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зависности од врсте превоза, плаћа се у износу од 50% 
од прописане накнаде из става (1) овог члана. 

Члан 27. 
(Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 

испуњености услова за поступање по захтјеву за одобрење 
уговора о изнајмљивању ваздухоплова – Dry Leasing) 
Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 

испуњености услова за поступање по захтјеву за одобрење 
изнајмљивања ваздухоплова уписаног у Регистар 
ваздухоплова Босне и Херцеговине (Dry Leasing) у сврху 
коришћења ваздухоплова од стране страног оператера за 
потребе јавног ваздушног саобраћаја или за потребе радова 
из ваздуха и спровођење поступка утврђивања испуњености 
услова за одобрење изнајмљивања ваздухоплова који се 
налази у регистру друге државе (Dry Leasing) у сврху 
коришћења од стране домаћег оператера за јавни ваздушни 
саобраћај или за потребе радова из ваздуха износи: 

Редни 
број 

Врста захтјева 
МТОМ 

ваздухоплова 

Висина 
накнаде у 

КМ 

1. 

Ваздухоплов уписан у БиХ 
Регистар ваздухоплова који 
користи страни оператор или 
ваздухоплов који се налази у 
регистру друге државе а користи 
га БиХ оператер 

До 15 000 kg 2 000 

Преко 15 000 kg 3 000 

2. 
Стављање додатног или 
замјенског ваздухоплова у већ 
постојећи уговор о закупу 

До 15 000 kg 500 

Преко 15 000 kg 600 

3. 
Продужење постојећег уговора о 
закупу 

До 15 000 kg 500 
Преко 15 000 kg 700 

Члан 28. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за одобрење 
уговора о изнајмљивању ваздухоплова – Wet Leasing) 

(1) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања
испуњености услова за поступање по захтјеву за 
одобрење изнајмљивања страног ваздухоплова и посаде 
(Wet Leasing) по захтјеву за коришћење ваздухоплова 
од стране домаћег оператера за потребе јавног 
ваздушног саобраћаја или за потребе радова из ваздуха 
износи: 

Редни 
број 

Врста захтјева 
МТОМ 

ваздухоплова 

Висина 
накнаде у 

КМ 

1. 

Узимање у закуп страног 
ваздухоплова и посаде (Wet Leasing) 
од стране БиХ ваздушног оператера 
за потребе комерцијалног ваздушног 
превоза или за потребе пружања 
услуга из ваздуха 

До 15 000 kg 3 000 

Преко 15 000 kg 5 000 

2. 

Измјена у вези додатног или 
замјенског ваздухоплова у 
одобреном уговору о закупу страног 
ваздухоплова и посаде (Wet Leasing) 

До 15 000 kg 1 000 

Преко 15 000 kg 2 000 

3. 
Измјена у вези продужење важности 
одобрења постојећег уговора о 
закупу 

До 15 000 kg 1 500 

Преко 15 000 kg 2 500 

Члан 29. 
(Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 

испуњености услова за поступање по захтјеву за издавање 
одобрења за вршење радова из ваздуха) 

(1) Висина накнада за спровођење поступка утврђивања
испуњености услова за поступање по захтјеву за
издавање потврде за вршење услуга из ваздуха
обрачунава се на начин да се на фиксни износ накнаде
у износу од 2.000,00 КМ додаје и износ од 300,00 КМ за
сваку врсту услуге коју подносилац захтјева намјерава
да пружа и износ од 200,00 КМ за сваки ваздухоплов са
којим намјерава да пружа услуге.

(2) Висина накнаде за редовну провјеру услова за
обављање услуга из ваздуха или за поступање по
захтјеву за продужење потврде за вршење услуга из
ваздуха, плаћа се сваке године током важења потврде за
вршење услуга из ваздуха у износу од 50% од
цјелокупне накнаде прописане у ставу (1) овог члана.

(3) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања
испуњености услова за поступање по захтјеву за
измјену потврде за вршење услуга из ваздуха износи
500,00 КМ.

(4) Висина накнаде за поступање по захтјеву за
признавање потврде/сертификата иностраног оператора
за вршење услуга из ваздуха износи као и у ставу (1)
овог члана.

Члан 30. 
(Висина накнаде за одобравање такмичења, егзибиција у 

ваздуху и других посебних активности) 
Висина накнаде за спровођење поступка за поступање 

по захтјеву за одобравање такмичења, ваздухопловних 
спортских манифестација износи 100 КМ. 

ДИО IV – НАКНАДЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЦИ 
ЛЕТАЧКОГ ОСОБЉА 

Члан 31. 
(Висина накнада за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова оспособљености ваздухопловног 

овлашћеног и стручног особља) 
(1) Висина накнаде за привремено признавање стране

дозволе (валидација), а која није издата од стране 
државе чланице Европске агенције за безбједност 
ваздушне пловидбе (EASA) или државе препознате по 
Захтјеву Заједничких ваздухопловних власти (JAR FCL) 
износи: 

Врста поступка 
Висина накнаде 

у КМ 

а) 
Дозвола приватног пилота авиона/хеликоптера PPL 
(А/H) 

100 

b) 
Дозвола професионалног пилота авиона/хеликоптера 
CPL (А/H) 

300 

c) 
Дозвола транспортног пилота авиона/хеликоптера ATPL 
(А/H) 

500 

d) Дозвола кабинског особља 50
e) Остале дозволе летачког особља 50

(2) Висина накнаде за признавање обуке спроведене у
страној држави и стране дозволе и овлашћења
(нострификација), а која није држава чланица EASA
или држава препозната по JAR FCL, износи:

Врста поступка 
Висина 
накнаде у 

КМ 

а) 
Признавање дозволе приватног пилота авиона/хеликоптера 
PPL (А/H) са припадајућим овлашћењима на основу стране 
дозволе PPL (А/H), CPL (А/H), ATPL (А/H) 

200 

b) 
Признавање дозволе професионалног пилота 
авиона/хеликоптера CPL (А/H) са припадајућим 
овлашћењима на основу стране дозволе 

500 

c) 
Признавање дозволе транспортног пилота 
авиона/хеликоптера ATPL (А/H) са припадајућим 
овлашћењима на основу стране дозволе 

750 

d) 
Признавање дозволе кабинског особља са припадајућим 
овлашћењима 

100 

e) 
Признавање дозволе пилота ултралаког ваздухоплова и 
пилота слободног балона са припадајућим овлашћењима 

100 

f)) 
Признавање дозволе падобранца и пилота параглајдера са 
припадајућим овлашћењима 

50 

(3) Висина накнаде за издавање дозволе ваздухопловно
овлашћеног особља, потврде ваздухопловног стручног
особља, замјену домаћих дозвола ваздухопловног
овлашћеног особља у дозволу сагласно JAR FCL/PART
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FCL, потврде о верификацији података и обрасца 
евиденције налета (pilot logbook), износи: 

 
Врста поступка 

Висина 
накнаде у КМ

a) Издавање дозволе PPL (А/H) 250 
b) Издавање дозволе CPL (А/H) 500 
c) Издавање дозволе ATPL (А/H) 1000 
d) Издавање дозволе пилота слободног балона 200 
e) Издавање дозволе пилота микро-лаког ваздухоплова 200 
f) Издавање дозволе пилота једрилице 150 

g) 
Издавање потврде о стручној обучености пилота летјелице 
за слободно летење (LSL) 

100 

h) Издавање потврде о стручној обучености падобранца 100 

i) 
Замјена националне дозволе PPL (А/H) у JAR/PART 
дозволу PPL (А/H) 

20 

j) 
Замјена националне дозволе CPL (А/H) у JAR/PART 
дозволу CPL (А/H) 

30 

k) 
Замјена националне дозволе ATPL (А/H) у ЈАR/PART 
дозволу ATPL (А/H) 

40 

l) 
Замјена националне дозволе пилота једрилице у PART 
дозволу пилота једрилице 

15 

m) 
Издавање дозволе на основу трансфера дозволе (по основу 
JAR FCL 1.065(д)/2.065(д)) односно FCL.015 (д) 

40 

n) 

Издавање дупликата дозволе ваздухопловног овлашћеног 
особља, као и издавање новог обрасца дозволе због 
промјене личних података у дозволи или због 
оштећености дозволе 

40 

o) 

Издавање дупликата потврде о обучености 
ваздухопловног стручног особља, као и издавање новог 
обрасца потврде због промјене личних података у потврди 
или због оштећености дозволе 

10 

p) 
Издавање потврде о верификацији података из 
дозволе/потврде по захтјеву странке за податке о којима 
BHDCA води евиденцију 

30 

q) 
Накнадни образац за евиденцију налета (pilot logbook) по 
захтјевима JAR/PART FCL 

25 

r) 
Накнадни образац за евиденцију налета (pilot 
logbook)/скокова по националним стандардима 

20 

s) 
Издавање дозволе засновано на признавању војног 
летачког искуства 

350 

(4) Захтјев за провјеру података поднесен од стране друге 
ваздухопловне управе (CАА) дефинисан ставом (3) 
тачка п) овог члана ослобођен је плаћања наведене 
накнаде. 

(5) Висина накнаде за упис овлашћења, ауторизације или 
квалификације у дозволу ваздухопловног овлашћеног 
особља или потврду ваздухопловног стручног особља 
износи: 

 
Врста поступка 

Висина 
накнаде у КМ

a) Летење на типу авиона са више пилота (MPA) 350 
b) Летење на типу авиона са једним пилотом (SPA) 270 
c) Летење на типу хеликоптера (MPH) 350 
d) Летење на типу хеликоптера (SPH) 270 
e) Летење на класи једномоторних авиона (SE) 80 
f) Летење на класи вишемоторних авиона (МЕ) 150 
g) Овлашћења за инструментално летење IR (А/H) 300 

h) 
Овлашћења за инструментално летење IR (А/H)-МЕ за 
имаоце IR (А)-SЕ и обратно 

150 

i) 
На основу ограниченог трансфера овлашћења за летење 
на типу/класи авиона (по основу JAR FCL 1.240 (тач. 5.)) 

50 

j) 
У дозволу ATPL (А) на основу трансфера овлашћења за 
летење на типу авиона (по основу JAR FCL 1.240 (тач. 
6.)) 

80 

k) 
У дозволу PPL (А) или CPL (А) на основу трансфера 
овлашћења за летење на типу авиона (по основу JAR 
FCL 1.240 (тач. 6.)) 

50 

l) 
На основу трансфера овлашћења за летење на класи 
авиона (по основу JAR FCL 1.240 (тач. 7.)) 

50 

m) 
На основу ограниченог трансфера овлашћења за летење 
на типу хеликоптера (по основу JAR FCL 2.240 (тач. 5.)) 

50 

n) 
На основу трансфера овлашћења за летење на типу 
хеликоптера (по основу JAR FCL 2.240 (тач. 6.)) 

80 

o) Упис теоријског кредита за дозволу ATPL (А/H) - ATPL 15 

theory credit 
p) Упис овлашћења наставника једриличарства 100 
q) Упис осталих овлашћења у дозволу пилота једрилице 60 

r) 
Упис овлашћења инструктора летења пилота слободног 
балона 

120 

s) 
Упис осталих овлашћења у дозволу пилота слободног 
балона 

70 

t) 
Упис овлашћења инструктора пилота ултралаког 
ваздухоплова 

150 

u) 
Упис овлашћења за летење на ултралаким 
ваздухопловима (MLV) 

120 

v) 
Упис додатног овлашћења инструктора летења на 
ултралаким ваздухопловима 

150 

w) 
Упис овлашћења у потврду о стручној обучености 
пилота LSL 

70 

x) 
Упис овлашћења у потврду о стручној обучености 
падобранца 

70 

(6) Накнада из става (5) тачка г) овог члана плаћа се код 
уписа овлашћења за инструментално летење као 
самосталног овлашћења које се истовремено не веже за 
упис овлашћења за летење на типу/класи 
авиона/хеликоптера. 

(7) Висина накнаде за продужење или обнову овлашћења, 
ауторизације или квалификације у дозволи 
ваздухопловног овлашћеног особља или потврди 
ваздухопловног стручног особља износи: 

 
Врста поступка 

Висина накнаде 
у КМ 

a) Летење на типу авиона (ТR) у дозволи ATPL (А) 270 

b) 
Летење на типу авиона (ТR) у дозволи PPL (А) или 
CPL (А) 

200 

c) Летење на типу хеликоптера (ТR) у дозволи ATPL (H) 130 

d) 
Летење на типу хеликоптера (ТRР) у дозволи PPL (H) 
или CPL (H) 

95 

e) 
Летење на класи вишемоторних авиона (CR-МЕ) без 
овлашћења за инструментално летење 

100 

f) 
Летење на класи вишемоторних авиона (CR-МЕ) са 
овлашћењем за инструментално летење 

130 

g) 
Летење на класи једномоторних авиона (CR-SЕ) без 
овлашћења за инструментално летење 

60 

h) 
Летење на класи једномоторних авиона (CR-SЕ) са 
овлашћењем за инструментално летење 

130 

i) 
Продужење/обнова рока важења овлашћења за 
инструментално летење IR (А/H) 

130 

j) 
Продужење/обнова рока важења овлашћења у дозволи 
пилота једрилице 

50 

k) 
Продужење/обнова рока важења дозволе/овлашћења у 
дозволи пилота слободног балона 

50 

l) 
Продужење/обнова рока важења овлашћења у дозволи 
пилота MLV 

70 

m) 
Продужење/обнова рока важења овлашћења у потврди 
пилота LSL 

30 

n) 
Продужење/обнова рока важења овлашћења у потврди 
падобранца 

20 

(8) Накнада из става (7) тачка и) овог члана плаћа се при 
продужењу/обнови рока важења овлашћења за 
инструментално летење које се врши независно од 
продужења/обнове рока важења овлашћења за летење 
на типу/класи авиона/хеликоптера. 

(9) Накнада из става (7) тачка г), ј), к), л) и м) овог члана 
плаћа се у износу од 20,00 КМ ако провјера стручности 
није спроведена од стране испитивача. 

(10) Накнада из става (7) тачка н) овог члана плаћа се по 
овлашћењу које је предмет продужења. 

(11) Висина накнаде за упис или укидање овлашћења, 
специјалног овлашћења или ограничења у дозволи 
ваздухопловног овлашћеног особља или потврди 
ваздухопловног стручног особља, односно дефинисање 
питања стажирања, износи: 

 
Врста поступка 

Висина накнаде 
у КМ 

a) Проширење рока важења овлашћења у специјалним 80 
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околностима (по основу JAR FCL 1.245 (е)/2.245(д)) 
b) Уклањање ограничења копилота 50 

c) 
Уклањање ограничења са инструкторског овлашћења у 
дозволи пилота ултралаког ваздухоплова 

25 

d) 
Спровођење тестирања нивоа познавања језика који се 
користи у радио-телефонској комуникацији за летачко 
особље 

250 

e) 
Упис/продужење важења нивоа познавања језика који 
се користи у радио-телефонској комуникацији за 
летачко особље 

20 

f) Упис овлашћења за ноћно летење (NQ) 20 
g) Упис овлашћења за акробатско летење (ARB) 40 
h) Упис овлашћења за авио-третирање (AS) 190 

i) 
Издавање посебних овлашћења (по основу JAR FCL 
1.230/2.230) 

50 

(12) Накнада из става (11) тачка б) плаћа се кад се уклањање 
ограничења врши независно од продужења/обнове рока 
важења овлашћења за летење на типу 
авиона/хеликоптера. 

(13) Висина накнаде за упис, продужење или обнову 
овлашћења инструктора у дозволи ваздухопловног 
овлашћеног особља, односно овлашћења испитивача, 
износи: 

 
Врста поступка 

Висина 
накнаде у КМ

a) 
Упис овлашћења инструктора летења 
авионом/хеликоптером FI (А/H) 

250 

b) 

Продужење/обнова рока важења овлаштења инструктора 
летења авионом/хеликоптером FI (А/H), инструктора за 
инструментално летење IRI (А/H) и инструктора летења 
на типу хеликоптера TRI (H) 

100 

c) 
Уклањање ограничења са овлашћења инструктора летења 
авионом/хеликоптером FI (А/H) 

25 

d) 
Упис овлашћења инструктора летења на типу авиона са 
више пилота TRI (MPA) 

400 

e) 
Проширење овлашћења инструктора летења на типу 
авиона са више пилота TRI (MPA) 

400 

f) 
Продужење/обнова рока важења овлашћења инструктора 
летења на типу авиона са више пилота TRI (MPA) 

30 

g) 
Уклањање ограничења са овлашћења инструктора летења 
на типу TRI (MPA) 

30 

h) 
Упис овлашћења инструктора летења на типу 
хеликоптера TRI (H) 

300 

i) 
Проширење овлашћења инструктора летења на типу 
хеликоптера TRI (H) 

300 

j) 
Упис овлашћења инструктора летења на класи-авион CRI 
(SPA) 

100 

k) 
Проширење овлашћења инструктора летења на класи-
авион CRI (SPA) 

100 

l) 
Продужење рока важења овлашћења инструктора летења 
на класи-авион CRI (SPA) 

25 

m) 
Обнова важења овлашћења инструктора летења на класи-
авион CRI (SPA) 

100 

n) 
Упис овлашћења инструктора за инструментално летење 
IRI (А/H) 

200 

o) 
Издавање ауторизације инструктора летења на уређају за 
симулирано летење за авион/хеликоптер SFI (А/H) 

350 

p) 
Проширење ауторизације инструктора летења на уређају 
за симулирано летење за авион/хеликоптер SFI (А/H) 

350 

q) 

Продужење/обнова рока важења ауторизације 
инструктора летења на уређају за симулирано летење за 
авион/хеликоптер SFI (А/H) без важећег овлашћења за 
летење на типу 

230 

r) 

Продужење/обнова рока важења ауторизације 
инструктора летења на уређају за симулирано летење за 
авион/хеликоптер SFI (А/H) са важећим овлашћењем за 
летење на типу 

25 

s) 
Издавање ауторизације инструктора за сарадњу унутар 
вишечлане посаде – авион MCCI (А) 

100 

t) 
Продужење/обнова рока важења ауторизације 
инструктора за сарадњу унутар вишечлане посаде – авион 
MCCI (А) 

50 

u) 
Издавање ауторизације инструктора на тренажеру – 
авион/хеликоптер STI (А/H) 

100 

v) Продужење/обнова рока важења ауторизације 100 

инструктора на тренажеру – авион/хеликоптер STI (А/H) 

w) 
Издавање специјалне ауторизације за вршење обуке по 
основу JAR FCL 1.300 а-2 

200 

x) 
Издавање/проширење/продужење/обнова ауторизације 
испитивача авион/хеликоптер FЕ (А/H), CRE (А), IRE 
(А/H), FIE (А/H) 

100 

y) 
Издавање/проширење/продужење/обнова ауторизације 
испитивача авион/хеликоптер TRE (А/H), SFE (А/H) 

200 

(14) Накнада из става (13) тачка б) овог члана плаћа се у 
износу од 25,00 КМ ако провјера стручности није 
спроведена од стране испитивача. 

Члан 32. 
(Умањење накнада) 

Ако је провјеру практичне обучености (skill test) или 
провјеру стручности (proficiency check) спровело лице 
(испитивач или на други начин одређено лице) које није 
овлашћено од стране BHDCA, висина накнаде дефинисана 
ставовима (1), (2), (3), (5), (7), (11) и (13) члана 31. плаћа се у 
износу од 50% наведене вриједности. 

Члан 33. 
(Накнада за рад испитивача при спровођењу провјере 

практичне обучености (skill test) или провјере стручности 
(proficiency check)) 

Износ и начин плаћања накнаде за рад испитивача по 
спроведеној провјери ће се регулисати посебном одлуком 
BHDCA. 

Члан 34. 
(Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 

испуњености услова за поступање по захтјеву за издавање, 
продужавање, обнављање или измјену одобрења за рад 
организацијама за обуку, лицима за спровођење обуке, 

лицима за провјеру нивоа познавања енглеског или другог 
језика у радио-телефонској комуникацији, здравственим 

установама и овлашћеним љекарима који обављају љекарске 
прегледе ваздухопловног овлаштеног и стручног особља) 

(1) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова за поступање по захтјеву за 
издавање и обнову одобрења за рад износи: 

 
Врста поступка 

Висина 
накнаде у КМ

a) Организација за летачку обуку (FTO) 3 500 

b) 
Организације за обуку за летење на типу ваздухоплова 
(TRTO) 

3 500 

c) Организација регистрирана за обуку PPL (RF) 500 
d) Центри за обуку пилота ултралаких ваздухоплова 350 
e) Центри за обуку пилота слободног балона 400 
f) Центри за обуку пилота једрилице 200 

g) 
Овлашћење за самосталног инструктора за ваздухоплове 
са максималном масом на полијетању до 5.700 kg 

500 

h) 
Овлашћење за самосталног инструктора за ваздухоплове 
са максималном масом на полијетању преко 5.700 kg 

1 000 

i) 
Организација за обуку ваздухопловно стручног особља 
(пилоти LSL и падобранско особље) 

200 

j) 
Организација за обуку стручног особља које обавља 
послове од значаја за безбједност ваздушне пловидбе на 
аеродрому 

2 000 

k) Здравствене установе – AMC 400 
l) Овлашћени љекари - АМЕ 150 

m) 
Овлашћена лица (правно или физичко лице) за 
спровођење обуке или провјере одређеног нивоа 
познавања енглеског или другог језика 

400 

(2) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања 
испуњености услова за поступање по захтјеву за 
продужење одобрења за рад износи: 

 
Врста поступка 

Висина 
накнаде у КМ

a) Организација за летачку обуку (FTO) 1 250 

b) 
Организације за обуку за летење на типу ваздухоплова 
(TRTO) 

1 250 
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c) Организација регистрирана за обуку PPL (RF) 250 
d) Центри за обуку пилота ултралаких ваздухоплова 200
e) Центри за обуку пилота слободног балона 250
f) Центри за обуку пилота једрилице 100

g) 
Организација за обуку ваздухопловног стручног особља 
(пилоти LSL и падобранско особље) 

100 

h) 
Организација за обуку стручног особља које обавља 
послове од значаја за безбједност ваздушне пловидбе на 
аеродрому 

500 

i) Здравствене установе – AMC 250 
j) Овлашћени љекари - АМЕ 70 

k) 

Овлашћена лица (правно или физичко лице) за 
спровођење обуке или провјере одређеног нивоа 
познавања енглеског или другог језика за летачко 
особље 

180 

(3) Накнада за измјену одобрења за рад из става (2) овог
члана плаћа се при подношењу захтјева за измјену
одобрења за рад у износу од 25% наведене вриједности
накнаде.

Члан 35.
(Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања

испуњености услова за поступање по захтјеву за издавање, 
продужење, обнављање и прихватање одобрења за рад 

уређаја за симулирање лета) 
(1) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања

испуњености услова за поступање по захтјеву за
издавање одобрења уређаја за симулирање лета износи:

Врста поступка 
Висина 

накнаде у КМ
a) Уређај за симулирање лета (FFS) 8 000 

b) 
Уређај за вјежбање летачко навигационих процедура 
(FNPT I и FNPT II) 

4 000 

c) Тренажер лета (FTD) 1 500 
d) Уређај за основно инструментално летење (BITD) 1 000 

(2) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања
испуњености услова за поступање по захтјеву за
издавање потврде о прихватању уређаја за симулирање
лета за потребе RF/FTO/TRTO/тренинга ваздухоплов-
них оператора одобрених од стране BHDCA износи:

Врста поступка 
Висина накнаде

у КМ 
a) Уређај за симулирање лета (FFS) 1 000 

b) 
Уређај за вјежбање летачко навигацијских процедура 
(FNPT I и FNPT II) 

750 

c) Тренажер лета (FTD) 500 
d) Уређај за основно инструментално летење (BITD) 250 

(3) Висина накнаде за спровођење поступка утврђивања
испуњености услова за поступање по захтјеву за
издавање или прихватање одобрења уређаја за
симулирање лета у циљу продужења важења одобрења
плаћа се сваке године током важења одобрења у износу
од 50% накнаде прописане ставом (1) и (2) овог члана.

ДИО VI - НАКНАДЕ ИЗ ОБЛАСТИ ВАЗДУХОПЛОВНЕ 
НАВИГАЦИЈЕ 

Члан 38. 
(Висина накнаде за поступање по захтјеву за издавање 

дозвола, упис овлашћења, звања и одобрења) 
Висина накнаде за поступање по захтјеву 

контролора/ученика контролора летења за издавање дозвола, 
упис и продужење рока важења овлашћења, звања и 
одобрења у дозволу износи: 
Редни 
број 

Врста поступка 
Висина 

накнаде у КМ

1. 
Спровођење поступка и издавање дозволе ученика 
контролора летења 

200 

2. 
Спровођење поступка и издавање дозволе 
контролора летења 

400 

3. 
Провјера испуњености услова и уписивање основног 
овлашћења – аеродромска контрола -визуелна (ADV) 

200 

4. 
Провјера испуњености услова и уписивање основног 
овлашћења – аеродромска контрола -инструментална 
(ADI) 

300 

5. 
Провјера испуњености услова и уписивање основног 
овлашћења – прилазна контрола - процедурална 
(APP) 

400 

6. 
Провјера испуњености услова и уписивање основног 
овлашћења – прилазна контрола - надзорна (APS) 

500 

7. 
Провјера испуњености услова и уписивање основног 
овлаштћења – обласна контрола - процедурална 
(ACP) 

600 

8. 
Провјера испуњености услова и уписивање основног 
овлашћења – обласна контрола - надзорна (ACS) 

700 

9. 
Уписивање одобрења придруженог уз основно 
овлашћење ADI 

200 

10. 
Уписивање одобрења придруженог уз основно 
овлашћење APS 

300 

11. 
Уписивање одобрења придруженог уз основно 
овлашћење ACS 

300 

12. Уписивање посебног овлашћења за локацију 400

13. 
Провјера испуњености услова и издавање посебног 
овлашћења - инструктор за оспособљавање на 
радном мјесту ОЈТ 

800 

14. 
Провјера испуњености услова и издавање звања 
Испитивача за провјеру стручне оспособљености 
контролора летења - ЕXМ 

1 000 

15. Уписивање посебног језичког одобрења 200
16. Издавање одобрења за вршење обуке на симулатору 400 

17. 
Продужење рока важења дозволе - ученик контролор 
летења 

80 

18. 
Продужење/обнова рока важења посебног овлаштења 
за локацију 

200 

19. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења овлашћења ADV 

100 

20. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења овлашћења и одобрења ADI и придружених 
одобрења 

250 

21. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења овлашћења APP 

200 

22. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења овлашћења APS и придружених одобрења 

400 

23. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења овлашћења ACP 

300 

24. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења овлашћења ACS и придружених одобрења 

500 

25. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења посебног овлашћења ОЈТ Инструктора 

400 

26. 
Провјера испуњености услова и продужење рока 
важења звања Испитивача за провјеру стручне 
оспособљености контролора летења - ЕXМ 

500 

27. Продужење рока важења посебног језичког одобрења 200 

28. 
Продужење рока важења одобрења за вршење обуке 
на симулатору 

200 

29. 
Спровођење поступка за обнављање дозволе 
контролора летења, неважећих или суспендованих 
овлашћења, одобрења, посебних овлашћења и звања 

1 000 
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хидодром
и 

ба 
При-
време-
на упо-
треба 

2 000 1 000 200 200 200 

Терени за 
спортске 
активности 

Стална 
употре-
ба 

300 150 100 100 100 

Привре
мена 
упо-
треба 

200 100 80 80 80 

ДИО X – УПЛАТА НАКНАДА 

Члан 49. 
(Уплата накнада) 

(1) Накнаде утврђене овом одлуком у КМ уплаћују се на
рачун Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и
Херцеговине, код UniCredit банке д.д. Мостар, број:
3389002208326551, а уплате из иностранства уплаћују
се на рачун Централне банке БиХ, по инструкцијама
на испостављеним рачунима.

(2) Накнаде утврђене овом одлуком подносилац захтјева
уплаћује приликом подношења захтјева, на рачун из
става (1) овог члана, са обавезним позивањем на члан
Одлуке на који се накнада односи.

(3) Подносилац захтјева је дужан доказ о уплати накнаде
из става (1) овог члана приложити уз захтјев.

(4) На основу Закона о административним таксама ("Слу-
жбени гласник БиХ", број 16/02, 19/02, 43/04, 8/06,
76/06, 76/07, 84/13 и 19/14), Тарифа административних
такси и Наредбе о измјенама и допунама Наредби о
уплатним рачунима за административне таксе,
независно од накнада утврђених овом одлуком,
BHDCA наплаћује административне таксе на све
списе и радње у управним стварима из надлежности
BHDCA, као и друге предмете и радње предвиђене
Таксеном тарифом.

(5) У сарадњи са шефовима одсјека и МФТ БиХ,
контролу наплате пратиће Одјељење за финансије и
рачуноводство BHDCA, а за погрешно или више
уплаћена средства, на основу захтјева уплатиоца и
издатог рјешења од стране BHDCA, Одјељење за
финансије и рачуноводство ће извршити поврат
средстава.



Broj 82 - Strana 38 S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Ponedjeljak, 26. 10. 2015. 

На основу члана 16. и 61. став (2) Закона о управи 
("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), и члана 13. 
став (1) тачка е) Закона о ваздухопловству Босне и 
Хереговине ("Службени гласник БиХ", бр. 39/09), 
генерални директор Дирекције за цивилно ваздухопловство 
Босне и Херцеговине доноси 
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ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА 

УСЛУГЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА 
ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ 

Члан 1. 
У Одлуци о висини накнада за услуге из надлежности 

Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ ("Службени 
гласник БиХ", бр. 56/15), у члану 42. табела редни број 2. 
колона висина накнаде ријечи "0,5% од укупног прихода 
субјекта провјере на годишњем нивоу током периода 
важења сертификата", замјењују се ријечима "годишња 
накнада 0,5% од укупног прихода субјекта провјере 
оствареног у претходној години, током периода важења 
сертификата". 

Члан 2. 
У члану 44. став (3) тачка а) интерпункцијски знак и 

ријеч: "/локација" бришу се. 
У истом члану и ставу у тачки б) интерпункцијски 

знак и ријеч: "/локација" бришу се. 

Члан 3. 
У члану 49. став (1) мијења се и гласи: 

"(1) Накнаде утврђене овом одлуком у КМ уплаћују се на 
један од депозитних рачуна трезора БиХ (ЈРТ), а на 
основу Инструкције која се налази на web страници 
Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ." 
У истом члану у ставу (5) ријечи "Одјељење за 

финансије и рачуноводство ће извршити поврат средстава" 
замјењују се ријечима: "Министарство финансија и трезора 
БиХ извршиће поврат средстава са намјенског рачуна". 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 1-4-02-2-470-18/15 
12. октобра 2015. године

Бањалука 
Генерални директор 

Ђорђе Ратковица, с. р.

cija "Real-time PCR" >95%), a koja će se koristiti 
isključivo kao hrana za životinje. 




