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SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 11. 2021.

На основу члана 16. и члана 61. став (2) Закона о управи
("Службени гласник БиХ", бр. 32/02, 102/09 и 72/17), те члана
14. став (1) Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 39/09 и 25/18), генерални
директор Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и
Херцеговине доноси

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 9. 11. 2021.

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ЛЕТИЛИЦАМА ЗА СЛОБОДНО ЛЕТЕЊЕ (ЛСЛ)
Члан 1.
(1) У Правилнику о летилицама за слободно летење (ЛСЛ)
("Службени гласник БиХ", бр. 60/12 и 9/17) у члану 2.
тачка ј) мијења се и гласи:
"ј) Летилиште је одређен простор на земљи
(укључујући објекте, опрему и инсталације)
намијењен за полијетање, слијетање, кретање по
земљи и смјештај летилица, опреме и особља ради
спровођења спортских, привредних и других
ваздухопловних активности;"
(2) У члану 2. тачка п) мијења се и гласи:
"п) Терен - одређен простор на земљи који задовољава
услове за повремено обављање ваздухопловних
активности
параглајдерима,
падобранима,
змајевима без мотора и балонима."
(3) У члану 2. додаје се нова тачка ии) која гласи:
"ии) Посебна летилишта - на којима се спроводи летење
летилица посебне категорије и ултралаких
летилица."
Члан 2.
(1) У члану 13. став (1) мијења се и гласи:
"(1) ЛСЛ могу спроводити активности са аеродрома,
летилишта и посебних летилишта који посједују важећу
потврду о кориштењу аеродрома, летилишта и посебних
летилишта коју је издала BHDCA.
(2) У члану 13. став (2) мијења се и гласи:
"(2) ЛСЛ могу спроводити активности са терена уз
претходно достављену Изјаву о усклађености корисника
са сегментима обезбјеђивања безбједности на терену
BHDCA."
(3) У члану 13. став (3) мијења се и гласи:
"(3) Потврда о коришћењу може се издати лицу/оператеру
који испуњавају услове у складу са Законом о
ваздухопловству, Правилником о условима и начину
издавања потврде аеродромског оператора и
Правилником о условима и начину коришћења
летилишта."
(4) У члану 13. додаје се нови став (4) који гласи:
"(4) Спровођење летачких активности ЛСЛ изван одобрених
аеродрома, летилишта, посебних летилишта и терена
може бити допуштено посебним одобрењем BHDCA
или организације коју она овласти за то."
Члан 3.
Члан 58. мијења се и гласи:
"Истраживање инцидената и несрећа се обавља у складу
са Правилником о истраживању несрећа и озбиљних
инцидената ваздухоплова."
Члан 4.
Члан 59. мијења се и гласи:
"Извјештавање о угрожавању безбједности и несрећама
у којима су учествовале ЛСЛ обавља се по поступку и на
начин прописан Правилником о извјештавању о догађајима."
Члан 5.
Члан 60. се брише.
Члан 6.
Досадашњи члан 61. постаје члан 60.
Члан 7.
Досадашњи члан 62. постаје члан 61.
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Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
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