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На основу члана 16. и 61. став (2) Закона о управи 

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

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

КОНТИНУИРАНОЈ ПЛОВИДБЕНОСТИ 
ВАЗДУХОПЛОВА И ВАЗДУХОПЛОВНИХ 
ПРОИЗВОДА, ДИЈЕЛОВА И УРЕЂАЈА И О 

ОДОБРАВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА И ОСОБЉА КОЈЕ 
СЕ БАВЕ ОВИМ ПОСЛОВИМА 

Члан 1. 
У члану 2. након тачке к) додаје се тачка ка) која гласи: 
ка) "ваздухоплов ELA2 значи сљедећи европски лаки 

ваздухоплов с посадом": 
1. ваздухоплов чија је највећа допуштена маса при 

узлијетању (MTOM) 2.000 кг или мање који није 
разврстан као комплексни ваздухоплов на 
моторни погон; 

2. једрилица или једрилица с помоћним мотором 
чији је MTOM 2.000 кг или мање; 

3. балон; 
4. ваздушни брод узгоњен врућим ваздухом; 
5. ваздушни брод узгоњен гасом који је у складу са 

сљедећим карактеристикама: 
- 3% максималне статичке тежине, 
- невекторски потисак (осим повратног 

потиска), 
- конвенционалан и једноставан пројекат 

конструкције, контролног система и система 
балонета, те 

- команде без серва; 
6) врло лаки ротокоптер." 

Члан 2. 
У члану 3. додаје се став (4) који гласи: 

(4) "Програми одржавања одобрени у складу са захтјевима 
који су се примјењивали прије ступања на снагу овог 
Правилника сматрају се одобренима у складу са 
захтјевима утврђеним у овом Правилнику." 

Члан 3. 
У члану 6. додаје се став (5) који гласи: 

(5) "У курсеве оспособљавања за тип, одобрене прије него 
што је у подацима о оперативној прикладности за 
одговарајући тип одобрен минимални наставни план 
оспособљавања за овлашћење за тип особља које издаје 
потврде, одговарајући ће се елементи одређени у 
обавезном дијелу тих података о оперативној 
прикладности уврстити најкасније до 18. децембра 
2017. или у року од двије године од одобрења података 
о оперативној прикладности, што год било касније." 

Члан 4. 
(1) У члану 8. у ставу 2. тачки (б) датум "28. септембар 

2017." замјењује се датумом "28. септембар 2018."; 
(2) У члану 8. додаје се сљедећи став (4) који гласи: 
(4) "Одступајући од става (1)" 

a) "BHDCA или, према потреби, организације могу 
наставити издавати потврде, претходно издање, 
како је утврђено у Додатку III Прилогу I (Дио М) 
или Додатку II и Додатку III Прилогу IV (Дио 147) 
до 31. децемра 2015.;" 

b) "потврде издане прије 1. јануара 2016. остају 
ваљане док се не промијене, привремено или 
трајно одузму." 

Члан 5. 
(1) Прилог I (Дио М) мијења се у складу с Прилогом I овог 

Правилника. 
(2) Прилог II (Дио 145) мијења се у складу с Прилогом II 

овог Правилника. 
(3) Прилог III (Дио 66) мијења се у складу с Прилогом III 

овог Правилника. 
(4) Прилог IV (Дио 147) мијења се у складу с Прилогом IV 

овог Правилника. 

Члан 6. 
Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 1-3-02-2-1040-1/15 
23. новембрa 2015. године 

Бања Лука
Генерални директор 

Ђорђе Ратковица, с. р.
 

ПРИЛОГ I 
Прилог I (Дио М) мијења се како слиједи: 

1. Садржај се мијења како слиједи: 
i. тачка М.А.607. замјењује се сљедећим: 

"М.А.607. Овлашћено особље и особље за провјеру  
пловидбености"; 

ii. тачка М.А.614. замјењује се сљедећим: 
"М.А.614. Евиденција о одржавању и провјери  
пловидбености". 
2. Тачка М.А.201. мијења се како слиједи: 

i. У подтачки (а), став 4. замјењује се сљедећим: 
"4. се одржавање ваздухоплова не обавља у складу с 

програмом одржавања како је утврђено у тачки 
М.А.302."; 
ii. тачка (е) замјењује се сљедећим: 

"(е) Како би се испуниле одговорности из тачке 
(а), 

i. власник ваздухоплова може уговорити послове 
повезане с континуираном пловидбеношћу с 
организацијом за вођење континуиране 
пловидбености одобреном у складу с Одјељком А, 
Поддијелом Г овог Прилога (Дио М). У том 
случају организација за вођење континуиране 
пловидбености преузима одговорност за исправно 
обављање тих послова. Уговор описан у Додатку I 
употребљава се у том случају; 

ii. власник који одлучи да води континуирану 
пловидбеност ваздухоплова под властитом 
одговорношћу, без уговора у складу с Додатком I, 
може ипак склопити ограничени уговор за развој 
програма одржавања и обраду његовог одобрења у 
складу с тачком М.А.302, са: 
- организацијом за вођење континуиране 

пловидбености, одобреном у складу с 
Одјељком А, Поддијелом Г овог Прилога 
(Дио М), или 

- у случају ваздухоплова ELA2 који нису 
укључени у комерцијалне операције, 
организацијом за одржавање из Дијела 145. 
или М.А. Поддијела Ф. 

 У том случају, ограниченим уговором преноси се 
одговорност за развој и, осим у случају када власник 
даје изјаву у складу с М.А.302.(х), обраду одобрења 
програма одржавања на организацију с којом је уговор 
склопљен." 

3. У тачки М.А.301. тачка 3. замјењује се сљедећим: 
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"3. извођењем цјелокупног одржавања, у складу с 
програмом одржавања ваздухоплова према Дијелу 
М.А.302.;" 

4. Тачка М.А.302. мијења се како слиједи: 
i. у тачки (ц) прва реченица замјењује се сљедећим: 

 "Када континуирану пловидбеност ваздухоплова води 
организација за вођење континуиране пловидбености 
одобрена у складу с Одјељком А, Поддијелом Г овог 
Прилога (Дио М) или када постоји ограничени уговор 
између власника и те организације у складу с тачком 
М.А.201.(е) подтачком ii, програм одржавања 
ваздухоплова и његове измјене могу се одобрити у 
оквиру поступка индиректног одобрења."; 
ii. додају се тачке (х) и (и) како слиједи: 

"(х) У случају ваздухоплова ELA1 који нису 
укључени у комерцијалне операције, 
усклађеност с тачкама (б), (ц), (д), (е) и (г) 
може се замијенити усклађеношћу са свим 
сљедећим условима: 

1. У програму одржавања ваздухоплова јасно се одређује 
власник и конкретни ваздухоплов на који се програм 
односи, укључујући сваки уграђени мотор и елису. 

2. Програм одржавања ваздухоплова је: 
- усклађен с "програмом минималног прегледа" из 

тачке (и) који одговара одређеном ваздухоплову, 
или 

- усклађен с тачкама (д) и (е). 
 Програм за одржавање није мање ограничавајући од 

"програма минималног прегледа". 
3. Програм одржавања ваздухоплова укључује све 

обавезне захтјеве за континуирану пловидбеност као 
што су наредбе о пловидбености које се понављају, 
одјељак о ограничењима пловидбености у упутствима 
за континуирану пловидбеност или посебни захтјеви за 
одржавање из листе података сертификата типа. 

 Осим тога, у програму одржавања ваздухоплова 
одређују се сви додатни послови одржавања које треба 
обавити због посебног типа ваздухоплова, 
конфигурације ваздухоплова те врсте и специфичности 
операције. Морају се узети у обзир најмање сљедећи 
елементи: 
- посебна уграђена опрема и модификације 

ваздухоплова, 
- поправци уграђени у ваздухоплов, 
- компоненте с ограниченим вијеком трајања и 

кључне компоненте за безбједност летења, 
- препоруке за одржавање, као што је вријеме 

између ремонта (TBO), препоручено у сервисним 
билтенима, сервисним дописима и осталим 
необавезним сервисним информацијама, 

- примјењиве оперативне наредбе/захтјеви повезани 
с периодичним прегледом одређене опреме, 

- посебна оперативна одобрења, 
- употреба ваздухоплова и оперативно окружење, 
- одржавање које обавља пилот-власник (ако је 

могуће примијенити). 
4. Ако програм одржавања није одобрила BHDCA 

(директно или ако га није одобрила организација из 
Дијела М.А. Поддијела Г у оквиру индиректног 
поступка одобрења), програм одржавања ваздухоплова 
садржи потписану изјаву у којој власник изјављује да је 
то програм одржавања ваздухоплова за одређену 
регистрацију ваздухоплова, те он изјављује да је у 
потпуности одговоран за његов садржај и посебно, за 
сва одступања у односу на препоруке носиоца 
одобрења пројекта. 

5. Програм одржавања ваздухоплова провјерава се 
најмање једном годишње. Ту провјеру програма 
одржавања проводи: 
- особа која проводи провјеру пловидбености 

ваздухоплова у складу с тачком М.А.710.(га), или 
- организација из Дијела М.А. Поддијела Г која 

води континуирану пловидбеност ваздухоплова у 
оним случајевима када провјера програма 
одржавања није проведена заједно с провјером 
пловидбености. 

 Ако се у оквиру провјере открију одступања на 
ваздухоплову повезана с мањкавостима у садржају 
програма одржавања, особа која проводи провјеру 
обавјештава BHDCA, а власник је у обавези измијенити 
програм одржавања према договору са BHDCA. 
(i) У случају ваздухоплова ELA1, осим ваздушних 

бродова који нису укључени у комерцијалне 
операције, "минимални програм прегледа" на који 
се упућује у тачки (х) испуњава сљедеће услове: 

1. Њиме су обухваћени сљедећи интервали прегледа: 
- за ваздухоплове ELA1 и моторне једрилице (ТМГ) 

ELA1 сваки годишњи интервал или интервал 
сваких 100 сати, зависно од тога шта наступи 
прије. У погледу тог интервала може се допустити 
одступање од једног мјесеца или 10 сати под 
условом да се сљедећи интервал рачуна почевши 
од датума или сати према изворном распореду, 

- за једрилице ELA1, једрилице с помоћним 
мотором ELA1 осим моторне једрилице (ТМГ) и 
балоне ELA1, сваки годишњи интервал. У погледу 
тог интервала може се допустити одступање од 
једног мјесеца под условом да се сљедећи 
интервал рачуна почевши од датума према 
изворном распореду. 

2. Њиме је обухваћено сљедеће: 
- послови сервисирања према захтјевима носиоца 

одобрења пројекта; 
- преглед ознака; 
- провјера евиденције о вагању и вагање у складу са 

релевантним правилима; 
- испитивање функционалности транспондера (ако 

постоји); 
- испитивање функционалности питот статичког 

система. 
- У случају ваздухоплова ELA1: 
- оперативна провјера за снагу и окретаје у минути, 

магнете, притисак горива и уља, температуре 
мотора; 

- за моторе опремљене аутоматском контролом 
мотора, објављени поступак пробе мотора; 

- за моторе са системом подмазивања са сухим 
картером с турбо-пуњачима и моторе хлађене 
течношћу, оперативна провјера знакова који 
упућују на поремећаје у циркулацији течности. 

- Преглед стања и спојева структурних елемената, 
система и компонената које се односе на сљедећа 
подручја: 

- За ваздухоплове ELA1: 
- конструкција ваздухоплова; 
- путничка и пилотска кабина; 
- стајни трап; 
- крила и средишњи дио; 
- команде лета; 
- репна површина; 
- авионика и електрични систем; 
- погонски систем; 
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- спојке и мјењачке кутије; 
- елиса; 
- разни системи као што је BRS падобрански 

систем. 
- За ELA1 једрилице и ELA1 моторне једрилице: 
- конструкција ваздухоплова; 
- путничка и пилотска кабина; 
- стајни трап; 
- крила и средишњи дио; 
- репна површина; 
- авионика и електрични систем; 
- погонски систем (ако је могуће примијенити), 
- разни системи као што је одвојиви баласт, 

падобран за кочење и контроле те систем воденог 
баласта. 

- За балоне ELA1 узгоњене врућим ваздухом: 
- купола; 
- горионик; 
- корпа; 
- спремници горива; 
- опрема и инструменти. 
- За балоне ELA1 узгоњене гасом: 
- купола; 
- корпа; 
- опрема и инструменти. 

 Док се адекватним правилником посебно не одреди 
"минимални програм прегледа" за ваздушне бродове, 
програм одржавања мора бити усклађен с тачкама (д) и 
(е). 

5. У тачки М.А.604. тачки (а), тачке 5. и 6. замјењују се 
сљедећим: 

"5. попис овлашћеног особља и, ако је могуће 
примијенити, особља за провјеру пловидбености и 
особља одговорног за развој и обраду програма 
одржавања, с њиховим обимом одобрења, и; 

6. попис локација на којима се обавља одржавање, заједно 
с општим описом објеката, и;". 

6. Тачка М.А.606. мијења се како слиједи: 
i. тачка (е) замјењује се сљедећим: 

"(е) Потребно је доказати и забиљежити 
оспособљеност цјелокупног особља 
укљученог у одржавање, провјере 
пловидбености и развој програма 
одржавања."; 

ii. додају се тачке (и) и (ј) како слиједи: 
"(и) Ако организација проводи провјере 

пловидбености и издаје одговарајућу 
потврду о провјери пловидбености за ELA1 
ваздухоплове који нису укључени у 
комерцијалне операције у складу с тачком 
М.А.901(л), мора имати особље за провјеру 
пловидбености које је оспособљено и 
овлашћено у складу с тачком М.А.901(л)1. 

(ј) Ако је организација укључена у развој и 
обраду одобрења програма одржавања за 
ELA2 ваздухоплове који нису укључени у 
комерцијалне операције у складу с 
М.А.201(е) подтачком ii, мора имати 
оспособљено особље које мора бити у стању 
показати потребно знање и искуство." 

7. Тачка М.А.607. мијења се како слиједи: 
i. наслов се замјењује сљедећим: 

"М.А.607. Овлашћено особље и особље за провјеру  
пловидбености"; 

ii. у тачки (б) прва реченица другог подстава 
замјењује се сљедећим: 

 "О свим таквим случајевима мора се обавијестити 
BHDCA у року од седам дана након издавања таквог 
овлашћења за издавање потврде."; 
iii. тачка (ц) замјењује се сљедећим: 

"(ц) Одобрена организација за одржавање 
биљежи све податке о овлашћеном особљу и 
особљу за провјеру пловидбености, те води 
важећи попис цјелокупног овлашћеног 
особља и особља за провјеру пловидбености 
заједно с њиховим обимом одобрења, и то 
као дио приручника организације у складу с 
тачком М.А.604.(а)5." 

8. Тачка М.А.614 мијења се како слиједи: 
i. наслов се замјењује сљедећим: 

"М.А.614 Евиденција о одржавању и провјери  
пловидбености"; 

ii. тачка (е) замјењује се сљедећим: 
"(а) Одобрена организација за одржавање 

биљежи све податке о проведеним радовима. 
Потребно је чувати евиденцију за 
доказивање да су испуњени сви захтјеви за 
издавање потврде о пуштању у употребу, 
укључујући документе за пуштање у 
употребу од подизвођача, и за издавање свих 
потврда о провјери пловидбености и 
препорука."; 

iii. тачка (ц) замјењује се сљедећим: 
"(ц) Одобрена организација за одржавање чува 

примјерак цјелокупне документације о 
одржавању и свих пратећих података о 
одржавању три године од датума кад су 
ваздухоплов или компонента ваздухоплова 
на коју се радови односе пуштени у употребу 
из одобрене организације за одржавање. 
Осим тога, чува примјерак цјелокупне 
документације повезане с издавањем 
препорука и потврда о провјери 
пловидбености три године од датума 
издавања те осигурава њихов примјерак 
власнику ваздухоплова. 

1. Документација из ове тачке похрањује се на начин који 
гарантује заштиту од оштећења, измјене и крађе. 

2. Сва рачунарска опрема која се употребљава за 
осигуравање безбједоносне копије похрањује се на 
некој локацији различитој од оне која садржи радне 
податке и то у окружењу које гарантује да ће остати у 
добром стању. 

3. Кад одобрена организација за одржавање престане с 
радом, сва документација о одржавању, која обухвата 
посљедње три године, шаље се посљедњем власнику 
или кориснику датог ваздухоплова или компоненте или 
се чува на начин како је утврдила BHDCA." 

9. У тачки М.А.615 додају се тачке (е) и (ф) како слиједи: 
"(е) ако има посебно одобрење за то, за ELA1 

ваздухоплове који нису укључени у комерцијалне 
операције, 

1. проводити провјере пловидбености и издавати 
одговарајућу потврду о провјери пловидбености под 
условима наведеним у тачки М.А.901(л); и 

2. проводити провјере пловидбености и издавати 
одговарајуће препоруке под условима наведеним у 
тачки М.А.901(л) и М.А.904(а)2 и (б). 
(ф) развити програм одржавања и провести његово 

одобравање у складу с тачком М.А.302. за ELA2 
ваздухоплове који нису укључени у комерцијалне 
операције, под условима наведеним у тачки 
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М.А.201(е) подтачки ii, ограничено на 
типове/групу ваздухоплова наведене у потврди о 
одобрењу. 

 Организација одржава ваздухоплове или компоненте за 
које је одобрена само кад су на располагању сви 
потребни објекти, опрема, алати, материјал, подаци за 
одржавање и особље које издаје потврде." 

10. У тачки М.А.617 тачка 6. замјењује се сљедећим: 
"6. објекти, опрема, алати, материјал, поступци, обим 

радова, особље које издаје потврде и особље за 
провјеру пловидбености који би могли утицати на 
одобрење." 

11. У тачки М.А.707 тачка (б) замјењује се сљедећим: 
"(б) Особљу за провјеру пловидбености, које је 

именовала организација одобрена за 
континуирану пловидбеност, организација 
одобрена за континуирану пловидбеност може 
издати овлашћење само када BHDCA то службено 
прихвати након задовољавајућег окончања 
провјере пловидбености под надзором BHDCA 
или под надзором особља за провјеру 
пловидбености организације у складу с поступком 
који је одобрила BHDCA." 

12. Тачка М.А.710 мијења се како слиједи: 
i. иза тачке (г) убацује се сљедећа тачка (га): 

"(га) За ELA1 ваздухоплове који нису укључени у 
комерцијалне операције за које је програм 
одржавања ваздухоплова успостављен у 
складу с М.А.302(х), програм одржавања 
ваздухоплова прегледа се заједно с 
провјером пловидбености. Тај ће преглед 
обавити особа која је извршила провјеру 
пловидбености."; 

ii. тачка (х) замјењује се сљедећим: 
"(х) Ако је исход провјере пловидбености нејасан 

или ако се прегледом из тачке М.А.710(га) 
открију одступања на ваздухоплову повезана 
с мањкавостима у садржају програма 
одржавања, о томе организација мора 
обавијестити BHDCA у најкраћем могућем 
року, али у сваком случају у року од 72 сата 
од тренутка кад организација утврди стање 
на које се преглед односи. Потврда о 
провјери пловидбености не издаје се док 
нису закључени сви налази." 

13. Тачка М.А.901 мијења се како слиједи: 
i. тачка (а) замјењује се сљедећим: 

"(а) Потврда о провјери пловидбености издаје се 
у складу с Додатком III (образац EASA 15а, 
15б или 15ц) након довршења 
задовољавајуће провјере пловидбености. 
Потврда о провјери пловидбености вриједи 
једну годину;" 

ii. додаје се тачка (л) како слиједи: 
"(л) За ELA1 ваздухоплове који нису укључени у 

комерцијалне операције, организација за 
одржавање из дијела 145. или М.А. 
Поддијела Ф која проводи годишњи преглед 
из програма одржавања може, ако је 
одобрено на одговарајући начин, провести 
провјеру пловидбености и издати 
одговарајућу потврду о провјери 
пловидбености под сљедећим условима: 

1. Организација именује особље за провјеру 
пловидбености које задовољава све сљедеће услове: 

(a) особље за провјеру пловидбености посједује 
овлашћење за особље за провјеру пловидбености 
за одговарајући ваздухоплов; 

(b) особље за провјеру пловидбености има најмање 
три године искуства као особље које издаје 
потврде; 

(c) особље за провјеру пловидбености независно је о 
процесу вођења континуиране пловидбености 
ваздухоплова који се провјерава или има 
свеукупно овлашћење над процесом вођења 
континуиране пловидбености читавог 
ваздухоплова који се провјерава; 

(d) особље за провјеру пловидбености стекло је 
одговарајуће знање о дијеловима овог Прилога 
(Дио М) о вођењу континуиране пловидбености; 

(e) особље за провјеру пловидбености стекло је 
доказано знање о поступцима организације за 
одржавање потребно за провјеру пловидбености и 
издавање потврде о провјери пловидбености; 

(f) особље за провјеру пловидбености је прихватила 
BHDCA након провођења провјере пловидбености 
под надзором BHDCA или под надзором особља 
за провјеру пловидбености организације у складу 
с поступком који је одобрила BHDCA; 

(g) особље за провјеру пловидбености провело је 
барем једну провјеру пловидбености у посљедњих 
дванаест мјесеци. 

2. Провјера пловидбености проводи се у исто вријеме као 
и годишњи преглед из програма одржавања, а проводи 
га иста особа која потписује потврду о враћању 
ваздухоплова у употребу након тог годишњег прегледа, 
уз могућност примјене одредбе М.А.710(д) о 
антиципацији провјере у року од највише 90 дана. 

3. Провјера пловидбености укључује и потпуну 
документовану провјеру у складу с тачком М.А.710(а). 

4. Провјера пловидбености укључује физички преглед 
ваздухоплова у складу с тачкама М.А.710.(б) и (ц). 

5. Потврду о провјери пловидбености, образац EASA 15ц, 
у име организације за одржавање издаје особа која је 
провела провјеру пловидбености кад се увјери да: 
(а) провјера пловидбености изведена је у потпуности 

и на задовољавајући начин; и 
(b) програм одржавања прегледан је у складу с 

тачком М.А.710(га); и 
(c) нема неусклађености за коју се зна да угрожава 

безбједност лета. 
6. Копија сваке потврде о провјери пловидбености, која је 

издана, шаље се у BHDCA у року од 10 дана од дана 
издавања. 

7. BHDCA мора бити обавијештена у року од 72 сата ако 
је организација закључила да је провјера 
пловидбености нејасна или ако преглед из тачке 
М.А.901.(л)5.(б) открије одступања на ваздухоплову 
повезана с мањкавостима у садржају програма 
одржавања. 

8. У приручнику организације за одржавање мора бити 
описано сљедеће: 
(a) поступци за провођење провјера пловидбености и 

издавање одговарајуће потврде о провјери 
пловидбености; 

(b) имена особља које издаје потврде, овлашћеног за 
провођење провјера пловидбености и издавање 
одговарајуће потврде о провјери пловидбености; 

(c) поступке за преглед програма одржавања." 
14. У тачки М.А.904 тачка (б) замјењује се сљедећим: 
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"(б) Када се увјери да је ваздухоплов у складу с 
одговарајућим захтјевима, организација за вођење 
континуиране пловидбености или организација за 
одржавање, ако је примјерено, шаље 
документовану препоруку за издавање потврде о 
провјери пловидбености у BHDCA." 

15. Тачка М.Б.301. замјењује се сљедећим: 
"М.Б.301. Програм одржавања 

(a) Осим у оним случајевима кад је власник дао 
изјаву за програм одржавања у складу с тачком 
М.А.302(х), BHDCA провјерава је ли програм 
одржавања усклађен с тачком М.А.302. 

(b) Осим ако је наведено другачије у тачкама 
М.А.302(ц) и М.А.302(х), програм одржавања и 
његове измјене директно одобрава BHDCA. 

(c) У случају индиректног одобрења, поступке 
програма одржавања одобрава BHDCA 
приручником о вођењу континуиране 
пловидбености. 

(d) Ради одобравања програма одржавања према 
тачки (б) ове тачке, BHDCA мора имати приступ 
свим подацима који се захтијевају у тачкама 
М.А.302(д), (е), (ф) и (х)." 

16. У Додатку II, тачка 5. мијења се како слиједи: 
i. тачка (x) поља 12 "Напомене" замјењује се 

сљедећим: 
"(x) за организације за одржавање одобрене у 

складу с Поддијелом Ф Прилога I (Дио М), 
изјава о потврди о пуштању компоненте у 
употребу из тачке М.А.613: 

 "Потврђује се да је, ако у овом пољу није другачије 
наведено, рад наведен у пољу 11. и описан у овом пољу 
обављен у складу са захтјевима из Одјељка А, 
Пододјељка Ф Прилога I (Дио М) Правилника о 
континуираној пловидбености, те да се у вези с тим 
радом елеменат сматра спремним за пуштање у 
употребу. ОВО НИЈЕ ПУШТАЊЕ У УПОТРЕБУ НА 
ТЕМЕЉУ ПРИЛОГА II (ДИО 145) ПРАВИЛНИКА О 
КОНТИНУИРАНОЈ ПЛОВИДБЕНОСТИ."; 
ii. поље 14а замјењује се сљедећим: 

 "Означите одговарајући квадратић или квадратиће који 
означавају прописе који се примјењују на обављени 
рад. Ако се означи квадратић‚ "остали прописи 
наведени су у пољу 12", тада у пољу 12. морају бити 
наведени прописи других надлежних тијела за 
пловидбеност. Мора се означити најмање један 
квадратић, а могу се означити и оба, како је 
примјерено. 

 За сва одржавања која обављају организације за 
одржавање одобрене у складу с Одјељком А, 
Пододјељком Ф Прилога I (Дио М) Правилника о 
континуираној пловидбености, мора се означити 
квадратић "остали прописи наведени су у пољу 12" и 
изјава о потврди о пуштању у употребу у пољу 12. У 
том случају је изјава‚ осим ако у овом пољу није 
другачије наведено намијењена за рјешавање сљедећих 
случајева: 
(a) ако одржавање није могло бити завршено; 
(b) ако је одржавање одступило од стандарда који се 

захтијева Прилогом I (Дио М); 
(c) ако је одржавање обављено у складу с неким 

другим захтјевом, а не оним који је наведен у 
Прилогу I (Дио М). У том случају у пољу 12. 
наводи се одређени национални пропис. 

 За сва одржавања која обављају организације за 
одржавање одобрене у складу с Одјељком А Прилога II 
(Дио 145) Правилника о континуираној пловидбености, 
изјава "осим ако није другачије наведено у пољу 12" 
намијењена је за рјешавање сљедећих случајева: 
(a) ако одржавање није могло бити завршено; 
(b) ако је одржавање одступило од стандарда који се 

захтијева Прилогом II (Дио 145); 
(c) ако је одржавање обављено у складу с неким 

другим захтјевом, а не оним који је наведен у 
Прилогу II (Дио 145). У том случају у пољу 12. 
наводи се одређени национални пропис." 

17. Додатак III мијења се како слиједи: 
i. образац EASA 15б и образац EASA 15а замјењују 

се сљедећим: 
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18. У Додатку IV, табела у тачки 13. мијења се како 
слиједи: 
i. квадратићи који припадају под класу 

"ваздухоплов" замјењују се сљедећим: 

"КЛАСА 
ОВЛАШЋЕ-
ЊЕ 

ОГРАНИЧЕЊЕ БАЗНО ЛИНИЈСКО

ВАЗДУХО-
ПЛОВ 

А1 Авиони 
изнад 5 700 кг 

[Овлашћење 
резервисано за 
организације за 
одржавање 
одобрене у складу 
с Прилогом II (Дио 
145)] 
[Наводи се 
произвођач или 
група или серија 
или тип авиона 
и/или послови 
одржавања] 
Примјер: Airbus 
серије А320 

[ДА/НЕ] (*) [ДА/НЕ] (*) 

А2 Авиони с 
5 700 кг или 
мање 

[Наводи се 
произвођач или 
група или серија 
или тип авиона 
и/или послови 
одржавања] 
Примјер: DHC -6 
Twin Otter серија 
Наведите је ли 
издавање 
препорука и 
потврда о провјери 
пловидбености 
одобрено или не 
(могуће само за 
ELA1 
ваздухоплове који 
нису укључени у 
комерцијалне 
операције) 

[ДА/НЕ] (*) [ДА/НЕ] (*) 

А3 
Хеликоптери 

[Наводи се 
произвођач или 
група или серија 

[ДА/НЕ] (*) [ДА/НЕ] (*) 

или тип 
хеликоптера и/или 
посао (послови) 
одржавања] 
Примјер: Robinson 
R44 

А4 
Ваздухоплови 
осим А1, А2 и 
А3 

[Наводи се 
категорија 
ваздухоплова 
(једрилица, балон, 
ваздушни брод 
итд.), произвођач 
или група или 
серија или тип 
и/или посао 
(послови) 
одржавања] 
Наведите је ли 
издавање 
препорука и 
потврда о провјери 
пловидбености 
одобрено или не 
(могуће само за 
ELA1 
ваздухоплове који 
нису укључени у 
комерцијалне 
операције) 

[ДА/НЕ] (*) [ДА/НЕ] (*)"

ii. на дну табеле додаје се сљедећа биљешка: 
"(*) Прекрижити непотребно". 

19. Додатак V замјењује се сљедећим: 
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20. У Додатку VIII, тачка (б) мијења се како слиједи: 
i. додаје се сљедећа тачка 9: 

"9. дио годишње провјере или провјере након 100 сати из 
програма минималног прегледа описаног у М.А.302. 
подтачки (i)"; 
ii. трећа реченица замјењује се сљедећим: 

 "Критерији наведени у тачкама од 1. до 9. не могу се 
замијенити мање ограничавајућим упутствима изданим 
у складу с тачком М.А.302.(д) Програм одржавања’." 

ПРИЛОГ II 
Прилог II (Дио 145) Уредби (ЕУ) бр. 1321/2014 мијења 

се како слиједи: 
1. Садржај Дијела 145. мијења се како слиједи: 

i. додаје се тачка 145.А.36 како слиједи: 
"145.А.36 Евиденција особља за провјеру  
пловидбености"; 

ii. тачка 145.А.55 замјењује се сљедећим: 
"145.А.55. Евиденција о одржавању и провјери  
пловидбености". 
2. Тачка 145.А.30 мијења се како слиједи: 

i. у тачки (е) прва реченица замјењује се сљедећом: 
 "Организација утврђује и контролише стручност особља 

укљученог у било какво одржавање, развој програма 
одржавања, провјере пловидбености, управљање и/или 
провјеру квалитета у складу с поступком и према 
стандарду које је донијела BHDCA."; 
ii. у тачки (ј) 5 прва реченица другог подстава 

замјењује се сљедећим: 
 "О свим таквим случајевима како су наведени у овој 

тачки мора се обавијестити BHDCA у року од седам 
дана након издавања таквог овлашћења за издавање 
потврде."; 
iii. додају се сљедеће тачке (к) и (л): 

"(к) Ако организација проводи провјере 
пловидбености и издаје одговарајућу потврду 
о провјери пловидбености за ELA1 
ваздухоплове који нису укључени у 
комерцијалне операције у складу с тачком 
М.А.901(л), мора имати особље за провјеру 
пловидбености које је оспособљено и 
овлашћено у складу с тачком М.А.901(л)1; 

(л) Ако је организација укључена у развој и 
добијање одобрења програма одржавања за 
ELA2 ваздухоплове који нису укључени у 
комерцијалне операције у складу с 
М.А.201(е) подтачком ii, мора имати 
оспособљено особље које мора бити у стању 
показати потребно знање и искуство." 

3. Убацује се сљедећа тачка 145.А.36: 
"145.А.36 Евиденција особља за провјеру пловидбености 
 Организација мора забиљежити све податке о особљу за 

провјеру пловидбености те водити важећи попис 
цјелокупног особља за провјеру пловидбености заједно 
с њиховим обимом одобрења, и то као дио приручника 
организације у складу с тачком 145.А.70(а)6. 

 Организација чува евиденцију најмање три године 
након што особље из ове тачке престане бити запослено 
(или ангажовано на уговор или као волонтери) у 
организацији или након што се овлашћење повуче. 
Осим тога, организација за одржавање на захтјев 
осигурава особљу из ове тачке копију њихове личне 
евиденције при одласку из организације. 

 Особљу из ове тачке се на захтјев омогућује приступ 
њиховој личној документацији." 

4. Тачка 145.А.55. мијења се како слиједи: 
i. наслов се замјењује сљедећим: 

"145.А.55. Евиденција о одржавању и провјери  
пловидбености"; 

ii. тачка (а) замјењује се сљедећим: 
"(а) Организација биљежи све податке о проведе-

ним радовима одржавања. Организација у 
најмању руку чува евиденцију потребну за 
доказивање да су испуњени сви захтјеви за 
издавање потврде за пуштање у употребу, 
укључујући документе за пуштање у упо-
требу од подизвођача, и за издавање свих 
потврда о провјери пловидбености и 
препорука."; 

iii. у тачки (ц) прва реченица замјењује се сљедећом: 
 "Организација чува примјерак свих детаљних 

документација о одржавању и свих пратећих података о 
одржавању три године од датума кад је организација 
пустила у употребу ваздухоплов или компоненту на коју 
се радови односе. Осим тога, чува примјерак цјелокупне 
документације повезане с издавањем потврда о провјери 
пловидбености и препорука три године од датума 
издавања те доставља њихов примјерак власнику 
ваздухоплова."; 
iv. у подтачки (ц), тачка 3. замјењује се сљедећим: 

"3. Кад организација одобрена у складу с овим Прилогом 
(Дио 145) престане с радом, сва похрањена 
документација о одржавању која обухвата посљедње 
три године шаље се посљедњем власнику или 
кориснику датог ваздухоплова или компоненте или се 
чува на начин који је утврдила BHDCA." 

5. Тачка (а) тачке 145.А.70. мијења се како слиједи: 
i. тачка 6. замјењује се сљедећим: 

"6. попис особља које издаје потврде, помоћног особља и, 
ако је могуће примијенити, особља за провјеру 
пловидбености и особља одговорног за развој и обраду 
програма одржавања, с њиховим обимом одобрења"; 
ii. тачка 12. замјењује се сљедећим: 

"12. поступке и систем квалитета које је организација 
утврдила према тачкама од 145.А.25. до 145.А.90. и било 
који додатни поступак који се примјењује у складу с 
Прилогом I (Дио М)". 

6. У тачки 145.А.75. додају се сљедеће тачке (ф) и (г): 
"(ф) ако има посебно одобрење за то, за ELA1 

ваздухоплове који нису укључени у комерцијалне 
операције, 

1. проводити провјере пловидбености и издавати 
одговарајућу потврду о провјери пловидбености под 
условима наведеним у тачки М.А.901(л); и 

2. проводити провјере пловидбености и издавати 
одговарајућу препоруку под условима наведеним у 
тачки М.А.901(л) и М.А.904(а)2 и (б). 
(г) развити програм одржавања и обрадити његово 

одобрење у складу с тачком М.А.302 за ELA2 
ваздухоплове који нису укључени у комерцијалне 
операције, под условима наведеним у тачки 
М.А.201(е) подтачки ii, ограничено на 
типове/групу ваздухоплова наведене у потврди о 
одобрењу." 

7. У тачки 145.А.85, тачка 6. замјењује се сљедећим: 
"6. објекти, опрема, алати, материјал, поступци, обим 

радова, особље које издаје потврде и особље за провјеру 
пловидбености који би могли утицати на одобрење." 
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ПРИЛОГ III 
Прилог III (Дио 66) Правилника о континуираној 

пловидбености мијења се како слиједи: 
1. Додатак III: "Оспособљавање за тип ваздухоплова и 

стандард испита" мијења се како слиједи: 
i. Тачка (а) (ii) мијења се сљедећим: 

"ii. Удовољавају, осим у случајевима како је 
допуштено за курс разлика описаних у тачки 
(ц): релевантним елементима одређеним у 
обавезном дијелу података о оперативној 
прикладности или, ако такви елементи нису 
доступни, стандарду описаном у тачки 3.1. 
овог Додатка, и стандарду испита за 

оспособљавање за тип описан у тачки 4.1. 
овог Додатка. 

ii. Тачка (б) (ii) мијења се сљедећим: 
"ii. Удовољавају, осим у случајевима како је 

допуштено за курс разлика описаних у тачки 
(ц): релевантним елементима одређеним у 
обавезном дијелу података о оперативној 
прикладности или, ако такви елементи нису 
доступни, стандарду описаном у тачки 3.2. 
овог Додатка, и стандарду испита за 
оспособљавање за тип описаном у тачки 4.2. 
овог Додатка." 
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