Prekršajni postupci iz područja civilnog zrakoplovstva u 2010. godini
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u okviru nadležnosti nadzora i inspekcije sigurnosti zračnog prometa,
propisane člankom 5. stavkom 7. točka 12. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“ broj 69/09), a u svezi s
člankom 109. i člankom 112. stavak 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07) pokrenula je u 2010.
godini, pred Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, tri prekršajna postupka protiv
počinitelja prekršaja iz područja civilnog zrakoplovstva.
U prekršajnom postupku pokrenutom optužnim prijedlogom Agencije za civilno zrakoplovstvo zbog nepoštivanja
propisa koji reguliraju sastav i osposobljenosti posade tijekom letenja i kretanja zrakoplova po operativnim
površinama aerodroma, Ministarstvo mora, prometa infrastrukture, Uprava zračnog prometa donijelo je
nepravomoćno rješenje kojim su okrivljenici proglašeni krivim.
1. Dana 26. travnja 2010. godine Agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je Ministarstvu mora, prometa
infrastrukture, Upravi zračnog prometa, optužni prijedlog protiv okrivljene pravne osobe I.D. iz Z.,
okrivljene odgovorne osobe u pravnoj osobi i okrivljene odgovorne osobe za letačke operacije iz Z., jer su omogućili
prometnom pilotu H.R., starijem od 65 godina, da u svojstvu zapovjednika zrakoplova i/ili kopilota u dužem
vremenskom razdoblju upravlja zrakoplovom u tvrtci I.D. u komercijalnom zračnom prometu, čime su počinili
produljeno djelo prekršaja iz članka 90. stavka 1. i 2. Zakona o zračnom prometu, u svezi odredbe JAR-FCL 1060.
Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom
osoblju-pilotima aviona.
Dana 20. prosinca 2010. godine, Ministarstvo mora, prometa infrastrukture, Uprava zračnog prometa u prekršajnom
postupku donijelo je nepravomoćno rješenje kojim je:
I - okrivljena pravna osoba proglašena krivom za produljeno djelo prekršaja iz članka 90. stavka 1. i 2. Zakona o
zračnom prometu, a u svezi odredbe JAR-FCL 1.060 Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i
produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona („Narodne novine“ broj 8/09)
- zbog čega je temeljem članka 150. stavka 1. točke 20. Zakona o zračnom prometu i temeljem članka 39. stavka
2. i 3. Prekršajnog zakona izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna.
II- okrivljena odgovorna osoba u pravnoj osobi proglašena je krivom za produljeno djelo prekršaja iz članka 90.
stavka 1. i 2. Zakona o zračnom, prometu, a u svezi odredbe JAR-FCL 1.06 Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja,
izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona („Narodne novine“,
broj 8/09),
zbog čega je temeljem članka 150. stavka 2.u svezi članka 150. stavka 1. točke 20. Zakona o zračnom
prometu i temeljem članka 39. stavka 2. i 3 Prekršajnog zakona izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00
kuna.
III- okrivljena fizička osoba nadležna za rukovođenje i nadziranje letačkih operacija (Postholder Flight
Operations)proglašena je krivom za produljeno djelo prekršaja iz članka 90. stavka 1. i 2. Zakona o zračnom
prometu, a u svezi odredbe JAR-FCL 1.060 Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i
produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona („Narodne novine“ broj 8/09),

- oslobođena od novčane kazne za počinjeni prekršaj temeljem članka 20. stavka 2. u svezi članka 19. stavka 2.
Prekršajnog zakona.
Rješenje Ministarstva mora, prometa infrastrukture, Uprava zračnog prometa od 20.prosinca 2010. u odnosu na IIIokrivljenu fizičku osobu postalo pravomoćno.

2. Dana 04. lipnja 2010. godine, Agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv
okrivljene pravne osobe W. sa sjedištem u V. i okrivljene odgovorne osobe u pravnoj osobi direktora i odgovornog
rukovoditelja (Accountable Manager) D.P. iz V. zbog toga što:
- Nisu osigurali da članovi posade zrakoplova ne prekoračuju dozvoljena vremenska ograničenja vezana za vrijeme
leta, odmora i broj uzlijetanja i slijetanja, te su na taj način omogućili prekoračenje dozvoljenih vremenskih
ograničenja vezanih za vrijeme leta i odmor, u komercijalnom zračnom prometu i to u dužem vremenskom razdoblju,
čime su počinili prekršaj iz članka 91. stavka 6. i. 8. Zakona o zračnom prometu, a u svezi s člankom 8. i 15.
Pravilnika o radnom vremenu članova posade zrakoplova („Narodne novine“ broj 126/09 i 39/10) .
- Nisu dostavili Agenciji za civilno zrakoplovstvo izvještaj kada produženje vremena letačke dužnosti ili smanjenje
odmora premašuje jedan sat, pa su time počinili prekršaj iz članka 91. stavak 8. Zakona o zračnom prometu, a u
svezi s člankom 17. stavak 4. Pravilnika o radnom vremenu članova posade zrakoplova („Narodne novine“ broj
126/09 i 39/10) .
Dana 01. veljače 2011. godine, Ministarstvo mora, prometa infrastrukture, Uprava zračnog prometa, u povodu
optužnog prijedloga Agencije za civilno zrakoplovstvo od 04. lipnja 2010., nakon provedenog prekršajnog postupka
donijelo je rješenje koje je postalo pravomoćno dana 22. veljače 2011. godine, temeljem kojeg je:
I - okrivljena pravna osoba W. sa sjedištem u V. proglašena krivom što nije osigurala da članovi posade zrakoplova
ne prekoračuju dozvoljena vremenska ograničenja vezana za vrijeme leta, odmora i broj uzlijetanja i slijetanja u
komercijalnom zračnom prometu čime je počinila produljeno djelo prekršaja iz članka 91. Zakona o zračnom
prometu, a u svezi s člankom 8. i 15. i 17. Pravilnika o radnom vremenu članova posade zrakoplova („Narodne
novine“ broj 126/09 i 39/10)
- zbog čega je temeljem članka 150. stavka 2., a u svezi članka 150. stavka 1. točke 21. Zakona o
zračnom prometu i temeljem članka 39. stavka 2. i 3. Prekršajnog zakona izrečena novčana kazna u iznosu od 20.
000,00 kuna.
II - okrivljena odgovorna osoba D. P. iz V. ,odgovorni rukovoditelj (Accountable Manager ), proglašen je krivom što
nije osigurala da članovi posade zrakoplova ne prekoračuju dozvoljena vremenska ograničenja vezana za vrijeme
leta, odmora i broj uzlijetanja i slijetanja u komercijalnom zračnom prometu čime je počinila produljeno djelo
prekršaja iz članka 91. Zakona o zračnom prometu, a u svezi s člankom 8., 15. i 17. Pravilnika o radnom vremenu
članova posade zrakoplova („Narodne novine“ broj 126/09 i 39/10)
- zbog čega je temeljem članka 150. stavka 2., a u svezi članka 150. stavka 1. točke 21. Zakona o
zračnom prometu i temeljem članka 39. stavka 2. i 3. Prekršajnog zakona izrečena novčana kazna u iznosu od
5.000,00 kuna.

3. Dana 13. prosinca 2010. godine Agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv
okrivljenika M. M. iz Z. zbog toga što je:
- Dana 25. srpnja 2010. godine, oko 17.00 sati LT (LT=lokalno vrijeme) iznad otoka S., kao zapovjednik zrakoplova
upravljao zrakoplovom na način da je letio ispod minimalne sigurne visine iznad gradova, drugih gusto naseljenih

područja i skupova ljudi, čime je počinio prekršaj iz članka 156. st. 1. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“
br.69/09) jer je upravljao zrakoplovom suprotno uvjetima, načinu, pravilima i postupcima letenja zrakoplova
donesenim na temelju ovog Zakona i odgovarajućih EU propisa.
- Dana 25. srpnja 2010. godine, na letu P - Z, kao zapovjednik, omogućio T.G. koji se u zrakoplovu nalazio u
svojstvu putnika da uspostavlja i održava radiokomunikacijske veze s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe d.o.o,
čime je počinio prekršaj iz članka 156. st. 7. Zakona o zračnom prometu, a u svezi s člankom 120. Pravilnika o
letenju zrakoplova („Narodne novine“ broj 109/09).
- Dana 25. srpnja 2010. godine, na letu P – Z, Z – Z, kao zapovjednik zrakoplova omogućio T. G. kao
nekvalificiranoj osobi obavljanje predpoletnog pregleda zrakoplova te je na taj način počinio prekršaj iz članka 150.
st. 3. točka 11. Zakona o zračnom prometu, a u svezi sa Pravilnikom o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i
aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove („Narodne
novine“ broj115/09, 152/09, 72/10).
Dana 25. svibnja 2011. godine, Ministarstvo mora, prometa infrastrukture, Uprava zračnog prometa, u povodu
optužnog prijedloga Agencije za civilno zrakoplovstvo od 13. prosinca 2010., nakon provedenog prekršajnog
postupka donijelo je rješenje temeljem kojeg je:
Okrivljeni M.M. proglašen krivim :
1. što je kao zapovjednik zrakoplova upravljao zrakoplovom na način da je letio ispod minimalne sigurne visine iznad
gradova, drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi, čime je počinio prekršaj iz članka 156. st. 1. Zakona o
zračnom prometu („Narodne novine“ br.69/09) jer je upravljao zrakoplovom suprotno uvjetima, načinu, pravilima i
postupcima letenja zrakoplova donesenim na temelju ovog Zakona i odgovarajućih EU propisa.
2. što je kao zapovjednik zrakoplova omogućio T.G. koji se u zrakoplovu nalazio u svojstvu putnika da uspostavlja i
održava radiokomunikacijske veze s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe d.o.o, čime je počinio prekršaj iz članka
156. st. 7. Zakona o zračnom prometu, a u svezi s člankom 120. Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“
broj 109/09).
3. što je kao zapovjednik zrakoplova omogućio T. G. kao nekvalificiranoj osobi obavljanje predpoletnog pregleda
zrakoplova te je na taj način počinio prekršaj iz članka 150. st. 3. točka 11. Zakona o zračnom prometu, a u svezi sa
Pravilnikom o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te ovlaštenju
organizacija i osoblja uključenih u te poslove („Narodne novine“ broj115/09, 152/09, 72/10).
Za počinjenje prekršaje okrivljeniku je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 9.000,00 kuna, uz obvezu
podmirenja troškova prekršajnog postupaka.

