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На основу члана 102. ст. (1) и (3) Закона о 
ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник 
БиХ", број 39/09) и члана 17. Закона о Савјету министара 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), на приједлог Мини-
старства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, 
Савјет министара Босне и Херцеговине на 9. сједници, 
одржаној 02. јуна 2015. године, донио је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УСПОСТАВЉАЊУ ДРЖАВНОГ КОМИТЕТА 
БЕЗБЈЕДНОСТИ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
У Одлуци о успостављању Државног комитета 

безбједности цивилног ваздухопловства Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 92/09 и 73/12), у 
члану 3. став (1) тачка е) мијења се и гласи: 

"е) главни тужилац/замјеник главног тужиоца/тужи-
лац Тужилаштва Босне и Херцеговине". 

Члан 2. 
У члану 6. ст. (5) и (6) мијењају се и гласе: 

"(5) Током одржавања редовних састанака функцију 
предсједавајућег обавља министар комуникација и 
транспорта Босне и Херцеговине, а функцију замјеника 
предсједавајућег обавља министар/замјеник министра 
безбједности Босне и Херцеговине. 

(6) Током одржавања ванредних састанака у ванредним
ситуацијама које су изазване актима незаконитог
ометања (отмица ваздухоплова или талачке ситуације
на аеродромима) функцију предсједавајућег Државног
комитета обавља министар/замјеник министра безбјед-
ности Босне и Херцеговине, а функцију замјеника
предсједавајућег обавља министар комуникација и
транспорта Босне и Херцеговине".

Члан 3.
У члану 7. иза става (1) додаје се нови став (2) који

гласи: 
"(2) Савјет министара Босне и Херцеговине доноси 

Упутство којим се дефинише изглед, садржај, начин 
издавања, рок важења, начин уништавања, поступци 
код губљења или отуђења картице". 
Досадашњи став (2) постаје став (3). 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 
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