке не користе комбинације које би се могле помијешати са комбинацијама од 
три  слова, почевши са Q, коришћеним у Q Код-у, и са позивом у помоћ SOS, 
или другим сличним хитним сигналима, нпр. XXX, PAN и ТТТ. 

 

(7) Трајне ознаке државе, заставе и регистрације Босне и Херцеговине ће: 
 

 а) бити нанесене бојом на ваздухоплов или причвршћене на други начин,  
обезбјеђујући сличан степен трајности; 

 

б) неће имати никакве украсе; 
 

ц) показивати контраст између боје и подлоге; 
 

д) бити увијек чисте и видљиве; и  

е) бити читљиве. 

 

Члан 6.  
(Истицање ознака ) 

(1) У складу са претходним чланом, сваки власник ће на ваздухоплову истакнути 
заставу Босне и Херцеговине и ознаке које се састоје од латиничног великог 
штампаног слова ''Е'' и арапског броја ''7'', који означавају државу Босну и 
Херцеговину, након чега слиједи регистарска ознака ваздухоплова исписана 
латиничним великим штампаним словом/има и/или арапским бројевима, 
додијељеним од стране BHDCA. 

 

(2) Уколико, због конфигурације ваздухоплова, није могуће означити ваздухоплов у 
складу  са одредбама из овог правилника, власник може поднијети захтјев BHDCA 
ради другачијег означавања. 

 

 
Члан 7. 

(Величина и тип ознака за идентификацију државе и регистарских ознака) 
 

(1) Сваки оператор, који ставља у погон ваздухоплов, истаћи ће ознаке на 
ваздухоплову, испуњавајући захтјеве из овог дијела правилника у погледу 
величине и типа. 

 

(2) Слова морају бити латинична, велика штампана слова, без украса.  

(3) Бројеви морају бити арапски бројеви, без украса. 

(4) Карактери и цртица морају бити обликовани пуним линијама и бојом која 
јасно показује контраст између боје и подлоге. 

 

(5) Висина се одређује тако да ће ознаке у свакој посебној групи бити једнаке висине 
и то: 

 

а) на крилима ваздухоплова морају бити високе најмање 50 центиметара; 
 

б) на трупу ваздухоплова (или еквивалентној структури) и вертикалним  
репним површинама морају бити високе најмање 30 центиметара; 

ц) на ваздухоплову који је лакши од ваздуха, осим слободних балона без 
људске посаде, морају бити високе најмање 50 центиметара. 
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(6) Ширина се одређује тако што сваки карактер и цртица морају бити широки двије 
трећине димензија висине, осим за слово "I" и број "1", који морају бити широки 
једну шестину  своје висине, а слова "М" и "W" могу бити широка онолико колико 
су и висока. 

 

(7) Дебљина карактера ће бити обликована пуним линијама, које су дебеле једну 
шестину своје висине. 

 

(8) Размак између сваког карактера не смије бити мањи од једне четвртине ширине 
тог карактера. 

 

(9) Ознаке, које се захтијевају по овом правилнику, морају имати исту висину, 
ширину, дебљину и размак са обје стране ваздухоплова. 

 

 
Члан 8. 

(Одступања за величину и мјесто ознака) 
 

(1) Ако је било која од површина двију страна, које су одобрене за истицање 
тражених ознака, довољно пространа за истицање ознака које испуњавају 
захтјеве  у односу на величину из овог правилника а друга није, оператор који 
ставља у погон ваздухоплов ставиће ознаке пуне величине на већу површину. 

 

(2) Ако ниједна површина није довољно велика за ознаке пуне величине, BHDCA 
може одобрити ознаке које су онолико велике колико је то изводљиво за 
истицање на већој од двије површине. 

 

 
Члан 9. 

(Мјесто ознака на ваздухоплову са непокретним крилима) 
 

Корисник који ставља у погон ваздухоплов са непокретним крилима, мора 
истакнути тражене  ознаке на крилима на вертикалним репним површинама или 
на бочним странама трупа ваздухоплова. Ознаке које се траже из овог члана биће 
истакнуте на сљедећи начин: 

 

а) ознаке морају бити једном истакнуте на доњој површини структуре крила; морају 
бити  истакнуте на лијевој половини доње површине крила, осим кад се протежу 
преко цијеле доње површине структуре крила; ознаке требају бити постављене на 
једнакој удаљености од нападне и излазне ивице крила колико год је то могуће; 
врхови слова и бројки морају бити окренути према нападној ивици крила;  

 

б) ако се истичу на вертикалним површинама репа, хоризонтално на обје површине 
једног вертикалног репа или на вањским површинама мулти-вертикалног репа; 

 

ц) ако се истичу на површинама трупа, хоризонтално на обје стране трупа (или 
еквивалентне структуре) између излазне ивице крила и нападне ивице 
хоризонталног стабилизатора; 

 

д) ако су омотачи мотора или њихови припадајући додаци смјештени у зони која је 
описана у тачки б) овог става и представљају саставни дио ваздухоплова, корисник 
ваздухоплова може смјестити ознаке хоризонтално на те омотаче, односно, 
припадајуће додатке. 

 

 
Члан 10. 

(Мјесто ознака на хеликоптеру) 

Сваки корисник хеликоптера мора истакнути ознаке хоризонтално на обје површине 
(стране) кабине или трупа или носача или репа, тако да се хеликоптер може одмах 
идентификовати. 
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Члан 11. 
(Мјесто ознака на ваздухоплову лакшем од ваздуха) 

 

(1) Корисник ваздушног брода (дирижабла) мора поставити ознаке на ваздушном 
броду тако да се оне појаве на: 

  

а) трупу, смјештено дужином на свакој страни трупа и на његовој горњој 
површини на линији симетрије; 

 

б) или на површинама хоризонталног и вертикалног стабилизатора: 
 

1)  за хоризонтални стабилизатор, смјештено на десној половини горње 
површине и на лијевој половини доње површине, са врховима слова и 
бројки према нападној ивици; и 

 

2) за вертикални стабилизатор, смјештено на свакој страни доње 
половине стабилизатора, са словима и бројкама постављеним 
хоризонтално. 

 

(2) Корисник сферичног балона (осим слободног балона без људске посаде) мора 
поставити ознаке тако да се оне појављују на два мјеста дијаметрално супротно 
једна другој и смјештене близу максималне хоризонталне кружнице балона. 

 

(3) Корисник несферичног балона (осим слободног балона без људске посаде) 
мора поставити ознаке тако да се оне појаве на свакој страни, смјештене близу 
максималног  попречног пресјека балона непосредно изнад или монтажне траке 
или тачака спајања сајли за овјешавање корпе. 

 

(4) Корисник ваздухоплова лакшег од ваздуха (осим слободног балона без људске 
посаде) мора поставити бочне ознаке тако да буду видљиве и са стране и са 
земље. 

 

(5) Корисник слободног балона без људске посаде мора поставити ознаке тако да се 
појављују на идентификационој плочици. 

 

 
Члан 12. 

(Мјесто и величина заставе Босне и Херцеговине на ваздухоплову) 
 

(1)  Велики ваздухоплови са непокретним крилима морају имати заставу Босне и 
Херцеговине постављену хоризонтално на објема странама вертикалног 
стабилизатора. Ширина (висина) заставе мора бити најмање 20 cm. 

 

(2)  Мали ваздухоплови са непокретним крилима морају имати заставу Босне и 
Херцеговине постављену хоризонтално на објема странама вертикалног 
стабилизатора. Ширина (висина) заставе мора бити најмање 10 cm. 

 

(3) Ваздухоплови са ротационим крилима морају имати заставу Босне и 
Херцеговине постављену хоризонтално на објема странама вертикалног 
стабилизатора или задњег дијела трупа. Ширина (висина) заставе мора бити 
најмање 10 cm. 

 

(4)  Ваздухоплови лакши од ваздуха морају имати заставу Босне и Херцеговине 
постављену хоризонтално поред регистарске ознаке чија је позиција описана у 
члану 11. овог правилника. Ширина (висина) заставе мора бити најмање 20 cm. 
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Члан 13. 
(Продаја ваздухоплова - уклањање ознака) 

 

У случају продаје ваздухоплова који је регистрован у Босни и Херцеговини, власник 
ваздухоплова је дужан да уклони све државне, регистарске ознаке и  заставу Босне  и  
Херцеговине прије његове испоруке купцу ако купац није држављанин Босне и  
Херцеговине или правно лице регистровано у Босни и Херцеговини, како је прописано 
у члану 3. овог правилника. 
 

 
Члан 14. 

(Потребне идентификационе плочице) 
 

Корисник ваздухоплова ће на сваки ваздухоплов, који је регистрован у Босни и 
Херцеговини, причврстити идентификациону плочицу: 
 

а) која садржи најмање ознаке државе и регистрације; 
 

б) која је направљена од метала отпорног на пожар и која има одговарајућа физичка 
својства; 
 

ц) која је причвршћена на ваздухоплов на истакнутом мјесту, близу главног улаза 
или, у  случају да се ради о слободном балону, која је причвршћена видљиво на 
вањску страну корисног терета. 
 

 
Члан 15. 

(Брисање ваздухоплова из Регистра) 
 

Брисање ваздухоплова из Регистра Босне и Херцеговине врши BHDCA у складу са 
чланом 62. Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине, о чему издаје Потврду 
чији је садржај дат у Прилогу овог правилника. 

 

 
Члан 16. 

(Прелазна одредба) 
 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник  о регистрацији 
и означавању ваздухоплова (''Службени гласник БиХ'', број: 52/04). 
 

 
Члан 17. 

(Завршна одредба) 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику БиХ''. 
 

 
 
 

Број: 1-3-02-2-102-1/14        Генерални директор 
Бања Лука, 30.01.2014. године                                          Ђорђе Ратковица, с.р. 



Службени гласник БиХ, број 10/14 od 10.02.2014. 
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