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провјере у лету (провјера треба бити 
извршена у периоду не дужем од 45 дана од 
дана истицања овлашћења), или 

2) доказ о налету у вријеме важења 
овлашћења, од најмање 30 часова и 20 
летова, од чега најмање 20 часова летења и 
15 летова у току 12 мјесеци прије истека 
важења овлашћења, 

3) важеће љекарско увјерење; 
b) за продужење важења овлашћења инструктора 

ЛСЛ, (FI) ЛСЛ треба приложити: 
1) доказ о налету у вријеме важења овлашћења 

у улози (FI) ЛСЛ, од најмање 20 часова, 
2) листу од најмање два кандидата које је 

обучио унутар периода важења овлашћења 
(FI) ЛСЛ, или 

3) доказ да је, у току важења овлашћења, (FI) 
ЛСЛ извршио минимално три провјере 
стручности пилота ЛСЛ који су 
продужавали овлашћење за одређену врсту 
ЛСЛ или овлашћења пилота тандема ЛСЛ, 
или 

4) доказ о спроведеној обуци обнављања 
теоријског и практичног знања у 
овлашћеној организацији за оспосо-
бљавање пилота ЛСЛ за одређену врсту 
ЛСЛ, 

5) важеће љекарско увјерење; 
c) за продужење важења посебног овлашћења РУВ 

и посебног овлашћења из члана 51. Правилника, 
потребно је приложити: 
1) доказ о провјери стручности, коју је 

извршио инструктор ЛСЛ; 
2) листу провјере (провјера треба бити 

извршена у периоду не дужем од 45 дана од 
дана истицања посебног овлашћења), и 

3) важеће љекарско увјерење.'' 

Члан 2. 
У називу члана 53. ријеч ''продужење'' се мијења са 

ријечи ''обнављање''. 

Члан 3. 
Члан 53. став (1) се мијења и гласи: 

(1) ''Подносилац захтјева за обнављање овлашћења, по 
истеку рока важења овлашћења до дванаест мјесеци, 
треба уз захтјев приложити доказе о испуњености 
сљедећих услова: 
a) за овлашћење за одређену врсту ЛСЛ и 

овлашћења пилота тандема ЛСЛ: 
1) важеће љекарско увјерење, 
2) доказ о броју часова летења који не може 

бити мањи од пет часова остварен у току 
важења овлашћења, 

3) доказ о провјери стручне способности коју 
је извршио овлашћени инструктор ЛСЛ, а 
која подразумијева познавање експлоата-
ције ЛСЛ, познавање принудних поступака 
и провјера у лету; 

b) за овлашћење (FI) ЛСЛ: 
1) важеће љекарско увјерење, 
2) важеће овлашћење за одређену врсту ЛСЛ, 
3) доказ о броју часова летења који не може 

бити мањи од десет часова, 
4) доказ да је под надзором инструктора 

ментора одржао практични показни час на 
задату тему или провео шест провјера 

стручности пилота ЛСЛ који продужавају 
овлашћење за одређену врсту ЛСЛ или 
овлашћења пилота тандема ЛСЛ.'' 

Члан 4. 
У члану 53. додаје се став (2) који гласи: 

(2) ''Подносилац захтјева за обнављање овлашћења, по 
истеку рока важења овлашћења дуже од дванаест 
мјесеци, треба уз захтјев приложити доказе о 
испуњености сљедећих услова: 
a) за овлашћење за одређену врсту ЛСЛ и 

овлашћења пилота тандема ЛСЛ: 
1) важеће љекарско увјерење, 
2) доказ о броју часова летења који не може 

бити мањи од десет часова остварен под 
надзором инструктора летења ЛСЛ, 

3) доказ о провјери практичне обучености коју 
је извршио овлашћени инструктор ЛСЛ, а 
која подразумијева испит из експлоатације 
ЛСЛ, испит из принудних поступака и 
провјера у лету, или 

4) доказ о спровденој обуци обнављања 
теоријског и практичног знања у 
овлашћеној организацији за оспособљавање 
пилота ЛСЛ за одређену врсту ЛСЛ; 

b) за овлашћење (FI) ЛСЛ: 
1) важеће љекарско увјерење, 
2) важеће овлашћење за одређену врсту ЛСЛ, 
3) доказ о спровденој обуци обнављања 

теоријског знања у овлашћеној органи-
зацији за оспособљавање пилота ЛСЛ за 
одређену врсту ЛСЛ, а која подразумијева 
испит из експлоатације ЛСЛ, испит из 
принудних поступака и провјера у лету, и 
доказ да је под надзором инструктора 
ментора одржао практични показни час на 
задату тему, или 

4) да је под надзором инструктора мен-тора 
обучио минимално два кандидата за 
стицање Потврде о обучености пилота ЛСЛ 
или да је под надзором инструктора 
ментора провео шест провјера стручности 
пилота ЛСЛ који продужавају овлашћење за 
одређену врсту ЛСЛ или овлашћења пилота 
тандема ЛСЛ.'' 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 1-3-02-2-37-1/17 
20. јануарa 2017. годинe 

Бања Лука
Генерални директор 

Ђорђе Ратковица, с. р.
 

 
Na osnovu člana 16. i 61. stav (1) i (2) Zakona o upravi 

("Službeni glasnik BiH", broj 32/09 i 102/09), člana 14. stav (1) 
Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik 
BiH", broj 39/09), generalni direktor Direkcije za civilno 
zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

LETJELICAMA ZA SLOBODNO LETENJE (LSL) 

Član 1. 
U Pravilniku o letjelicama za slobodno letenje (LSL) 

(''Službeni glasnik BiH'', broj 60/12), član 52. stav (8) se mijenja i 
glasi: 
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(8) ''Zahtjev za produženje ovlaštenja i posebnog ovlaštenja 
podnosi se BHDCA ili centru za obuku zrakoplovnog 
stručnog osoblja ili drugom pravnom licu koje ovlasti 
BHDCA, a uz isti je potrebno priložiti: 
a) za produženje važenja ovlaštenja za određenu vrstu 

LSL (piloti zmaja bez motora, piloti paraglajdera) i 
ovlaštenja pilota tandema LSL (PT): 
1) dokaz o naletu u vrijeme važenja ovlaštenja, od 

najmanje 10 sati, od čega najmanje 5 sati letenja 
u toku 12 mjeseci prije isteka važenja ovlaštenja 
i dokaz o provjeri stručnosti koje je izvršio 
instruktor LSL i priložiti listu provjere u letu 
(provjera treba biti izvršena u periodu ne dužem 
od 45 dana od dana isticanja ovlaštenja), ili 

2) dokaz o naletu u vrijeme važenja ovlaštenja, od 
najmanje 30 sati i 20 letova, od čega najmanje 
20 sati letenja i 15 letova u toku 12 mjeseci prije 
isteka važenja ovlaštenja, 

3) važeće ljekarsko uvjerenje; 
b) za produženje važenja ovlaštenja instruktora LSL, (FI) 

LSL treba priložiti: 
1) dokaz o naletu u vrijeme važenja ovlaštenja u 

ulozi (FI) LSL, od najmanje 20 sati, 
2) listu od najmanje dva kandidata koje je obučio 

unutar perioda važenja ovlaštenja (FI) LSL, ili 
3) dokaz da je, u toku važenja ovlaštenja, (FI) LSL 

izvršio minimalno tri provjere stručnosti pilota 
LSL koji su produžavali ovlaštenje za određenu 
vrstu LSL ili ovlaštenja pilota tandema LSL, ili 

4) dokaz o sprovedenoj obuci obnavljanja 
teorijskog i praktičnog znanja u ovlaštenoj 
organizaciji za osposobljavanje pilota LSL za 
određenu vrstu LSL, 

5) važeće ljekarsko uvjerenje; 
c) za produženje važenja posebnog ovlaštenja RUV i 

posebnog ovlaštenja iz člana 51. Pravilnika, potrebno 
je priložiti: 
1) dokaz o provjeri stručnosti, koju je izvršio 

instruktor LSL; 
2) listu provjere (provjera treba biti izvršena u 

periodu ne dužem od 45 dana od dana isticanja 
posebnog ovlaštenja), i 

3) važeće ljekarsko uvjerenje.'' 

Član 2. 
U nazivu člana 53. riječ ''produženje'' se mijenja sa riječi 

''obnavljanje''. 

Član 3. 
Član 53. stav (1) se mijenja i glasi: 

(1) ''Podnositelj zahtjeva za obnavljanje ovlaštenja, po isteku 
roka važenja ovlaštenja do dvanaest mjeseci, treba uz 
zahtjev priložiti dokaze o ispunjenosti sljedećih uvjeta: 
a) za ovlaštenje za određenu vrstu LSL i ovlaštenja 

pilota tandema LSL: 
1) važeće ljekarsko uvjerenje, 
2) dokaz o broju sati letenja koji ne može biti 

manji od pet sati ostvaren u toku važenja 
ovlaštenja, 

3) dokaz o provjeri stručne sposobnosti koju je 
izvršio ovlašteni instruktor LSL, a koja 
podrazumijeva poznavanje eksploatacije LSL, 
poznavanje prinudnih postupaka i provjera u 
letu; 

b) za ovlaštenje (FI) LSL: 
1) važeće ljekarsko uvjerenje, 
2) važeće ovlaštenje za određenu vrstu LSL, 

3) dokaz o broju sati letenja koji ne može biti 
manji od deset sati, 

4) dokaz da je pod nadzorom instruktora mentora 
održao praktični pokazni sat na zadatu temu ili 
proveo šest provjera stručnosti pilota LSL koji 
produžavaju ovlaštenje za određenu vrstu LSL 
ili ovlaštenja pilota tandema LSL.'' 

Član 4. 
U članu 53. dodaje se stav (2) koji glasi: 

(2) ''Podnositelj zahtjeva za obnavljanje ovlaštenja, po isteku 
roka važenja ovlaštenja duže od dvanaest mjeseci, treba 
uz zahtjev priložiti dokaze o ispunjenosti sljedećih uvjeta: 
a) za ovlaštenje za određenu vrstu LSL i ovlaštenja 

pilota tandema LSL: 
1) važeće ljekarsko uvjerenje, 
2) dokaz o broju sati letenja koji ne može biti 

manji od deset sati ostvaren pod nadzorom 
instruktora letenja LSL, 

3) dokaz o provjeri praktične obučenosti koju je 
izvršio ovlašteni instruktor LSL, a koja 
podrazumijeva ispit iz eksploatacije LSL, ispit 
iz prinudnih postupaka i provjera u letu, ili 

4) dokaz o sprovdenoj obuci obnavljanja 
teorijskog i praktičnog znanja u ovlaštenoj 
organizaciji za osposobljavanje pilota LSL za 
određenu vrstu LSL; 

b) za ovlaštenje (FI) LSL: 
1) važeće ljekarsko uvjerenje, 
2) važeće ovlaštenje za određenu vrstu LSL, 
3) dokaz o sprovdenoj obuci obnavljanja 

teorijskog znanja u ovlaštenoj organizaciji za 
osposobljavanje pilota LSL za određenu vrstu 
LSL, a koja podrazumijeva ispit iz 
eksploatacije LSL, ispit iz prinudnih postupaka 
i provjera u letu, i dokaz da je pod nadzorom 
instruktora mentora održao praktični pokazni 
čas na zadatu temu, ili 

4) da je pod nadzorom instruktora mentora obučio 
minimalno dva kandidata za sticanje Potvrde o 
obučenosti pilota LSL ili da je pod nadzorom 
instruktora mentora proveo šest provjera 
stručnosti pilota LSL koji produžavaju 
ovlaštenje za određenu vrstu LSL ili ovlaštenja 
pilota tandema LSL.'' 

Član 5. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja 

u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 1-3-02-2-37-1/17 
20. januara 2017. godine 

Banja Luka
Generalni direktor 

Đorđe Ratkovica, s. r.
 

 
Na temelju članka 16. i 61. stavak (1) i (2) Zakona o upravi 

("Službeni glasnik BiH", broj 32/09 i 102/09), 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 IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

LETJELICAMA ZA SLOBODNO LETENJE (LSL) 

Članak 1. 
U Pravilniku o letjelicama za slobodno letenje (LSL) 

(''Službeni glasnik BiH'', broj 60/12), članak 52. stavak (8) se 
mijenja i glasi: 


