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б)

Комисија за очување националних споменика, на
основу члана V став 4. Анекса 8. Општег оквирног
споразума за мир у Босни и Херцеговини и члана 36. став
(1) Пословника о раду Комисије за очување националних
споменика ("Службени гласник БиХ", број 47/16), на
сједници одржаној 5. децембра 2018. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШЕЊУ ИСТОРИЈСКЕ ГРАЂЕВИНЕ ЏАМИЈА У МОСТАЋИМА КОД ТРЕБИЊА
НАЦИОНАЛНИМ СПОМЕНИКОМ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
(Предмет заштите и просторни обухват)
(1) Историјска грађевина - џамија у Мостаћима код
Требиња проглашава се националним спомеником
Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: национални
споменик).
(2) Национални споменик налази се на простору
означеном као к.ч. 352 (нови премјер), што одговара
к.ч. 2/42 (стари премјер), к.о. Мостаћи I, ЗК уложак
број 373, Град Требиње, Републе Српска, Босна и
Херцеговина.
(3) На национални споменик примјењују се мјере заштите
утврђене овом одлуком, а у складу са Законом о
спровођењу одлука Комисије за очување националних
споменика, установљене у складу са Анексом 8.
Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 9/02, 70/06 и 64/08).
(4) У складу са Правилником о критеријумима
вредновања добара, подјели по предмету правне
заштите и поступку категоризације националних
споменика ("Службени гласник БиХ", број 47/18),
добро је сврстано у категорију "национални споменик
од значаја за Босну и Херцеговину".
Члан 2.
(Надлежност за обезбјеђење мјера заштите)
(1) Република Српска, кроз своје надлежне органе, улаже
све напоре да предузме одговарајуће правне, научне,
техничке, административне и финансијске мјере
неопходне за заштиту, конзервацију и презентацију
националног споменика.
(2) Комисија за очување националних споменика (у
даљњем тексту: Комисија) утврдиће техничке услове
за израду и постављање информационе табле са
основним подацима о споменику и одлуци о
проглашењу добра националним спомеником.
Члан 3.
(Мјере заштите националног споменика)
(1) У сврху трајне заштите националног споменика на
простору дефинисаном у члану 1. став (2) ове одлуке,
утврђују се сљедеће мјере заштите:
а) дозвољени су искључиво конзерваторско-рестаураторски радови, радови на текућем одржавању
националног споменика, као и радови који ће
обезбиједити одрживу употребу споменика,
укључујући и оне радове чији је циљ презентација националног споменика, уз одобрење
министарства надлежног за просторно уређење
Републике Српске и стручни надзор надлежне
службе заштите насљеђа на нивоу Републике
Српске

није дозвољено извођење радова који би могли
да угрозе национални споменик, као ни
постављање привремених објеката или сталних
структура чија сврха није искључиво заштита и
презентација националног споменика
ц) обавезна је израда плана и програма одржавања
националног споменика.
Члан 4.
(Стављање ван снаге спроведбених аката)
Стављају се ван снаге сви спроведбени и развојни
просторно-плански акти у дијелу у којем су у супротности
са одредбама ове одлуке.
Члан 5.
(Суздржавање од предузимања радњи)
Свако, а посебно надлежни органи Републике Српске,
градске и општинске службе суздржаће се од предузимања
било каквих радњи које могу да оштете национални
споменик или доведу у питање његову заштиту.
Члан 6.
(Достављање одлуке надлежном суду)
Ова одлука ће се након објаве у "Службеном гласнику
БиХ" доставити надлежном општинском суду, односно
другом надлежном органу, ради уписа забиљежбе о
проглашењу националног споменика у земљишне књиге.
Члан 7.
(Саставни дио одлуке)
Саставни дио ове одлуке је образложење са пратећом
документацијом, које је доступно на увид заинтересованим
лицима у просторијама и на веб страници Комисије
http://www.kons.gov.ba).
Члан 8.
(Коначност одлуке)
Према члану V став 4. Анекса 8. Општег оквирног
споразума за мир у Босни и Херцеговини, одлуке Комисије
су коначне.
Члан 9.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Ову одлуку Комисија је донијела у сљедећем саставу:
проф. др Амир Пашић, Горан Милојевић и Радоје Видовић.
Број 07.5-2.3-37/18-21
5. децембра 2018. године
Сарајево

Предсједавајући Комисије
Проф. др Амир
Пашић, с. р.

DIREKCIJA ZA CIVILNO
ZRAKOPLOVSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
1180

Na osnovu čl. 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi
("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 14.
stav (5) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), vršitelj dužnosti
generalnog direktora donosi
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PRAVILNIK

O ODOBRAVANJU IZUZEĆA I ODSTUPANJA OD
PRIMJENE PODZAKONSKIH AKATA KOJE DONOSI
DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I
HERCEGOVINE
I - UVODNE ODREDBE
Član 1.
(Predmet)
Ovim pravilnikom se utvrđuju pravila za primjenu izuzeća
od primjene podzakonskih akata koje donosi Direkcija za
civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
BHDCA), a koji su u vezi sa primjenom pravila za sigurno
odvijanje zračnog prometa i pravila za primjenu odstupanja od
primjene podzakonskih akata - derogacija, koje donosi
BHDCA, a koji su u vezi sa primjenom pravila koja se odnose
na sigurno odvijanje zračnog prometa.
Član 2.
(Pojmovi)
Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeća
značenja:
a) Izuzeće - svako izuzimanje od primjene
podzakonskog akta, koji donosi BHDCA, a koji se
odnosi na sigurno odvijanje zračnog prometa u
slučajevima nepredviđenih hitnih operativnih
okolnosti ili u slučajevima operativne potrebe koja je
ograničenog vremenskog trajanja;
b) Derogacija - svako odstupanje od primjene
podzakonskog akta, koji donosi BHDCA, a koji se
odnosi na sigurno odvijanje zračnog prometa u
slučaju kada se primjenom ekvivalentnih
sigurnosnih standarda može udovoljiti zahtjevima
sadržanim u navedenim propisima;
c) Podzakonski akt koji donosi Direkcija za civilno
zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine - svi akti koji
se objavljuju u "Službenom glasniku BiH", a koji se
odnose na sigurno odvijanje zračnog prometa iz
funkcionalnih oblasti.
II - IZUZEĆA I DEROGACIJE
Član 3.
(Pravila za odobravanje izuzeća)
(1) Izuzeće od primjene podzakonskog akta, navedenog u
članu 5. ovog pravilnika, generalni direktor BHDCA
odobrava samo pod uvjetom da se radi o:
a) nepredviđenim hitnim operativnim okolnostima ili
b) u slučajevima operativne potrebe koja je
ograničenog vremenskog trajanja.
(2) Izuzeće od primjene podzakonskog akta traje onoliko
dugo koliko traje nepredviđena hitna okolnost ili
operativna potreba zbog koje se izuzeće donosi.
(3) Rješenje o odobravanju izuzeća donosi generalni direktor
BHDCA na osnovu podnesenog zahtjeva i dokaza koje
podnositelj zahtjeva prilaže uz zahtjev da se radi o
nepredviđenim hitnim operativnim okolnostima ili da se
radi o slučaju operativne potrebe koja je ograničenog
vremenskog trajanja, te provedenog postupka procjene
zahtjeva od strane voditelja postupka.
(4) Rješenje o odobravanju izuzeća donosi se u hitnom
postupku.
(5) Podnositelj zahtjeva uz zahtjev dostavlja dokaz o
uplaćenoj administrativnoj taksi i naknadi za odobravanje
izuzeća u skladu sa odlukom o naknadama koje naplaćuje
BHDCA.
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(6)

BHDCA donosi detaljna pravila o internom postupanju
prilikom procjene zahtjeva za odobravanje izuzeća i
utvrđivanja nepredviđenih hitnih operativnih okolnosti i
operativne potrebe koja je ograničenog vremenskog
trajanja.
Član 4.
(Pravila za odobravanje derogacija)
(1) Na osnovu zahtjeva, BHDCA odobrava derogaciju od
podzakonskog akta, koji donosi BHDCA, a koji je
naveden u članu 5. ovog pravilnika.
(2) BHDCA odobrava derogaciju samo ako je podnositelj
zahtjeva uvjerio BHDCA da će primjenom ekvivalentnih
sigurnosnih standarda udovoljiti zahtjevima sadržanim u
gorenavedenim propisima.
(3) Rješenje o odobravanju derogacije generalni direktor
BHDCA donosi na osnovu podnesenog zahtjeva i dokaza
koje podnositelj zahtjeva prilaže uz zahtjev, te
provedenog postupka procjene zahtjeva od strane
voditelja postupka.
(4) Rješenje o odobravanju derogacije donosi se u redovnom
postupku.
(5) Podnositelj zahtjeva uz zahtjev dostavlja dokaz o
uplaćenoj administrativnoj taksi i naknadi za odobravanje
derogacije u skladu sa odlukom o naknadama koje
naplaćuje BHDCA.
(6) BHDCA donosi detaljna pravila o internom postupanju
prilikom procjene zahtjeva za odobravanje derogacija i
utvrđivanju ekvivalentnih sigurnosnih standarda kojim se
može udovoljiti zahtjevima sadržanim u propisima iz
stava (1) ovog člana.
III - PODZAKONSKI AKTI
Član 5.
(Podzakonski akti od čije primjene se mogu tražiti izuzeća i
derogacije)
BHDCA, na osnovu podnesenog zahtjeva, donosi rješenje
o odobravanju izuzeća i derogacije od podzakonskih akata
donesenih u sljedećim funkcionalnim oblastima:
a) zračne plovidbe (ANS/ATM);
b) plovidbenosti zrakoplova (AIR) i registracije
zrakoplova;
c) lеtačkih operacija (OPS);
d) ličnih dozvola (FCL);
e) aerodroma (AGA);
f)
sigurnosti letenja (SAFETY);
g) sigurnosti civilnog zrakoplovstva (AVSEC).
Član 6.
(Postupak za odobravanje izuzeća i derogacija)
(1) Na postupak za odobravanje izuzeća i derogacija
primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.
(2) BHDCA donosi poseban interni akt kojim se detaljno
uređuje postupanje sa zahtjevom kojim se traži
odobravanje izuzeća i derogacija.
IV - ZAVRŠNE ODREDBE
Član 7.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 1-3-02-2-1004-1/18
04. decembra 2018. godine
Banja Luka

V. d. generalnog direktora
Željko Travar, s. r.

