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Čl. “Bivši Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te
3a nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (NN 138/09), odnosno Pravilnik o izvješćivanju
događaja povezanih sa sigurnošću (NN 57/13), koji je već imao sličnu odredbu u čl. 8
(a sadržavao je i poseban obrazac za izvješćivanje), bivši ministar Pravilnikom o
stavljanju izvan snage tog Pravilnika (NN 128/14) je na nezgrapan (doduše i nejasan)
način stavio izvan snage i ovaj drugi Pravilnik o izvješćivanju događaja povezanih sa
sigurnošću (NN 57/13) i naravno da se sada stvar treba popraviti.
Međutim, ni u bivšem, ni u predloženom Pravilniku nije jasno o kakvoj se nadležnosti
policije radi ili kako je sada nezgrapno predloženo:
„usmeno izvijestiti nadležnu ustrojstvenu jedinicu aerodromske policije u cilju primjene
ovlasti iz vlastite nadležnosti“ iz čega je nejasno o čijoj se zapravo „vlastitoj nadležnosti“
radi i o kojim se „ovlastima“ radi, a prvenstveno zbog jednostavnog razloga što policija
nije stvarno nadležna za prekršaje iz Zakona o zračnom prometu. Eventualno, ukoliko
dođe do podataka o prekršitelju, o tome samo može obavijestiti nadležno tijelo.
Međutim, za te prekršaje ne može primijeniti policijske ovlasti kao prema prekršiteljima
propisa iz svog djelokruga (stvarne nadležnosti). Primjerice počinitelja prekršaja iz
nadležnosti drugih javnopravnih tijela (ovlaštenih tužitelja prema Prekršajnom zakonu)
ne može uhititi pa ni na drugi način mu ograničiti slobodu kretanja ni primijeniti neke
druge blaže učinkovite mjere osiguranja nazočnosti počinitelja u postupku (primjerice
bez pisanog zahtjeva nadležnog tijela osobi bez stalnog prebivališta ili boravišta u RH ne
može ni privremeno zadržati putnu ili drugu ispravu za prelazak državne granice).
Zbog toga je nužno za ovaj prekršaj (ugrožavanje sigurnosti leta zrakoplova laserom), a
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Nacrtom Pravilnika o dopuni Pravilnika o provedbi Uredbe (EU)
br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju,
analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom
zrakoplovstvu utvrđuje se operativno postupanje pojedinaca,
nadležnih službi i tijela koje je preduvjet za pravovremeno
naknadno postupanje u cilju otkrivanja i prikupljanja podataka o
kaznenom djelu ili prekršaju i počiniteljima. Nacrtom Pravilnika
ne propisuju se ovlasti niti postoji potreba za izmjenom
relevantnih odredbi Zakona o zračnom prometu budući da se
navedenom odredbom ne dira u postojeće ovlasti niti jednog
adresata propisa.
Nadležnost ovlasti za otkrivanje i prikupljanje podataka o
kaznenom djelu/prekršaju i njihovom procesuiranju općenito,
uključujući i opasnu uporabu izvora laserskog zračenja koja se
ne svrstava u područje zaštite civilnog zračnog prometa odnosno
kategoriju djela nezakonitog ometanja, konkretno su propisani
relevantnim zakonodavstvom RH (Kazneni zakon, Zakon o
kaznenom postupku, Prekršajni zakon, Zakon o policijskim
poslovima i ovlastima i Zakon o zračnom prometu). Navedeni
propisi predstavljaju korektan temelj za otkrivanje i
procesuiranje počinitelja, i u slučaju kada isti nema stalno
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uglavnom i sve prekršaje iz područja zaštite zračnog prometa u Zakonu o zračnom
prometu proširiti nadležnost za te prekršaje i na policiju. Jedino na taj način se može
učinkovito suzbijati sve oblike djela nezakonitog ometanja civilnog zračnog prometa.
Naime, u svojoj naravi, ovo su samo prekršajna djela koja nažalost ne korespondiraju s
propisanim oblicima takvih, odnosno sličnih kaznenih djela u Kaznenom zakonu. Ukoliko
bi bila riječ o djelima nezakonitog ometanja civilnog zračnog prometa koja su ujedno i
kaznena djela u KZ tu ne bi bilo nikakvih problema u nadležnosti, međutim kako je
najčešće riječ o prekršajima onda su nužne cjelovitije izmjene u smislu širenja
nadležnosti za takve prekršaje jedinom državnom tijelu koje ih u stvarnosti može
učinkovito suzbijati, odnosno prvenstveno otkrivati i razjašnjavati, a to je doista samo
policija.”
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prebivalište ili boravište u RH.
Uspješnost otkrivanja počinitelja kaznenog djela ili prekršaja
počinjenog uporabom izvora laserskog zračenja nije u korelaciji s
ovlastima i nadležnostima nego s drugim faktorima, uključujući i
tehnička sredstva, što nedvojbeno dokazuje i dosadašnja praksa.
Primjedba se ocjenjuje neutemeljenom i ne prihvaća se.
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