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Na temelju članka 102. st. (1) i (3) Zakona o 
zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 
broj 39/09) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva 
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara 
Bosne i Hercegovine na 9. sjednici, održanoj 02. lipnja 2015. 
godine, donijelo je 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O USPOSTAVI 
DRŽAVNOG KOMITETA SIGURNOSTI CIVILNOG 

ZRAKOPLOVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE 

Članak 1. 
U Odluci o uspostavi Državnog komiteta sigurnosti 

civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik 
BiH", br. 92/09 i 73/12), u članku 3. stavak (1) točka e) mijenja 
se i glasi: 

"e) glavni tužitelj/zamjenik glavnog tužitelja/tužitelj 
Tužiteljstva Bosne i Hercegovine". 

Članak 2. 
U članku 6. st. (5) i (6) mijenjaju se i glase: 

"(5) Tijekom održavanja redovitih sastanaka funkciju 
predsjedatelja obavlja ministar komunikacija i prometa 
Bosne i Hercegovine, a funkciju zamjenika predsjedatelja 
obavlja ministar/zamjenik ministra sigurnosti Bosne i 
Hercegovine. 

(6) Tijekom održavanja izvanrednih sastanaka u izvanrednim
situacijama koje su izazvane aktima nezakonitog ometanja
(otmica zrakoplova ili talačke situacije u zračnim lukama)
funkciju predsjedatelja Državnog komiteta obavlja
ministar/zamjenik ministra sigurnosti Bosne i
Hercegovine, a funkciju zamjenika predsjedatelja obavlja
ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine".

Članak 3.
U članku 7. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji

glasi: 

"(2) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi Uputu kojom 
se definira izgled, sadržaj, način izdavanja, rok važenja, 
način uništavanja, postupci kod gubljenja ili otuđenja 
kartice". 
Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3). 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 

se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 51/15 
02. lipnja 2015. godine

Sarajevo

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.


