
 

Службени гласник БиХ број 32/02 од 07.11.2002.  

На основу чл. 2.5. и 10. и у складу са чланом 3.4. Закона о ваздухопловству Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 13/99), а у вези са Одлуком о провођењу 
члана 2.5. Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 
број 4/00) и члана 14. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине и 
министарствима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 11/00), Савјет 
министара Босне и Херцеговине на 84. сједници одржаној 4. октобра 2002. године, 
донио је   
 

ОДЛУКУ 
 
О ПРАВИЛИМА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ СЛУЖБЕ ТРАЖЕЊА И СПАШАВАЊА У БОСНИ 
И ХЕРЦЕГОВИНИ И РАСПОДЈЕЛЕ ОДГОВОРНОСТИ У ОРГАНИЗОВАЊУ ТРАЖЕЊА 

И СПАШАВАЊА 
 

I 
 
Овом одлуком утврђују се правила за успостављање Службе тражења и спашавања у 
Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Служба тражења и спашавања) и расподјеле 
одговорности у организовању тражења и спашавања.   
 

II 
 
Служба тражења и спашавања успоставља се ради пружања услуга тражења и 
спашавања за ваздухоплове Босне и Херцеговине и стране ваздухоплове у случају 
ваздухопловних ванредних ситуација.   
 
Служба тражења и спашавања, колико то дозвољавају примарне функције из става 1. 
помаже и у ванредним ситуацијама које нису у вези са ваздухопловним ванредним 
ситуацијама.   
 

III 
 
Одјељење за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине (у даљем тексту: BH 
DCA) одговорно је за организовање тражења и спашавања.   
 
Извршавање операција тражења и спашавања BH DCA делегира Федералној 
дирекцији за цивилно ваздухопловство и Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу 
Републике Српске (у даљем тексту: RS CAD).   
 
Одговорност за успостављање и функционисање Спасилачког координационог центра 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: RCC), BH DCA делегира RS CAD.   
 

IV 
 
У току операција тражења и спашавања RCC има право да позове на потребну 
сарадњу све јавне и приватне службе у Босни и Херцеговини.   
 
BH DCA и дирекције из тачке III су овлашћени да закључе споразуме, који се односе на 
пружање помоћи у тражењу и спашавању, са државним, ентитетским, кантоналним и 
општинским властима, као и са одговарајућим приватним правним и физичким 
лицима.   
 
Посебном одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине биће основана Државна 
комисија за тражење и спашавање која је надлежна за унапређење Службе тражења и 
спашавања.   
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Државну комисију из става 3. сачињаваће представници надлежних министарстава 
која су укључена у помоћ операцијама тражења и спашавања.   
 

V 
 
BH DCA је одговорна за преговарање о садржају и елементима међународних 
споразума са Службама тражења и спашавања других држава.   
 
Надлежни органи Босне и Херцеговине предузимају мјере ради олакшавања директног 
уласка и привременог боравка особља из других држава и њихове опреме, које на 
основу закључених споразума учествују у операцијама тражења и спашавања.   
 

VI 
 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику БиХ".   
 

VII 
 
Одлуку објавити у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине.   
 

 
СМ број 186/02 

4. октобра 2002. године 
Сарајево 

 
Предсједавајући 

Савјета министара БиХ 
др. Драган Микеревић, с. р. 


