
 

Службени гласник БиХ број 20/11 од 21.03.2011. 

На основу члана 16., 61. став (1) и (2) Закона о управи (“Службени гласник БиХ” 
бр.32/02 и 102/09), те члана 14. став (1) и став (3) тачка а)  Закона о 
ваздухопловству БиХ (“Службени гласник БиХ” бр. 39/09 од 19.05.2009. године) и 
Правилника о дужини трајања радног времена и времена летења („Службени 
гласник БиХ“ бр. 27/07 од 10.04.2007. године) генерални директор Дирекције за 
цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, доноси: 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДУЖИНИ ТРАЈАЊА 
РАДНОГ ВРЕМЕНА И ВРЕМЕНА ЛЕТЕЊА 

 

 

Члан 1. 

 

Преамбула Правилника о дужини трајања радног времена и времена летења 
(Сл.гласник БиХ број 27/07), (у даљем тексту: Правилник) мијења се и гласи: 

 

„На основу члана 16., 61. став (1) и (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", 

број 32/02 и 102/09), члана 14. став (1) и став (3) тачка а) Закона о ваздухопловству 

Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 39/09), генерални директор 

Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине доноси”.  

 

 

Члан 2. 

 

У члану 2. иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи: 

 

„(3) Овај Правилник се не примјењује на чланове посада авиона који изводе 
операције у комерцијалном ваздушном транспорту путника и/или роба у складу да 
Потврдом ваздушног оператера –АОC коју је издала Дирекција за цивилно 
ваздухопловство Босне и Херцеговине.“ 

 

У члану 2. иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи: 

 

„(4) На чланове посада и оператере из члана 2. став (3) овог Правилника примјењују 
се одредбе Пододјељка Q -Ограничења времена летачке дужности, времена 
дужности и захтјеви у погледу потребног одмора, датим у Анексу VI Правилника о 
усклађивању техничких прописа и управних поступака у подручју цивилног 
ваздухопловства („Службени гласник БиХ“ број 81/10). 

 



 

Службени гласник БиХ број 20/11 од 21.03.2011. 

Члан 3. 

 

Додаје се нови члан 45. који гласи: 

 

„Ваздушни оператери су дужни да изврше усклађивање са одредбама овог 
Правилника у року од 30 дана од дана ступања на снагу.“ 

 

 

Члан 4. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Босне и Херцеговине“. 

 

 

 

Број: 1-3-02-2-281-1/11                                                                

Бања Лука, 22.02.2011. године                                             Генерални директор                                                                              

                                                                                               Ђорђе Ратковица, с.р. 


