Број: 1-2-02-2-537-1/18
Бања Лука, 08.06.2018. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
заинтересованим странама за учешће у изради прописа у Дирекцији за цивилно
ваздухопловство Босне и Херцеговине
У складу са интерним актом Израда и доношење прописа бр. 1-5-02-3-470-1/17 од
21.06.17. године, Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ (удаљем тексту: BHDCA) за
сваки пропис који доноси, формира радну групу за израду прописа која, поред
представника BHDCA укључује и представника заинтересованих страна.
У оквиру израде Правилника о падобранству, BHDCA објављује позив свим
заинтересованим странама да се пријаве за учешће у радној групи за израду прописа.
Улога представника заинтересованих страна у изради прописа је да активним учешћем
допринесе прецизном дефинисању захтјева из области падобранства, што подразумијева
дефинисање услова за стицање потврда падобраснког особља, овлаштења и других
ауторизација у циљу несметаног одвијања падобранских активности.
Од пристиглих пријава заинтересованих учесника, BHDCA ће изабрати једно лице с
најбољим квалификацијама, односно лице за које се утврди да ће својим искуством и
знањем дати најбољи допринос изради поменутог прописа.
Услови за учешће у радној групи:
- посједовање потврде о стручној обучености падобранца и искуство у обуци падобранског
особља;
- период ангажовања: 6 мјесеца;
- накнада за период ангажмана: учешће у раду радне групе за израду прописа се обавља
на доборовољној основи и за њега није предвиђена накнада.
Потребни документи:
- CV;
- Фотокопија потврде о стручној обучености падобранца.
Биографија мора да садржи: име и презиме кандидата, датум и мјесто рођења, контактподатке, податке о образовању, податке о досадашњем искуству у ваздухопловним
областима које су обухваћене прописом, податке о стручном усавршавању и податке о
досадашњем искуству у обучавању падобранског особља у последњих 5 година.
Пријаве се достављају путем поште препоручено на адресу:
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“Јавни позив заинтересованим странама за учешће у изради прописа у Дирекцији за
цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине”
Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине
Пере Креце бб
78000 Бања Лука
Рок за подношење пријава је 20 дана од дана објављивања позива на интернет страници
BHDCA (www.bhdca.gov.ba). Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до
посљедњег дана наведеног рока, односно до 28.06.2018. године у 17:00 сати.

Strana 2 od 2

