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PRAVILNIK 
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NADZORU U 

CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU 

Članak 1. 
Članak 47. Pravilnika o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu 

("Službeni glasnik BiH", broj 22/16) mijenja se i glasi: 
"(1) Inspektor ili ovlašteno lice BHDCA, putem izvješća o 

obavlјenom nadzoru, obavještava subjekat nadzora o 
nalazima "Kategorija 2" i zahtijeva dostavlјanje plana 
korektivnih aktivnosti za otklanjanje utvrđenih 
neusklađenosti u roku koji sam odredi, uzimajući u obzir 
zahtjeve utvrđene u stavku (4) ovog članka. 

(2) Subjekat nadzora sačinjava i dostavlјa u BHDCA plan 
korektivnih aktivnosti iz stavka (1) koji sadrži analizu 
korijenskog uzroka za svaki nalaz, predlaže korektivne 
aktivnosti i rokove za njihovo realiziranje. 

(3) Ukoliko predloženi plan korektivnih aktivnosti nije 
prihvatlјiv, BHDCA obavještava subjekat nadzora i 
zahtijeva reviziju plana korektivnih aktivnosti. 

(4) Usaglašavanje plana korektivnih aktivnosti i njegovo 
prihvatanje od strane BHDCA ne može trajati duže od 45 
dana, uklјučujući najviše do 5 iteracija, počevši od dana 
dostavlјanja izvješća iz stavka (1) ovog članka. Zadnja 
iteracija se mora završiti minimalno 3 dana prije isticanja 
roka od 45 dana. 

(5) Nakon procjene da je plan korektivnih mjera primjenlјiv i 
adekvatan, inspektor ili ovlašteno lice BHDCA prihvata 
takav plan, o čemu pismeno obavještava subjekat nadzora. 

(6) Inspektor ili ovlašteno lice BHDCA promijenit će nalaz 
"Kategorija 2" u "Kategorija 1" i postupiti sukladno svojim 
ovlaštenjima ukoliko subjekat nadzora: 
a) ne dostavi prihvatlјiv plan korektivnih aktivnosti u 

roku od 45 dana od dana dostavlјanja izvješća iz 
stavka (1) ovog članka; ili 

b) ne realizira korektivne aktivnosti u prihvaćenim 
rokovima." 

Članak 2. 
U članku 16. stavak (6) riječ: "ovlaštenje", briše se. 

Članak 3. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenom glasniku BiH". 

Broj 1-3-02-2-699-1/18 
1. kolovoza 2018. godine 

Banja Luka 
V. d. generalnog ravnatelja 

Želјko Travar, v. r.
 

 
На основу члана 16. и члана 61. став (2) Закона о управи 

("Службени гласник БиХ", број 32/02, 102/09 и 72/17) и члана 
14. став (1) Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", број 39/09 и 25/18), генерални 
директор Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и 
Херцеговине доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАДЗОРУ У 

ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

Члан 1. 
Члан 47. Правилника о надзору у цивилном 

ваздухопловству ("Службени гласник БиХ", број 22/16) 
мијења се и гласи: 
"(1) Инспектор или овлашћено лице BHDCA, путем 

извјештаја о обављеном надзору, обавјештава субјекат 
надзора о налазима "Категорија 2" и захтијева 
достављање плана корективних активности за 
отклањање утврђених неусклађености у року који сам 

одреди, узимајући у обзир захтјеве утврђене у ставу (4) 
овог члана. 

(2) Субјекат надзора сачињава и доставља у BHDCA план 
корективних активности из става (1) који садржи 
анализу коријенског узрока за сваки налаз, предлаже 
корективне активности и рокове за њихову реализацију. 

(3) Уколико предложени план корективних активности није 
прихватљив, BHDCA обавјештава субјекат надзора и 
захтијева ревизију плана корективних активности. 

(4) Усаглашавање плана корективних активности и његово 
прихватање од стране BHDCA не може трајати дуже од 
45 дана, укључујући највише до 5 итерација, почевши од 
дана достављања извјештаја из става (1) овог члана. 
Задња итерација се мора завршити минимално 3 дана 
прије истицања рока од 45 дана. 

(5) Након процјене да је план корективних мјера 
примјенљив и адекватан, инспектор или овлашћено 
лице BHDCA прихвата такав план, о чему писмено 
обавјештава субјекат надзора. 

(6) Инспектор или овлашћено лице BHDCA промијениће 
налаз "Категорија 2" у "Категорија 1" и поступити у 
складу са својим овлашћењима уколико субјекат 
надзора: 
a) не достави прихватљив план корективних 

активности у року од 45 дана од дана достављања 
извјештаја из става (1) овог члана; или 

б) не реализује корективне активности у прихваћеним 
роковима." 

Члан 2. 
У члану 16. став (6) ријеч: "овлашћење", брише се. 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 1-3-02-2-699-1/18 
1. августа 2018. године 

Бања Лука
В. д. генералног директора 

Жељко Травар, с. р.
 

USTAVNI SUD 
BOSNE I HERCEGOVINE 

794 
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeću, u 

predmetu broj AP 2753/16, rješavajući apelaciju Avaza d.o.o. 
Sarajevo, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, 
člana 57. stav (2) tačka b) i člana 59. st. (1) i (3) Pravila Ustavnog 
suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik 
Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u sastavu: 

Zlatko M. Knežević, predsjednik 
Mato Tadić, potpredsjednik 
Mirsad Ćeman, potpredsjednik 
Valerija Galić, sutkinja 
Miodrag Simović, sudija 
Seada Palavrić, sutkinja 
na sjednici održanoj 17. jula 2018. godine donio je 

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU 
Odbija se kao neosnovana apelacija Avaza d.o.o. Sarajevo 

podnesena protiv Presude Vrhovnog suda Federacije BiH broj 65 
0 Ps 028606 16 Rev od 12. aprila 2016. godine i Presude 
Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 Ps 028606 15 Pž 3 od 17. 
decembra 2015. godine. 

Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i 
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i 
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i 
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine". 


