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На основу члана 16, 61. став (2) и 99. став (4) Закона о 

управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09), 
члана 14. став (1) и члана 42. Закона о ваздухопловству 
("Службени гласник БиХ", број 39/09), генерални директор 
Дирекције за цивилно ваздухопловство доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УСЛОВИМА КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ ЦЕНТАР ЗА 
ОБУКУ ВАЗДУХОПЛОВНОГ СТРУЧНОГ ОСОБЉА 

НА АЕРОДРОМУ 

Члан 1. 
У члану 2. тачка х) иза ријечи "послова" се додају 

ријечи "и одобрења". 

Члан 2. 
У члану 4. став (4), тачка д) се мијења и гласи: 
д) Основе безбједности ваздушног саобраћаја и 

безбједности цивилног ваздухопловства. 
У члану 4. став (4), иза тачке ф) се додају тачке г) и х) 

које гласе: 
г) Интегрисани систем управљања квалитетом; 
х) Основе прихвата и отпреме робе и поште. 
У члану 4. став (5) се брише и гласи: 

(5) Обука за обнављање и продужење важности потврде о 
обучености или одобрења за рад спроводи се у складу 
са планом и програмом због: 
а) продужења важности потврде или одобрења, због 

прекида или одсуства са посла у периоду дужем 
од једне године, када није истекла важност 
потврде или одобрења; 

б) обнављања важности потврде или одобрења након 
истека. 

Члан 3. 
У члану 5. став (1) тачка е) иза ријечи "оспособљавање" 

се додају ријечи "и провјеравање". 

Члан 4. 
У члану 8. став (2), иза ријечи "најмање" додаје се: 
"ВСС или додипломски студиј (1 циклус -180 ECTS)". 

Члан 5. 
У члану 10. став (1) се брише и гласи: 

(1) Предавач теоријске обуке (у даљњем тексту: предавач) 
мора имати ВСС или додипломски студиј (1 циклус -
180 ECTS). 

Члан 6. 
У члану 11. став (3) иза ријечи "кандидата" се додају 

сљедеће ријечи: 
(3) "осим ако су у питању обуке на DCS (Departure Control 

System) и CTP (Computer Training Program)". 
У члану 11. став (4) се мијења и гласи: 

(4) "Избор и именовање инструктора практичне обуке и 
испитивача одређује оператор аеродрома". 

Члан 7. 
У члану 14. у наслову иза ријечи "оспособљавање" се 

додају ријечи "и провјеравање". 

Члан 8. 
У члану 16. став (1) тачке а) и б), ријеч "дневник" се 

мијења ријечју "евиденција". 

Члан 9. 
У члану 17. став (1), тачка а) се мијења и гласи: 

а) "литературу и наставни материјал за обуку" 

Члан 10. 
У члану 18. став (1) иза ријечи "обуци" се додају ријечи 

"у штампаној или електронској форми". 

Члан 11. 
У члану 20. иза става (1) се додаје став (2), који гласи: 

(2) "У случају када је центар за обуку једини оператор на 
свом базном аеродрому, исти може одмах приступити 
издавању потврда о обучености за своје запосленике, 
без претходног издавања увјерења, уз предуслов да су 
испуњени сви услови за издавање потврде". 

Члан 12. 
У члану 21. став (1), тачка г) се мијења и гласи: 
г) "потпис овлашћене особе и печат". 

Члан 13. 
У члану 23. став (3) се мијења и гласи: 

(3) "Одобрење за рад издаје се на период од 36 мјесеци, уз 
обавезни континуирани стручни надзор центра једном у 
години од стране BHDCA". 

Члан 14. 
У члану 24. став (2) додаје се тачка х) која гласи: 
х) "Доказ о уплати административне таксе и 

накнаде". 

Члан 15. 
У члану 25. став (2) тачка б) мијења се и гласи: 
б) "Извјештај о раду центра за протеклу школску 

годину (подаци о броју кандидата који су били на 
обуци, који су завршили и положили испит за 
стицање потврде о обучености и одобрења, 
обнови важности потврде, односно, одобрења по 
завршеној обуци". 

У члану 25. став (2) додаје се тачка ц) која гласи: 
ц) "Доказ о уплати административне таксе и накнаде 

за продужење одобрења за рад". 

Члан 16. 
У члану 26. у ставу (2) ријеч "записник" мијења се у 

"извјештај". 
У члану 26. у ставу (3) брише се ријеч "потврду". 

Члан 17. 
У Додатку број 1. Садржај оперативног приручника - 

Operations Manual, поглавље "ДИО ЧЕТИРИ - 
"Оспособљавање стручног особља" се мијења и гласи: 

"Оспособљавање оперативног особља". 
У Додатку број 1. Садржај оперативног приручника – 

Operations Manual, поглавље "2. САДРЖАЈ ПРОГРАМА ЗА 
ОБУКУ - TRAINING ПРОГРАМ" се мијења и гласи: 

"2. САДРЖАЈ ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНО 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ПРОВЈЕРАВАЊЕ - TRAINING 
ПРОГРАМ". 

Члан 18. 
У прилогу овог правилника додат је Прилог број 2 - 

образац Одобрења за рад. 

Члан 19. 
Овај правилник ступа на снагу 8 (осми) дана од дана 

доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 1-3-02-2-190-1/15 
02. марта 2015. године 

Бања Лука
Генерални директор 

Ђорђе Ратковица, с. р.
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