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DIO PETI - INTERNA PROCEDURA 

Članak 10. 
(Interna procedura) 

Na temelju ovoga pravilnika BHDCA donosi internu 
proceduru kojom se uređuje način postupanja organizacijskih 
jedinica po zahtjevu, kao i po službenoj dužnosti, u vezi sa 
donošenjem rješenja o izuzeću i derogaciji, izgled i sadržaj 
izuzeća i derogacija, kao i druga pitanja koja su proceduralnog 
karaktera, a koja se odnose na primjenu ovoga pravilnika. 

DIO ŠESTI - ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 11. 
(Stupanje na snagu) 

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH".

(2) Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje da važi
Pravilnik o odobravanju izuzeća i odstupanja od primjene
podzakonskih akata koje donosi BHDCA ("Službeni
glasnik BiH", broj 88/18).

Broj 1-3-02-2-525-4/21 
17. rujna 2021. godine

Banja Luka
Generalni ravnatelj 

Čedomir Šušnjar, v. r. 

На основу чл. 16. и 61. став (2) Закона о управи 
("Службени гласник БиХ", бр. 32/02, 102/09 и 72/17) и члана 
14. став (5) Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 39/09 и 25/18), генерални
директор Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и
Херцеговине доноси

ПРАВИЛНИК 
О ИЗУЗЕЋУ И ОДСТУПАЊУ ОД ПРИМЈЕНЕ 

ОДРЕДАБА ПРОПИСА ИЛИ ДИЈЕЛА ПРОПИСА 
КОЈИ ДОНОСИ ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 

ВАЗДУХОПЛОВСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ДИО ПРВИ - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

(1) Овим правилником се утврђују правила за доношење
Рјешења о изузећу од примјене одредаба прописа или
дијела прописа који доноси Дирекција за цивилно
ваздухопловство Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
BHDCA) и правила за доношење Рјешења о одступању
од прописа или дијела прописа који доноси BHDCA, на
основу захтјева или по службеној дужности, а који се
односи на безбједно одвијање ваздушног саобраћаја и
безбједност цивилног ваздухопловства.

(2) Предмет овог правилника не представљају изузећа која
су већ утврђена законом који уређује област
ваздухопловства и прописима које доноси BHDCA.

(3) На изузећа из става (2) овог члана могу се примијенити
правила за доношење Рјешења о изузећу на основу
захтјева.

Члан 2. 
(Појмови) 

Појмови који се користе у овом правилнику имају 
сљедећа значења: 

a) Изузеће - изузимање од примјене одредаба
прописа или одредаба дијела прописа који доноси
BHDCA, а које на основу спроведеног скраћеног
управног поступка, на основу одредаба закона
којим се уређује управно поступање институција
Босне и Херцеговине, у року који одреди
службено лице овлашћено за вођење поступка, с

обзиром на околности случаја, доноси генерални 
директор BHDCA, по захтјеву или по службеној 
дужности, у случају постојања такве непредвиђене 
околности која захтијева хитно оперативно 
поступање или када постоји околност оперативне 
потребе, које се доноси за ограничен период 
важења, који не може бити дужи од 12 мјесеци 
или све док таква околност или оперативна 
потреба постоји, а на основу испуњености услова 
садржаних у овом правилнику; 

б) Одступање - одступање од примјене одредаба 
прописа или дијела прописа који доноси 
BHDCA, а које на основу спроведеног поступка 
доноси генерални директор BHDCA, у спроведе-
ном управном поступку, у случају када није 
могућа примјена прописа или дијела прописа 
који доноси BHDCA на начин како је то про-
писано, те да се примјеном другог предложеног 
стандарда обезбјеђује једнак (еквивалентан) ниво 
безбједности летења (safety)/ваздухопловне 
безбједности (security) који се захтијева 
прописом од чијих одредаба се захтијева 
одступање, које се доноси за период важења, 
који утврђује BHDCA, а на основу испуњености 
услова садржаних у овом правилнику. 

ДИО ДРУГИ - ИЗУЗЕЋЕ 

Члан 3. 
(Правила за доношење Рјешења о изузећу на основу захтјева) 
(1) Генерални директор BHDCA доноси Рјешење о изузећу

од примјене прописа или дијела прописа који доноси
BHDCA на основу поднесеног захтјева, након спро-
веденог поступка, у којем службено лице овлашћено за
вођење поступка утврђује да постоји таква непредви-
ђена околност која захтијева хитно оперативно
поступање или када постоји околност оперативне
потребе, која је ограниченог временског трајања.

(2) Уз Рјешење о изузећу од примјене прописа или дијела
прописа који доноси BHDCA, генерални директор
BHDCA доноси и Изузеће, које чини саставни дио
Рјешења о изузећу.

(3) Рјешење о изузећу и Изузеће од примјене одредаба
прописа или дијела прописа који доноси BHDCA
доноси се на основу поднесеног захтјева, под условом:
а) да је уз захтјев достављено детаљно образложење

о каквој непредвиђеној околности, која захтијева
хитно оперативно поступање, се ради; или

б) да је уз захтјев достављено детаљно образложење
о каквој оперативној потреби која је ограниченог
временског трајања се ради;

ц) да је у образложењу из тач. а) и б) достављено
позивање на пропис или дио прописа од којег се
тражи изузеће;

д) да је у образложењу из тач. а) и б) достављен
временски период за који се тражи изузеће; и

е) да је уз захтјев достављена детаљна процјена
ризика за мјере којим се доказује да достигнути
ниво безбједности летења (safety)/ваздухопловне
безбједности (security) неће бити угрожен, на
начин како је то утврђено одредбама прописа о
систему управљања безбједношћу ваздушне
пловидбе.
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Члан 4. 
(Правила за доношење Рјешења о изузећу по 

службеној дужности) 
(1) Генерални директор BHDCA доноси Рјешење о изузећу

од примјене одредаба прописа или дијела прописа који
доноси BHDCA по службеној дужности, након
спроведеног поступка, у којем службено лице
овлашћено за вођење поступка утврђује да постоји
таква непредвиђена околност која захтијева хитно
оперативно поступање или када постоји околност
оперативне потребе која је ограниченог временског
трајања.

(2) Уз Рјешење о изузећу од примјене прописа или дијела
прописа који доноси BHDCA, генерални директор
BHDCA доноси и Изузеће, које чини саставни дио
Рјешења о изузећу.

(3) Рјешење о изузећу и Изузеће од примјене прописа или
дијела прописа из става (1) овог члана доноси се под
условом:
а) да службено лице овлашћено за вођење поступка

утврди да се ради о изузећу од примјене прописа
или дијела прописа који се односи на све носиоце:
дозвола, потврда, увјерења, посебних одобрења,
овлашћења, итд;

б) да службено лице овлашћено за вођење поступка
детаљно образложи о каквој непредвиђеној
околности, која захтијева хитно оперативно
поступање, се ради; или

ц) да службено лице овлашћено за вођење поступка
детаљно образложи о каквој оперативној потреби
која је ограниченог временског трајања се ради;

д) да службено лице овлашћено за вођење поступка
по службеној дужности образложи позивање на
одредбу прописа од које се изузеће одобрава;

е) да службено лице овлашћено за вођење поступка
утврди временски период за који се изузеће
одобрава;

ф) да службено лице овлашћено за вођење поступка 
по службеној дужности процијени ризик за мјере 
којим се доказује да достигнути ниво безбједности 
летења (safety)/ваздухопловне безбједности 
(security) неће бити угрожен, а на основу правила 
за утврђивање ризика које успоставља BHDCA. 

(4) Рјешење о изузећу и Изузеће од примјене одредаба
прописа или дијела прописа који доноси BHDCA, а које
доноси генерални директор BHDCA, по службеној
дужности, објављују се на службеној страници BHDCA
и у Ваздухопловној публикацији Босне и Херцеговине
(AIP БиХ).

Члан 5. 
(Поступак за доношење Рјешења о изузећу) 

(1) Рјешење о изузећу од одредаба прописа или дијела
прописа који доноси BHDCA из чл. 3. и 4. овог
правилника доноси се на основу одредаба Закона о
управном поступку.

(2) Рјешење о одобравању изузећа доноси се у року од
осам (8) дана од дана подношења захтјева, односно
сазнања да постоји таква непредвиђена околност која
захтијева хитно оперативно поступање или када
постоји околност оперативне потребе, која је
ограниченог временског трајања, када одлучује по
службеној дужности.

(3) Подносилац захтјева уз захтјев за доношење Рјешења о
изузећу доставља доказ о уплаћеној административној
такси и накнади за одобравање изузећа у складу са

Одлуком о висини накнада за услуге из надлежности 
које наплаћује BHDCA. 

(4) На Рјешење о изузећу од одредаба прописа или дијела
прописа који доноси BHDCA, које генерални директор
BHDCA доноси по службеној дужности, не примјењују
се административне таксе и накнаде које наплаћује
BHDCA.

ДИО ТРЕЋИ - ОДСТУПАЊЕ 

Члан 6. 
(Правила за доношење Рјешења о одступању на основу 

захтјева) 
(1) Генерални директор BHDCA доноси Рјешење о

одступању од примјене одредаба прописа или дијела
прописа који доноси BHDCA на основу поднесеног
захтјева, након спроведеног поступка, у којем службено
лице овлашћено за вођење поступка утврђује да није
могућа примјена прописа или дијела прописа који
доноси BHDCA на начин како је то прописано, те да се
примјеном другог предложеног стандарда обезбјеђује
једнак (еквивалентан) ниво безбједности летења
(safety)/ваздухопловне безбједности (security) који се
захтијева прописом од чијих одредаба се захтијева
одступање.

(2) Уз Рјешење о одступању од примјене прописа или
дијела прописа који доноси BHDCA, генерални
директор BHDCA доноси и Одступање, које чини
саставни дио Рјешења о одступању.

(3) Рјешење о одступању од примјене прописа или дијела
прописа који доноси BHDCA и Одступање доноси се на
основу поднесеног захтјева, под условом:
а) да је уз захтјев достављено детаљно образложење

предложеног стандарда којим се обезбјеђује
једнак ниво безбједности летења (safety)/ваздухо-
пловне безбједности (security) који се захтијева
прописом или дијелом прописа који доноси
BHDCA, од чије одредбе се захтијева одступање;

б) да је у образложењу из тачке а) достављено
позивање на пропис или дио прописа који доноси
BHDCA, од којег се тражи одступање;

ц) да је у образложењу из тачке а) достављен 
временски период за који се тражи одступање; и 

д) да је уз захтјев достављена детаљна процјена 
ризика за предложени стандард којим се 
обезбјеђује једнак ниво безбједности летења 
(safety)/ваздухопловне безбједности (security) који 
се захтијева прописом или дијелом прописа од 
чијих одредаба се захтијева одступање на начин 
како је то утврђено одредбама прописа о систему 
управљања безбједношћу ваздушне пловидбе. 

Члан 7. 
(Правила за доношење Рјешења о одступању по службеној 

дужности) 
(1) Генерални директор BHDCA доноси Рјешене о

одступању од примјене одредаба прописа или дијела
прописа који доноси BHDCA по службеној дужности,
након спроведеног поступка, у којем службено лице
овлашћено за вођење поступка утврђује да није могућа
примјена прописа или дијела прописа који доноси
BHDCA на начин како је то прописано, те да се
примјеном другог предложеног стандарда обезбјеђује
једнак (еквивалентан) ниво безбједности летења
(safety)/ваздухопловне безбједности (security) који се
захтијева прописом од чије одредбе се захтијева
одступање.
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(2) Уз Рјешење о одступању од примјене прописа или
дијела прописа који доноси BHDCA, генерални
директор BHDCA доноси и Одступање, које чини
саставни дио Рјешења о одступању.

(3) Рјешење о одступању од примјене прописа или дијела
прописа који доноси BHDCA и Одступање, по
службеној дужности, доноси се под условом:
а) да службено лице овлашћено за вођење поступка

утврди да се ради о одступању од прописа или
дијела прописа који доноси BHDCA, а који се
односи на све носиоце: дозвола, потврда,
увјерења, посебних одобрења, итд;

б) да службено лице овлашћено за вођење поступка
детаљно образложи предложени стандард којим се
обезбјеђује једнак (еквивалентан) ниво безбједно-
сти летења (safety)/ваздухопловне безбједности
(security) који се захтијева прописом или дијелом
прописа који доноси BHDCA од чије одредбе се
одобрава одступање;

ц) да службено лице овлашћено за вођење поступка у
образложењу из тачке а) изврши детаљно
позивање на одредбу прописа или дијела прописа
који доноси BHDCA од чије одредбе се одобрава
одступање;

д) да службено лице овлашћено за вођење поступка у
образложењу из тачке а) утврди временски период
за који се одобрава одступање;

е) да службено лице овлашћено за вођење поступка
детаљно процијени ризик за предложени стандард
којим се обезбјеђује једнак ниво безбједности
летења (safety)/ваздухопловне безбједности
(security) који се захтијева прописом или дијелом
прописа који доноси BHDCA од чије одредбе се
одобрава одступање, а на основу правила за
утврђивање ризика које успоставља BHDCA.

(4) Рјешење о одступању и Одступање од примјене
одредаба прописа или дијела прописа који доноси
BHDCA, а које доноси генерални директор BHDCA, по
службеној дужности, објављују се на службеној
страници BHDCA и у Ваздухопловној публикацији
Босне и Херцеговине (AIP БиХ).

Члан 8. 
(Поступак за доношење Рјешења о одступању) 

(1) Рјешење о одступању од примјене одредаба прописа
или дијела прописа који доноси BHDCA, из чл. 6. и 7.
овог правилника, доноси се на основу одредаба Закона
о управном поступку.

(2) Подносилац захтјева уз захтјев доставља доказ о
уплаћеној административној такси и накнади за
одобравање одступања у складу са Одлуком о висини
накнада за услуге из надлежности које наплаћује
BHDCA.

(3) На Рјешење о одступању од примјене одредаба прописа
или дијела прописа који доноси BHDCA, а које доноси
генерални директор по службеној дужности, не
примјењују се административне таксе и накнаде које
наплаћује BHDCA.

(4) BHDCA доноси детаљна правила о интерном
поступању приликом процјене захтјева за одобравање
одступања и прихватање једнаких (еквивалентих)
безбједносних стандарда који обезбјеђују једнак ниво
безбједности летења (safety)/ваздухопловне
безбједности (security).

ДИО ЧЕТВРТИ - ПРОПИСИ 

Члан 9. 
(Пропис од чијих одредаба се може захтијевати изузеће и 

одступање) 
Пропис који доноси BHDCA, а од чије одредбе се може 

захтијевати/донијети Рјешење о изузећу или Рјешење о 
одступању, је пропис: 

а) којим се уређују питања из области ваздушне 
пловидбе (ANS/ATM); 

б) којим се уређују питања из области аеродрома 
(AGA); 

ц) којим се уређују питања из области пловидбе-
ности ваздухоплова (AIR); 

д) којим се уређују питања регистрације ваздухо-
плова; 

е) којим се уређују питања из области латачких 
операција (OPS); 

ф) којим се уређују питања из области летачког 
особља (FCL); 

г) којим се уређују питања из области безбједности 
летења (SAFETY); 

х) којим се уређују питања из области ваздухопловне 
безбједности (AVSEC), 

и) којим се уређују питања из области животне 
средине, а која су у вези са безбједношћу летења; 

ј) којим се уређују питања из области финансија, а 
која су у вези са безбједношћу летења. 

ДИО ПЕТИ - ИНТЕРНА ПРОЦЕДУРА 

Члан 10. 
(Интерна процедура) 

На основу овог правилника BHDCA доноси интерну 
процедуру којом се уређује начин поступања 
организационих јединица по захтјеву, као и по службеној 
дужности, у вези са доношењем рјешења о изузећу и 
дерогацији, изглед и садржај изузећа и дерогација, као и 
друга питања која су процедуралног карактера, а која се 
односе на примјену овог правилника. 

ДИО ШЕСТИ - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 
(Ступање на снагу) 

(1) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

(2) Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о одобравању изузећа и одступања од
примјене подзаконских аката које доноси BHDCA
("Службени гласник БиХ", број 88/18).

Броj 1-3-02-2-525-4/21 
17. септембра 2021. године

Бања Лука 
Генерални директор 

Чедомир Шушњар, с. р. 
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835 
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeću, u 

predmetu broj AP 984/20, rješavajući apelaciju N. K., na osnovu 
člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 57. stav (2) 
tačka b), člana 59. st. (1) i (2) i člana 62. stav (1) Pravila 
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst ("Službeni 
glasnik Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u sastavu: 

Mato Tadić, predsjednik 
Miodrag Simović, potpredsjednik 
Mirsad Ćeman, potpredsjednik 
Valerija Galić, sutkinja 


