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искључиво након што то одобри Савјет, док је чланом 5. став 
(3) прописано да је државна помоћ додијељена супротно
члану 12. овог закона незаконита и подлијеже поврату у
складу са одредбама члана 18. овог закона.

Сходно члану 12. став (7) Закона, Савјет је у поступку ex 
post контроле утврдио да предметна државна помоћ није 
усклађена са Законом и подзаконским актима усвојеним на 
основу њега, јер предметна државна помоћ у облику 
гаранције није усклађена ни са једном категоријом државне 
помоћи из члана 1. став (2) Уредбе о намјени, критеријумима 
и условима за додјелу државне помоћи у Републици Српској. 

У складу са наведеним, Савјет је одлучио као у тачки 1. 
диспозитива овог рјешења. 

С обзиром на то да је чланом 18. став (3) Закона 
прописано да ако се ex post контролом утврде неправилности, 
Савјет одређује даваоцу државне помоћи рок од најдуже 90 
дана да отклони утврђене неправилности, Савјет је у 
поступку утврдио да се неправилност у конкретном случају 
огледа у неиспуњавању свих критеријума из члана 137. став 
(1) Уредбе о намјени, критеријумима и условима за додјелу
државне помоћи у Републици Српској, односно услова из
тачке 4) наведеног члана, с обзиром на то да за предметну
гаранцију није плаћена премија обрачуната примјеном
тржишних принципа.

У сврху отклањања утврђене неправилности, даваоци 
државне помоћи, Министарство финансија и Министарство 
енергетике и рударства Републике Српске, дужни су да 
наплате тржишну премију за издату гаранцију од ЗП 
"Електрокрајина" а. д. Бања Лука, утврђену у складу са 
чланом 6. Уредбе о намјени, критеријумима и условима за 
додјелу државне помоћи у Републици Српској и одредбама 
Обавјештења Комисије (2008/Ц 155/02) и Обавјештења 
Комисије ЕУ о ревизији методе о одређивању референтних и 
дисконтних стопа ("Службени лист ЕУ", бр. Ц 14/2008). 

На тај начин би испунили услов из члана 137. став (1) 
тачка 4) Уредбе о намјени, критеријумима и условима за 
додјелу државне помоћи у Републици Српској, а будући да је 
Савјет у поступку утврдио да су остали услови из члана 137. 
став (1) наведене уредбе испуњени, предметна гаранција не 
би представљала инструмент додјеле државне помоћи. 

Савјет је, у складу са наведеним, одлучио као у тачки 2. 
диспозитива овог рјешења. 

У складу са чланом 18. став (3) Закона, којим је 
прописано да, ако давалац државне помоћи не отклони 
неправилности, Савјет доноси негативну одлуку из члана 12. 
став (3) тачка д) овог закона и утврђује обавезу поврата 
износа додијељене државне помоћи од корисника у висини 
утврђених неправилности, увећаном за износ затезних камата 
које теку од дана када су се утврђене неправилности појавиле 
до дана поврата њеног износа, Савјет је одлучио као у тачки 
3. диспозитива овог рјешења.
Упутство о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против 
њега није дозвољена жалба. 

Незадовољна страна може да покрене управни спор 
пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
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Na osnovu čl. 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni

glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), čl. 14. stav (1) i 129. Zakona o 

zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 
39/09 i 25/18) i člana 40. Zakona o obligacionim odnosima u 
civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik 
BiH", broj 51/15), generalni direktor Direkcije za civilno 
zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NADZORU U 

CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU 

Član 1. 
U članu 17. tačka h) Pravilnika o nadzoru u civilnom 

zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH", br. 22/16, 55/18 i 5/19) (u 
daljem tekstu: Pravilnika) mijenja se i glasi: 

"h) finansijske sposobnosti zrakoplovnih subjekata u 
skladu sa propisima koje donosi BHDCA"; 

U članu 17. iza tačke h) Pravilnika dodaje se nova tačka i) 
koja glasi: 

"i) zaštite prava putnika." 
Član 2. 

Član 24. a) mijenja se i glasi: 
"Član 24. a) 

(Inspektor za provjeru finansijske sposobnosti avio-prijevoznika, 
aerodroma, pružatelja usluga opsluživanja na zemlji i 

samoopsluživanja, organizacije za održavanje zrakoplova i 
pružatelja usluga u zračnoj plovidbi) 

Inspektor za provjeru finansijske sposobnosti avio-
prijevoznika, aerodroma, pružatelja usluga opsluživanja na zemlji 
i samoopsluživanja, organizacije za održavanje zrakoplova i 
pružatelja usluga u zračnoj plovidbi je ovlašten za inspekcijski 
nadzor nad provjerom finansijske sposobnosti ovih subjekata za 
obavljanje svih aktivnosti za koje im je BHDCA izdala 
certifikat/dozvolu/potvrdu." 

Član 3. 
Iza člana 24. a) dodaje se novi član 24. b) koji glasi: 

"Član 24. b) 
Inspektor za zaštitu prava putnika je ovlašten za inspekcijski 

nadzor nad provođenjem odredaba zakona kojim se uređuje oblast 
obligacionih odnosa u civilnom zrakoplovstvu, u dijelu koji se 
odnosi na zaštitu prava putnika." 

Član 4. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenom glasniku BiH". 
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Temeljem čl. 16. i 61. stavak (2) Zakona o upravi ("Službeni 
glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), čl. 14. stavak (1) i 129. Zakona 
o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.
39/09 i 25/18) i članka 40. Zakona o obligacionim odnosima u
civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", broj 51/15), generalni ravnatelj Direkcije za civilno
zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NADZORU U 

CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU 

Članak 1. 
U članku 17. točka h) Pravilnika o nadzoru u civilnom 

zrakoplovstvu ("Službeni glasnik BiH", br. 22/16, 55/18 i 5/19) (u 
daljem tekstu: Pravilnika) mijenja se i glasi: 

"h) financijske sposobnosti zrakoplovnih subjekata u 
skladu sa propisima koje donosi BHDCA"; 

U članku 17. iza točke h) Pravilnika dodaje se nova točka i) 
koja glasi: 


