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На основу чл. 16. и 61. став (2) Закона о управи 
("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), чл. 14. став (1) 
и 129. Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", бр. 39/09 и 25/18) и члана 40. 
Закона о облигационим односима у цивилном 
ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник 
БиХ", број: 51/15), генерални директор Дирекције за цивилно 
ваздухопловство Босне и Херцеговине доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

НАДЗОРУ У ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

Члан 1. 
У члану 17. тачка х) Правилника о надзору у цивилном 

ваздухопловству ("Службени гласник БиХ", бр. 22/16, 55/18 и 
5/19) (у даљем тексту: Правилника) мијења се и гласи: 

"х) финансијске способности ваздухопловних 
субјеката у складу са прописима које доноси 
BHDCA"; 

У члану 17. иза тачке х) Правилника додаје се нова 
тачка и) која гласи: 

"и) заштите права путника." 
Члан 2. 

Члан 24. а) мијења се и гласи: 
"Члан 24. а) 

(Инспектор за провјеру финансијске способности авио-
превозника, аеродрома, пружаоца услуга опслуживања на 
земљи и самоопслуживања, организације за одржавање 
ваздухоплова и пружаоца услуга у ваздушној пловидби) 
Инспектор за провјеру финансијске способности авио-

превозника, аеродрома, пружаоца услуга опслуживања на 
земљи и самоопслуживања, организације за одржавање 
ваздухоплова и пружаоца услуга у ваздушној пловидби је 
овлашћен за инспекцијски надзор над провјером финансијске 
способности ових субјеката за обављање свих активности за 
које им је BHDCA издала сертификат/дозволу/потврду." 

Члан 3. 
Иза члана 24. а) додаје се нови члан 24. б) који гласи: 

"Члан 24. б) 
Инспектор за заштиту права путника је овлашћен за 

инспекцијски надзор над спровођењем одредаба закона којим 
се уређује област облигационих односа у цивилном 
ваздухопловству, у дијелу који се односи на заштиту права 
путника." 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 
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