
Broj 61 - Strana 14 S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Petak, 1. 10. 2021. 

(2) BHDCA je dužna ažurirati i na službenoj internet stranici
objaviti posljednju verziju CS-a koji donosi EASA, a koji je
u vezi sa propisom koji je donijela BHDCA na temelju
Aneksa I ECAA sporazuma.

(3) CS postaje obvezujući za organizaciju kada se organizacija
sa BHDCA usaglasila da isti služi kao baza za certifikaciju.

DIO PETI - SC 

Članak 10. 
(Donošenje SC-a) 

(1) BHDCA donosi SC pod uvjetom da CS koji je donijela
EASA nije adekvatan ili je neodgovarajući, kako bi se
osigurala usklađenost organizacije sa bitnim zahtjevima
sadržanim za propis koji je sadržan u Aneksu I ECAA
sporazuma, a koji je BHDCA donijela na temelju istog.

(2) BHDCA objavljuje SC na službenoj internet stranici o
čemu obavještava zainteresirane strane.

(3) BHDCA donosi SC samo pod uvjetom da službeno lice
ovlašteno za vođenje postupka ima ovlaštenje za izradu SC-
а, a na temelju operativnog iskustva, kompetencija i
kvalifikacija koje utvrđuje BHDCA.

(4) SC postaje obvezujući za organizaciju kada se organizacija
sa BHDCA usaglasila da isti služi kao baza za certifikaciju.

DIO ŠESTI - GM 

Članak 11. 
(Usvajanje GM-a) 

(1) Na temelju ovoga pravilnika BHDCA usvaja GM koji
donosi EASA.

(2) BHDCA je dužna ažurirati i na službenoj internet stranici
objaviti posljednju verziju GM-a koji donosi EASA o čemu
obavještava zainteresirane strane.

(3) BHDCA nije dužna prevesti GM, obzirom da isti ne
predstavlja pravni temelj za rješavanje po zahtjevu
podnositelja zahtjeva.

DIO SEDMI - INTERNA PROCEDURA 

Članak 12. 
(Interna procedura) 

Na temelju ovog pravilnika BHDCA donosi internu 
proceduru kojom se uređuju proceduralna pitanja u vezi sa 
primjenom ovoga pravilnika. 

DIO OSMI - ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 13. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave 
u "Službenom glasniku BiH".

Broj 1-3-02-2-524-4/21
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 (1) 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 ПРИХВАТЉИВИМ И АЛТЕРНАТИВНИМ 

НАЧИНИМА УСКЛАЂИВАЊА, 
СЕРТИФИКАЦИОНИМ ЗАХТЈЕВИМА, ПОСЕБНИМ 

УСЛОВИМА И СМЈЕРНИЦАМА 

ДИО ПРВИ - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

(1) Овим правилником се уређују услови и начин на који
Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херце-
говине (у даљем тексту: BHDCA) усваја прихватљиве
начине усклађивања (у даљем тексту: AMC), сертифи-
кационе захтјеве (у даљем тексту: CS) и смјернице
(GM) и доноси и одобрава алтернативне начине
усклађивања (у даљем тексту: AltMoC) и посебне
услове (у даљем тексту: SC), а све ради усклађивања са
прописима које доноси BHDCA на основу Анекса I
Мултилатералног споразума о успостављању
заједничке европске ваздухопловне области (у даљем
тексту: ECAA).

(2) BHDCA усваја AMC, CS и GM и доноси и одобрава
AltMoC и SC за пропис који је донесен на основу
ECAA споразума.

Члан 2. 
(Појмови) 

Појмови који се користе у овом правилнику имају 
сљедеће значење: 

(1) Алтернативни начини усклађивања (Alternative
Means of Compliance – AltMoC): означава оне
начине усклађивања који пружају алтернативу
постојећим прихватљивим начинима усклађивања
или оне којима се предлажу нови начини за
успостављање усклађености са прописима које
доноси BHDCA на основу Анекса I ECAA спора-
зума, а за које EASA није донијела AMC;

(2) Сертификациони захтјеви (Certification Specifica-
tions - CS): означава техничке стандарде које
доноси EASA, у којима се наводе начини за
доказивање усклађености са прописима које
доноси BHDCA на основу Анекса I ECAA
споразума, а које организација може да користи у
сврху сертификације. CS може постати обаве-
зујући за организацију као дио договорене основе
за сертификацију;

(3) EASA (European Aviation Safety Agency): означава
Агенцију Европске уније за безбједност ваздушне
пловидбе;

(4) Посебни услови (Special Conditions - SC): означава
посебне детаљне техничке спецификације које
доноси BHDCA за одређену организацију уколико
CS, који је донијела EASA, није адекватан или је
неодговарајући, како би се обезбиједила
усклађеност организације са битним захтјевима
садржаним у прописима које доноси BHDCA на
основу Анекса I ECAA споразума. SC може
постати обавезујући за организацију као дио
договорене основе за сертификацију;
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(5) Прихватљиви начини усклађивања (Acceptable
Means of Compliance – AMC): означава необа-
везујуће стандарде које је усвојила Агенција и
BHDCA преузела овим правилником за описи-
вање начина за успостављање усклађености са
прописима које доноси BHDCA на основу Анекса
I ECAA споразума. AMC који доноси EASA не
представља правни основ;

(6) Смјернице (Guidance Material – GM): означава
необавезујући материјал којим се обезбјеђује
објашњење и тумачење о томе како испунити
захтјеве садржане у прописима, AMC-у и CS-у.
Садрже информације, укључујући примјере за
помоћ кориснику у тумачењу и примјени прописа,
AMC-а и CS-а.

ДИО ДРУГИ - AMC 

Члан 3. 
(Усвајање AMC-a) 

(1) На основу овог правилника BHDCA усваја AMC, за
пропис који је донесен на основу Анекса I ECAA
споразума, на начин да исти, након што га EASA
донесе, објави на службеној интернет страници о чему
обавјештава заинтересоване стране.

(2) BHDCA је дужна ажурирати и на службеној интернет
страници објавити посљедњу верзију AMC-а који
доноси EASA за пропис који BHDCA донесе на основу
Анекса I ECAA споразума.

(3) BHDCA није дужна превести AMC, с обзиром да исти
не представља правни основ за рјешавање по захтјеву
подносиоца захтјева.

Члан 4. 
(Поступање по AMC-у) 

(1) Приликом доношења одлуке о захтјеву за усклађивање
са захтјевом садржаним у пропису који доноси
BHDCA, а који је садржан у Анексу I ECAA споразума,
службено лице овлашћено за вођење поступка цијени
доказе које је подносилац захтјева доставио као доказ
испуњености захтјева за усклађивање и доноси одлуку
о степену усклађености са захтјевима.

(2) Уколико службено лице овлашћено за вођење поступка
утврди да су достављени докази довољни за
испуњавање захтјева за усклађивање, сматра се да је
подносилац захтјева испунио све услове по наведеном
захтјеву за усклађивање, без утврђивања додатних
услова.

ДИО ТРЕЋИ - AltMoC 

Члан 5. 
(AltMoC који доноси BHDCA) 

(1) Ако BHDCA доноси AltMoC за постизање усклађе-
ности са прописима које доноси на основу Анекса I
ECAA споразума, иста их:
a) ставља на располагање свим заинтересованим

странама на начин да их објављује на службеној
интернет страници о чему обавјештава
заинтересоване стране и

б) без одлагања обавјештава EASA-у.
(2) BHDCA доставља EASA-и потпуни опис AltMoC-а,

укључујући све измјене поступака које могу бити
релевантне, као и процјену којом се доказује да су
испуњени захтјеви из прописа који доноси BHDCA на
основу Анекса I ECAA споразума.

(3) AltMoC који доноси BHDCA не примјењује се на
основу аутоматизма за сваку наредну исту или сличну

ситуацију, о чему BHDCA обавјештава заинтересоване 
стране путем службене интернет странице. 

Члан 6. 
(Услов под којим BHDCA доноси AltMoC) 

(1) BHDCA доноси AltMoC под условом да EASA није
усвојила AMC за пропис који је садржан у Анексу I
ECAA споразума, а који је BHDCA донијела на основу
истог.

(2) BHDCA доноси AltMoC само под условом да службено
лице овлашћено за вођење поступка има овлашћење за
израду AltMoC-а, а на основу оперативног искуства,
компетенција и квалификација које утврђује BHDCA.

Члан 7. 
(Прихватање AltMoC-a) 

На основу овог правилника BHDCA прихвата AltMoC 
који подносилац захтјева доставља као замјену за постојећи 
AMC или начин усклађивања са прописом садржаним у 
Анексу I ECAA споразума за који није донесен AMC, под 
условом да: 

a) подносилац захтјева детаљно образложи AltMoC и
начин усклађивања са прописом који доноси
BHDCA, а који је садржан у Анексу I ECAA
споразума;

б) уз захтјев достави процјену ризика за предложени
AltMoC на пропис којим се уређује систем
управљања безбједности ваздушне пловидбе,
којом доказује да неће доћи до угрожавања
безбједности летења и да се усвајањем AltMoC-а 
постиже иста сврха као и са постојећим AMC-ом,
односно да се постиже сврха усклађености са
прописом за који није донесен AMC;

ц) да службено лице овлашћено за вођење поступка
има овлашћење за прихватање AltMoC-а на
основу оперативног искуства, квалификација и
компетенција које утврђује BHDCA.

Члан 8. 
(Поступање по AltMoC-у) 

Приликом доношења одлуке о захтјеву за усклађивање 
са захтјевом садржаним у пропису који доноси BHDCA, а 
који је садржан у Анексу I ECAA споразума, службено лице 
овлашћено за вођење поступка поступа по AltMoC-у, који му 
служи у сврху лакшег одлучивања по захтјеву, под условима 
наведеним у чл. 5, 6. и 7. овог правилника. 

ДИО ЧЕТВРТИ - CS 

Члан 9. 
(Усвајање CS-a) 

(1) На основу овог правилника BHDCA усваја CS, на
начин да исти, након што га EASA донесе, објави на
службеној интернет страници о чему обавјештава
заинтересоване стране.

(2) BHDCA је дужна ажурирати и на службеној интернет
страници објавити посљедњу верзију CS-а који доноси
EASA, а који је у вези са прописом који је донијела
BHDCA на основу Анекса I ECAA споразума.

(3) CS постаје обавезујући за организацију када се
организација са BHDCA усагласила да исти служи као
основа за сертификацију.

ДИО ПЕТИ - SC 

Члан 10. 
(Доношење SC-a) 

(1) BHDCA доноси SC под условом да CS који је донијела
EASA није адекватан или је неодговарајући, како би се
обезбиједила усклађеност организације са битним
захтјевима садржаним за пропис који је садржан у
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Анексу I ECAA споразума, а који је BHDCA донијела 
на основу истог. 

(2) BHDCA објављује SC на службеној интернет страници
о чему обавјештава заинтересоване стране.

(3) BHDCA доноси SC само под условом да службено лице
овлашћено за вођење поступка има овлашћење за
израду SC-а, а на основу оперативног искуства,
компетенција и квалификација које утврђује BHDCA.

(4) SC постаје обавезујући за организацију када се
организација са BHDCA усагласила да исти служи као
основа за сертификацију.

ДИО ШЕСТИ - GM 

Члан 11. 
(Усвајање GM-a) 

(1) На основу овог правилника BHDCA усваја GM који
доноси EASA.

(2) BHDCA је дужна ажурирати и на службеној интернет
страници објавити посљедњу верзију GM-а који доноси
EASA о чему обавјештава заинтересоване стране.

(3) BHDCA није дужна превести GM, с обзиром да исти не
представља правни основ за рјешавање по захтјеву
подносиоца захтјева.

ДИО СЕДМИ - ИНТЕРНА ПРОЦЕДУРА 

Члан 12. 
(Интерна процедура) 

На основу овог правилника BHDCA доноси интерну 
процедуру којом се уређују процедурална питања у вези са 
примјеном овог правилника. 

ДИО ОСМИ - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
(Ступање на снагу) 

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

Број 1-3-02-2-524-4/21 
17. септембра 2021. године

Бања Лука 
Генерални директор 

Чедомир Шушњар, с. р. 

834 
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), generalni direktor Direkcije za civilno 
zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi 

PRAVILNIK 
O IZUZEĆU I ODSTUPANJU OD PRIMJENE 

ODREDABA PROPISA ILI DIJELA PROPISA KOJI 
DONOSI DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO 

BOSNE I HERCEGOVINE 

DIO PRVI - UVODNE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet) 

(1) Ovim pravilnikom se utvrđuju pravila za donošenje
Rješenja o izuzeću od primjene odredaba propisa ili dijela
propisa koji donosi Direkcija za civilno zrakoplovstvo
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BHDCA) i pravila
za donošenje Rješenja o odstupanju od propisa ili dijela
propisa koji donosi BHDCA, na osnovu zahtjeva ili po
službenoj dužnosti, a koji se odnosi na sigurno odvijanje
zračnog prometa i sigurnost civilnog zrakoplovstva.

(2) Predmet ovog pravilnika ne predstavljaju izuzeća koja su
već utvrđena zakonom koji uređuje oblast zrakoplovstva i
propisima koje donosi BHDCA.

(3) Na izuzeća iz stava (2) ovog člana mogu se primijeniti
pravila za donošenje Rješenja o izuzeću na osnovu
zahtjeva.

Član 2. 
(Pojmovi) 

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeća 
značenja: 

a) Izuzeće - izuzimanje od primjene odredaba propisa ili
odredaba dijela propisa koji donosi BHDCA, a koje
na osnovu provedenog skraćenog upravnog postupka,
na osnovu odredaba zakona kojim se uređuje upravno
postupanje institucija Bosne i Hercegovine, u roku
koji odredi službeno lice ovlašteno za vođenje postup-
ka, s obzirom na okolnosti slučaja, donosi generalni
direktor BHDCA, po zahtjevu ili po službenoj
dužnosti, u slučaju postojanja takve nepredviđene
okolnosti koja zahtijeva hitno operativno postupanje
ili kada postoji okolnost operativne potrebe, koje se
donosi za ograničen period važenja, koji ne može biti
duži od 12 mjeseci ili sve dok takva okolnost ili
operativna potreba postoji, a na osnovu ispunjenosti
uvjeta sadržanih u ovom pravilniku;

b) Odstupanje - odstupanje od primjene odredaba
propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA, a koje
na osnovu provedenog postupka donosi generalni
direktor BHDCA, u provedenom upravnom postupku,
u slučaju kada nije moguća primjena propisa ili dijela
propisa koji donosi BHDCA na način kako je to
propisano, te da se primjenom drugog predloženog
standarda osigurava jednak (ekvivalentan) nivo
sigurnosti letenja (safety)/zrakoplovne sigurnosti
(security) koji se zahtijeva propisom od čijih odredaba
se zahtijeva odstupanje, koje se donosi za period
važenja, koji utvrđuje BHDCA, a na osnovu
ispunjenosti uvjeta sadržanih u ovom pravilniku.

DIO DRUGI - IZUZEĆE 

Član 3. 
(Pravila za donošenje Rješenja o izuzeću na osnovu zahtjeva) 

(1) Generalni direktor BHDCA donosi Rješenje o izuzeću od
primjene propisa ili dijela propisa koji donosi BHDCA na
osnovu podnesenog zahtjeva, nakon provedenog postupka,
u kojem službeno lice ovlašteno za vođenje postupka
utvrđuje da postoji takva nepredviđena okolnost koja
zahtijeva hitno operativno postupanje ili kada postoji
okolnost operativne potrebe, koja je ograničenog
vremenskog trajanja.

(2) Uz Rješenje o izuzeću od primjene propisa ili dijela propisa
koji donosi BHDCA, generalni direktor BHDCA donosi i
Izuzeće, koje čini sastavni dio Rješenja o izuzeću.

(3) Rješenje o izuzeću i Izuzeće od primjene odredaba propisa
ili dijela propisa koji donosi BHDCA donosi se na osnovu
podnesenog zahtjeva, pod uvjetom:
a) da je uz zahtjev dostavljeno detaljno obrazloženje o

kakvoj nepredviđenoj okolnosti, koja zahtijeva hitno
operativno postupanje, se radi; ili

b) da je uz zahtjev dostavljeno detaljno obrazloženje o
kakvoj operativnoj potrebi koja je ograničenog
vremenskog trajanja se radi;

c) da je u obrazloženju iz tač. a) i b) dostavljeno
pozivanje na propis ili dio propisa od kojeg se traži
izuzeće;

d) da je u obrazloženju iz tač. a) i b) dostavljen
vremenski period za koji se traži izuzeće; i

e) da je uz zahtjev dostavljena detaljna procjena rizika za
mjere kojim se dokazuje da dostignuti nivo sigurnosti


