
Службени гласник БиХ број 20/11 од 21.03.2011. 

На основу члана 16., 61. став (1) и (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 

32/02 и 102/09), члана 14. став (1) и став (3) тачка а) Закона о ваздухопловству Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 39/09), генерални директор Дирекције за 

цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине доноси  

 

 

ПРАВИЛНИК 

о 

организацији и саставу одбора за жалбе Европске агенције за ваздухопловну 

безбједност 

 

 

Члан 1. 

(Предмет) 

Овим Правилником утврђују се правила организације и састава одбора за жалбе 

Европске агенције за ваздухопловну безбједност. 

 

Члан 2. 

(Подручје примјене) 

Овим Правилником примјењиваће се Додатак I уз овај Правилник. 

 

Члан 3. 

(Појмови) 

(1) Појам "ECAA споразум" означава Мултилатерални споразум између Европске 

заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, 

Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, 

Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике 

Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са 

Резолуцијом Савјета безбједности УН 1244 од 10. јуна 1999.) о успостављању 

Заједничког европског ваздухопловног подручја.  
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(2) Појмови "Заједница", "прописи Заједнице", и "држава чланица" који се користе у 

додатку овог Правилника тумаче се сагласно тачкама 2. и 3. Анекса II ECAA споразума. 

и ставу (2) члана 3. Протокола II, Анекса V, ЕCАА Споразума. 

(3) Појмови "надлежни орган", "надлежни орган државе чланице", „национална тијела за 

цивилно ваздухопловство“ и "национална цивилна ваздухопловнa власт" који се 

користе у додатку овог Правилника тумаче се као Дирекција за цивилно 

ваздухопловство Босне и Херцеговине (BHDCA).   

 

Члан 4. 

(Надлежност за спровођење Правилника) 

У смислу имплементације Уредбе из Додатка I овог Правилника надлежна је Дирекција 

за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, у оквиру надлежности које има на 

основу Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 

39/09) и овог Правилника. 

 

Члан 5. 

(Додатак) 

Додатак I овог Правилника је Уредба ЕЗ број 104/2004 од од 22. јануара 2004. која 
прописује правила у погледу организације и састава одбора за жалбе Европске 
агенције за ваздухопловну безбједност (Текст од важности за Eвропски привредни 
простор). 
 

Члан 6. 

(Тумачење) 

У случају нејасноћа у тумачењу и недостатака одредаба овог Правилника користиће се 
текст Уредбе из Додатака I овог Правилника на енглеском језику, како је објављен у 
Службеном листу Европске Уније. 
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Члан 7. 

(Ступање на снагу) 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Босне и Херцеговине”. 

 

 

Број: 1-3-02-2-124-1/10                                                                   Генерални директор 

Бања Лука, 27.01.2011. године.                                                   Ђорђе Ратковица, с.р. 
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ДОДАТАК I 

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕЗ-а) бр. 104/2004 

од 22. јануара 2004. 

која прописује правила у погледу организације и састава одбора за жалбе Европске 
агенције за ваздухопловну безбједност 

КОМИСИЈА ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА,  

узимајући у обзир Уговор о оснивању Европске заједнице,  

узимајући у обзир Уредбу (ЕЗ-а) бр. 1592/2002 Европског парламента и Вијећа од 15. 
јануара 2002. о заједничким правилима у подручју цивилног ваздухопловства и којом се 
оснива Европска агенција за ваздухопловну безбједност (1), како је посљедњи пут 
измијењена и допуњена Уредбом Комисије (ЕЗ-а) бр. 1701/2003 (2) , а посебно њен члан 
31. став 3. и члан 32. став 5.,  

будући да:  

(1) Уредба (ЕЗ-а) бр. 1592/2002 овлашћује Европску агенцију за ваздухопловну 
безбједност (Агенција) да доноси појединачне одлуке у подручјима пловидбености и 
потврда о безбједности пловила за околину, истрага предузећа те плаћања 
примјењивих такса. Она такође успоставља и одбор за жалбе којем се могу подносити 
жалбе на наведене појединачне одлуке.  

(2) Чланови 31. и 32. Уредбе (ЕЗ-а) бр. 1592/2002 овлашћују Комисију да усвоји 
детаљна правила у вези с бројем одбора за жалбе, додјељивањем посла, потребним 
квалификацијама чланова сваког одбора и овлаштењама појединих чланова у 
припремној фази одлучивања те условима гласања.  

(3) Очекује се да ће број жалба бити доста ограничен све док се не измијени и допуни 
Уредба (ЕЗ-а) бр. 1592/2002 на начин да се подручје њене примјене прошири на летове 
и издавање дозвола посади.  

(4) Одбор ће разматрати предмете за које је потребан висок степен општег техничког 
искуства у подручју сертификације. Упркос томе одбором треба предсједати члан који 
посједује правне квалификације те има признато искуство у међународном праву и 
праву Заједнице. Тај би члан требао бити предсједник.  

(5) Како би се поједноставило поступање са жалбама и њихово рјешавање, за сваки би 
појединачни случај требало именовати извјестиоца који би, inter alia, био одговоран за 
кореспонденцију са странкама те за припремање нацрта одлука.  

(6) Како би се обезбједило ефектно дјеловање одбора за жалбе, у његовом би саставу 
требао постојати регистар чије би особље било одговорно за обављање помоћних 
послова који нису повезани с правним или техничким оцјенама.  

(7) Мјере предвиђене овом Уредбом у складу су с мишљењем Одбора успостављеног 

на основу члана 54. става 3. Уредбе (ЕЗ-а) бр. 1592/2002, 

 

__________ 

(1)СЛ Л 240, 7.9.2002., стр. 1.  

(2) СЛ Л 243, 27.9.2003., стр. 5.  
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ДОНИЈЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:  

Члан 1. 

Број одбора 

Ради одлучивања о жалбама на одлуке наведене у члану 35. Уредбе (ЕЗ-а) 1592/2002 
оснива се одбор за жалбе.  

Члан 2. 

Квалификације чланова 

1. Жалбени одбор чине два члана који посједују техничке квалификације и један члан с 
квалификацијама у подручју права који је уједно и предсједник одбора.  

2. Технички оспособљени чланови и њихови замјеници посједују универзитетску 
диплому или једнаковриједну квалификацију те имају знатно стручно искуство у 
подручју сертификације, у једној или више дисциплина наведених у прилогу овој 
уредби.  

3. Правно оспособљени члан и његов замјеник дипломирани су правници који посједују 
признато искуство у подручју права Заједнице и међународног права.  

Члан 3. 

Овлаштења предсједника 

1. Сједнице одбора за жалбе сазива предсједник. Предсједник се брине за квалитет и 
досљедност одлука одбора.  

2. Предсједник додјељује разматрање жалбе једном члану одбора као извјестиоцу.  

Члан 4. 

Улога извјестиоца 

1. Извјестилац обавља прелиминарно разматрање жалбе.  

2. Извјестилац се брине за уску сарадњу и размјену информација са странкама у 
поступку. Ради тога извјестилац:  

(а) припрема саопштења странкама зависно о упутству предсједника одбора;  

(б) саопштава евентуалне пропусте које странка у поступку треба исправити;  

(ц) утврђује одговарајуће временске рокове у поступку у складу с чланом 39. ставом 2. 

Уредбе (ЕЗ-а) бр. 1592/2002; те 

(д) у име одбора потписује сва саопштења.  

3. Извјестилац припрема интерне састанке одбора и усмене поступке.  

4. Извјестилац припрема нацрт одлуке.  

Члан 5. 

Регистар у саставу одбора за жалбе 

1. Извршни директор одбору за жалбе додјељује регистар. Особље одговорно за рад 
регистра не учествује нити у једном поступку Агенције везаном уз одлуке на које се 
може уложити жалба.  
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2. Особље регистра посебно је одговорно за :  

(а) вођење регистра, у којем су хронолошким редом поредане све уложене жалбе и 
додатни документи;  

(б) запримање, посредовање и похрану докумената;  

(ц) обављање осталих послова за одбор за жалбе који нису повезани с правним или 
техничким оцјенама, углавном оних везаних уз представљање, предају пријевода и 
обавијести;  

(д) предају извјештаје предсједнику одбора о формалној прихватљивости ново уложене 
жалбе;  

(е) по потреби, вођење записника усмених поступака.  

Члан 6. 

Вијећање 

1. Вијећању присуствују само чланови одбора; предсједник одбора може, међутим, 
допустити да вијећању присуствују остали службеници попут особља регистра или 
усмених преводилаца. Вијећање је тајно.  

2. Тијеком вијећања чланова одбора мишљење извјестиоца слуша се прво, а мишљење 
предсједника задње.  

Члан 7. 

Услови гласања и редослед 

1.Одлуке одбора за жалбе доносе се већином гласова његових чланова. Приликом 

неодлученог гласања, одлучујући је глас предсједника одбора. 

2. Уколико је гласање потребно, гласа се редоследом који је утврђен у члану 6. ставу 2. 
Суздржани гласови нису допуштени.  

Члан 8. 

Ступање на снагу 

Ова Уредба ступа на снагу 20. дана од објаве у Службеном листу Европске уније.  

Ова Уредба у цијелости обвезује и непосредно се примјењује у свим државама 
чланицама.  

 

Састављено у Бриселу, 22. јануара 2004.  

За Комисију  

Loyola DE PALACIO  

Потпредсједник 
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ПРИЛОГ 

ПОПИС ДИСЦИПЛИНА 

1. Сљедеће техничке дисциплине:  

(i) лет/рад машине  

(ii) структура  

(iii) хидромеханички системи  

(iv) ротор/пријеносни системи  

(v) електрични уређаји/HIRF/удар муње  

(vi) електроника летјелице/софтвер  

(vii) погонски уређај/системи за гориво  

(viii) безбједност у кабини/ системи за околину  

(ix) бука/емисије  

(x) трајна пловидбеност/ директиве о пловидбености како су примијењене на сљедеће 
производе, њихове дијелове и уређаје:  

(а) велики ваздухоплови  

(б) летјелице с ротором  

(ц) мали ваздухоплови  

(д) балони/ ваздухоплови/ једрилице/ беспилотне летјелице (UAV)  

(е) мотори /помоћне погонске јединице (APU)/ пропелери.  

2. Одобрења и системи квалитета везани уз:  

(i) организације за конструкцију  

(ii) организације за производњу  

(iii) организације за одржавање 

 

 

 


