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Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, 
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 56. sjednici 
Zastupničkog doma, održanoj 31. siječnja 2018. godine, i na 37. 
sjednici Doma naroda, održanoj 17. travnja 2018. godine, donijela 
je 

ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 

ZRAKOPLOVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE 

Članak 1. 
U Zakonu o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni 

glasnik BiH", broj 39/09) u članku 10. (Rukovođenje radom 
BHDCA) u stavku (1) tekst: "Glavni ravnatelj i njegovi zamjenici 
su državni službenici." mijenja se i glasi: "Glavni ravnatelj i 
njegovi zamjenici imenuju se na mandat, sukladno Zakonu o 
ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i 
drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik 
BiH", br. 7/03 i 37/03). Mandat glavnog ravnatelja i njegovih 
zamjenika je četiri godine, s mogućnošću još jednog ponovnog 
imenovanja.". 

Članak 2. 
Iza članka 135. (Osoblje) dodaje se novi članak 135a., koji 

glasi: 

"Članak 135a. 
(Zatečeni rukovodeći državni službenici) 

(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
Vijeće ministara raspisuje javni oglas za radna mjesta
glavnog ravnatelja i zamjenika glavnog ravnatelja BHDCA.

(2) Osobe koje se do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, u
statusu državnih službenika, nalaze na radnim mjestima
glavnog ravnatelja i zamjenika glavnog ravnatelja ostaju na
tim radnim mjestima, s pravima, obvezama i ovlastima koje
imaju, do okončanja postupka iz stavka (1) ovoga članka. 

(3) Ako osobe iz stavka (2) u postupku iz stavka (1) ovoga
članka ne budu imenovane za glavnog ravnatelja ili
zamjenika glavnog ravnatelja, njihov radnopravni status
rješava se u skladu sa Zakonom o državoj službi u
institucijama Bosne i Hercegovine."

Članak 3.
U članku 136. (Usklađenost propisa s ovim Zakonom) iza

stavka (1) dodaje se novi stavak (2), koji glasi: 
"(2) Propisi koji su u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona bit 

će usklađeni s ovim Zakonom u roku od 60 dana od dana 
njegovog stupanja na snagu.". 
Ispred prvog stavka dodaje se oznaka stavka: "(1)". 
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Članak 4. 
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 

"Službenom glasniku BiH". 
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