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Članak 3. 
(Struktura AMC) 

(1) U cilju operativnog upravljanja zračnim prostorom 
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i 
Hercegovine, u daljnjem tekstu BHANSA, dužna je 
uspostaviti AMC. 

(2) Sustav AMC čine članovi BHANSA i Ministarstva obrane 
Bosne i Hercegovine. 

(3) BHANSA rukovodi radom AMC. 

Članak 4. 
(Lokacija i procedure za rad AMC) 

(1) Sukladno operativnim potrebama, BHANSA će 
sporazumom sa Ministarstvom obrane Bosne i Hercegovine 
odrediti lokaciju, broj članova i radno vrijeme AMC. 

(2) BHANSA će, u suradnji sa Ministarstvom obrane Bosne i 
Hercegovine, izraditi procedure za rad AMC. 

Članak 5. 
(Zadaci AMC) 

AMC je odgovorna za upravljanje zračnim prostorom 
sukladno sljedećim zadacima: 

a) Obavlja funkciju koordinatora u upravljanju zračnim 
prostorom na predtaktičkoj razini, na nacionalnoj i 
međunarodnoj razini; 

b) Sakuplja i analizira zahtjeve za korištenje zračnog 
prostora koji mogu zahtijevati privremenu 
rezervaciju i aktivaciju određenog dijela zračnog 
prostora, uključujući i dodjelu zračnog prostora od 
strane Komiteta za upravljanje zračnim prostorom u 
slučaju velikih vojnih vježbi, aeromitinga i slično; 

c) Analizira i odobrava zahtjeve za korištenje zračnog 
prostora u ovisnosti od utjecaja zahtjeva na uslovne 
rute, u daljem tekstu CDR, kapacitete i protok 
zračnog prometa; 

d) Razrješava konfliktne zahtjeve za aktivaciju 
privremeno izdvojenih zona, u daljnjem tekstu TSA, 
i privremeno rezerviranih zona, u daljnjem tekstu 
TRA, kao i CDR, primjenom prioriteta odobrenih od 
strane Komiteta za upravljanje zračnim prostorom, 
pregovorima, promjenom rasporeda ili međusobnim 
razdvajanjem; 

e) Vrši koordinaciju sa susjednim AMC u cilju 
harmonizacije prekograničnih CDR i rezervacije 
zračnog prostora koje mogu imati utjecaja na protok 
zračnog prometa; 

f) Odgovara na dodatne zahtjeve od strane rukovoditelja 
mrežom, kontrolora protoka prometa i drugih agencija 
ovlaštenih za upućivanje zahtjeva za korištenje 
zračnog prostora u slučajevima nepoštovanja 
objavljenih ruta ili nepredviđenih događaja; 

g) Nakon analize, koordinacije i pregovora sa 
zainteresiranim korisnicima zračnog prostora za 
aktivaciju opasnih zona, u daljnjem tekstu D, uvjetno 
zabranjenih zona, u daljnjem tekstu R, TSA i TRA i 
prekograničnih zona, u daljnjem tekstu CBA, odlučuje 
o planu uporabe traženih zona; 

h) Upravlja CDR1 i CDR2 sukladno kriterijima 
propisanim od strane Komiteta za upravljanje zračnim 
prostorom; 

i) Objavljuje dodjelu dijelova zračnog prostora 
objavljivanjem plana o korištenju zračnog prostora, u 
daljnjem tekstu AUP; 

j) Ukoliko je potrebno, objavljuje ažurirani AUP, u 
daljnjem tekstu UUP, koji u sebi sadrži dodatne 
rezervacije, poništenja restrikcija ili rezervacija za 
vrijeme trajanja UUP; 

k) Na dan operacija, prati, prikuplja i analizira dnevni 
AUP/UUP; 

l) Nakon završetka aktivnosti učestvuje u analizi 
dodijeljenih dijelova zračnog prostora i njegovog 
korištenja; 

m) Sukladno ovlaštenjima, vrši koordinaciju na 
operativnoj razini; 

n) Na zahtjev Komiteta za upravljanje zračnim 
prostorom, najmanje jednom godišnje ažurira i 
procjenjuje procedure i performanse fleksibilnog 
korištenja zračnog prostora; 

o) Uspostavlja bazu podataka o zahtjevima, raspodjeli i 
stvarnoj uporabi zračnog prostora u cilju planiranja i 
analize budućih aktivnosti; 

p) Pruža podršku BHDCA u izvješćivanju Europske 
komisije i radnih tijela Funkcionalnog bloka zračnog 
prostora centralne Europe (FAB CE). 

Članak 6. 
(Sustav za podršku) 

BHANSA će osigurati uspostavu odgovarajućih tehničkih 
sustava podrške koji će AMC omogućiti upravljanje raspodjelom 
zračnog prostora i pravodobno davanje informacija o 
raspoloživosti zračnog prostora svim zainteresiranim korisnicima, 
jedinicama za upravljanje zračnim prostorom drugih zemalja, 
pružateljima usluga u zračnoj plovidbi, kao i svim drugim 
zainteresiranim partnerima i organizacijama. 

Članak 7. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
"Službenom glasniku BiH". 
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На основу чланa 16. и 61. став (1) и (2) Закона о управи 

("Службени гласник БиХ", број 32/09 и 102/09), чланa 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 
ЛЕТЈЕЛИЦАМА ЗА СЛОБОДНО ЛЕТЕЊЕ (ЛСЛ) 

Члан 1. 
У Правилнику о летјелицама за слободно летење (ЛСЛ) 

(''Службени гласник БиХ'', број 60/12), члан 52. став (8) се 
мијења и гласи: 
(8) ''Захтјев за продужење овлашћења и посебног 

овлашћења подноси се BHDCA или центру за обуку 
ваздухопловног стручног особља или другом правном 
лицу које овласти BHDCA, а уз исти је потребно 
приложити: 
a) за продужење важења овлашћења за одређену 

врсту ЛСЛ (пилоти змаја без мотора, пилоти 
параглајдера) и овлашћења пилота тандема ЛСЛ 
(PT): 
1) доказ о налету у вријеме важења 

овлашћења, од најмање 10 часова, од чега 
најмање 5 часова летења у току 12 мјесеци 
прије истека важења овлашћења и доказ о 
провјери стручности које је извршио 
инструктор ЛСЛ и приложити листу 
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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: 


