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На основу члана IV 4.а) Устава Босне и Херцеговине, 
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 56. 
сједници Представничког дома, одржаној 31. јануара 2018. 
године, и на 37. сједници Дома народа, одржаној 17. априла 
2018. године, донијела је 

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ВАЗДУХОПЛОВСТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
У Закону о ваздухопловству Босне и Херцеговине 

("Службени гласник БиХ", број 39/09) у члану 10. 
(Руковођење радом BHDCA) у ставу (1) текст: "Генерални 
директор и његови замјеници су државни службеници." 
мијења се и гласи: "Генерални директор и његови замјеници 
именују се на мандат, у складу са Законом о министарским 
именовањима, именовањима Савјета министара и другим 
именовањима Босне и Херцеговине ("Службени гласник 
БиХ", бр. 7/03 и 37/03). Мандат генералног директора и 
његових замјеника је четири године, с могућношћу још једног 
поновног именовања." 

Члан 2. 
Иза члана 135. (Особље) додаје се нови чл. 135а, који 

гласи: 

"Члан 135а. 
(Затечени руководећи државни службеници) 

(1) У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона,
Савјет министара расписује јавни оглас за радна мјеста
генералног директора и замјеника генералног директора
BHDCA.

(2) Лица која се до дана ступања на снагу овог закона, у
статусу државних службеника, налазе на радним
мјестима генералног директора и замјеника генералног
директора остају на тим радним мјестима, са правима,
обавезама и овлашћењима која имају, до окончања
поступка из става (1) овог члана. 

(3) Ако лица из става (2) а у поступку из става (1) овог
члана не буду именована за генералног директора или
замјеника генералног директора, њихов радно-правни
статус рјешава се у складу са Законом о државој служби
у институцијама Босне и Херцеговине."

Члан 3.
У члану 136. (Усклађеност прописа са овим законом) 

иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи: 
"(2) Прописи који су у супротности са одредбама овог 

закона биће усклађени са овим законом у року од 60 
дана од дана његовог ступања на снагу." 
Испред првог става додаје се ознака става "(1)". 

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

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 
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