Temeljem članka 16. i 61. stavak (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj: 32/02 i
102/09) i članka 14. stavak (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", broj: 39/09), generalni ravnatelj Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
donosi

PRAVILNIK
O
UVJERENJIMA O PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA ZA IZVOZ

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet)
Ovim pravilnikom se utvrđuju tehnički zahtjevi za izdavanje Uvjerenja o plovidbenosti
zrakoplova za izvoz (u daljnjem tekstu: Uvjerenja o plovidbenosti za izvoz).
Članak 2.
(Podnošenje zahtjeva)
(1) Podnositelj zahtjeva za dobivanje Uvjerenja o plovidbenosti za izvoz mora biti vlasnik ili
njegov zastupnik.
(2) Zahtjev mora biti podnešen na obrascu čiji je sadržaj naveden u Dodatku I ovog pravilnika.
Uz zahtjev se prilaže Lista tehničkih podataka o zrakoplovu.
(3) Svaki zahtjev mora sadržavati:
a) Potvrdu o provjeri plovidbenosti (ARC) ne stariju od 30 dana;
b) Dokaz da zrakoplov odgovara projektu tipa koji je prihvatljiv u državi uvoza;
c) Dokaz da zrakoplov zadovoljava dodatne zahtjeve za uvoz u državu u koju se uvozi;
d) Kod privremene ugradnje opreme za prelet u svrhu preleta za isporuku, odgovarajući opis
ugrađene opreme, zajedno sa izjavom da će ona, nakon preleta za isporuku, biti uklonjena i
da će zrakoplov biti doveden u stanje odobrene konfiguracije;
e) Opis metoda za zaštitu od korozije i oštećenja (ako su korištene), za očuvanje i zaštitu
zrakoplova pri prijevozu ili skladištenju. U opisu se mora navesti trajnost i učinkovitost tih
metoda;
f) Izjavu o datumu kada je vlasništvo prenešeno ili kada bi trebalo biti prenešeno na stranog
kupca.
(4) Zrakoplov ne mora zadovoljiti zahtjeve navedene u stavku (3) točkama b) do e) ovoga
članka ako je to prihvatljivo tijelu nadležnom za civilno zrakoplovstvo u državi u koju se uvozi,
te ako to tijelo izda pisanu izjavu u kojoj se navode zahtjevi koje nije potrebno zadovoljiti i
prihvatljive razlike u konfiguraciji između zrakoplova koji se izvozi i odobrene konfiguracije.
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DIO DRUGI – IZDAVANJE UVJERENJA O PLOVIDBENOSTI ZA IZVOZ
Članak 3.
(Izdavanje Uvjerenja o plovidbenosti za izvoz)
(1) BHDCA će izdati Uvjerenje o plovidbenosti za izvoz ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) zrakoplov odgovara odobrenom tipskom dizajnu;
b) u stanju je za vršenje sigurnih operacija;
c) u suglasnosti je sa zahtjevima države u koji se izvozi.
(2) Nakon izvršene provjere, BHDCA će izdati Uvjerenje o plovidbenosti za izvoz na obrascu čiji
je sadržaj naveden u Dodatku II ovog pravilnika.
(3) Uvjerenje o plovidbenosti za izvoz ne može biti temelj za operacije zrakoplovom.
(4) BHDCA može odbiti zahtjev za izdavanje Uvjerenja o plovidbenosti za izvoz ako smatra da
trenutna lokacija zrakoplova predstavlja smetnju u sprovođenju odredaba ovog pravilnika.
(5) Ako je Uvjerenje o plovidbenosti za izvoz izdano na temelju pisane izjave tijela nadležnog za
civilno zrakoplovstvo u državi u koju se zrakoplov uvozi, zahtjevi kojima nije udovoljeno, te
razlike u konfiguraciji, ako postoje, između zrakoplova koji se izvozi i odgovarajućeg
odobrenog projekta tipa, moraju biti navedeni kao izuzeća u Uvjerenju o plovidbenosti za
izvoz.
Članak 4.
(Dužnosti i odgovornosti imatelja Uvjerenja o plovidbenosti za izvoz)
Osim ako je tijelo, nadležno za civilno zrakoplovstvo u državi u koju se uvozi, drugačije
prihvatilo, izvoznik, koji dobiva Uvjerenje o plovidbenosti za izvoz, mora:
a) dostaviti tijelu, nadležnom za civilno zrakoplovstvo u državi u koju se uvozi, sve dokumente i
podatke neophodne za ispravno funkcioniranje zrakoplova koji je izvezen, npr. Priručnike za
letenje, Priručnike za održavanje, Servisne biltene, upute o sastavljanju i druge materijale koji
su navedeni u posebnim zahtjevima države u koju se uvozi. Dokumenti, podaci i materijali
mogu biti proslijeđeni na bilo koji način koji je sukladan posebnim zahtjevima te države;
b) dostaviti sve proizvođačeve upute za sklapanje pri izvozu rastavljenih zrakoplova. Ove upute
moraju sadržavati dovoljno pojedinosti da bi se omogućilo sastavljanje (rigging), poravnanje
(alignment) ili ispitivanje na zemlji koje je neophodno kako bi se, nakon sklapanja, osigurala
sukladnost odobrenoj konfiguraciji zrakoplova;
c) zaštititi i pakirati zrakoplove, ako je to potrebno za njihovu zaštitu od korozije i oštećenja
tijekom prijevoza ili skladištenja, te navesti trajanje i djelotvornost takvih metoda;
d) ukloniti ili osigurati uklanjanje sve opreme privremeno ugrađene u zrakoplov za prelet u svrhu
izvozne isporuke, te vratiti zrakoplov u stanje odobrene konfiguracije nakon završetka leta za
isporuku.
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TREĆI DIO – DODACI
Članak 5.
(Dodaci)
Sastavni dio ovoga pravilnika čine dodaci, kako slijedi:
a) Dodatak I - Zahtjev za izdavanje BHDCA Uvjerenja o plovidbenosti za izvoz;
b) Dodatak II - Uvjerenje o plovidbenosti za izvoz.

ČETVRTI DIO – ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
(Završne odredbe)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku BiH''.

Broj: 1-3-02-2-34-1/14
Banja Luka, 17.1.2014. godine

Generalni ravnatelj
Đorđe Ratkovica, v.r.
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Dodatak I - Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o plovidbenosti za izvoz
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Dodatak II - Uvjerenje o plovidbenosti za izvoz
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