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ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАДЗОРУ У 

ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

Члан 1. 
У члану 17. Правилника о надзору у цивилном 

ваздухопловству ("Службени гласник БиХ", број 22/16 и 
55/18) додаје се тачка х) која гласи: 

х) "Комерцијалног превоза путника, поште и/или 
терета (оперативни сертификат/радна дозвола 
авио-компанијама)". 

Члан 2. 
Иза члана 24. додаје се нови члан 24а. који гласи: 

"Члан 24а. 
(Инспектор за оперативни сертификат/радну дозволу авио-

компанија) 
Инспектор за оперативни сертификат/радну дозволу 

авио-компанија (енгл: "Operational Certification Inspector") 
овлашћен је за инспекцијски надзор у примјени прописа који 
се односе на комерцијални превоз путника, поште и/или 
терета (оперативни сертификат/радна дозвола авио-
компанијама). 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 1-3-02-2-36-1/19 
15. јануара 2019. године 

Бања Лука 
В. д. генералног директора 

Жељко Травар, с. р.
 

 
Na osnovu člana 16. i člana 61. stav (2) Zakona o upravi 

("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 14. stav (1) 
Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik 

BiH", broj 39/09 i 25/18) i člana 65. stav (1) Zakona o 
obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstvu Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 51/15), v. d. 
generalnog direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i 
Hercegovine donosi 

PRAVILNIK 
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NADZORU U 

CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU 

Član 1. 
U članu 17. Pravilnika o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu 

("Službeni glasnik BiH", broj 22/16 i 55/18) dodaje se tačka h) 
koja glasi: 

h) "Komercijalnog prijevoza putnika, pošte i/ili tereta 
(operativni certifikat/radna dozvola avio-
kompanijama)". 

Član 2. 
Iza člana 24. dodaje se novi član 24a. koji glasi: 

"Član 24a. 
(Inspektor za operativni certifikat/radnu dozvolu avio-kompanija) 

Inspektor za operativni certifikat/radnu dozvolu avio-
kompanija (engl: "Operational Certification Inspector") ovlašten 
je za inspekcijski nadzor u primjeni propisa koji se odnose na 
komercijalni prijevoz putnika, pošte i/ili tereta (operativni 
certifikat/radna dozvola avio-kompanijama). 

Član 3. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 1-3-02-2-36-1/19 
15. januara 2019. godine 

Banja Luka
V. d. generalnog direktora 

Željko Travar, s. r.
 

  


